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Abstract 
A group of scientist, called the council of democracy in Sweden made a prediction 

about members of political parties, in 2013 members should not exist. In this essay 

that statement going to be questioned. It shows that most of the political parties loses 

members in Sweden. The only differences from year 2000 and now is that in 14 years 

the parties has lost 65000 members, between 1991-1999 it was about 220000 

members. Something has changed. After researching about the confidence of political 

organs, the voter turnout, campaign parties, care of members in political parties and 

the state funding, it becomes clear why the parties loses members. The conclusion is 

that people do not identify them self with parties as they use to in the past, parties do 

not take care of the members enough for them to stay and the discussion about 

ideology has gone missing. About the statement, it shows that there are political 

members today and because of the changes in the confidence in politics and rise of 

new political parties it is hard to see a point when all members will leave. There is 

going to be a minimum point in the future, but it is difficult to say a point zero.  

 

Keywords: Svensk politik, partimedlem, medlemsutveckling, Demokratirådet, 

politiska partier, political parties, Swedish politics, Party member.  
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1 Demokrati utan partier 
2013 har vi inte längre några partier. Det är en hypotes Demokratirådet diskuterade 

fram när de år 2000 kom med rapporten, Demokrati utan partier. Där ifrågasätter de 

partiernas medlemsutveckling som gått stadigt neråt under många år. Idag är det 2015 

och vi har precis haft två val där partierna fortfarande finns kvar och nya partier har 

kommit till sedan år 2000. Feministiskt initiativ, Sverigedemokraterna samt 

Piratpartiet har haft stora framgångar och rört runt i svensk politik, vilket betyder att 

det inte längre är de sju riksdagspartierna som är med som det var år 2000. 

Demokratirådets hypotes om att efter 2013 skulle partimedlemmarna inte längre 

finnas misslyckades. Hur Sveriges partier ser ut idag är en intressant fråga då antalet 

partimedlemmar fortfarande sjunker. Färre väljer att ansluta sig till partier men frågan 

är vart är partierna på väg och varför misslyckades hypotesen i Demokratirådets 

rapport? Partier tenderar att bli mer kampanjinriktade och istället för att värva 

medlemmar värvar de röster. Svenskarna tenderar att röra sig mer mellan partier och 

är inte några självklara sympatisörer längre som det varit tidigare. Problemet med att 

partier förlorar medlemmar kan leda till att Sverige blir en demokrati utan partier 

vilket är ett statsvetenskapligt problem och är därför värt att diskutera och undersöka. 

Sverige har idag ett system som bygger på att det finns partier och hos partierna finns 

medlemmar som fyller förtroendeuppdrag. Om det inte finns några medlemmar i 

framtiden kan det betyda att Sverige står för ett systemskifte då både det politiska 

systemet och partierna är beroende av medlemmar. Det statsvetenskapliga problemet 

ligger alltså i att partier måste ha medlemmar för att matcha den modell som svensk 

politik bygger på. Därför är det viktigt att undersöka partimedlemsutvecklingen för att 

se vart problemet och möjligheterna finns för svenska partier.  

 

1.1 Syfte  

Uppsatsen syfte är att undersöka varför Demokratirådets förutsägelse inte inträffade. 

Partiernas medlemsutveckling ska ses över för att kunna analyser varför 

Demokratirådet hade fel. Har året då partimedlemmarna försvinner endast flyttats 

fram, eller har det hänt något som gör att det går i en annan riktning.  
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1.1.1 Frågeställningar 

Vad kan svenska partiers medlemsutveckling bero på? 

Varför utföll inte Demokratirådets hypotetiska förutsägelse i verkligheten? 

Vilka lärdomar skulle partierna kunna dra av de senaste 23 års medlemsutveckling? 

 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

Olof Petersson, Gudmund Hernes, Sören Holmberg, Lise Togeby och Lena 

Wängnerud var Studieförbundet Näringsliv och Samhälles(SNS) Demokratiråd år 

2000. De gjorde en rapport som handlade om de svenska partiernas 

medlemsutveckling, Demokrati utan partier, hette den. I denna redogörelse för de en 

diskussion om partiernas utveckling från starka medlemsbaser till ett tapp på 

sympatisörer och medlemmar. De gjorde en bedömning att efter 2013 skulle partierna 

inte ha några medlemmar. De diskuterade även att det är osannolikt att det kommer 

bli en nollpunkt, en mininivå är troligare, men om partierna fortsätter tappa i den takt 

som de gjorde mellan 1991 och 1999 var noll medlemmar år 2013 inte orealistiskt. 

Antalet partimedlemmar har under 1990-talet rasat, från ca 631 000 som är med i ett 

parti år 1991 till 409 000 medlemmar år 1999. Utifrån dessa siffror gjorde de en 

uträckning och kom fram till att om det fortsätter i denna takt kommer vi inte ha några 

partimedlemmar år 2013.1 

 

Varför intresset att vara med i ett parti försvagats ansåg de berodde på i huvudsak att 

förtroendet för de politiska partierna sjunkit2, att valdeltagandet faller3 och att 

partierna inte tar hand om sina medlemmar4. En stor del i det hela tror de också beror 

på att partierna inte längre är medlemspartier, alltså ett ställe där medlemmen kan vara 

med och påverka utan istället har partierna blivit kampanjpartier som innebär att en 

jobbar för att få väljarens röst istället för att få väljaren att bli medlem.5 Till sist 

påverkar det ekonomiska partistödet från staten, vilket gör att partierna inte behöver 

bry sig om att värva in medlemmar för att få in pengar till partiet, istället säkras 

                                                             
1 Petersson, Olof, Gudmund Hernes, Sören Holmberg, Lise Togeby och Lena Wängnerud, Demokrati 
2 Petersson, Hernes, Holmberg, Togeby och Wängnerud, 2000, s. 48 
3 Petersson, Hernes, Holmberg, Togeby och Wängnerud, 2000, s. 94 
4 Petersson, Hernes, Holmberg, Togeby och Wängnerud, 2000, s. 72-74 
5 Petersson, Hernes, Holmberg, Togeby och Wängnerud, 2000, s. 43 



 

 

 

 6 

partiet genom pengar från stat, kommun och landsting. Det gör att värvning inte sätts 

lika starkt på kartan i partiets verksamhet.6 

Grunden för hypotesen om ett partimedlemslöst samhälle är alltså förtroendet för 

politiska partier, valdeltagandet, kampanjpartiet, medlemsvård och ekonomiskt 

partistöd.  

 

1.3 Tidigare forskning 

Demokratirådet tar upp tidigare forskning i sin egen rapport, där några av dem 

kommer nämnas här. Det finns någorlunda mycket forskning inom området av 

partistöd och partimedlemskap, både utomlands och i Sverige. Innan Demokratirådets 

rapport, alltså innan år 2000 finns det blandade teorier om partier och dess syfte. 

Joseph La Palobara och Jeffrey Andersson7 menar att det finns två vägar för 

partiernas syfte. Den ena vägen går mot Edmund Burkes8 om att partier är människor 

i samlad trupp som vill förändra något i samhället. Grunden är alltså medlemmen i 

partiet och syftet för partiet är att förändra samhället. De kallar det 

”allmänintresseskolan”. Den andra vägen leder till Joseph Schumpeter9. Han anser att 

partierna är konkurrerande aktörer till makten. Istället som Burke, som menar att 

partierna är människor som organiserar sig för att förändra, menar Schumpeter att 

partier söker den politiska makten, vilket de kallar för ”maktskolan”. 

 

Seymour Martin Lipset och Stein Rokkan anser att partier är i behov av förnyelse då 

de ser brister i partiernas utveckling. De menar att partierna är byggda för 

industrialiseringen, nationsbyggande och urbanisering. När samhället går ifrån det 

mer och mer med mindre industri och ökad globalisering får partierna nya utmaningar 

men är fortfarande kvar i samma organisation. De kallar detta för nedfrysning.10 

 

I debatten kring ideologi och sakfrågor tar Herbert Tingsten upp problemet att de 

svenska politiska partierna är mindre ideologiska i debatten och sakfrågorna har tagit 

mer betydelse i det svenska politiska rummet.11 Hans resonemang byggs sedan in i 

                                                             
6 Petersson, Hernes, Holmberg, Togeby och Wängnerud, 2000, s. 39 
7 La Palombara, Joseph och Jeffrey Anderson, Political parties, 1992, passiv.  
8 Burke, Edmund, Thoughts on the cause of present discontents, 1770, passiv 
9 Schumpeter, Joseph, Capitalism, Socialism and Democracy, 1976, passiv 
10 Lipset, Seymour M. och Stein Rokkan, Party system and Voter Alignments. 1968, passiv. 
11 Tingsten, Herbert, Från idéer till idyll. Den lyckliga demokratin. 1966, passiv 
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Otto Kircheimers teori om att partierna gått från byråkratiserade medlemspartier till 

professionaliserade väljarparter. Denna utveckling har kommit av att partierna 

lämnade sina vanliga väljarbasar för att nå bredare löntagargrupper i jakten på fler 

väljare.12 Vilket innebär att partierna lämnat sin bas, medlemmar och väljare för att ta 

åt sig en bredare grupp. Tillsammans med Angelo Panebiancos syn på hur partierna 

blir mer professionaliserade, alltså att partierna tar in experter för att reda ut sakfrågor 

istället för att debattera med partister ser man att partiernas utveckling går mer och 

mer ifrån medlemspartiet. Partierna har större behov av proffs i sakfrågor för att 

utveckla sin politik istället för ideologiska diskussioner inom grupper av vanligt 

folk/medlemmar.13  

 

Efter Demokratirådets rapport, år 2000, har det gjorts olika undersökningar inom 

ämnet. Olof Petersson själv gjorde än liknande undersökning som Demokratirådets 

och erkände sig fel i frågan om den hypotes som de la fram, alltså att 

partimedlemmarna försvinner helt år 2013. I denna rapport, från 2005, analyserar han 

om och anser att 2017 är året där partimedlemmarna är borta. Petersson menar att på 

grund av den starka nedgång partierna hade på 1990-talet stärktes siffran men när fem 

ytterligare år lagts till i uträkningen förlängs tiden.14  

 

Att personer går med i partier och tackar ja till förtroendeuppdrag är en del av 

demokratins grunder i Sverige. Gissur Ó Erlingsson, Mikael Persson och Richard 

Öhrvall har frågat sig varför människor går med i ett parti och varför de aktiverar sig i 

sin rapport, Den motvilligt engagerade altruisten. De kommer fram till genom en 

undersökning på de förtroendevalda i Östergötland att majoriteten av de som gick 

med i ett parti gick med för att det blivit tillfrågade av ett parti, vänner eller familj. 

Det är alltså en minoritet av de som aktiverar sig i politiken på eget bevåg.15 Ett 

problem som de kommer fram till är att människor inte engagerar sig politiskt då 

deras livspussel inte rymmer den typ av fritidsintressen. Människor ställs inför att 

antingen aktivera sig i ett parti och satsa sin tid på det eller lägga de timmarna på egna 

projekt, antingen i hemmet, för ens intressen, familj osv. Det visar sig att människor 
                                                             
12 Kirchheimer, Otto, The transformation of Western European party systems. 1966 
13 Panebianco, Angelo, Political Parties. Organization and Power. 1988 
14 Petersson, Olof, De politiska partiernas medlemsutveckling, 2005, s. 6 
15 Erlingsson, Gissur Ó. Mikael Persson och Richard Öhrvall, Den motvilligt engagerade altruisten. 
2012 s. 198 
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hellre lägger sin tid på sig själva istället för i kollektiv som partier. De menar att det 

finns tre steg som bygger en aktivist i paritet och det är att de kan, att de vill och att de 

blir tillfrågade.16   

 

Svend Dahl har i sin avhandling, Efter folkrörelsepartiet, gjort en undersökning om 

just folkrörelsepartier, där tar han upp vad partierna vill ha medlemmar till, vad 

grunden är att vara medlem, och hur det ser ut idag i olika partier. I undersökningen 

intervjuar han tre partier, Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet. Det 

visar sig att alla partierna är överens om att medlemmar behövs för att rekryteras till 

förtroendeuppdrag samt vara ekonomiskt stöd, genom att ge bidrag eller köpa lotter 

osv. men också för att hjälpa partiet att kampanja. För Moderaterna och Miljöpartiet 

är detta huvuddelen för medlemskap meden Socialdemokraterna anser att det är en del 

till varför de behöver medlemmar men partiet behöver också ha medlemmar för att 

representera befolkningens åsikter och få demokratisk legitimitet med en bred 

medlemsbas.17  

 

1.4 Metod och material 

Planen för det här arbetat är att göra en undersökning om hur det politiska intresset ser 

ut i Sverige från år 2000 till 2014 för att se varför Demokratirådets hypotes inte 

stämde. Eftersom Demokratirådet gjorde en behandling av 1991-1999 kommer alltså 

arbetet fokuseras på 2000-2014 för att det inte anses att Demokratirådets 

undersökning behöver göras igen för att få resultatet på frågan om utvecklingen på 

perioden 1991-2014. Undersökningen kommer bygga på hur många som är 

medlemmar i ett parti, hur förtroendet för politiken och politiker ser ut, hur 

valdeltagandet har varit från år 2000-2014 i EU-valet samt riksdagsvalet, hur partierna 

ter sig till teorin om att det blir mer och mer kampanjpartier, hur partier ser och tar 

hand om sina medlemmar samt hur det ekonomiska stödet från staten ser ut och 

påverkar partierna. Utifrån detta kommer uppsatsen bygga på dessa kategorier:  

• Förtroendet för politiska partier 

• Valdeltagandet 

• Kampanjpartiet  

                                                             
16 Erlingsson, Persson och Öhrvall, 2012, s. 188 
17 Dahl, Svend, Efter folkrörelsepartiet, 2011, passiv 
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• Medlemsvård 

• Ekonomiskt partistöd  

Anledningen att dessa just är valda är för att det är utifrån Demokratirådet de största 

anledningarna till att medlemsutvecklingen ser ut som den gör i Sverige gällande 

partiorganisationerna. Eftersom uppsatsen utgår ifrån Demokratirådets hypotes är det 

också klokt att utgå från deras teorier för att se om det går att få samma resultat eller 

om det blir annorlunda utifrån det förutsättningar som förändrats och är samma.  

 

Partierna som är valda är riksdagspartierna, Feministiskt initiativ och Piratpartiet, SPI 

och Junilistan har funnits i åtanke att se över men då SPI inte givit några uppgifter och 

Junilistan påpekat att de inte är ett parti för medlemmar18, väljs de bort i 

undersökningen. Lokala partier har valts bort på grund av tidsbrist men också för att 

det är den generella bilden av partimedlemmar som söks och därför är det lättare att 

titta på de stora rikspartierna. De totala medlemssiffror kommer alltså inte vara 

kompletta utan bara inräkna dessa partier som räknats upp. Ett problem som uppstod 

var att FI och SPI var de partier som inte uppgav några uppgifter. Feministiskt 

initiativs medlemsstatistik har tagit från deras hemsida, tyvärr har det lett till att det 

bara finns statistik från 2014, det finns alltså inga siffror innan och det är därför svårt 

att se hur partiet har utvecklats. 

 

En metod hade kunnat vara att göra intervjuer med partierna för att få ett mer djup i 

undersökningen men då undersökningen kommer bli mer en överblick om hur läget 

ser ut anses inte detta djup behövas, däremot intressant för senare forskning. 

Alternativt en enkätundersökning till partimedlemmar om hur de känner att 

organisationen arbetar för medlemmar, men då det fanns bra grund i Demokratirådets 

rapport om det valdes det bort.  

 

1.4.1 Operationalisering  

Första uppgiften var att samla in medlemssiffror från partierna. De valdes att göras 

från partierna då det inte fanns några ytterligare bra källor att hitta deras siffror på. 

Partierna kontaktades via mail och de som kontaktades var anställda på partiernas 

kansli, alltså inte politiker utan tjänstemän. Alla partier utan Sverigepartiet i 
                                                             
18 Nilsson, Torbjörn, Medlemmar inget måste för Junilistan, DN, 20040702 
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Välfärden(SPI) och Feministiskt initiativ(FI) valde att svara. SPI valdes bort då de 

ändå inte var en lika stor rörelse som övrigt nämnda partier. Feministiskt initiativs 

siffror togs istället från deras hemsida där det tydligt redovisades. 

 

Som grund för detta arbete är Demokratirådets rapport, efter att noga gått igenom den 

och dess slutsatser var det tvunget att avskala ner det för att kunna arbeta smidigt 

utifrån boken. Därför valdes fem kategorier som enligt Demokratirådet var de största 

delarna till medlemsutveckling nämligen, förtroendet, valdeltagandet, kampanjpartier, 

medlemsvård och det ekonomiska stödet. För att få svar på dessa var det tvunget att 

hitta nyare rapporter inom ämnet för att få en bild om hur det ser ut idag mot vad det 

gjorde år 2000. I kategorierna valdeltagande och förtroende var Statistiska 

centralbyrån och SVT:s vallokalsundersökning en logisk utgångspunkt då deras 

uppgift är att samla in statistik på olika områden, efter att ha undersökt var det var för 

statistik de höll på visade det sig att det blev två stabila källor för arbetet som talade 

väl för det syftet som uppsatsen har nämligen att se förändringar i olika frågor.  

 

När det sedan gällde kategorierna kampanjpartiet, medlemsvård och ekonomiskt stöd 

var det inte något som varken VALU eller SCB kunde hjälpa till med. Det 

ekonomiska stödet var enkelt då det fanns lättillgängligt på riksdagens hemsida. Hur 

partier är kampanjpartier eller inte, samt hur medlemsvården såg ut inom partierna var 

svårare. Det fanns två vägar, antingen gå till partierna ytterligare en gång och därmed 

göra djupare intervjuer om hur de sköter sitt parti och utifrån det göra en analys, eller 

gå till tidigare forskning och därifrån göra en övergripande analys om läget för 

partierna. Av tidsmässiga skäl valdes det att gå på tidigare forskning då intervjuer 

med alla valda tio partier skulle vara tidskrävande som inte ansågs finnas möjligheter 

till. Utifrån dessa val har materialet analyserats och kommit fram till en slutsats och 

möjligheter för utvecklad forskning.  

 

1.4.2 Material 

Utgångspunkten i materialet är främst Demokratirådets rapport, Demokrati utan 

partier och det empiriska materialet som är medlemstalen som hämtas från partierna. 

Problemet här kan vara att partierna inte väljer att skicka siffror men de kan också 

skicka påhittade siffror. Denna analys kommer ha förtroende för de siffror som 
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partierna ger och det är alltså det som utgås ifrån. Partierna är dagens riksdagspartier 

samt Feministiskt initiativ(FI) och Piratpartiet(PP) för att de har tagit sig in i EU-

parlamentet under perioden 2000-2015. Partier har svarat via mail hos alla valda 

partier utom FI och SPI. FI:s siffror hittade på hemsidan och SPI valdes därmed bort.  

 

Insamlingsmaterialet består av undersökningar från Statistiska centralbyrån(SCB) och 

från Sveriges televisions vallokalsundersökning(VALU) som hjälper till att visa 

statistik som ser över hur Sveriges väljare ser ut idag mot år 2000. Internetmaterial 

från Sveriges kommuner och landsting, riksdagen och valmyndigheten kommer 

användas för att ta del av allmän information som hur mycket partistöd partierna får, 

valdeltagande i val och hur många förtroendeuppdrag det finns inom svensk politik. 

Material från partiers hemsida kommer hämtas från Piratpartiet och Feministiskt 

initiativ då de inte mailat deras medlemssiffror som de andra parterna har gjort. 

Piratpartiet mailade en internetlänk där medlemssiffrorna fanns medan FI inte svarade 

alls. Artiklar från Dagens Nyheter(DN) kommer också användas för att berättar varför 

Junilistan inte är för medlemmar och för att visa på de viktigaste sakfrågorna inom 

svensk politik.  

 

Annat insamlat material kommer bestå av rapporter och avhandlingar. Utifrån 

Demokratirådets rapport kommer de jämföras med senare forskning, som Svend 

Dahls avhandling, Efter folkrörelsepartiet(2011), som undersöker hur tre partier ser på 

sina medlemmar, det är viktigt utifrån uppsatsen syfte att se hur partier ser på sina 

medlemmar och vad som är viktigt för medlemmarna för att se varför de försvinner. 

Om partierna behandlar de illa kommer inte bortfallet vara förvånande, det som blir 

förvånande är om de tar bra hand om medlemmarna och trots det lämnar dem. Den 

motvilligt engagerade altruisten(2012), en rapport av Gissur Ó Erlingsson, Mikael 

Persson och Richard Öhrvall diskuterar om att bli aktiv partimedlem och varför 

medborgare går med i ett parti, vilket är intressant då det är bra veta varför folk går 

med för att ta reda på varför de inte stannat kvar. Olof Peterssons rapport, De politiska 

partiernas medlemsutveckling(2005), kommer jämföras med Demokratirådets slutsats 

om att vi kommer vara partimedlemslösa år 2013, genom att se om var nollpunkten 

ligger eller om det helt enkelt inte finns någon. Förtroendevalda i kommuner och 

landsting 2011(2012) av Mikaela Järnbert och Jonas Olofsson kommer användas för 
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att se över hur förtroendeuppdragen har utvecklats i Sverige. Åttapartivalet(2011) av 

Sören Holmberg och Henrik Ekengren Oscarsson, samt rapporten Förtroendekurvorna 

pekar uppåt, av Sören Holmberg och Lennart Weibull till för nödvändiga analyser och 

statistik till arbetet, om bland annat förtroendeökning inom svensk politik.   
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2 Svenska partiers medlemsutveckling 
2.1 Medlemsutveckling 1991-2014 

År 1991 är partierna starka, ca 631 000 är medlemmar i ett politiskt parti. Dock är det 

början på ett fall som är stort nog att börja tvivla på att partier kommer finnas kvar. 

Demokratirådet menar att detta kan vara ett bevis på att partier är ett föråldrat system 

som är på väg att dö ut, som Seymour Martin Lipset och Stein Rokkan menade genom 

sin teori om nedfrysningen. Från 1991 till 1999 tappar de från 631 000 till 409 000 

medlemmar. I Figur 1 visas medlemsutvecklingen samt den utvecklingskurva som 

Demokratirådet gjort sin uträkning på när partierna inte längre kommer ha 

medlemmar. Tydligt syns det att år 2013 är de borta. Med ett medlemstapp på mer än 

220 000 medlemmar på mindre än 10 år sätts absolut frågan om partierna är det  
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ultimata alternativet då många lämnat under denna period. I Figur 2 syns utvecklingen 

för varje parti och där syns det också tydligt att de flesta partier förlorar medlemmar. 

Speciellt de stora partierna som Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. 

                                                             
19 Petersson, Hernes, Holmberg, Togeby och Wängnerud, 2000, s. 111 

Figur 1 – Demokrati rådets statistik på medlemsutvecklingen 
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Majoriteten av partierna sjunker i tal, de enda som bryter trenden är Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet som går uppåt minimalt.20 

21 

Från år 2000 tappade partierna ytterligare ungefär 50 000 medlemmar och 5 år efter 

det fortsatte utvecklingen neråt. Däremot händer det något mellan 2005 och 2010 

utvecklingen vände och ökade i antal. För första gången på 20 år gick stapeln uppåt. 

År 2014 är det återigen på nedgång men ändå bara med 30 000 medlemmar på 5 år. 

Tappet har bromsats upp. Det har alltså skett någon förändring i svensk politik. Det 

visar alltså att hypotesen om ett partilöst Sverige år 2013 inte stämmer. I Figur 3 syns 

partiernas medlemsutveckling från år 2000 och fram till 2014. På dessa 14 år har 

partierna tappat ca 65 000 medlemmar. Mellan åren 1991-1999 var tappet ca 220 000. 

Något har alltså hänt som har bromsat upp utvecklingen.  

                                                             
20 Petersson, Hernes, Holmberg, Togeby och Wängnerud, 2000, s. 67-111 
21 Petersson, Hernes, Holmberg, Togeby och Wängnerud, 2000, s. 67 

Figur 2 – Partimedlemsutveckling för enskilda partier 1991-1999 
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22 

 

Medlemsutvecklingen ser olika ut för olika parter. Störst är förlusten för de stora 

partierna, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. År 2000 var 

Socialdemokraterna(S) ca 155 000 medlemmar, vid årsskiftet 2014/2015 har de 

sjunkit till 101 674.23 En minskning på ca 34 %. Moderaterna(M), partiet med 

majoriteten av 2000-talet i regeringsställning har minskat med 49,5%. Från 76 732 till 

39 144 medlemmar.24 Centerpartiet(C) ligger ikapp med Moderaterna då de också 

tappat 49 % av sina medlemmar, från 57 417 till 28 988 på 14 år.25 Dessa partier är 

grunden för den stora minskningen eftersom de varit störst, men de är också de partier 

som förlorat mest procentuellt. I Figur 4 visas alla partiernas utveckling. De mindre 

partierna som Kristdemokraterna(KD) och Folkpartiet(FP) har haft en mer stabil 

nedgång. Folkpartiet26 har förlorat ca en femtedel av sin medlemskår medan 

Kristdemokraterna ligger mellan 20-25 000 medlemmar som de har gjort under en 

längre period.27  

 

De partier som bryter trenden är Miljöpartiet(MP) och Vänsterpartiet(V) genom att ha 

stigande medlemssiffror. Miljöpartiet har ökat med ca 192 % på 14 år, från 6 917 till 

20 214 medlemmar.28 Vänsterpartiet har gjort en mindre ökning på 36 %, gått från ca 

                                                             
22 Sammanställning av intervjusvar från de politiska partierna i Sverige. 
23 Åsa Olsson, Socialdemokraterna  
24 Jeanette Forslund, Moderaterna 
25 Thomas Lind, Centerpartiet 
26 Mohammad Noori, Folkpartiet 
27 Pontus Karlsson, Kristdemokraterna 
28 Magnus Haglund, Miljöpartiet 
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Figur 3 – Partimedlemsutveckling från 2000-2014 
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13 000 till 18 000 medlemmar.29 För de partier som kommit fram under 2000-talet, 

Sverigedemokraterna(SD), Piratpartiet(PP) och Feministiskt initiativ(FI) har det gått 

olika bra för. Sverigedemokraterna har gått från 1740 medlemmar år 2005 till att vara 

ca 17 000 medlemmar år 2014.30 Det har alltså gjort en ökning på 877 % på mindre än 

10 år. Piratpartiet är svårberäknat i procent då de haft en stor skiftning i medlemmar, 

år 200731 var de ca 9300 medlemmar medan 2010, året efter de kom in i EU-

parlamentet, hade partiet ca 48 000 mot idag 4 år senare och parlamentsplatsen 

förlorad är de ca 7600 medlemmar. Under dessa 10 år partiet varit aktivt har de gjort 

en stor ökning och en kraftig minskning av medlemmar.32 Feministiskt initiativ är, likt 

Piratpartiet, ett nystartat parti som idag ligger på ca 20 000 medlemmar33.  

                                                             
29 Helene Ekberg, Vänsterpartiet 
30 Katarina Månsson, Sverigedemokraterna 
31 Partiet startade 2006, siffran man räknar ifrån är alltså 2007 för att de var efter deras första år som 
parti istället för 2005 som tidigare partier räknats efter. 
32 Piratpartiets medlemsutvecklingskurva  
33 Feministisktinitiativ.se, Frågor och svar 
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34 

 

2.2 Politiskt klimat 
 
2.2.1 Förtroendet för politiska partier 

I Demokratirådets rapport lägger de vikt vid förtroendet för de politiska partierna, för 

staten, regeringen och riksdagen har stor betydelse för partiernas medlemsutveckling. 

Om människor inte har förtroendet för demokratin eller partierna menar rådet att 

sannolikheten att de går med i ett parti minskar. Även intresset för politik bör finnas, 

då det är svårare att gå med i en rörelse om den inte intresserar en.35  

 

Statistiska centralbyrån(SCB) har gjort olika mätningar under åren där de tagit reda på 

vad befolkningen tycker om politiken och demokratin i Sverige. Frågan om förtroende 

                                                             
34 Sammanställning av medlemsstatistik från de politiska partierna 
35 Petersson, Hernes, Holmberg, Togeby och Wängnerud, 2000, s. 63 
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för politiker var inget undantag. I Figur 5 har SCB frågat: Allmänt sett, hur stort 

förtroende har du för svenska politiker? Har Du mycket stort förtroende, ganska stort 

förtroende, ganska litet förtroende eller mycket litet förtroende?36 

Figuren visar att förtroendet för de svenska politikerna har ökat, speciellt sedan valet 

2002. Det betyder alltså att förtroendet för politiker ökat från det att Demokratirådet 

gjorde rapporten. 

 
37 

 

Då förtroendet ökar är det logiskt att misstron minskar. SCB visar i Figur 6, vilka som 

svarat ”De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt 

folk tycker och tänker” och ” Partierna är bara intresserad av folks röster, men inte 

av deras åsikter”.38   

Genom att förtroendet ökar hos politiker och partierna visar det sig att misstron 

minskar. Valet år 2002 blir vändningspunkten för förtroendet i svensk politik medan 

valet 1998 är toppen av missnöje. Här har det alltså skett en förändring.  

                                                             
36 SCB, Grad av förtroende för svenska politiker 1988–2010. 
37 SCB, Grad av förtroende för svenska politiker 1988–2010. 
38 SCB, Misstro mot partier och politiker 1968-2010 

Figur 5 – Förtroendet för svenska politiker 1988-2010 
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39 

Sören Holmberg tillsammans med Lennart Weibull redovisar i sin rapport, 

”Förtroendekurvorna pekar uppåt” från 2011, att det är en förändring i svensk 

demokrati mot var det var på 1990-talet. Förtroendet för regering och riksdag ökar. 

Vilket betyder att människor ger mer stöd för de beslutande organen. För de politiska 

partierna har förtroendet länge varit lågt men är också på väg uppåt.40  

 

SVT:s vallokalsundersökning(VALU) som görs vid varje val, bekräftar att förtroendet 

ökar. Från 2002- 2010 ökade det som mest. Från 54 % till 70 %. Däremot från valet 

2010-2014 minskade det från 70 % till 67 %, vilket är en minimal minskning. Om 

man ser på partierna visar det sig att de borgerliga partierna tillsammans med 

Sverigedemokraterna minskar förtroendet för svenska politiker medan de 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ gör en 

ökning. Det skiljer sig alltså med politikerförtroendet beroende på vilket parti en 

tillhör. Dock ska de borgerliga partierna inte beskyllas för sämre förtroendesiffror då, 

exempelvis Moderaterna från valet 1998 – 2010 har ökat sina från 28 % till 81 %. 

2014 ligger de på 79 %. Stödet i politiken förändras med tiden men har ökat markant 

sedan valet 1998 och den ökningen ligger hos alla partier. Däremot om det med dessa 

                                                             
39 SCB, Misstro mot partier och politiker 1968-2010 
40 Holmberg, Sören och Lennart Weibull, Förtroendekurvorna pekar uppåt, 2011 s. 52 

Figur 6 – Misstro mot partier och politiker, 1968-2010 
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3 procentenheter som partierna minskat med totalt från 2010-2014 återstår och se om 

det blir en fortsatt trend tillbaka till botten eller om det är en tillfällighet.41    

 
För att gå med i ett parti menar Gissur Ó Erlingsson, Mikael Persson och Richard 

Öhrvall att det måste finnas ett politiskt intresse.42 SCB ställde frågan om folkets 

politiska intresse i sin undersökning och fick resultatet att intresset för politik är 

generellt högt, se Figur 7. Från valet 2002 har det gått svagt uppåt. Däremot går det 

att se att det ökat generellt från 1960 fram till idag.43 

   
44 

Sammanfattningsvis har förtroendet för politiken och politiker ökat sedan 

Demokratirådets rapport. Förtroendet för riksdag, regering, politiker och politiska 

partier ökar. Även det politiska intresset är högt men inte på några nivåer som gör 

skillnad på medlemsantalen då förtroendet var högre 1991-1994. Det som är intressant 

är förtroendesiffrorna som visar sig gå uppåt som kan vara ett av svaren till en 

bromsad medlemstappning.  

 

2.2.2 Valdeltagandet 

Demokratirådet menar att med större ideologiska skillnader stiger valdeltagandet och 

det är också deras förklaring till varför valdeltagandet sjunkit under 1990-talet. 

                                                             
41 Näsman, Per och Sören Holmberg, SVT Vallokalsundersökning, Riksdagsvalet 2014, 2014, s. 31 
42 Erlingsson, Persson, Öhrvall, 2012, s. 189 
43 SCB, Andel personer som uppger sig vara mycket eller ganska intresserad av politik 1960-2010 
44 SCB, Andel personer som uppger sig vara mycket eller ganska intresserad av politik 1960-2010 

Figur 7 – Andel som är politiskt intresserade 
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Nämligen att de ideologiska skillnaderna mellan partierna minskar.45 Att se hur 

många av det svenska folket som har röstat indikerar också intresset för politiken. För 

att undersöka valdeltagandet ska det först ses över om hur det ser ut idag och valen 

efter 1998. Därefter ska väljarnas placering på höger- och vänsterskalan, 

partiidentifikation ses över samt vad folk röstar efter, sakfrågor eller ideologi. Även 

när folk går och röstar är intressant i detta avsnitt. Förtroendet för politiker leder till 

högre valdeltagande, det hör ihop.46  

 

Valdeltagandet i Sverige bygger sin egen uppförsbacke. Enlig SCB ökar 

valdeltagandet i alla åldersgrupper.  Figur 8-9 är tagna från SCB och visar hur många 

fler som röstar i valet 2014 mot 2002. Figur 8 visar att det generella valdeltagandet 

ökar för varje val under 2000-talet.47 

 

Då detta är siffror på riksdagsvalet är det också intressant att ta med EU-

parlamentsvalen. Även där syns det en ökning. År 2004 var valdeltagandet i Sverige 

37,85 %, 2009 var det 45,53 % och år 2014 ökade det till 51,05 %.48 Vilket visar att 

under 2000-talet har valdeltagandet i EU-valet samt riksdagsvalet ökat.  

 

 

 

 

 
49 

  

                                                             
45 Petersson, Hernes, Holmberg, Togeby och Wängnerud, 2000, s. 94-95. 
46 Holmberg, Sören och Henrik Ekengren Oscarsson, Åttapartivalet 2010, 2011, s. 36 
47 SCB, Valdeltagande och röstberättigade 2002-2014 
48 Valmyndigheten, EU-valet, 2004, 2009, 2014. 
49 SCB, Valdeltagande och röstberättigade 2002-2014 

Figur 8 – Valdeltagande, riksdagsvalet 2002-2014 
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50 

Om då valdeltagandet är högt hur ställer sig väljarna till höger och vänster? Figur 10 

visar att väljare placerat sig olika på skalan under 2000-talet. Det syns tydligt att det 

varit en borgerlig regering majoriteten av tiden, det syns också att vänster och höger 

ligger väldigt nära varandra under Alliansens vunna val medan då Socialdemokraterna 

vunnit valet har skillnaderna varit större(fortfarande små). På 1990-talet ser vi att 

skillnaderna varit små hos väljarna. Däremot är det tydligt att de som svarat ”varken 

eller” blivit färre, marginellt men färre från 1991 och framåt.51  

Med detta visat går det att säga att trots små ideologiska skillnader mellan partierna 

har valdeltagandet ökat, vilket innebär att under 2000-talet stämmer inte denna teori, 

att valdeltagandet ökar då det finns större ideologiska skillnader. I detta fall ökar 

valdeltagandet ändå.  

 
52 

                                                             
50 SCB, Valdeltagande och röstberättigade 2002-2014 
51 Näsman och Holmberg, 2014, s.28 
52 Näsman och Holmberg, 2014, s.28 
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Figur 9, Valdeltagande, riksdagsvalet, 2002-2014, olika åldersgrupper. 
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Demokratirådet menade att med små skillnader i politiken minskar valdeltagandet. 

När människor känner att deras röst inte kan göra skillnad går inte lika många och 

röstar. Då 2000-talet haft majoritet av koalitionsregering, då Alliansen, med 

Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna, samt dagens regering 

med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, gått ihop har väljaren valt mer en 

förhandlingspartner än ett parti som ska styra Sverige. Likaså i valet 2014 då 

Socialdemokraterna inte hade ett klart regeringsalternativ, vilket satte väljarna i den 

positionen att de fick välja den som skulle förhandla fram den bästa politiken istället 

för att leda med sin egen politik. Detta anser Demokratirådet är en följd till lågt 

valdeltagande, men det har höjts. Idag har vi fortfarande inga markanta skillnader på 

hur folk ser sig själva på höger och vänsterskalan men ändå ett starkare valdeltagande 

än för 15 år sedan. Då väljarna flyttar sig efter vänster och högerskalan gör partierna 

likaså utifrån väljarnas ögon. Figur 1153 visar hur väljarna ser på partiernas 

placeringar på skalan. Med enkelhet syns det att de största partierna närmar sig 

mitten. Vilket visar att de ideologiska skillnaderna minskar ur väljarnas synvinkel. 

Det visar ännu en gång att partierna närmar sig varandra men ändå stiger 

valdeltagandet.54  

                                                             
53 Holmberg, Oscarsson Ekegren, 2011, s. 70 
54 Petersson, Hernes, Holmberg, Togeby och Wängnerud, 2000, s. 94-95  
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55 

 

Då kommer frågan hur väljare röstar. Hur många identifierar sig med ett parti, alltså 

är en trogen väljare? Hur många bestämmer sig sista vecka i valspurten, det säger att 

medborgaren inte är en trogen väljare utan kan tänka sig att rösta på flera partier. Det 

innebär att om det finns fler som bestämmer sig i sista sekund och väger mellan olika 

partier så förlorar partierna sina trogna anhängare som kan bli potentiella medlemmar. 

Detta är intressant då detta berättar hur rörliga väljare är. Partitrogna tenderar att 

lättare bli medlemmar då de redan är subjektiva medlemmar(alltså medlemmar som 

inte betalar utan bara troget röstar på partiet)medan väljare som ofta byter parti mellan 

val inte blir det i lika stor utsträckning. Därför är det intressant att se hur många som 

rör sig och hur många som är trogna väljare.56  

 

SCB har undersökt de olika graderna, partiidentifikation, när väljare bestämmer sig 

för vilket parti de ska rösta på samt om de byter parti mellan valen.  

                                                             
55 Holmberg, Oscarsson Ekegren, 2011, s. 70 
56 Petersson, Hernes, Holmberg, Togeby och Wängnerud, 2000, s. 51-54, Holmberg och Ekengren 
Oscarsson, 2011, s. 41 

Figur 11 – Väljarnas placering av partierna på höger och vänsterskalan 
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När det gäller partiidentifikation finns det få förändringar från 1990-talet mot 2010(se 

Figur 12) anhängarna går stadigt neråt. Den lilla skillnaden som är värd att notera är 

att mellan valet 2006 och 2010 ökar de som är starkt övertygande anhängare till de 

som ”bara” är partianhängare. Mellan dessa val har fallet bromsats upp.57  

58 

 

Att partiidentifikationen faller är ett argument för att partiernas medlemmar är färre. 

Partianhängaren ses som subjektiva partimedlemmar som alltid röstar med partiet. Då 

anhängarna minskar blir det svårare för partierna att veta sitt stöd inför valet samt 

vilken/vilka grupper de ska sträcka ut handen till då de inte vet säkert vilka som 

stödjer ens politik och förslag.59  

En annan anledning att partiidentifikationen faller är att fler partier kommer in på den 

politiska kartan i Sverige. Bara under 2000-talet har vi haft fyra partier som fått starkt 

stöd i vissa val, Junilistan, Piratpartiet, Sverigedemokraterna samt Feministiskt 

initiativ. Fler partier att välja på tenderar att få väljare att tänka på mer än ett parti, 

alltså försvinner sympatisörskänslan för ett enskilt parti. Lojaliteten försvinner då 

människor har många olika saker att välja mellan.60 

 

                                                             
57 SCB, Graden av partiidentifikation 1956-2010 
58  SCB, Graden av partiidentifikation 1956-2010 
59 Petersson, Hernes, Holmberg, Togeby och Wängnerud, 2000, s. 50  
60 Holmberg, Ekengren Oscarsson, 2011, s. 34 

Figur 12 – Graden av partiidentifikation 
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”När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i årets riksdagsval” är en 

fråga som VALU ställt.61 Totalt sett har siffran ökat från valet 1991 då det var 28 % 

som bestämde sig i slutet av valrörelsen om vilket parti de skulle rösta på. 2006 var de 

flest på 35 %. I valet 2014 ligger det på 34 %. Det är alltså fler idag som väljer att 

bestämma sig i sista minuten på vad de ska ta för valsedel än för 25 år sedan. SCB62 

backar upp VALU genom att visa att förändring är stor inte bara på de senaste valen 

men också från 1960-talet och framåt, se Figur 13. Det är färre idag än 1998 som 

bestämmer sig i slutet av valrörelsen på vilket parti de ska rösta på.   

63 

 

Vad är det medborgarna röstar för idag då de har svårt att bestämma sig för vad de ska 

rösta på genom att vänta in i det sista med beslutet, folk rör sig hej vilt på höger och 

vänsterskalan samt att partianhängarna minskar. Allt detta visar på att folket röstar 

annorlunda idag.  

Sören Holmberg och Henrik Ekengren Oscarsson redovisar att väljare röstar mer och 

mer på sakfrågor. Valet 2002 var det 51 % som ansåg att sakfrågan var den viktigaste 

frågan, år 2010 steg siffran till 58 %. Alltså har sakfrågorna fått större betydelse för 

väljarna. Den näst viktigaste anledningen till att välja ett parti var sedan partiets 

ideologi. 2002 ansåg 45 % att det var en viktig anledning till att välja parti, år 2010 
                                                             
61 Näsman och Holmberg, 2014, s. 8 
62 SCB, Andel väljare som uppgav att de bestämde sitt partival under valrörelsen och sista veckan 
1964-2010. 
63 SCB, Andel väljare som uppgav att de bestämde sitt partival under valrörelsen och sista veckan 
1964-2010. 

Figur 13 – Väljare som uppger bestämma sitt partival undervalrörelsen och 
sista veckan.  



 

 

 

 27 

var det 49 %. Ideologifrågan är alltså en viktig del av varför en väljer ett parti men 

ändå inte lika viktig som sakfrågan. Åsiktsröstningen har alltså ökat.64 

 

Sammanfattningsvis har valdeltagandet ökat men partianhängarna och de som 

identifierar sig med ett parti har minskat vilket gör att det är mer rörlighet på väljarna 

än tidigare. Väljare som bestämmer sig vad de ska rösta sista veckan minskar lite för 

varje val, sedan 2006, vilket gör att rörligheten på väljarna inte är lika stor som när 

Demokratirådet gjorde sin rapport år 2000. Partierna uppfattas vara närmare varandra 

på höger och vänsterskalan enligt väljarna vilket gör att ideologin tappar mening när 

medborgarna gör sina val. Det bevisar också Holmberg och Oscarssons undersökning 

där sakfrågan blir allt viktigare, däremot är det intressant att även ideologifrågan 

växer dock inte i samma nivå som sakfrågan.  

 

2.2.3 Kampanjpartiet  

Ett parti har enligt Demokratirådet två vägar att gå, antingen går de Burkes 

Allmänintresseskolan där partier är en grupp människor som kämpar för att utveckla 

samhället utifrån gruppen. Den andra vägen är Maktskolan av Schumpeter som 

innebär att partiet endast söker den politiska makten. Demokratirådet menar att det 

sker professionalisering i partierna idag. Det innebär att partierna använder sig av 

anställda tjänstemän tillsammans med proffspolitiker som i sin tur skapar deras 

politik. Detta för att nå så många väljare som möjligt istället för att ha stora 

medlemsbaser där allt beslutas på lokalnivå som tas upp till politiken nationellt. Detta 

ser de som ett bevis att partierna går från medlemspartier till kampanjpartier, som 

Kirchheimer menade, vilket innebär att partierna anser att väljaren är viktigare än 

medlemmen genom att ge förslag för väljaren istället för medlemmen. Som också 

tyder på att de inte söker sina vanliga grupper längre. Man går ifrån sin väljarbas för 

att nå breda grupper vilket tyder på att partierna är mer väljareinriktat än tidigare.65   

Det visar också att partierna går ifrån Burkes’ skolan till Schumpeters skola där 

makten är det som är viktigt, inte den kollektiva kampen tillsammans med paritet som 

Burke menade.  
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Partierna bygger idag sin politik på proffspolitiker och tjänstemän för att komma fram 

till den bästa politiken för att nå väljarna. Allt från politiska sekreterare, till 

marknadsförare. Det arbetas mer med media mot vad som gjordes förr. Panebianco 

förutspådde denna utveckling då sakfrågedebatten blev allt mer komplex. Nutiden har 

bevisat honom rätt. Informationssamhället växer och partierna jobbar med att skapa 

förslag på toppen av organisationen som väljarna vill ha med som bygger lite på 

partiets ideologi, som sedan läggs ut i en debattartikel som sedan sprids av 

medlemmar och sympatisörer. Partierna ger alltså inte längre förslaget till de lokala 

partistationerna ute i landet som de sedan får ge till väljarna utan istället sprids 

partiernas budskap via media ner till väljaren och partimedlemmen. Partimedlemmen 

får alltså nyheten samtidigt som den vanliga medborgaren.66  

 

Det är nya arenor när politiken ställs fram. Det är inte längre paritet som är 

huvuddelen där människor kan se och prata politik och få unna sitt politiska intresse. 

SVT sänder allt från partiledardebatter till utfrågningar i riksdagen. Sociala medier 

ger medborgaren möjlighet att släppa sina åsikter fria i cyberrymden. Vilket gör att 

väljare inte behöver gå med i ett parti för att få unna sitt politiska intresse, utan 

internet finns där för de som vill diskutera i hemmet. Vad gäller partiet behöver inte 

de heller vara så aktiva i sina lokala föreningar då de kan ge ut all information genom 

olika typer av media. DN Debatt har fått mer genomslag än ett möte då partiledaren 

åker ner till Målerås för att diskutera framtidens politik. Med ett knapptryck skickas 

ett mail till en redaktion och dagen efter eller samma dag vet hela världen om ens 

åsikt i specifika frågor. Att möta medlemmarna behövs inte då de redan kan läsa allt i 

tidningen eller på datorn. 67  

 

Ett annat bevis på att partierna går mot kampanjpartier är deras sätt att driva sakfrågor 

istället för sin ideologi. Herbert Tingsten menar att ideologierna håller på att bli 

ersatta av tekniska frågor, alltså sakfrågor. Debatten går från att vara ”vi ska ha ett 

fritt samhälle” till att friskolor måste byggas ut för att nå valfriheten till exempel. Det 
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läggs alltså vikten på en fråga, som i sin tur kan leda till ett fritt samhälle men det är 

inte det fria samhället som är viktigt utan om vi ska ha friskolor eller inte.68  

Som tidigare nämnt är sakfrågan viktigare för väljaren än ideologin. Om det då är så 

att väljarna anser att sakfrågor är viktigare än ideologi går det att tänka sig att det inte 

är förvånande att partierna blir mer väljarorienterade än medlemsorienterade. De går 

istället mot att lösa väljarnas sakfrågeproblem mer än de ideologiska problemen, som 

medlemmarna är mer inriktade åt. Det gör att ideologidebatten hamnar i skuggan av 

sakfrågan och att väljaren sätts i fokus medan medlemmen står bredvid. 69  

 

Idag handlar det alltså inte om vilket drömsamhället är för partierna utan det viktiga 

för väljaren som partierna rättar sig efter är sakfrågedebatten. Regeringsduglighet är 

viktigare än höger och vänsterskalan samt vad det är för typ av ideologi. Det gör att 

ideologin är mindre intressant än själva sakfrågan.70   

Det går inte se bort från att även den ideologiska anledning att välja ett parti stärkts 

likväl som sakfrågan. Svend Dahl resonerar att debatten om invandring och mångfald 

är en av faktorerna att ideologin fortfarande är viktigt för väljarna samt att den delen 

ökar. Den frågan har vuxit och blivit en av de viktigaste frågorna71 idag inom svensk 

politik.72 

 

Som det går att se ligger bevisen mot att partierna blivit mer kampanjinriktade än 

medlemsinriktade. Svend Dahl har intervjuat personer inom Moderaterna, 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet för att få en bild om hur partierna ser på 

medlemmarna. Det visar sig att meningen med ett partimedlemskap har förändrats. 

Förr var medlemmen den som skulle återspegla och representera den grupp som 

partiet stod för, likt Otto Kirchheimers teori om att de lämnade sin bas för bredare 

grupper. Idag har meningen med medlemmen blivit att rekryteras till uppdrag och 

delta i kampanjinsatser.73 

De tre partiernas svar om varför medlemmen behövs är enligt Moderaterna och 

Miljöpartiet främst för att fylla förtroendeposter och stöd i kampanjer, medierna kan 

                                                             
68 Petersson, Hernes, Holmberg, Togeby och Wängnerud, 2000, s. 40 
69 Holmberg, Ekengren Oscarsson, 2011, s. 54-55.  
70 Dahl, 2011, s. 216 
71 Rosén, Hans och Hans Olsson, Väljarna: Bara skolan viktigare än integrationen DN, 20150129 
72 Dahl, 2011, s. 24 
73 Dahl, 2011, s. 23 
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hjälpa till mycket i en kampanj men inte tillräckligt. Vinsten i gratis arbetskraft hos 

ideella arbetare betyder mycket för partierna, speciellt i valtider. Socialdemokraterna 

nämner också det som de andra påpekar, men de menar att det är inte det som är det 

viktigaste. Medlemmen är främst till för att partiet får mer legitimitet när de kan 

representera stor del av befolkningen. Som parti ska en företräda medlemmarna och 

därför är det viktigt att ha en bred medlemsbas. Två partier tynger alltså på att 

medlemmen är mer som ett instrument, medan det tredje pekar på att det är ett 

egenvärde. Det är ett tydligt bevis på det som Demokratirådet pekar på, nämligen att 

partierna är mer kampanjpartier än medlemspartier.74  

 

Kampanj före medlemmen är ett bra sätt att sammanfatta detta kapitel. Det blir 

tydligare att partierna fokuserar mer på väljarna, sakfrågor och kampanj än vad de 

fokuserar på medlemmen och dess åsikter. Då två partier rätt ut säger att medlemmen 

är till för att fylla tomma stolar och hjälpa till att kampanja istället för att hjälpa till att 

driva politiken framåt är ett bra bevis på att partiet vill toppstyra politiken. Genom 

ökad professionalisering av partier, fler tjänstemän som jobbar fram förslag och enkla 

sätt att skicka ut politiska budskap blir partierna mer och mer kampanjpartier än 

medlemspartier. Partierna är inte längre de enda arenorna för att ha en politisk 

diskussion vilket gör att medlemmar inte kommer till partierna och diskuterar politik 

för männsikor kan enkelt göra det hemma via sociala medier, eller lyssna på SVT:s 

debatter, det är lättare att vara aktiv väljare än medlem. När sakfrågor blir allt 

viktigare för människor är det angeläget för partierna att ge de den rätta lösningen 

istället för att skapa grunden för det ideologiska drömsamhället. Även om ideologiska 

frågor blir viktigare för väljarna är det svårt för partierna att se bort ifrån att 

sakfrågorna fortfarande är populärast och för att få väljare är det bäst att ha de rätta 

svaren på deras frågor i sin kampanj.  

  

2.2.4 Medlemsvård 

Att bli partimedlem är en trend som visar sig sjunka neråt. Partierna är inte längre den 

ultimata arenan för att diskutera politik vilket innebär att de som är politiskt 

intresserade inte måste gå med i ett parti för att utföra sitt intresse. Partierna är 
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menade att vara en länk mellan folket och makten.75 Om partierna inte har något folk 

att medla till, alltså medlemmar kan de ha förlorat sin mening. Vad erbjuder partierna 

idag då för att få medlemmar? För även om partierna blir mer kampanjinriktade och 

inte behöver medlemmarna som en röst ut längre då de specialiserat sig och 

mediesamhället växer, värvar de ändå medlemmar och tar hand om de på något sätt 

för att de ska följa med ut och kampanja.76  

Partiledningen själva kan se medlemmar som problematiskt då medlemmar tenderar 

att vara mer ideologiskt bundna än ledningen och väljarna. Det kan leda till att 

partiledningen tvingas ta bort förslag som vinner väljare och val men som går mot 

medlemmarnas åsikter. Därför kan medlemmar ses som problematiska för partier. 

Därför är det viktigt att ställa frågan varför partier vill ha medlemmar. 77  

 

Tidigare har det berättats om att partierna vill ha medlemmar för att stödja de i 

kampanj och fylla deras förtroendeuppdrag och att det i och med är värt att lägga sig 

för att hålla medlemmarna glada i vissa frågor. Om vi då vet varför partier vill ha 

medlemmar varför går människor med i partier? 

 

Erlingsson, Persson och Öhrvall visar i sin undersökning att 16 % av befolkningen är 

intresserade av att ta ett förtroendeuppdrag inom politiken där av majoriteten inte är 

medlemmar i något parti idag.78 De menar också att majoriteten av de som går med i 

ett parti går med för att de blir tillfrågade av ett parti, vänner, familj osv.79 Det skulle 

kunna vara en följd av att partierna inte har många medlemmar idag då de fokuserar 

på att få röster istället att fråga om personen de pratar med vill bli medlem. 

Medlemskap idag bygger på att rekrytera förtroendevalda och bygga kampanjinsatser. 

Medlemskap förr byggde på att återspegla och representera medlemsgruppen. Det 

skulle i så fall vara ett bevis för att partierna inte har lika stora baser idag som förr då 

synen förändrats.80 
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Medborgare blir medlemmar i partier idag för att hitta gemenskap och känna politisk 

tillhörighet. Viljan att påverka samhället finns men det är inte säkert att den vill ha ett 

uppdrag och går alltså inte med för att en dag få ett förtroendeuppdrag i politiken. Så 

ligger det till för majoriteten av de som blir partimedlemmar. Svend Dahl menar att 

detta är början på medlemskapet. När en person sedan varit aktiv i partierna börjar 

den intressera sig för uppdrag. Många kan tänka sig att jobba heltid med politiken för 

att få inflytande och vilja påverka. Det gör att det som hen gick med för, alltså 

gemenskap och ideologisk/politisk tillhörighet inte längre håller kvar medlemmen. 

Det bjuder in personen men det är inte säkert att den hålls kvar för det. Intresset för 

förtroendeuppdrag ökar.81 

 

Ifall intresset ökar för att ha poster inom politiken, hur många finns det och hur ser 

utvecklingen ut? Sveriges kommuner och landsting(SKL)82 visar att 97 % av alla 

poster har fritidspolitiker, alltså partimedlemmar som har uppdrag bredvid sina 

vanliga arbeten. Det är alltså bara 3 % som arbetar med politiken på heltid av alla som 

har uppdrag. Statistiska centralbyrån83 visar i en rapport att år 2011 fanns det 38 000 

politiska förtroendeuppdrag i Sverige. 1950 fanns det ca 200 000. Med den 

utvecklingen och Dahls teori om att personer vill ha uppdrag som medlem är det inte 

förvånande att partierna tappar medlemmar då uppdragen krymper. Blir en aktiv kan 

den stängas ute för att posterna är fyllda och i och med det lämna för att en inte 

känner sig uppskattad. Lipset och Rokkan menar att partierna är i nedfrysning då de är 

fast i gamla mönster. Om det enda partierna kan erbjuda sina medlemmar är 

förtroendeuppdrag som är alldeles för få är de nog mer än nedfrusna. Politiska partier 

har en annan syn på sina medlemmar då de är till för förtroendeuppdrag och om det då 

inte finns så många som täcker varenda aktiv medlem har partierna problem eftersom 

medlemmar tenderar att lämna när de inte känner uppskattning inom partiet.  

 

I Demokratirådets rapport redovisar de att partimedlemmar har en negativ inställning 

till det inre livet i partiet, alltså vad de gör i verksamheten. Partimedlemmarna tycker, 

enligt SOM-undersökningen som de utgår ifrån, att partierna är dåliga på att sätta rätt 

personer på rätt post, att de har lite möjlighet att påverka partiet, att värdesätta 
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partisternas insatser och att ge gemenskap mellan medlemmarna. Nu är visserligen 

denna undersökning 15 år gammal men om man kopplar ihop det med Dahls teori om 

varför medborgare går med, visar det sig att partierna får underkänt på att skapa 

gemenskap med medlemmarna och de får också underkänt då det är svårt att påverka 

partiets politik. De får alltså underkänt på de anledningar som gör att människor går 

med.84 

 

Partierna använder alltså medlemmarna, som förtroendevalda samt kampanjarbetare. 

De ställer alltså krav på sina medlemmar att vara med. Utifrån denna undersökning är 

de dåliga på att visa tacksamhet för medlemmarnas arbete och medlemmarna känner 

inte att de har möjlighet att påverka partiet. Det visar då att partiet har mer 

användning för medlemmen än vad medlemmen har användning för partiet då 

partierna inte lägger in möjligheter för medlemmarna att arbeta eller påverka. 

Förtroendeuppdragen minskar samtidigt som partierna ändras att bli mer och mer 

väljarinriktade. Vilket gör att det blir oattraktivt att vara medlem.85 

 

Att jaga väljare är partiernas fokus idag vilket gör att partier kanske endast frågar om 

rösten och inte medlemskap. Det kan vara ett grundläggande problem för partier då 

majoriteten går med för att de blivit tillfrågade. Det kan vara ett bevis på att partierna 

inte är värvningsinriktade och inte fokuserar på att få fler medlemmar. Att sen få 

medlemmarna att stanna kvar blir ett annat bekymmer då partisten söker sig till 

förtroendeuppdrag efter ha varit aktiv i partiet och förtroendeuppdragen är en 

bristvara. Även om det är 38 000 uppdrag och partimedlemmarna är 281 000 är det 

fortfarande en stor majoritet av medlemmarna som står utanför vilket gör att partierna 

måste hitta andra uppdrag för att medlemmarna ska stanna och känna uppskattning. 

Om Demokratirådets undersökning har någon koppling idag är svårt att hitta bevis för 

men det är sannolikt att partierna inte har gjort några större förbättringar i 

medlemsvård då partierna fortfarande tappar stora delar av medlemmarna. Tar de inte 

hand om sina medlemmar är chansen att de lämnar för det ser ingen mening med sitt 

medlemskap.  
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2.2.5 Ekonomiskt partistöd  

Partierna får kraftiga partistöd från staten. När Demokratirådet gjorde sin rapport år 

2000 fick partierna ungefär 246 miljoner av staten86, idag får de 450 miljoner kronor, 

där tillkommer också det som partierna får av kommunen samt landstinget.87 Detta 

har gjort att partierna är mindre beroende av medlemsavgifterna som medlemmarna 

betalar in då de ändå får pengar från staten. Möjligheten att få partier att öka sin 

medlemsvärvning skulle kunna vara att ta bort stödet för att partierna ska vara mer 

beroende av sina medlemmar. Problemet blir dock att kampanja är dyrt vilket skulle 

göra partier beroende av finansiärer som kan leda till att partier kan behöva anpassa 

politiken efter sina sponsorers särintressen. Alltså är det mer demokratiskt att 

partierna får bra med pengar från staten för att behålla partiernas självständighet. 

Däremot blir partierna mer beroende av staten istället för medlemmarna.88  

 

Partimedlemmar bidrar inte bara med medlemsavgiften. De bidrar med mer 

ekonomiskt stöd som exempelvis de ger pengar till olika kampanjer, medlemmar 

köper lotter som gör att många lokala föreningar går runt ekonomiskt, samtidigt som 

de är en gratis arbetskraft i kampanjarbetet. Partimedlemmen är alltså en större 

tillgång än bara medlemsavgiften. Partierna blir mindre beroende av dessa delar då 

partistödet blir högre men det är också viktigt. Partierna anser ändå att medlemmarna 

har betydelse och att även medlemmar som bara betalar medlemsavgiften gör skillnad 

för partiet och de personerna är också viktiga för de visar att de stödjer rörelsen 

genom att bara betala in priset varje år. Däremot föredrar partierna medlemmar som 

skyltar med sitt medlemskap, bär partiknappen och hjälper till i organisationen för att 

få en bra folkrörelse.89  

 

Medlemmen behövs alltså för att hjälpa partier ekonomiskt men partierna klarar sig 

ändå utan större delar av de pengarna på grund av det höga stödet från stat, kommun 

och landsting. Däremot bör partierna vara mer inriktade på medlemsvärvning då de 

kan värva fler ideella arbetare som kan hjälpa till i kampanjer, i och med det får fler 

som röstar på de då de har fler röster utåt.   
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3 Demokrati med partier  
Vad kan svenska partiers medlemsutveckling bero på? 
Utifrån de kategorier uppsatsen är uppdelade på, förtroende för politiska partier, 

valdeltagande, kampanjpartier, medlemsvård och ekonomiskt partistöd anses den 

främsta anledningen till partimedlemsutvecklingen vara de minskande 

partisympatisörerna, försvinnande ideologidebatten och dålig medlemsvård.  

 

Förtroendet för politiker, politiska organ, som riksdag och regering och de politiska 

partierna ökar. Vilket Demokratirådet ansåg vara en av anledningarna till att 

partimedlemmarna försvann, väljarna hade inte förtroende för systemet och lämnar 

därför partierna. Idag ser förtroendet annorlunda ut men ändå mister partierna 

medlemmar. Inte i samma grad som på 1990-talet men det sjunker vilket visar att 

förtroendet inte är den största faktorn till partiernas medlemsras. Då intresset för 

politik ligger lite högre idag än 1998 då är det svårt att se om det har någon 

överliggande betydelse för medlemstalen. Hade det varit en större ökning hade det 

varit lättare att förklara som en orsak till medlemstalen men inte med den lilla skillnad 

som är idag. Om intresset för politik hade varit den stora delen för att få 

partimedlemmar till partierna hade det varit stigande medlemstal då intresset har ökat 

markant sedan 1960, så är inte fallet och därför är inte intresset för politik den 

avgörande frågan för vad medlemsutvecklingen beror på.  

 

Valdeltagandet ökar. Däremot är det fler som är rörligare väljare alltså medborgare 

som byter parti mellan valen och bestämmer sig sent. Det gör att partierna trots högre 

valdeltagande inte har lika starka sympatisörer som de hade förr. Valdeltagandet 

ansåg Demokratirådet var en anledning till partimedlemsfallet eftersom det visade att 

intresset för politik och de ideologiska skillnaderna mellan partierna var för små för 

att det skulle vara värt att gå och rösta. Idag har valdeltagandet ökat, tillsammans med 

rörliga väljare. Det visar att valdeltagandet inte är en faktor till att medlemmarna 

försvinner, då trots att det ökar försvinner medlemmarna från partierna.  

 

Att sakfrågorna är viktigare kan vara en orsak till medlemsfallet. Då det inte finns en 

debatt om drömsamhällen och den ideologiska gemenskapen, hittar väljaren kanske 
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inte den gemenskapen vilket leder till att en inte går med i ett parti. Partierna närmar 

sig varandra på höger och vänsterkanten. Det visar att skillnaderna minskar vilket kan 

vara orsaken till att personen väljer att stå utanför och välja det parti som passar en 

bäst i valet. Det skulle kunna vara ett skäl till varför Miljöpartiet, 

Sverigedemokraterna, Piratpartiet och Feministiskt initiativ har gått framåt i 

medlemstal och till och med gått om vissa av de äldre partierna. Om människor röstar 

mer efter sakfrågor kan det vara enkelt att rösta utefter sina åsikter i en sakfråga och 

utifrån det hitta en socialgemenskap genom människor som tycker likadant, nämligen 

ett parti. Då dessa fyra partier skulle kunna profileras som enfrågepartier kan vara 

förklaringen till varför dessa går framåt och de andra partierna bakåt i medlemstal, 

bortsett från Vänsterpartiet. Idag kan det vara så att personer går med efter sakfrågan 

istället för ideologin då sakfrågan värderas högre när de väljer parti inför val. Detta 

skulle vara intressant att undersöka ytterligare i framtida forskning.   

 

Medlemsvård och meningen med partimedlemmen. Det har diskuterats om att partier 

blir mer kampanjinriktade och är idag kampanjpartier istället för medlemspartier. Det 

finns all anledning att tro att det är en stor del till varför partimedlemmarna 

försvinner. Demokratirådet diskuterar det i sin rapport och som det visar sig verkar 

inte mycket har förändrats. Snarare har det blivit ännu mer tydligt. Då två partier av 

tre säger att de har medlemmar för att få hjälp med att kampanja och fylla sina poster 

visar det att de inte värvar för att medlemmarna tillsammans ska bygga morgondagens 

politik. Det visar också att partierna inte vill vara representanter för enskilda grupper 

som det var förr. De vill bara ha hjälp att vinna val. Om de har den synen är det inte 

konstigt att inga blir medlemmar då inte deras arbete uppskattas eller att de får vara 

med och skapa politisk gemenskap eller få ta del av möjligheten att påverka politiken 

som styrs mer uppifrån partiledningen än från medlemsbaserna ute i landet på lokal 

nivå, där medlemmarna finns. Därför kan medlemsvården samt hur partierna ser på 

medlemmen vara en stor del till att de tappar medlemmar.  

 

En medlem som varit aktiv ett tag drar sig till uppdrag. Det sociala, gemensamma, 

politiska samtalen räcker inte för att hålla kvar personen och då behövs uppdrag. Idag 

finns det 38 000 förtroendeuppdrag på 281 000 partimedlemmar. Om partierna inte 

kan göra uppdrag inom partiet som får medlemmarna att känna sig lika värda och 
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viktiga som de som sitter i kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, nämnder och i 

riksdagen. Ifall partierna inte arbetar med att aktivera och ge ansvar och förtroende till 

sina medlemmar är chansen stor att det är en av de största anledningarna till att 

partimedlemstalen faller. Medlemmarna känner inte uppskattning och därför lämnar 

de partiet.  

 

Partiernas ekonomiska stöd känns som en svag anledning till att tappa medlemmar. 

Självklart hade medlemsvärvning varit mer i fokus om de bara levt på 

medlemsavgiften men då hade möjligheten till att aktivera medlemmarna försvunnit 

då det inte funnits lika mycket kapital att arbeta med för att engagera de som värvats. 

Partistödet kan vara en anledning men inte den absoluta för att medlemstalet sjunker. 

När Demokratirådet gjorde sin rapport var det nästa hälften så mycket som det är idag 

och idag förlorar partierna inte lika mycket medlemmar som tidigare vilket är ett bra 

bevis på att det är inte partistödet som är den viktigaste faktorn till 

medlemsutvecklingen.  

 

Vad partiernas medlemsutveckling kan bero på utifrån denna analys är att 

partiidentifikationen försvinner, att ideologin inte längre är huvudfokus och dålig 

medlemsvård. Sakfrågorna får större betydelse, så stor betydelse att enfrågepartier 

växer kraftigt gentemot de stora partierna. Synen på medlemmen är som gratisarbetare 

istället för en möjlighet att utveckla partiet och det finns för få uppdrag i svensk 

politik för att mätta de medlemmar som kommer in. Att medlemstalen sjunker bygger 

på att få känner sig som en klockren socialdemokrat eller moderat längre. Folket har 

svårt att identifiera sig. Däremot är det lätt att identifiera sin åsikt med en fråga som 

jämställdhet, invandring eller miljö vilket kan visa på den stora medlemsutvecklingen 

i vissa av de små partierna. Idag kan en väljare gå med i ett parti för en enskild fråga, 

en identifierar sig med frågan mer än med partiet vilket gör det svårt för de stora 

partierna med bredare politik att få väljare att känna partiidentifikation. Sen när någon 

väl har blivit partimedlem och inte känner sig uppskattad lämnar den partiet. Oavsett 

hur mycket partierna värvar så måste partisterna uppskattas och värnas om inom 

rörelsen för att stanna kvar. 

 



 

 

 

 38 

För att utveckla forskningen inom detta område kan man gå till partierna och föra en 

diskussion om hur de tar hand om medlemmar genom exempelvis kvalitativa 

intervjuer. Genom kvantitativa enkätundersökningar till partimedlemmar i olika 

partier skulle det går att kartlägga hur medlemmar uppskattas inom partiet, vad det 

finns att göra i paritet förutom förtroendeuppdrag, vad det finns för typ av möteskultur 

osv. Allt detta för att se hur medlemsvården är inom partierna och utifrån det kunna 

göra en större analys på varför medlemmarna försvinner.  

En större analys om partiidentifikation som ska jämföras med sakfrågeidentifikation 

då det visar sig vara en av de stora anledningarna till att partimedlemmarna minskar. 

Om det går att få bukt med varför folk inte identifierar sig med partier längre och blir 

mer rörliga kan partierna utifrån det arbeta för att öka det och i och med det få fler 

medlemmar till sina partier.  

En ytterligare intressant koppling hade varit att jämföra partiernas medlemsutveckling 

med det svenska föreningslivet för att se om medborgare engagerar sig i föreningar 

över lag. Om det är så att föreningslivet minskar är det inte heller förvånande att 

partimedlemmarna minskar då det är en typ av föreningsliv.  
 

Varför utföll inte Demokratirådets hypotetiska förutsägelse i 
verkligheten? 
Efter valet 2002 förändrades mycket. Förtroendet för politiken gick upp, 

valdeltagandet ökade och det politiska intresset steg. Nya partier kom in och skapade 

sig starka medlemsbaser som Sverigedemokraterna, Feministiskt initiativ och 

Piratpartiet. Det är starka anledningar till varför vi fortfarande har medlemsbaser i 

våra partier. Det är värt att påpeka att medlemmarna fortfarande lämnar och att 

möjligheten finns att de når en nollpunkt längre fram men det är idag svårt att säga när 

det skulle vara då det finns partier som växer samtidigt som andra partier sjunker. 

Petersson menade 2005 att den nya nollpunkten skulle ske 2017. Nutidens utveckling 

tyder på att även den hypotesen kommer falla. Då det är osannolikt att partierna 

kommer förlora 289 000 medlemmar på två år eftersom den endast sjunkit med 65 

000 medlemmar sedan år 2000.  

 

Det är svårt att tro att det kommer bli en nollpunkt då partierna ändå anser att de 

behöver medlemmar för förtroendeuppdrag och då är möjligheten stor att de värvar 
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för att fylla platserna. Det vill säga att så länge det finns förtroendeuppdrag måste 

partierna medlemsvärva och därför är det svårt att nå en nollpunkt då det ändå är 16 % 

av befolkningen som kan tänka sig uppdrag inom politiken. Om partierna tycker det är 

okej att ha en liten medlemsbas då det ändå är väljarna som är intressanta kan 

medlemstalen fortsätta sjunka tills det når en minimumnivå som täcker de uppdrag 

partiet väntas få i valen.   

 

Medlemsutveckling beror på svag ideologi, fallande tal som identifierar sig med ett 

parti och dålig medlemsvård som Demokratirådet också påpekade i sin analys. Men 

att förtroendet och intresset har ökat samt att nya partier kommit till har gjort att 

medlemstalet inte sjunker med 200 000 medlemmar per årtionde utan istället har ett 

fall på 65 000 medlemmar per 14 år. Det vill säga att det är en förändring under 2000-

talet som gör att det ser ljusare ut för partierna, alltså att de inte kommer bli 

medlemslösa. Chansen finns men den kommer längre bort ju äldre 2000-talet blir. Att 

partierna når en miniminivå är större då de blir mer beroende av sina medlemmar för 

att fylla tomma stolar i framtida beslutande organ som kommunfullmäktige, 

landstingsfullmäktige och riksdag.  
 

Vilka lärdomar skulle partierna kunna dra av de senaste 23 års 
medlemsutveckling? 
Partier bör börjar se över hur medlemmar hanteras och vad det är för mening att ha 

medlemmar. Att ha sympatisörer som betalar en medlemsavgift och hjälper till i 

kampanj och är med i förtroendeuppdrag räcker inte för att få en bred medlemsbas 

som kan driva politiken framåt. Partierna måste bli en starkt social gemenskap där 

medlemmen kan utvecklas i partiet och sedan vara med och utveckla politiken. 

Partister måste få chansen att kunna påverka och det är medlemmen som ska välja hur 

aktiv den ska vara för oavsett ska partierna ha aktiviteter för alla typer av 

aktiva/inaktiva medlemmar. Därför måste partierna se över vad förutom 

förtroendeuppdrag inom politiken som kan ges till medlemmar. Hur kan de jobba som 

parti med att aktivera medlemmar trots det begränsade talet förtroendeuppdrag. Går 

det att skapa uppdrag inom partiet som är lika viktiga som att sitta i 

kommunfullmäktige exempelvis. Det är en utmaning för partierna om de vill nå en 

bredare medlemsbas.  
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Utifrån Demokratirådets analys av hur medlemmar uppskattas i organisationen 

behöver partierna först och främst börja berömma sina medlemmar när de varit med i 

en kampanj och uppskatta deras arbete. En bör ge partister möjlighet att påverka 

politiken och få vara med och driva diskussionen för att få känna sig som en i gänget.  

 

Partier behöver också se över sin kampanjmetod. Vill de bara ha väljare eller ska de 

också börja söka medlemmar. Då det visar sig att människor går med när partierna 

ställer frågan kan det vara en bra början för att öka medlemstalet då 16 % kan tänka 

sig att ta ett förtroendeuppdrag och för det måste väljarna i dagens Sverige vara med i 

ett parti. Det finns alltså människor som kan tänka sig att vara med, partierna är bara 

dåliga på att fråga.  

 

Partierna behöver väcka den ideologiska debatten för att öka partiidentifikationen, 

alternativ stärka paritet i sakfrågor för att få sakfrågeindentifikation istället för att få 

partiidentifikation. Detta måste göras inom partierna och ute på de olika arenorna för 

att öka den politiska diskussionen och genom det få folk som identifierar sig med 

partiet och sedan går med. Mer Burke och mindre Schumpeter, helt enkelt.   
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Sammanfattning 
SNS Demokratirådet kom med en rapport år 2000, Demokrati utan partier som 

menade att Sverige skulle vara partimedlemslöst år 2013. Idag är det 2015 och 

parterna finns fortfarande kvar med ca 281 000 medlemmar. Syftet med uppsatsen är 

att ifrågasätta varför det inte blev som Demokratirådet förutspådde. Med 

frågeställningarna:  

• Vad kan svenska partiers medlemsutveckling bero på? 

• Varför utföll inte Demokratirådets hypotetiska förutsägelse i verkligheten? 

• Vilka lärdomar skulle partierna kunna dra av de senaste 23 års 

medlemsutveckling? 

För att svara detta sågs medlemsutveckling för svenska parter över från 2000 fram till 

2014. Det visar sig att partierna tappar medlemmar, vissa partier ökar, men inte 

tillräckligt kraftigt för att det ska stå emot de äldsta partiernas fall. För att svara på 

frågeställningen undersöktes fem kategorier, förtroendet för politiska partier, 

valdeltagandet, kampanjpartiet, medlemsvård och ekonomiskt partistöd. Dessa 

kategorier valdes utifrån Demokratirådets rapport då det anses logiskt att forska i 

samma banor för att se vad skillnaderna är. I detta kom man fram till att det har varit 

en förändring i svensk politik sedan Demokratirådet gjorde sin rapport, år 2000. 

 

För varje kategori fanns olika typer av material och forskning att ta del av. 

Förtroendet för politikiska partier och valdeltagandet hade SCB och VALU bra svar 

på. Det visade dig att båda var på väg upp, förtroendet stärktes och valdeltagandet 

ökade. Dock minskar partiidentifikationen som säger om väljaren är trogen och röstar 

på ett parti utan att vara medlem. Att se över det ekonomiska stöd partierna får fanns 

att ta del av på riksdagens hemsida. Det visade sig att partierna får mer ekonomiskt 

stöd idag än år 2000 vilket visar att partierna blir mindre beroende av sina 

medlemmars medlemsavgift. Det resterande två kategorierna kampanjpartiet och 

medlemsvård tog del av forskning från Svend Dahl som berättade att partier ser 

medlemmar mer som arbetskraft än som en del som kan påverka politiken. Han menar 

också att förtroendeuppdragen är en viktig del för medlemmar då det finns lite att 

aktivera sig med inom partier utom politiska uppdrag. Samtidigt berättar Gissur Ó 

Erlingsson mfl. att majoriteten av de som blir partimedlemmar blir tillfrågade vilket 

berättar att partier är dåliga på att ställa frågan då medlemstalet sjunker frågar man 
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inte tillräckligt då 16% av befolkningen tycks kunna tänka sig ett uppdrag. Herbert 

Tingsten, Sören Holmberg och Henrik Ekengren Oscarsson menar att sakfrågan 

vinner mer mark hos väljarna vilket gör att partierna anpassar sig efter väljarna mer än 

medlemmarna då de tenderar att vara mer ideologiskt lagda. Vilket talar för att 

partierna blir mer kampanjpartier än medlemspartier.   

 

Medlemsutvecklingen beror på att partiidentifikationen minskar, partierna inte 

uppskattar sina medlemmar som de gjorde förr och för att ideologidebatten minskar 

fortsätter siffran att minska. Däremot kommer det inte finnas en nollpunkt där 

partimedlemmarna försvinner men chansen är stor att det kommer bli en miniminivå 

där partierna endast kan fylla sina förtroendeuppdrag. För att svara på huvudfrågan 

för uppsatsen gick inte Demokratirådets hypotes igenom för att förtroendet har ökat, 

fler partier har kommit in som gjort att siffran höjts.  
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Bilaga  
Valdeltagande och röstberättigade 2002-2014 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0105__ME0105C/ME0105T01/
table/tableViewLayout1/?rxid=d453edc5-2abb-4c30-9d82-c3a32e4c15da  
 
För att få fram valdeltagandet via denna länk var man tvungen att göra olika val för att få fram de 
figurer som redovisas angående valdeltagandet.  
 
För att få fram dessa figurer valdes för Figur 8 markerades valdeltagande procent, röstberättigade 1000-
tal, totalt(kön), 13 åldersgrupper, 18+ totalt, alla valår(2002, 2006, 2010, 2014) och fick fram detta 
resultat: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
För figur 9 valdes andra variabler nämligen, valdeltagande procent, röstberättigade 1000-tal, 
totalt(kön), 4 åldersklasser totalt, alla åldrar, alla valår. I och med de ändringar i valen blev detta 
utförandet:  
 

 
 
 
 

 


