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Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället synliggör, 
granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och 
betydelsen av civila samhällets organisationer. 
Utgångspunkten är att Sverige behöver mer av den kraft 
som finns i allt från knattefotboll till kooperativa företag 
och ideella organisationer. Genom egna rapporter, 
seminarier, rundabordssamtal och andra aktiviteter vill vi 
lyfta och vrida på perspektiv. 
 
Den här rapporten är en del av Sektor3:s temaområde 
Samhällsengagemang i förändring. Tillsammans med 
Välfärdens förnyelse och Skapandet av identitet utgör det 
vårt fokus i debatten om det civila samhället under 2011. 
 
Läs mer om Sektor3 och våra temaområden på 
www.sektor3.se. 
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Förord 

 

”Vårt parti var inte då och är inte i dag ett 

börsnoterat företag. Partiets ordförande är 

ingen verkställande direktör, kongressen ingen 

bolagsstämma och partiets medlemmar inga 

aktieägare. Vi är ingen reklambyrå.” 

Håkan Juholt, Socialdemokraternas ordförande, 26 mars 2011 

 

I Sverige har de politiska partierna monopol på formell 

politisk makt. Partierna är idag den enda möjligheten för 

människor att kanalisera ett partipolitiskt engagemang och 

vara en aktiv del i utformandet av politiken. 

Partimedlemmens roll är i allra högsta grad en medborgerlig 

och demokratisk angelägenhet. När vi medborgare vart 

fjärde år väljer vilka som ska företräda oss i de folkvalda 

församlingarna har medlemmarna i partierna vaskat fram ett 

fåtal alternativ. 1979 innebar det att 19 procent av 
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medborgarna hade inflytande över vilka som skulle axla det 

ansvaret. Idag är det inte ens 3 procent.  

Strax innan Håkan Juholt sammanfattade Socialdemokratin 

som en folkrörelse och inte en reklambyrå, under sitt 

installationstal i mars 2011, hade han citerat delar av Olof 

Palmes eget installationstal. Budskapet var liknande. En av 

skillnaderna är att Palme ledde ett socialdemokratiskt parti 

med långt över en miljon medlemmar – Juholts 

socialdemokrater är strax över 100 000.  

De politiska partierna i Sverige har tappat fem av sex 

medlemmar under de senaste 30 åren. Beroendet av 

medlemsintäkter har ersatts av bidragsberoende. Bilden av 

politiska partier som statligt subventionerade reklambyråer, 

där politiken formas genom opinionsundersökningar, ligger 

betydligt närmare till hands än när Olof Palme ledde 

socialdemokratin.  

Människors engagemang tar sig idag fler och olika former av 

uttryck. ”Samhället förändras ju”, som Folkpartiets 

partisekreterare Nina Larsson konstaterar i den här 

rapporten. Det är förklaringen till varför två tredjedelar av 

medlemmarna i Folkpartiet lämnat partiet. Men hur mycket 

kan samhället förändras utan att partierna och partisystemet 

måste förändras? När slutar partierna att vara medborgarnas 

och medlemmarnas kanal och blir en statlig institution? 

Den är rapporten visar upp en motsägelsefull bild av 

partiernas förhållande till sina medlemmar och i 

förlängningen till medborgarna. Alla partier är överens om 

att medlemmarna är viktiga för partiet. Alla vet om att 

antalet medlemmar och engagemanget inom så gott som alla 

partier har dalat under lång tid. Inget parti ser det som ett 

problem. Bristen på krisinsikt innebär också att det saknas 
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strategier för att vända utvecklingen. Partierna tycks inte 

bara oförmögna att göra det, utan rent av ointresserade. 

Istället har flera partier börjat anpassa sig och sina villkor så 

att de inte behöver medlemmar. 

Vem förlorar på den här utvecklingen? Vilka konsekvenser 

får det för valsystemet om medlemstalen sjunker än mer? 

Kan partiernas väljarmonopol verkligen fortsätta om de gjort 

sig ointressanta för medborgarna att engagera sig i? Vad blir 

konsekvensen om medborgarna slutar ha förtroende för 

partierna? 

Med den här rapporten vill vi öppna upp för en diskussion 

om partiernas, medlemmarnas och medborgarnas framtida 

roll i svensk politik.   

 

Hanna Hallin 

Chef för Sektor3 – tankesmedjan för det civila samhället 
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Inledning 

År 1979 var nästan var femte svensk medlem i ett politiskt 

parti. 30 år senare var motsvarande siffra drygt var 

femtionde medborgare. Under tre decennier har således en 

dramatisk förändring skett som innebär att partiernas 

funktion och legitimitet förändrats. Om den negativa 

medlemsutvecklingen fortsätter i samma takt som den haft 

under de senaste 20 åren kommer antalet medlemmar redan 

år 2022 att understiga antalet förtroendeposter.
1
 Ytterligare 

ett år senare skulle partierna enligt denna prognos stå helt 

utan medlemmar. 

I ett partilandskap där många medlemmar har ansetts som 

något önskvärt, angeläget och eftersträvansvärt borde den 

dramatiska förändringen i medlemstal vara högst oroande. 

Sverige har i internationella jämförelser setts som en ideal 

folkrörelsedemokrati där de traditionella folkrörelserna, 

kännetecknade av en stor medlemskår, hög aktivitetsnivå 

                                                 
1 Mellan 1991 och 2009 har riksdagspartiernas sammanlagda medlemsantal 
minskat med i genomsnitt 19222 medlemmar per år (se tabell 1). Detta ställs 
sedan mot antalet förtroendeposter i Sverige vid valet 2006, 13078 
kommunfullmäktige-poster, 1655 landstingsfullmäktigeposter samt 349 
riksdagsmandat. Ett viktigt tillägg är dock att antalet förtroendeposter kraftigt 
minskat under den period som partierna haft en negativ medlemsutveckling 
(Gilljam, Karlsson & Sundell, 2010, s 10-11).  
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och en god förmåga att mobilisera medborgare utgjort en 

förebild även för partiernas organisation. Medlemmarna har 

traditionellt sett ansetts fylla ett flertal centrala funktioner 

för partierna. De utgör basen för rekrytering av 

förtroendevalda, det vill säga, det är från medlemskåren 

framtidens politiker hämtas. De fungerar som en viktig kanal 

för att fånga upp de preferenser, synpunkter och behov som 

rör sig bland medborgarna och bildar utgångspunkten för 

partiets politiska inriktning. De fungerar som arena för 

debatt, som opinionsbildare och ambassadörer för partiet. 

Det är med andra ord medlemmarna som legitimerar 

partiernas roll som folkrörelse eller, om man så vill, 

organisation i det civila samhället.  

De omfattande medlemstappen väcker en rad svåra frågor i 

relation till de funktioner medlemmarna fyller i partierna. En 

grundläggande fråga är i vilken utsträckning partierna 

verkligen kan fullfölja sina uppdrag med kraftigt bantade 

medlemsorganisationer? Partierna spelar i en demokrati en 

nyckelroll i flera avseenden. För det första har partierna en 

artikuleringsfunktion som handlar om att fånga upp 

medborgarnas intressen, åsikter och viljor vilket kräver att 

partierna är duktiga på att läsa av opinioner och stämningar i 

samhället. För det andra har partierna en funktion att 

omformulera dessa intressen och åsikter till och åtgärder och 

politiska beslut och representera dessa i politiska 

församlingar. Man talar då om partiernas 

aggregeringsfunktion. För det tredje ställs har partierna en 

aktiveringsfunktion att stimulera och fungera som en arena 

för debatt och samtal. Sist men inte minst, har partierna 

också en rekryteringsfunktion som innebär att fånga upp 

men också utbilda morgondagens förtroendevalda. För 

samtliga av dessa funktioner har medlemmarna traditionellt 

sett spelat en nyckelroll. 
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Vad innebär medlemstappet för partierna och hur agerar de 

för att möta förändringen? Syftet med den här rapporten är 

dels att analysera partiernas förklaringar till medlemstappen 

och analyser av dess konsekvenser, dels att analysera 

partiernas strategier och åtgärder för att möta förändringen. I 

rapporten fokuseras partiernas egna förhållningssätt samt 

agerande för att möta utvecklingen. Dessa bilder relateras till 

den bild som målas fram av tidigare forskning samt offentlig 

statistik. Rapportens centrala utgångspunkt är att 

medlemsutvecklingen måste relateras till de politiska 

partiernas förhållningssätt till-, samt strategier för att hantera 

sina förändrade förutsättningar för att nå en fullgod 

förståelse för dess orsaker och konsekvenser. Primärt 

baseras rapportens resultat på en intervjuundersökning 

genomförda bland företrädare för riskdagspartierna där 

samtliga har en position i partstyrelsen, som partisekreterare 

eller förtroendevald. Utöver intervjustudien har analyser 

genomförts av partiernas hemsidor samt offentlig statistik 

kring medlemsantal och valresultat. 

Rapporten är uppdelad i fyra delar. I nästkommande del 

illustreras de omfattande och omvälvande förändringar som 

vår demokrati har genomgått under de senaste 30-40 åren, 

med ett särskilt fokus på partiernas medlemsutveckling. 

Denna genomgång resulterar i ett antal forskningsfrågor som 

blir styrande för de efterföljande delarna av rapporten. I 

rapporternas andra och tredje del presenteras resultat från 

empiriska analyser. I den första delen fokuseras partiernas 

tolkningar kring medlemsutvecklingen, orsakerna till 

medlemsbortfallen och vilka konsekvenser utvecklingen har 

fått för partiernas möjlighet att fullfölja sin roll i demokratin. 

I den andra delen beskrivs partiernas strategier för att möta 

utvecklingen, hur de arbetar för att rekrytera nya 

medlemmar, kommunicera med det omgivande samhället, 
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tillsätta förtroendeposter och skapa nya former för politiskt 

engagemang. I den fjärde och sista delen sammanfattas och 

diskuteras rapportens resultat.  
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Partiernas 

medlemsutveckling  

1979-2009 

Som berörts ovan är de politiska partierna starkt rotade i ett 

folkrörelseideal där framförallt en stor medlemskår utgjort 

en förebild även för partiernas organisation. Nedan redovisas 

statistik för de svenska riksdagspartiernas 

medlemsutveckling vid tre viktiga tidpunkter. År 1979 

uppmättes det historiskt högsta medlemsantalet för de 

svenska partierna. Då var som tidigare nämnts var femte 

medborgare medlem i ett politiskt parti.
2
 

Kollektivanslutningarna av LO-förbundets medlemmar till 

Socialdemokraterna utgjorde då en stor del av det totala 

antalet medlemmar. 1991 var året då kollektivanslutningarna 

upphörde, och 2009 är det senaste år för vilket det finns 

                                                 
2 Håkansson 1995, framhåller slutet av 1950-talet som den tidpunkt då partierna 
samlade medlemsantal var det historiskt högsta, ca även då runt 1,5 miljoner 
medlemmar. För denna tidpunkt finns dock ingen tillgänglig statistik för de 
enskilda partierna.  
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statistik redovisad från samtliga partier. Översikten över 

medlemsutvecklingen i de nuvarande riksdagspartierna visas 

i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1: Partiernas medlemsutveckling 1979 - 2009 

  V S Mp C Fp M Kd Sd Samtliga 

1979 
17 000 

1 198 

000 
- 141 344 55 000 149 000 22 439 - 1 582 000 

1991 1 1821 260 346 6 900 163 105 37 869 116 497 28 768 - 625 306 

2009 8 700 103 027 10 635 37 340 17 875 55 612 22 320 4571 260 080 

1979-

1991 

-5 179 
-937 

654 
- 21761 -17131 -32 503 6 329 - -956 694 

(-30,5%) (-78,3%) (-) (15,4%) (-31,1%) (-21,8%) (28,2%) (-) (-60,5%) 

1991-

2009 

-3 121 
-157 

319 
3 735 -125 765 -19 994 -60 885 -6 448 - -365 226 

(-26,4%) (-60,4%) (54,1%) (-77,1%) (-52,8%) (-52,3%) (-22,4%) (-) (-58,4%) 

1979-

2009 

  

-8 300 
-1 094 

973 
- -104 004 -37 125 -93 388 -119 - -1 321 920 

(-48,8%) (-91,4%) (-) (-73,6%) (-67,5%) (-62,7%) (-0,5%) (-) (-83,6%) 

 

Kommentarer: All medlemsstatistik baseras på partiernas egen 

redovisning. Källor: 1979: Partiernas verksamhetsberättelser för 1979; 

1991: Petterson 2005, s 11; 2009: SVT, 2010. Förändring i procentenheter 

visas inom parenteser. 

Översikten visar att det totala medlemsantalet i de svenska 

partierna mer än halverades under perioden 1979 – 1991 

samt under perioden 1991 – 2009. Detta visar med tydlighet 

att den negativa trenden fortsatt i stor omfattning även efter 

att kollektivanslutningarna övergivits. Sammantaget kan vi 

se att fyra av fem partimedlemmar försvunnit under denna 

trettioårsperiod. Partierna har idag över en million färre 

medlemmar än 1979 och över 360 000 färre medlemmar än 

1991. 

När vi jämför de enskilda partierna ser vi att tappet varit 

överlägset störst inom Socialdemokraterna som tappat nio av 
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tio medlemmar. Därefter följer Centerpartiet, Folkpartiet och 

Moderaterna som alla tappat mer än 60 procent av 

medlemmarna. Vänsterpartiets medlemsantal har därtill 

närapå halverats. Kristdemokraterna har en mycket liten 

förändring under tidsperioden och Miljöpartiet har som enda 

parti haft en stark tillväxt i sin medlemsorganisation. För 

Sverigedemokraterna, som bildades 1988, finns ingen 

redovisad medlemssiffra för 1991 att jämföra dagens 

medlemsantal med, men partiet har haft en kraftig 

medlemstillväxt under 2000-talet (Widfeldt, 2008, s 274).  

Den negativa trenden gällande antalet medlemmar i partierna 

bör ses i relation till andra utvecklingstrender under samma 

tidsperiod (se figur 1). Från 1970-talets slut till idag har även 

andel svenskar som starkt identifierar sig med något politiskt 

parti successivt sjunkit. Detsamma gäller för den andel som 

känner en viss identifikation med något parti. Det är alltså 

inte endast i rollen som medlemsorganisationer som 

partiernas ställning har försvagats bland medborgarna, den 

känslomässiga kopplingen till partierna bland medborgarna 

verkar ha försvagats i allmänhet.  

Detta reflekteras även i den sjunkande andelen väljare som 

vid ett val är trogna det parti de röstade på i föregående val. 

Vid valet 2006 röstade var tredje väljare på ett annat parti än 

de röstat på vid valet år 2002, Vilket kan jämföras med var 

femte väljare år 1979. Ett antal frågor bör besvaras i relation 

till den tidigare forskningen om partiernas tillstånd innan vi 

ger oss in på en undersökning av partiernas egna perspektiv 

på förändringarna. Vilka orsaker ses till denna utveckling? 

Kan det nuvarande tillståndet betecknas som en partiernas 

kris? Vilka konsekvenser får utvecklingen för demokratin i 

stort?  
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Figur 1: Trender i relationen mellan medborgare och 

politiska partier 1979 – 2009 

 
Källa: SCB och SNS Demokratiråd (Petterson, 2005).  
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Utvecklingens orsaker 

Den tidigare forskning som studerat medlemsutvecklingens 

orsaker har synliggjort såväl partiinterna som strukturella 

samhälleliga förklaringar till den negativa utvecklingen. 

Dessa perspektiv skall i huvudsak inte ses som 

konflikterande- utan snarare kompletterande förklaringar till 

utvecklingen. Det strukturella perspektivet sätter fokus på 

omfattande samhälleliga förändringar och förstår partiernas 

förändrade roll som kommet av medborgarnas förändrade 

levnadsvanor och attityder. En övergripande utveckling mot 

individualisering i utvecklade samhällen ses som central 

inom detta perspektiv. En tydlig förändringstendens i 

samhället har gått från ett industriellt till post-industriellt 

samhälle (Ingelhart, 1990; Montin, 1998, s 19). Samhället 

har moderniserats och med det även medborgarna som blivit 

högre utbildade, och fått bättre materiell standard.  

Moderniseringen har fått ändrade värderingar och högre krav 

på samhället som följd. Nya politiska sakfrågor har blivit 

viktiga. De skiljelinjer som partiernas grundades i relation 

till, är inte längre de bärande konfliktdimensionerna i 
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samhället vilket lett till att nya partier bildats, och gamla 

behövt ombildas men även att engagemang och deltagande 

sökt nya former och arenor.  

Det omfattande medlemstappet bland de politiska partierna 

under 1900-talets andra hälft och fortsatt under 2000-talet 

kan inte sägas ha motsvarats av någon omfattande negativ 

trend vad gäller politiskt deltagande i allmänhet. Ett flertal 

studier av politiskt deltagande i Sverige över tid visar tecken 

på ett stabilt samhällsengagemang och politiskt intresse 

bland de Svenska medborgarna (Amnå, 2008, s 61; 

Andersen, 2006, s 31). Partiengagemangets nedgång verkar 

således inte bero på ett minskat samhällsengagemang. 

Förklaringen är en successiv förändring av medborgarnas 

politiska engagemang, bort från traditionellt 

medlemsengagemang inom såväl politiska partier som 

organisationer mot alternativa engagemangsformer 

(Andersen, 2006, s 45-46; Bengtsson 2008, s 163f).  

Det motsatta partiinterna perspektivet innebär ett fokus på 

politiska institutioner och partiernas organisering. Här 

förstås det minskade stödet för partier (sjunkande 

medlemsantal, minskad partitrohet, minskad 

partiidentifikation) som en reaktion på de etablerade 

partiernas sätt att anpassa sig till en förändrad omvärld. 

Partiernas eget agerande, att partierna mött det omgivande 

samhällets förändring, genom att lösgöra sig från 

kärnväljare, medlemmar och starka partisympatisörer för att 

istället söka appellera till alla typer av väljare, ses som en 

central förklaringsfaktor (Håkansson ,1995). Denna 

utveckling hos partierna beskrivs ofta som en trend mot 

”catch-all partier”, partier som söker stöd i hela väljarbasen 

snarare än hos en specifik socialgrupp. Enligt 

organisationsperspektivet blir partiorganisationerna själva 

centrala aktörer i utvecklingen. 
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Därutöver ses även institutionella förändringar som en 

bidragande orsak till partiernas försvagade ställning bland 

medlemmar och väljare. Partierna har en unik dubbelroll, 

både som organisationer som konkurrerar om medlemmar 

och väljare, men samtidigt även som centrala aktörer i det 

politiska beslutfattandet. På grund av detta har partierna en 

stark kontroll över de regler och institutioner som 

bestämmer förutsättningarna för deras verksamhet. Jon 

Pierre och Anders Widfeldt beskriver situationen på följande 

vis, med fokus på det statliga partistödet:  

Partierna är i den synnerligen gynnsamma 

positionen att de själva – i riksdag, regering 

och i landstings- och primärkommunala organ 

– fattar beslut om partistödets omfattning. Den 

här typen av offentliga utgifter motiveras med 

hänvisning till partiernas helt centrala roll i 

den svenska demokratiska modellen. Partierna 

som organisationer har således minskat sitt 

ekonomiska beroende av medlemkadern genom 

att kraftigt öka finansieringsandelen från stat, 

kommun och landsting (Pierre & Widfeldt, 

1995, s 42-43) 

Utöver partistödets utformning har de etablerade politiska 

partierna även möjlighet att utöva inflytande över 

valsystemets utformning och en rad andra centrala 

institutioner och regler som bestämmer villkoren för 

partierna som organisationer. Stor vikt fästs vid 

utformningen av dessa regler och institutioner och 

perspektivets företrädare menar att dessa till stor del kunnat 

möjliggöra att partierna överlevt de omvälvande 

samhällsförändringarna utan att möta dessa med omfattande 

organisatoriska förändringar och kunnat behålla sin centrala 

roll i demokratin. Sammantaget visar dessa båda perspektiv 
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på överbryggande utvecklingar i samhället i stort, bland 

partiorganisationerna samt inom den statliga institutionella 

strukturen som format utvecklingen mot partier som behållit 

samma samhälleliga funktioner trots att de tappat merparten 

av sina medlemmar, många av sina trogna väljare och en stor 

del av sina starkaste sympatisörer.  

Kris eller inte? 
Huruvida den nuvarande situationen utgör en kris för 

partierna och partidemokratin eller inte är vida omtvistat i 

litteraturen. Vissa hävdar med självklarhet en partikris och 

gör hänvisningar till minskade medlemsantal och bristande 

partiidentifikation (Håkansson 1995, Rothstein 2004). Andra 

använder ett mer tillbakahållet språk och talar om en ”prekär 

situation”, eller en ”något dyster bild”.  Sören Holmberg och 

Henrik Oscarsson sammanfattar utvecklingen på följande 

vis:  

Trenderna tecknar en något dyster bild av den 

gamla partibaserade valdemokratins tillstånd. 

Uppslutningen ökar inte. Den minskar, även om 

nivåerna inte nått kritiskt låga lägen (2004, 

277)  

Här fästs vikt vid en bred uppslutning kring demokratin i 

stort. Andra menar att partiernas förmåga att fungera som 

ekonomiska organisationer, och partisystemets relativa 

stabilitet talar emot att det föreligger en kris (Pierre & 

Widfeldt 1995). Under efterkrigstiden har partiernas 

ekonomi i takt med att medlemsbaserna minskat successivt 

garanterats genom ökad offentlig finansiering. Sedan 1965 

har partiernas inflytande över det statliga partistödets 

utformning och omfattning ökat med ett växande partistöd 

som följd. Idag får partierna mellan 70 och 80 procent av sin 

finansiering från olika statliga bidrag medan 
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medlemsavgifterna endast står för 4-5 procent av partiernas 

budget (Erlingsson & Öhrvall, 2010, s 31; SOU 2004:22, s 

34 & 44). Trots att flera nya partier kommit in i den svenska 

riksdagen sedan 1988 och antalet lokala partier starkt ökat i 

omfattning har Sverige i internationella jämförelser fortsatt 

ett relativt stabilt partisystem.  

Bland skeptikerna till diagnosen att partierna befinner sig i 

kris syns även en starkare tilltro till partiernas förmåga att 

förändras samt att vända utvecklingen. Pierre och Widefeldt 

(1995) kritiserar krisdiskursen för att underskatta partiernas 

förändringsförmåga och menar själva att partierna har goda 

förutsättningar att kunna påverka sin situation: 

Diskussionen om de politiska partiernas kris 

tycks bygga på en påtagligt statisk bild av 

partierna och deras organisationer. Partierna 

antas vara oförmögna att anpassa sig till olika 

typer av förändringar i deras omgivning; 

alternativt anses förändringarna vara av sådant 

genomgripande slag att partierna endast har 

att kapitulera inför dem. […] Partierna, liksom 

de flesta andra organisationer, kan mycket väl 

antas vara i stånd att anpassa sig till 

förändrade förutsättningar för deras 

verksamhet. […D]et [finns] många 

omständigheter som talar för att partierna 

torde vara i en bättre position att göra sådana 

förändringar och anpassningar än de flesta 

andra organisationer (Pierre och Widefeldt, 

1995,s 41). 

En tredje strömning påpekar att det finns en perspektivlöshet 

kopplad till påståendet att partierna idag befinner sig i kris. 

Man menar att bristen på pålitliga undersökningar som 
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utvärderat hur väl partidemokratin fungerade innan den 

negativa utvecklingen började, minskar trovärdigheten i 

”kris-retoriken” (Teorell 1998, Bäck & Möller 2003 & 

Erlingsson 2010). Forskningen har under en mycket lång 

period, enligt Mats Bäck och Tommy Möller ända sedan 

1960-talet, uppvisat en påtaglig oro för partiernas framtid. I 

relation till denna långa krisperiod kan sättas den relativt 

korta period som betecknas som folkrörelsepartiernas 

storhetstid under 1950 och 60 talen (Erlingsson & 

Brommesson 2010, s 132). Den eventuella krisen har med 

andra ord pågått mer än dubbelt så lång tid som det 

partidemokratins idealtillstånd som den ständigt kontrasteras 

mot. Ett sådant tidsperspektiv rimmar illa med en definition 

av kris som ett tillfälligt akut tillstånd.  

Utvecklingens konsekvenser 

Ett annat perspektiv på frågan om partierna och 

partidemokratin befinner sig i kris eller inte, ger frågan om 

vilka konsekvenser utvecklingen mot minskat 

partimedlemskap, etc. får för demokratin i stort. Trots den 

stora oron för och kritiken mot partiernas tillstånd som 

forskningen uppvisat under senare decennier är de politiska 

partiernas nödvändighet för den representativa demokratin 

föga omstridd. Inga alternativ till partierna kan skönjas, vad 

gäller att utföra centrala funktioner i demokratin. Den 

eventuella krisen spås alltså inte ge några absoluta 

konsekvenser i form av en övergång från partibaserad 

demokrati till något annat system. 

Demokratiutredningen, tillsatt i slutet av 1990-talet för att 

”belysa de nya förutsättningar, problem och möjligheter som 

det svenska folkstyret möter inför 2000-talet” (Regeringen, 

1997), delar mycket av den oro inför partiernas utveckling 
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som framkommit i övrig forskning. Man fastslår dock i sitt 

lutbetänkande att: 

Den representativa demokratin är i praktiken 

en partidemokrati. De politiska partierna har 

en nyckelroll för mobilisering, debatt, kontroll 

och ansvarsutkrävande. Ingen kan ersätta dem i 

rollen av att samla ihop och kanalisera 

opinioner. [...] Något demokratiskt acceptabelt 

alternativ till att låta dem utgöra 

huvudinstrument för den politiska 

maktutövningen föreligger inte. (SOU 2000:1, s 

29) 

Liknande utsagor upprepas i mycket av partiforskningen (se 

Olsson & Lennqvist 2003, eller Erlingsson & Brommesson 

2010 för översikter). Demokratin är och förblir, oaktat 

partiernas eventuella kris, en partidemokrati. Flera forskare 

framhåller att de alternativ till partiernas roll i demokratin 

som diskuterats i from av ett mer individualiserat politiskt 

deltagande, ökade möjligheter för direkt 

medborgarinflytande över politiken och direktvalda politiker 

på ledande poster, endast kan komplettera men inte helt 

ersätta partiernas roll i demokratin (Pierre & Widfeldt 1995, 

Olsson & Lennqvist 2003, Gilljam & Jodal 2006). Här 

påpekas att partiernas förmåga att aggregera intressen i 

samhället, driva opinionsbildning i politiska frågor, 

organisera politiken i demokratiska institutioner och 

producera kandidater till allmänna val omöjligt kan ersättas 

av mer fragmentariska kanaler och organisationer med en 

bibehållen demokratisk legitimitet.  

En gemensam slutsats inom forskningen är att partiernas 

problem måste hanteras genom en förnyelse av partierna, 

inte genom att dessa ersätts av alternativa aktörer. 
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Framförallt fästs vikt vid behovet av en förbättring av 

partiernas kommunikativa funktion (Pierre & Widfeldt 1995, 

s 44-45, SOU 2001:48, s 73, Olsson & Lennqvist 2003, s 28-

29, Pettersson 2005, s 10, Erlingsson 2010). Även om 

partierna lyckats skapa goda förutsättningar för sin 

överlevnad, trots svikande medlemstal och minskat 

engagemang likväl som identifikation bland medborgarna, 

har partiernas funktion som kommunikationskanal mellan 

medborgarna och beslutsfattarna blivit lidande. På många 

håll talas det om att partiernas funktion att kanalisera 

medborgarnas intressen och åsikter in i politiken, har 

slammat igen (Gidlund & Möller 1999, s 10). Jon Pierre och 

Anders Widfeldt (1995) går så långt som att tala om en 

kommunikativ kris.  

Strategier för att möta utvecklingen 

De strategier för att möta medlemsutvecklingen som 

diskuterats inom den svenska partiforskningen bör förstås i 

relation till det svenska partiväsendets historia. De svenska 

partierna bildades, med start kring förra sekelskiftet
3
, genom 

två skilda processer. Dels bildade inomparlamentariska 

koalitioner politiska partier genom att etablera 

riksorganisationer, nuvarande Folkpartiet och Moderaterna 

bildades genom sådana processer under 1900-talets första år. 

Alternativt har organisationer och sammanslutningar ute i 

samhället sökt nå representation i politiska församlingar. I 

stor utsträckning handlade detta i den svenska demokratins 

gryningstid om partier som avsåg företräda grupper i 

samhället som hittills inte hade någon representation i de 

politiska församlingarna. På så vis bildades nuvarande 

Socialdemokraterna och Centerpartiet, och på senare år även 

                                                 
3 Partiliknande sammanslutningar har långt tidigare än så funnits i Svensk politik 
men partier med rikstäckande organisationer utanför parlamenten ser vi först 
bildas under denna period (Bäck och Möller, 2003). 
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Miljöpartiet, Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna har i 

sin tur utvecklats ur rasistiska och nationalistiska rörelser. 

Tillsammans med Vänsterpartiet som bildas genom en 

utbrytning från socialdemokratin, skapar dessa partier den 

grupp som benämns så som folkrörelsepartier. Samtliga 

dessa partier har sina rötter i organisationer och rörelser i det 

svenska samhället och har format dessa organisationers 

politiska grenar. 

Begreppet folkrörelseparti har även en mer normativ 

betydelse och avser politiska partier med nära relation till det 

omgivande civilsamhället. De kännetecknas av livaktig 

medlemsverksamhet, även mellan valen och levande 

diskussioner i lokalföreningar och partikongresser 

(Erlingsson mfl. 2005, s 15 och 37). För de svenska partierna 

var under efterkrigstiden folkrörelsepartiet ett ideal. Oavsett 

om partierna hade sina rötter i de gamla folkrörelserna eller 

var skapta ur partiinterna sammanslutningar, var stora 

medlemsorganisationer och en livaktig interndemokrati 

eftersträvansvärt (Gidlund 2004, Erlingsson mfl. 2005). 

Länge ansågs även de svenska partierna stå sig starkt i 

relation till detta ideal i internationella jämförelser.  

Gidlund menar dock att de svenska partierna under de senare 

decennierna sökt sig i en annan riktning mot mer 

professionaliserade väljarpartier. I denna partimodell har 

valkampanjerna, medierna samt professionella partistrateger 

och politiker en allt mer central roll, mycket på bekostnad av 

medlemmarnas inflytande (Gidlund 2010, s 400). De 

väljarorienterade partierna har anpassat sig efter ett politiskt 

klimat där deras legitimitet hämtas från väljare och i mindre 

utsträckning internt i organisationen. I relation till dessa två 

motstående partiideal, folkrörelsepartiet och det 

professionaliserade väljarpartiet formuleras de strategier som 

inom den svenska partiforskningen ser som möjliga vägar 
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för att möta den nuvarande utvecklingen med svikande 

partiengagemang och partiidentifikation. 

Gissur Ó Erlingsson urskiljer två möjliga strategier för 

partiernas förnyelse, antingen försöker man restaurera 

folkrörelseidealet eller så koncentrerar sig partierna på att 

istället söka skapa flexibla och toppstyrda kampanjpartier 

där valet utgör den huvudsakliga arenan för kanalisering av 

medborgarnas viljor (2010, s 76)-78. I syfte att restaurera 

folkrörelseidealet skulle partierna utvecklas i riktningen mot 

bredare sociala organisationer där flera av medlemmarnas 

behov och intressen än de rent politiska skulle kunna 

uppfyllas. Dessutom skulle partiernas interndemokrati kräva 

en stark upprustning där nya och bättre kanaler för 

kommunikation mellan partiledning, förtroendevalda och 

gräsrötter. Den motsatta strategin innebär att acceptera att 

partierna inte längre fyller en bred funktion i människors liv 

och släppa ambitionerna på att involvera massorna i 

formuleringen av partiernas politiska inriktning. Partierna 

skulle i sådana fall till fullo kunna koncentrera sig på att bli 

flexibla valorienterade organisationer där snabba beslut och 

omställighet är möjlig för att vid valdagen kunna omfatta så 

många väljares intressen som möjligt. 

Forskningsfrågor 

Som beskrivits ovan har den tidigare forskningen utvecklat 

en god förståelse för mekanismerna bakom den negativa 

medlemsutvecklingen och diskuterat olika möjliga 

tolkningar kring vad denna utveckling innebär för 

demokratin. Litet fokus har emellertid satts på partiernas 

egna tolkningar av situationen och strategier för att möta den 

(med vissa undantag, se exempelvis Gidlund & Möller 

1999). Situationen är i stor utsträckning beskriven utifrån ett 

slags utanförperspektiv, där de större strukturella 
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förändringarna analyseras snarare än dess organisatoriska 

reaktioner och konsekvenser. Få studier har tittat närmare på 

partiernas egna förhållningssätt till utvecklingen.  

Mot bakgrund av detta förefaller det empiriska bidrag som 

denna rapport utgör vara högst relevant. I nedanstående delar 

söker vi svar på följande frågor. 1) Hur ser partierna på sina 

samhällsfunktioner och vad spelar medlemmarna för 

betydelse för partierna idag? 2) Hur förklarar partierna den 

senaste tidens medlemstapp? 3) Hur agerar partierna för att 

stärka sin medlemsbas och rekrytera nya medlemmar? 4) 

Finns det några skillnader i hur partierna tolkar respektive 

agerar i relation till medlemstappet och hur kan dessa 

skillnader förstås?   

Rapporten baseras på en kvalitativ intervjuundersökning, en 

innehållsanalys av partiernas hemsidor samt offentlig 

statistik. Totalt har en respondent från vartdera 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 

Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna 

samt Sverigedemokraterna intervjuats. Samtliga 

respondenterna har positionen som partisekreterare eller 

förtroendevald i partistyrelsen alternativt partiledningen. 

Fyra är kvinnor och fyra är män. 
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Medlemmarnas betydelser 

och utvecklingens orsaker  

Som redogjorts för inledningsvis är det svårt att tänka sig en 

annan demokratisk legitim ordning än den partibaserade 

representativa demokratin. Den representativa demokratin är 

svårslagen både när det gäller att få till stånd ett system som 

väger samman medborgarnas skilda krav och förväntningar 

på politiken, och som bildar grund för en tydlig 

ansvarsfördelning. Ingen av partiföreträdarna i den här 

studien anser att det finns några realistiska alternativ till 

partierna i den representativa demokratin. Snarare lyfter de 

fram partierna som ”basen i demokratin”. 

Det är de politiska partierna som på något sätt 

upprätthåller vårt demokratiska system. Det är de 

politiska partierna som lägger grunden för de 
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samhällsinstitutioner som på något sätt bär vidare. 

Det är de politiska partierna som skapar en möjlighet 

för människor att delta i samhällsutvecklingen och 

inte bara påverka den (Jonas Karlsson, 

Socialdemokraterna). 

Flera partiföreträdare understryker partiernas potential att 

koppla samman medborgarnas åsikter villkor och omsätta 

det i det politiska beslutsfattandet. Det är med andra ord 

partiernas funktioner att bilda opinion, stimulera till offentlig 

debatt och att representera de olika politiska strömningar 

som finns bland befolkningen som framhålls. Däremot 

skiljer sig partiföreträdarna åt när det gäller vilken funktion 

som de anser vara särskilt angelägen. Partiföreträdarna från 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet understryker 

framförallt partiernas roll som arena för offentlig debatt och 

opinionsbildning medan Moderaterna först och främst lägger 

betoningen på partiernas funktion som rekryteringsbas för 

framtidens förtroendevalda. 

Partiernas funktion är dels att samla människor som 

har en gemensam politisk åsikt, gärna med någon 

form av idémässig grund, dels att utgöra en 

rekryteringsbas för människor som ska bli 

förtroendevalda, fånga in människor och att 

kanalisera åsikter. Jag tror att det är just att vara 

organisationer som samlar in människor som är 

politisk aktiva och vill ge uttryck för åsikter. Sedan 

kommer ett antal av dem också att kunna bära 

förtroendeposter. Det är det som är partiernas 

viktigaste funktioner (Hans Wallmark, 

Moderaterna). 

Det finns således en skillnad när det gäller hur företrädarna 

betraktar partiernas främsta funktioner i samhället vilket 

tycks hänga samman med huruvida partierna har sin grund i 

en folkrörelse eller inte. Som åskådliggörs nedan 
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återkommer den här skillnaden när det gäller medlemmarnas 

roll och betydelser men också på vilket sätt partierna väljer 

att tackla de sjunkande medlemstalen. 

Medlemmarna fyller olika  

funktioner för olika partier 

Som beskrivits inledningsvis spelar medlemmarna en central 

roll som opinionsbildare och ambassadör för partiet. För det 

andra fungerar medlemskåren som en rekryteringsbas för 

framtidens förtroendevalda. För det tredje har medlemmarna 

en viktig roll för att läsa av samhället och ge partiledningen 

en uppfattning om vilka frågor, stämningar och strömningar 

som finns i samhället. 

Ingen av partiföreträdarna menar att medlemmarna har 

spelat ut sin roll på någon av dessa punkter. Däremot tycks 

medlemmarna ha olika funktioner för olika partier. 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och 

Sverigedemokraterna ger uttryck för den starkaste 

hållningen när det gäller medlemmarnas betydelse.  

Dom är det viktigaste som vi har, dom är basen och 

där vi ska hämta engagemanget. När vi är ute och 

träffar medlemmar så känner man att det är det 

roligaste man gör. Det är basen och grunden för hela 

politikutvecklingen och varför man har ett parti, 

absolut (Anki Ahlsten, Vänsterpartiet). 

För de folkrörelsebaserade partierna utgör medlemmarna 

”basen” och ”ryggraden” i partiet och anses ha en avgörande 

betydelse som arena för politik, debatt och opinionsbildning. 

Medlemmarna ”är” partiet och kopplas intimt samman med 

partiernas identitet som folkrörelser. På ett liknande sätt 

menar partiföreträdarna från Folkpartiet och Moderaterna att 
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det är bland medlemmarna som politiken ”växer fram” och 

tillkännager medlemmarnas betydelse som ”ambassadörer” 

för partiets politik. Men det är framförallt i dess egenskap 

som förtroendevalda som medlemmarnas betydelse främst 

framhålls. 

Jag tror att Sverige fortfarande är ett folkrörelseland, 

ett civilsamhällesland där man ändå engagerar sig 

och det innebär ju också att man har en 

föreningsgrund för människor som kan bära många 

uppdrag. Från medlemsmatrikeln har du ju de som 

också kan axla uppdrag (Hans Wallmark, 

Moderaterna). 

Miljöpartiet intar någon slags mittenposition och talar om 

medlemmarna som referenspunkt  för utvecklandet av nya 

idéer. De är också det enda partiet som uttryckligen ser 

medlemmarna som en beslutsarena inom partiet, det vill 

säga, de som ytterst bestämmer inriktningen på partiets 

politik. Partiföreträdaren hänvisar bland annat till 

medlemsomröstningar. 

Funktionen är att vara en både ett bollplank eller en 

grund för att kunna utveckla politiken. Någonstans 

där man kan hitta nya idéer. De har funktionen där 

idéer prövas och där de får ta ställning till förslagen. 

Inte allt men vissa centrala frågor. På så vis kan man 

säga att medlemmarna mer och mer blir en 

beslutsarena inom partiet (Daniel Helldén, 

Miljöpartiet).  

Sammantaget kan vi se att folkrörelsebaserade partierna 

(framförallt Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 

Centerpartiet) framhåller medlemmarna som basen i partiet 

medan övriga främst framhåller medlemmar som potentiella 

förtroendevalda (framförallt Folkpartiet och Moderaterna). 

Miljöpartiet är det enda partiet som explicit framhåller 
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medlemmarna som beslutsarena inom partiet. Samtidigt som 

alla partiföreträdare talar sig varmt om medlemmarna finns 

det en stor osäkerhet bland partiföreträdarna när det gäller 

hur många medlemmar partiet de facto har. I ett av partierna 

anges medlemstal som är nära tre gånger så stor som vad 

som anges i partiets officiella medlemsstatistik.  

De sjunkande medlemstalen  

utgör ingen kris 

Historiskt sett har höga medlemstal setts som något önskvärt 

inom alla partier. De senaste decenniernas medlemstapp 

borde därför vara högst oroväckande. Ingen av 

partiföreträdarna menar emellertid att de sjunkande 

medlemstalen har medfört någon kris för partiet. 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet 

understryker att många medlemmar är åtråvärt, 

betydelsefullt och en styrka men också att medlemstalen inte 

har sjunkit till den grad att det skulle äventyra partiets 

existens(berättigande). Socialdemokraterna anser att partiets 

negativa medlemsutveckling bör sättas i relation till 

kollektivanslutningarnas avskaffande och att förändringarna 

mot den bakgrunden inte är så betydande. Men som visas i 

tabell 1 ovan har partiet kraftiga medlemstapp även efter att 

kollektivanslutningarna har upphört.  

Folkpartiet är det parti som tycks vara minst oroad över 

utvecklingen. De ger snarare uttryck för att förändringen ska 

ses som en naturlig del av samhällsutvecklingen. Man menar 

att det är viktigt att se medborgarnas engagemang i ett större 

perspektiv som de menar är stort och ökande men som tar 

sig andra uttryck än tidigare. 

Samhället förändras ju. Vi ägnar oss åt andra saker 

än tidigare. Vi lägger ner tid på andra saker än vad 
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vi gjorde tidigare, konkurrensen är tuff i att kunna 

attrahera personer som medlemmar. Men det 

politiska intresset tycker jag ökar och det har väl att 

göra med att alla partier, och andra organisationer 

som ägnar sig åt politik, är öppna så diskussionen 

förekommer ju ändå och idéutvecklingen. Så jag 

tycker inte att vi har en politisk kris eller att vi har 

ett ointresse utan det politiska intresset större än 

någonsin, fast på andra sätt (Nina Larsson, 

Folkpartiet). 

De sjunkande medlemstalen oroar heller inte Moderaterna i 

någon nämnvärd utsträckning. Det som kan komma att vålla 

besvär, och som understryks även av partiföreträdaren från 

Folkpartiet, är emellertid att färre medlemmar ökar risken 

för att särintressen inom medlemskåren ”kidnappar” partiet 

vid omröstningar om partiets politik. 

Nej, de sjunkande medlemstalen är inte ett problem 

men utrymmet krymper för de som påverkar 

besluten som partiet ställer sig bakom och det är ju i 

en mening det som vi sedan torgför utåt vidare i 

politiska församlingar. Det är också så att själva 

rekryteringsgrunden för de som kan bli 

förtroendevalda inom Moderaterna minskar ju 

också. Där finns det ju två faror. Om ett partis 

medlemskader är mindre kan det finnas en risk för 

att en fraktion eller ett särintresse som lättare kan 

kidnappa partiet. Och det kan vara ett mer eller 

mindre organiserat intresse (Hans Wallmark, 

Moderaterna).  

Partiföreträdaren för Miljöpartiet menar att det främst är 

stora partier, med hög representation i politiska 

församlingar, som är beroende av att ha många medlemmar. 

Nyttan av att ha många medlemmar infaller främst i 

samband med val. 
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Om man fungerar som en organisation som fyller 

platser i fullmäktigesalar, nämnder eller liknande så 

är det en begränsad skara och man har sällan i 

mindre organisationer möjlighet att dra med de 

andra. Men när man växer och blir ett större parti så 

inser man vilken stor potential det finns bland 

medlemmarna när man har möjlighet att ta med och 

aktivera dom, ordna saker och ting och diskutera 

politik i största allmänhet och så vidare. Och 

framförallt när man passerar en form av kritiska 

trösklar och kan få med dom i en valrörelse där man 

kan kontakta medlemmar som inte är fullt upptagna 

med vardagspolitiken och kan göra saker. Då inser 

man vilken potential det finns i medlemmarna 

(Daniel Helldén, Miljöpartiet). 

Sverigedemokraterna, som ett exempel på ett litet parti 

framhåller emellertid det motsatta, det vill säga, att höga 

medlemstal är avgörande för små partiers möjlighet att 

expandera. Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att deras 

negativa trend med sjunkande medlemstal delvis brutits. 

Vänsterpartiet märkte en medlemstillströmning i samband 

med det senaste valet och Miljöpartiet har under ett par år 

fått många nya medlemmar. Båda partierna menar att 

partiernas största utmaningar inför framtiden ligger i på 

vilket sätt de ska svara upp mot de nya medlemmarnas 

nyvunna engagemang, förväntningar och krav. 

En jättelik utmaning är att ta hand om dessa 16 000 

medlemmar som snart växer till 20 000. Det är en 

jättelik utmaning som alla våra lokalgrupper måste 

arbeta med, med hjälp av vår riksorganisation. Det 

andra är ju att i takt med att vi växer och täcker hela 

landet, att få organisationen riks, region, ner till 

kommunerna fungera på ett smidigt sätt så att alla 

vet vad som görs och kan kommunicera på ett bra 

sätt. Det är en utmaning. Jag tror att vi måste göra 
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mycket där men i och med att vi har blivit fler så 

måste vi se till att vi inte tappar någon bakom. 

(Daniel Helldén, Miljöpartiet). 

Vi vet att vid val så kommer det alltid nya 

medlemmar men vi hade ju inte fått några nya sedan 

1970-talet så det blev verkligen en positiv spark. Nu 

gäller det att ta hand om dom så att det inte blir som 

1998 då det kom många nya medlemmar men då vi 

var så fokuserad kring det parlamentariska arbetet att 

vi inte hann med. Nu ser vi att vi har mer tid att ta 

hand om och verkligen fundera över vad människor 

vill göra när de kommer till oss. För det finns säkert 

väldigt mycket olika behov och intressen. Både att 

lära sig mer om partiet men också att själv vara 

aktiv. Men det är inte alla som vill det så då måste 

de få vara passiva också. Så det handlar om att 

lyssna på vad de har för önskemål också (Anki 

Ahlsten, Vänsterpartiet). 

För de partier där medlemmarna ökar tycks den 

främsta utmaningen således ligga i hur partierna ska 

bemöta de nya medlemmarna. De tycks på det hela 

taget vara tämligen överraskade kring utvecklingen 

men också osäkra på hur de ska möta de nya 

medlemmarnas engagemang och förväntningar. De 

partier som erfarit sjunkande medlemstal anser att 

förändringen inte utgör någon omedelbar kris varken 

för partiernas aggregerings- eller, 

rekryteringsfunktion. När det gäller sistnämnda finns 

det emellertid anledning att titta lite närmare på i hur 

hög grad partierna lyckas med att tillsätta sina vunna 

förtroendeposter.  
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Tillsättningen av förtroendeposter 
En översikt över statistik från Valmyndigheten för perioden 

2002 - 2010 indikerar att tomma stolar är ett växande 

problem i svensk demokrati. Tomma stolar finns uteslutande 

i kommunfullmäktigeförsamlingar. Ökningen består både i 

att de svenska partierna redan på valdagen har svårare att 

tillsätta de mandat man vunnit, men framförallt på avhopp 

under mandatperioden som man inte lyckas fylla med 

ersättare. I mycket stor utsträckning koncentreras problemen 

till ett parti, Sverigedemokraterna, men även tre andra 

partier har under vissa perioder sedan valet 2002 haft tomma 

stolar.  

Tabell 2: Tomma stolar i svenska politiska 

kommunfullmäktigeförsamlingar 2002 - 2011 

Parti 

Val 

2002 

Jan 

2003 
Okt 

2005 

Val 

2006 

Jan 

2007 

Okt 

2009 

Val 

2010 
Jan 

2011 

Sverigedemokraterna - - 3 14 23 47 8 13 

Miljöpartiet de gröna - - 1 - - - 2 2 

Vänsterpartiet - - 2 - - 2 - 1 

Folkpartiet 3 3 4 - - - - - 

Summa 3 3 10 14 23 49 10 16 

Källa: Valmyndigheten, kontaktperson Henrik Hannebo. 

Två övergripande trender kan urskiljas. Dels har antalet ej 

tillsatta mandat växt under det senaste decenniet från 3 

mandat 2002, till, 14 stycken 2006 för att sedan sjunka till 

10 mandat i senaste valet. Dessutom har avhoppen under 

mandatperioderna ökat. I oktober 2005 var 10 

fullmäktigestolar i landet tomma. I oktober 2009 var 

motsvarande siffra 49 stycken. Under denna mandatperiod 

hade fram till januari 2011 sex avhopp skett som inte ersatts 
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med en ny ledamot. Motsvarande siffra för den trettionde 

april 2011 är hela 13 poster. 

Översikten indikerar även en tydlig relation mellan 

medlemsorganisationernas storlek och oförmågan att fylla 

alla vunna kommunfullmäktigeplatser. Det är nämligen de 

fyra (riksdags) partierna med minst antal medlemmar som 

under de senaste åtta åren haft tomma stolar. 

Sverigedemokraterna som idag är minst av partierna med (5 

846 medlemmar 2011, DN, 2011) har störst problem med 13 

tomma stolar januari 2011 och hela 47 tomma platser i slutet 

på förra mandatperioden. Detta är emellertid något som 

partiet från centralt håll inte är medvetna om eller vill 

kännas vid. Vänsterpartiet (8 700 medlemmar vid förra 

årsskiftet, SVT, 2010), fyllde alla vunna mandat efter valen 

2002 och 2006 men hade under båda mandatperioderna två 

avhopp som inte kunde fyllas. I januari 2011 har partiet en 

tom plats redovisad. Miljöpartiet uppvisar en liknande 

utveckling, trots ett ökande medlemsantal, (Har idag15 544 

medlemmar, Miljöpartiet, 2011). Partiet fyllde sina platser 

2002 och 2006 men hade ett avhopp som inte ersattes under 

mandatperioden 2002-2006 och två tomma platser direkt 

efter förra valet. Folkpartiets (17 875 medlemmar 2010, 

SVT, 2010) problem med ej tillsatta mandat koncentreras till 

mandatperioden 2002-2006. Direkt efter valet hade partiet 

tre tomma stolar, vilket i slutet av mandatperioden hade ökat 

till fyra.  

Det kan ifrågasättas om situation med ett antal tomma stolar 

i fullmäktigeförsamlingarna har nått en nivå när detta utgör 

ett allvarligt problem. När problemet var som störst i oktober 

2009 var endast 0,4% av de svenska fullmäktigemandaten ej 

tillsatta. Ett annat sätt att se på situationen är utifrån antalet 

väljare som inte har någon representation för sina politiska 

ståndpunkter, och vars valhandling kan ses som bortkastad. I 
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genomsnitt motsvarar ett svenskt fullmäktigemandat ca 470 

röster
4
 Detta betyder att fler än 20 000 personer saknade 

representation i oktober 2009 och att ca 8 500 personer står 

utan representation idag
5
. I relation till vad som kan som ofta 

ses som ett av de politiska partiernas centrala uppdrag, att 

länka medborgarna till det politiska beslutsfattandet 

(Erlingsson mfl., 2005, s 12), kan detta ses som djupt 

problematiskt. Även om problemets nuvarande omfattning 

kan ses som ringa träffar det partiernas existensberättigande 

principiellt mycket hårt. Om väljare inte kan vara säkra på 

att deras valhandling översätts till politiskts handlande utan 

kan resultera i en tom stol vid fullmäktigemöten kan detta 

skada partiernas och den representativa demokratins 

legitimitet.   

Ett förändrat samhällsengagemang 
Partiföreträdarnas förklaringar till de senaste decenniernas 

sjunkande medlemstal tar sin utgångspunkt framförallt i 

externa faktorer, i samhällsutvecklingen i stort. Vid sidan av 

ett minskat förtroende för politiker och 

kollektivanslutningarnas upphörande är det framförallt en 

förklaring som återkommer bland flera partiföreträdare 

nämligen ett förändrat medborgerligt samhällsengagemang. 

Partiföreträdarna är noga med att påpeka att det politiska 

engagemanget är stort men att människor söker andra, mer 

tillfälliga och mindre formella former för engagemang. Man 

vill engagera sig men inte i de traditionella 

medlemsbaserade typen av organisationer. I den här 

utvecklingen, menar man, har partierna inte lyckats med att 

på ett tillfredsställande sätt möta förändringarna och göra sig 

                                                 
4 Totalt antal röstande 2010 delade med totalt antal fullmäktigemandat 2010 =  
477,2 väljare per mandat. Källa: Valmyndigheten.  
5 Denna siffra avser den 30:e april 2011 då 18 förtroendeposter i landet ej var 
tillsatta. 
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relevanta, intressanta och attraktiva som kanal för 

människors engagemang. 

Jag tror att det politiska intresset ökar i Sverige, jag 

tycker mycket pekar på det, forskning och privata 

erfarenheter. Däremot tror jag att det finns en 

växande ovilja att organisera sig, framförallt i partiet 

just eftersom de uppfattas inta så många olika 

åsikter. Det är lättare att kanalisera detta i olika 

sakpolitiska rörelser snarare än att man tar ett helt 

partis alla ståndpunkter. Sedan tror jag att det finns 

en växande ovilja hos andra att visa att man har en 

politiskt hemvist. Man går gärna inte med partinålen 

utan uppfattar att det kan skapa problem. […] Jag 

tror också att det finns liknande tendenser i mindre 

partier där politiker inte känner att de vill synliggöra 

sin politiska hemvist (Hans Wallmark, 

Moderaterna). 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet pekar på den 

allmänna samhällsutvecklingen där beslutsfattandet går 

fortare vilket gör det svårt att ”hänga med som partier”.  I en 

sådan utveckling finns det en risk att samtalet och 

förankringen i partiet blir lidande. 

Jag vet inte vad som är lättare eller svårare men det 

är klart att komplexiteten i samhället och 

hastigheterna i samhällsförändringarna går fortare. 

Att det blir mer komplicerat och betydligt snabbare 

gör ju att det finns en risk att samtalet och 

förankringen blir lidande. Så att det är klart att det är 

massor med nya svårigheter som dyker upp. Så jag 

tror att det är så att när samhället förändras så måste 

också partierna förändras (Jonas Karlsson, 

Socialdemokraterna). 

Detta märks inte bland Moderaterna och Folkpartiet vilket 

troligtvis bottnar i att dessa partier inte lägger lika olika vikt 
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vid medlemmarnas betydelse för partiet. Centerpartiet är det 

enda partiet som entydigt pekar ut den interna 

organisationen som en orsak till de förändrade 

medlemstalen.  

 [… ] vi tänkt att det finns en ganska stelbent 

struktur att dom som har varit med väldigt länge, 

man känner varandra och vet hur det funkar och att 

komma in som ny, det tar lång tid. Det är precis som 

att komma in på en ny arbetsplats det tar lång tid att 

lära sig de formella och informella strukturerna och 

det finns risk att de som har funnits med länge, att så 

här har vi alltid gjort (Sofia Larsen, Centerpartiet). 

Sammantaget kan vi se att medlemstappet framförallt 

förklaras av ett förändrat samhällsengagemang och där 

partierna inte har lyckats med att på ett tillfredsställande sätt 

möta förändringarna och göra dem relevanta, intressanta 

eller attraktiva som kanal för människors engagemang. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan konstateras att alla partier betonar 

partiernas roll i demokratin och har svårt att tänka sig något 

annat demokratiskt system eller någon annan aktör än 

partierna som förverkligar den representativa demokratin. 

Däremot skiljer sig partierna åt när det gäller vilka som de 

anser vara partiernas främsta funktioner. De 

folkrörelsebaserade partierna (särskilt Vänsterpartiet, 

Socialdemokraterna) menar att partiernas främsta funktion är 

som arena för offentlig debatt och diskussion medan de icke-

folkrörelsebaserade partierna (Folkpartiet, Moderaterna) 

framhåller funktionen som rekryteringsbas för framtidens 

förtroendevalda. En liknande skillnad märks också när det 

gäller medlemmarnas betydelser där folkrörelsebaserade 

partierna framhåller medlemmarna som grunden i partiet 
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medan övriga främst framhåller medlemmar som potentiella 

förtroendevalda. Medlemstappet förklaras framförallt av ett 

förändrat samhällsengagemang bland medborgarna. Inget av 

partierna menar emellertid att detta utgör någon omedelbar 

kris. De folkrörelsebaserade partierna uttrycker viss oro över 

medlemstappet medan övriga partier tar förändringen med 

ro. Samtidigt tycks partierna ha fått allt svårare att fylla de 

vunna stolarna vilket indikerar att tomma stolar i 

fullmäktigeförsamlingarna är ett växande problem. 
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Partiförnyelse eller 

stagnation? Strategier för 

att möta ett förändrat 

samhällsengagemang 

Hur agerar då partierna för att hantera den situation som 

uppstått och bevara sin legitimitet? Trots oviljan till att göra 

tolkningen att den långvarigt negativa medlemsutvecklingen 

inneburit ett kristillstånd för partierna, framhåller flera 

partiföreträdare att partiet gjort förändringar i sättet att 

rekrytera medlemmar. Man talar om behovet av att vara mer 

aktiv, vara ”på tårna”, och att snabbt hantera 

medlemsansökningar. Vissa framhåller även betydelsen av 
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nya kanaler så som sociala medier och behovet av att 

överlag vara mer öppen för att möta medborgare i andra fora 

än vad man är van vid. Även här framstår en skiljelinje 

mellan partierna till vänster å ena sidan och partierna i 

mitten samt till höger på den politiska skalan å andra sidan.  

Organisationsförändringar och 

kommunikation 
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna uppvisar både en 

större oro för medlemsutvecklingen och talar om mer 

omfattande förändringar (om än förändringar mot det gamla) 

i arbetet med att rekrytera nya medlemmar. Dessa partier 

återkommer till betydelsen att ”bygga upp organisationen 

igen” och förstärka sin interna organisation och göra den 

mer attraktiv för potentiella medlemmar. Den mest uttalade 

folkrörelsen beskriver det på detta sätt. 

Om jag skulle tala om partiet som organisation så 

skulle jag säga att vi måste på nytt börja bygga 

folkrörelse på det sätt som vi byggde folkrörelse från 

grunden. Vi måste se till att människor känner att det 

är lätt, intressant och viktigt att vara politiskt 

engagerad. Sedan står vi inför stora utmaningar att 

funder över samhällsutvecklingen, om vi pratar om 

politiken, hur ser en solidarisk politik för 2000-talet 

ut? Vad är det stora samhällsutmaningarna? Vilka är 

de stora rättvisefrågorna idag? Och hur ser 

framtidslösnigarna ut för dem? Om vi är många så 

har vi bättre förutsättningar för att klara av dom 

(Jonas Karlsson, Socialdemokraterna). 

Det handlar nödvändigtvis inte om att använda samma 

metoder som användes förr men partiet söker lösningar som 

ligger nära dess tradition och identitet. Socialdemokraterna 

har ambitionen att växa som medlemsorganisation och siktar 
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på att samla 120 000 medlemmar. Partierna talar om 

åtgärder för att attrahera nya medlemmar men framhåller 

framförallt vikten av att stärka partiet organisatoriskt för att 

effektivt kunna möta nya medlemmar. 

När vi ser att det är en tillströmning av nya medlemmar så 

måste vi sätta igång arbetet och starta nya föreningar. 

Vårt parti består ju av många föreningar så att vi måste bli 

bättre på studieverksamheten än vi har varit. Det finns 

jättemånga områden som vi behöver bli bättre på […]. 

(Jonas Karlsson, Socialdemokraterna). 

På ett liknande sett talar Centerpartiet om organisatoriska 

anpassningar till en mindre organisation med förstärkt 

samarbete mellan distriktsorganisationerna och de olika 

förbunden. Åtgärderna kan tyckas naturliga då Centerpartiet 

näst efter Socialdemokraterna har krympt mest av alla 

partier med 73 % sedan år 1979. Vänsterpartiet gör en 

liknande analys som Socialdemokraterna och understryker 

vikten av att partiföreningarna snabbt och effektiv behandlar 

nya medlemsärenden. Här kopplas det svikande 

medlemsunderlaget även till partiets sätt att kommunicera 

sitt politiska budskap. Kommunikationen måste förbättras 

för att partiet skall kunna attrahera nya medlemmar. Att 

partiet och dess företrädare framstått som fyrkantiga och 

arga kan ha haft en negativ inverkan på viljan att engagera 

sig i partiet.  

Vi har talat ganska mycket om det här med 

kommunikation, hur vi kommunicerar politiken och att vi 

har haft ett ganska fyrkantigt budskap att vi vill prata om 

all vår politik att vi inte kan summera och konkretisera 

oss. Vi har försökt att träna oss på det politiska budskapet 

och att vara lite mer offensiva och glada faktiskt, utåt. 

[…] Många gånger tror jag att man betraktas som väldigt 
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engagerad och arg politiskt och det är inte alltid det som 

man gillar. (Anki Ahlsten, Vänsterpartiet)  

 

Medlemsrekrytering är inte  

ett prioriterat område 

I Miljöpartiet, Moderaterna och Folkpartiet tar man 

utmaningen med medlemsrekrytering med större ro. I 

Miljöpartiets fall skall detta ses i ljuset av en 

medlemsökning under de senaste åren. Denna ökning 

förklaras inte av någon specifik satsning eller förändring 

från partiets sida enligt företrädare för Miljöpartiet. Man har 

förvisso gjort vissa ansträngningar för att få mer medlemmar 

men inget som skiljer sig från andra partier. Istället menar 

man att ”massor av människor kommer utan att vi aktivt gör 

något”. 

Folkpartiet hänvisar som tidigare framgått till en ideologisk 

bas i samhället som är långt mer omfattande än 

medlemsbasen. Detta kan ses som en förklaring till en 

mindre oro vad gäller rekryteringen av medlemmar. Förvisso 

påpekas att partiet har ett ständigt pågående arbete med 

medlemsrekrytering men Folkpartiet menar att man inte låter 

detta stå i vägen för andra frågor eller den idépolitiska 

utvecklingen. Medlemsrekryteringen är inte någon särskilt 

prioriterad fråga. Likt flera andra av partierna understryks 

dock synlighet och tillgänglighet som viktiga egenskaper för 

ett parti som vill nå nya potentiella medlemmar.  

Moderaterna påpekar att medlemsrekrytering är ett område 

som är svårt att styra från centralt håll i partiet. Man förlitar 

sig därför mer på lokalorganisationernas förmåga att 

attrahera nya medlemmar och menar att strategier för 
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rekrytering av nya medlemmar måste individualiseras i olika 

delar av landet något som också nämns av Vänsterpartiet. 

Kristdemokraterna, som inte har upplevt samma negativa 

medlemsutveckling som de flesta andra partier, framhåller 

inte att det är ett uttalat mål att växa som 

medlemsorganisation. Samtidigt är viktigt att ha många 

medlemmar, inte minst för att demonstrera partiets 

organisatoriska styrka utåt. 

Ja, det är en styrka i sig att kunna säga att man har många 

medlemmar men sen är det klart också att det är viktigt att 

det är engagerade medlemmar. Jag menar för du kan ju ha 

människor som är engagerade ändå fast att de inte är 

medlemmar för att de känner sympati och så. Men jag 

känner kanske att det är lättare att ha en medlemsbas 

ändå, det ger en tydlighet utåt och i alla organisationer så 

strävar man ju efter att ha fler medlemmar. Och det är 

också på något sätt att då har du tagit ställning på riktigt 

(Eva Samuelsson, Kristdemokraterna). 

 

Trots att partiet haft ett stabilt medlemstal sedan sjuttiotalet 

uppmärksammas en förändring i medlemsorganisationens 

inriktning, från det sociala mot det mer professionella och 

karriärinriktade. Även här märks en viss nostalgi och längtan 

tillbaka till en svunnen organisationskultur. 

Jag tycker, om jag skall vara kritisk till mitt parti att vi 

har tappat lite av den sociala biten […] Jag har varit med 

ända sedan sjuttiotalet när vi fick 1,8 och fick vi 2,0 då 

var vi glada liksom. Och ändå gick vi stärkta från val till 

val, att det här är något som vi vill jobba vidare med och 

det tror jag berodde på att vi hade en väldigt stark 

organisation. Det fanns någonstans där vi hörde hemma. 

Så det tror jag vi måste jobba jättemycket med. Och att 

medlemmar av alla slag ska känna att dom är välkomma. 

Vi efterfrågar inte endast de som vill ha politiska 
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positioner. […] Det kan man känna mer idag bland 

ungdomar att dom är mer målinriktade på att de ska göra 

en karriär politiskt, och det finns en liten fara med det 

(Eva Samuelsson, Kristdemokraterna). 

 

Flera partier framhåller ”medlemsvärvarkampanjer” som ett 

sätt att locka nya medlemmar till partiet. Kristdemokraterna 

genomför i mellannåt sådana kampanjer men man framhåller 

även att andra aktiviteter, där partiets budskap presenteras 

till väljarna, indirekt fungerar som medlemsvärvning. Man 

kan inte med säkerhet säga om medlemsrekryteringen är en 

prioriterad fråga.  

Vi har haft, vi brukar ha kampanjer, 

medlemsvärvarkampanjer. Ibland är det bara distrikten 

själva som anordnar det och ibland är det partiet som 

helhet. Men det var nog ett litet tag sedan vi hade en sån där 

i hela landet (Eva Samuelsson, Kristdemokraterna).  

 

Ungdomsförbunden som  

kanal till nya medlemmar 

I vissa partier understryks ungdomsförbundens betydelse för 

att få nya medlemmar. Företrädare för Moderaterna, 

Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet påpekar att 

partiets ungdomsförbund har vuxit under senare år och ser 

ungdomsförbunden som viktiga rekryteringsbaser för partiet. 

”Det finns en potential i MUF:s framgångar som kan bli 

partiets framgångar.” menar exempelvis Moderaterna. 

Folkpartiet menar att ungdomsförbundet är viktigt för att 

balansera åldersfördelningen i partiet. I valet 2010 hade man 

högst medelålder bland sina kandidater och därför har man 

sett det som viktigt att stödja ungdomsförbundets arbete med 

rekrytering. Något man tycker att man lyckats med i och 
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med Liberala ungdomsförbundets medlemstillväxt. 

Miljöpartiet framhåller aktiviteter och kampanjer i Grön 

ungdom som en central del i partiets medlemsrekrytering. 

I relation till dessa utsagor kan en genomgång 

medlemsantalen i partiernas respektive ungdomsförbund 

vara upplysande. Med utgångspunkt i ungdomsförbundens 

egna siffror över medlemsantal 2009 kan vi därmed 

undersöka ungdomsförbundens storlek i relation till deras 

moderpartier. Genomgången visar att det med få undantag 

handlar om relativt små medlemsbaser. I ungdomsförbunden 

finns mellan 1 315 och 12 051 medlemmar. Grön ungdom 

och Ung Pirat har störst andel ungdomsaktiva i relation till 

moderorganisationen vilket även reflekterar deras väljarbas, 

där unga är kraftigt överrepresenterade (Oscarsson & 

Persson, 2009; Erlingsson & Persson, 2010).  
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Tabell 3: Ungdomsförbundens medlemsantal i relation till 

deras moderpartier 

Ungdoms- Ungdomsförb.  Moderpartiernas Ungdomsförbunden Moderpartiets  

förbund Medlemsantal medlemsantal i relation till medlemsutveckling 

      moderpartierna sedan 2000 

MUF 12 051 55 612 22% -21 120  (-28%) 

SSU 8 088 103 027 8% -53 206  (-34%) 

Ung Pirat 5 287 16 310 32% -           (-) 

Grön Ungdom 4 062 10 635 38% 3 717  (+54%) 

LUF 3 900 17 875 22% -2 790  (-14%) 

KDU 3 224 22 320 14% -1 685  (-7%) 

SDU 2 200 4 571 48% -           (-) 

CUF 1 738 37 340 5% -48 124  (-56%) 

Ung vänster 1 315 8 700 15% -4 804  (-36%) 

 

Källor: Ungdomsförbundens medlemsantal enligt Ungdomsstyrelsens 

rapport ”Ungdomsorganisationer 2010”. Partiernas medlemsantal 2010 

enligt en sammanställning av SVT:s rapport 2010, medlemsantal 2000 

enligt Petersson 2005. 

Bland de partier som i denna studie framhåller 

ungdomsförbundens betydelse för medlemsrekryteringen är 

ungdomsförbundens storlek i relation till moderpartierna 

från 22 till 38%. Detta är på intet sätt betydelselösa 

medlemsbaser, men tilltron till ungdomsförbunden som bas 

för partiets totala tillväxt kan ändå ifrågasättas. Om vi 

jämför de respektive ungdomsförbundens storlek i dessa tre 

partierna (Folkpartiet, Moderaterna och Miljöpartiet) 2010 

med partiorganisationernas medlemsutveckling under de 

senaste tio åren, ser vi snart att en kraftig tillväxt i 

ungdomsförbunden krävs för att dessa skall kunna ses som 

en trovärdig bas för att påverka partiernas sammantagna 

medlemsutveckling.  
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Moderaterna har mellan år 2000 och 2010 tappat 21 120 

medlemmar eller en knapp tredjedel av sin medlemsbas från 

år 2000. I relation till detta kan vi se att ungdomsförbundets 

alla medlemmar motsvarar drygt hälften av detta tapp. För 

att ungdomsförbundet ska kunna fungera som en arena för 

att möta denna negativa utveckling krävs med andra ord att 

ungdomsförbundets medlemsantal nästan fördubblas under 

ett decennium. En liknande, om än något ljusare, bild ger 

Folkpartiets statistik. Under det senaste decenniet har partiet 

haft en nedgång i medlemsantal motsvarande 14 % av 

partiorganisationen från år 2000. Partiets ungdomsförbund, 

LUF, samlar totalt sätt fler medlemmar än vad detta tapp 

inneburit, men även i detta fall kan man ifrågasätta om 

ungdomsförbundet utgör en stabil grund för partiets framtida 

medlemsbas. Miljöpartiets utveckling har under de senaste 

tio åren till skillnad från de två övriga partierna varit positiv. 

Partiet har sedan år 2000 mer än fördubblat antalet 

medlemmar. Även i relation till denna positiva förändring är 

ungdomsförbundets omfattning liten.  

Till detta bör även tilläggas att partiernas ungdomsförbund 

även de haft en negativ medlemsutveckling under de senaste 

åren. Enlig ungdomsstyrelsens bidragsgrundande statistik 

har partiernas ungdomsförbund tappat över 13 000 

medlemmar i åldrarna 7-25 år sedan 2005. I genomsnitt har 

varje ungdomsförbund tappat ca 1 900 medlemmar under 

denna period. Om Ung pirats bildande och starka 

medlemsutveckling hålls utanför jämförelsen uppgår den 

negativa utvecklingen till hela 30 000 medlemmar (se 

appendix 2, för en presentation av ungdomsstyrelsens 

medlemsstatistik). Totalt har ungdomsförbunden tappat 

drygt var fjärde medlem sedan 2005, enligt 

ungdomsstyrelsens statistik. 
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Sammantaget tyder dessa analyser på att ungdomsförbunden 

i ren kvantitet inte förefaller kunna vara en räddning för 

partiernas medlemstapp. Ungdomsförbunden utgör relativt 

små organisationer i relation till moderpartierna, därtill har 

även ungdomsförbundens medlemsutveckling varit kraftigt 

negativ under de senaste åren. Dessutom föreligger den 

svåra uppgiften att få ungdomspolitiskt aktiva att som vuxna 

fortsätta sitt engagemang i moderpartierna.  Det förefaller 

vara så att för att vända utvecklingen i moderpartiernas 

organisationer måste partierna rekrytera medlemmar från 

andra kanaler än ungdomsförbunden. Trots detta kan 

ungdomsförbunden självfallet bidra med andra kvaliteter och 

locka andra grupper till partiet. Som företrädaren för 

Folkpartiet uttrycker sig om arbetet med att skapa en 

partiorganisation som är representativ för befolkningen. 

Vi behövde en bättre sammansättning som speglade 

hela samhället och då var ungdomar en sådan grupp 

där vi måste bil bättre på och där vi ändå ser att det 

har gett resultat genom att ungdomsförbundet ökar 

(Nina Larsson, Folkpartiet). 

Partiernas kommunikativa roll 

En av medlemmarnas centrala funktioner är att bidra till att 

debattera, samt i viss mån forma och styra partiernas politik 

och ideologiska inriktning. Medlemmarna utgör en potentiell 

bas för det ideologiska samtalet genom att pröva nya idéer 

och få en bild av samhällsutvecklingen såväl som 

folkopinionen. I vissa av partierna sker detta mycket konkret 

genom medlemsomröstningar och kongresser med 

representation från lokalorganisationer, medan andra partier 

har en mindre formaliserad koppling till medlemmarna. 

Det kraftiga medlemstappet i partierna innebär därmed ett 

potentiellt problem för partiernas förmåga att förankra och 
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utveckla politiken bland medborgarna. Statsvetarna Jon 

Pierre och Anders Widfeldt ställde i mitten av nittiotalet, i 

relation till partiernas minskande medlemsbaser, diagnosen 

att. 

Den eventuella kris som partierna befinner sig i 

är […] inte primärt av organisatorisk natur. 

[…] De politiska partiernas nuvarande 

situation bör snarare beskrivas som en 

problematik relaterad till partiernas 

kommunikativa roll i den svenska folkstyrelsen. 

(Pierre & Widfeldt, 1995: 44-45) 

Partiernas strategier för att genomföra sin ”kommunikativa 

roll” trots minskade medlemsbaser skiljer sig väsentligt 

mellan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna 

å ena sidan och allianspartierna å andra sidan. 

Medlemmarna - den  

centrala kontaktytan 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet 

framhåller medlemsbasen som den centrala kontaktytan 

mellan partiet med det omgivande samhället. Detta är 

partiernas ”bollplank” eller ”öron och ögon”. Det är med 

medlemmarna som diskussioner för att utveckla politiken 

förs.  

Har vi många medlemmar så har vi många öron och 

ögon ute i verksamheten som ser och känner av att 

vilka samhällsproblem som vi måste ta på allvar. Så 

är vi många så får vårt parti också en god kontakt 

med samhället (Jonas Karlsson, 

Socialdemokraterna). 
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I relation till detta kan vi förstå Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiets oro inför den negativa medlemsutvecklingen 

och längtan tillbaka till folkrörelsepartiet. Dessa företrädare 

framhåller även andra kanaler som viktiga för att möjliggöra 

en förståelse för samhällsutvecklingen och väljaropinionen.  

Företrädare för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet betonar även vissa alternativa kanaler för 

kommunikationen med medborgare och organiserade 

samhällsintressen, men dessa är underordnade 

medlemsbaserna. Socialdemokraterna menar att partiet 

måste använda flera arenor för att följa 

samhällsutvecklingen, men understryker att dessa inte kan 

ersätta det politiska engagemanget inom partiföreningarna. 

Jag har jobbat otroligt mycket med att vara ute och 

höra vad folk tycker och i Örebro har vi haft den här 

”vad-tycker-du-kampanj” i olika bostadsområden 

och bjudit in till samtal och alla partier gör 

opinionsundersökningar och medier, men god politik 

skapas ju inte bara genom att folk tycker utan det 

handlar om att åsikter måste brytas mot varandra. 

Där kan jag ju tycka att vi har ett jättestort 

samhällsansvar […]. Samhället handlar inte om att 

varje person ska bilda en egen uppfattning utan 

samhället handlar om att vi tillsammans ska bilda 

oss en uppfattning också (Jonas Karlsson, 

Socialdemokraterna). 

Miljöpartiets Daniel Helldén ger en liknande bild när han 

talar om en eventuell utveckling mot att 

medlemsorganisationernas betydelse minskar till fördel för 

andra kanaler för partiets kommunikation med medborgare. 
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Alla partier har ju kontakter med andra 

organisationer. Där finns ju referenspunkter. Men 

det är ju i första hand medlemmarna men det är klart 

att man har tentakler överallt. Jag tror att partiet 

skulle förtvina om det fanns en sådan utveckling. Nu 

har vi ju inte det problemet (Daniel Helldén / 

Miljöpartiet). 

 

Nya kontaktytor - dörrknackning  

och sociala medier  

De folkrörelsebaserade partiernas analys står i bjärt kontrast 

till den uppfattning som till exempel Folkpartiet ger uttryck 

för. Folkpartiet menar att förutsättningarna för partierna har 

stärkts i den meningen att avståndet mellan väljare och valda 

har blivit kortare. 

Jag tror att förtroendebranschen är tuff och ska vara. 

Men jag vet inte om något har blivit svårare. Snarare 

tvärt om eftersom det finns bättre möjligheter för 

kommunikation idag än förut och därmed större 

möjligheter att företräda än tidigare. Det är lättare att 

få kontakt med en politiker idag för väljarna. Så det 

borde inte ha blivit svårare. Det tror jag inte (Nina 

Larsson, Folkpartiet). 

Enligt Folkpartiet är det viktigt att hitta nya 

kontaktorer till medborgarna och poängterar 

betydelsen av att söka lösningar som ligger bortom det 

traditionella medlemsbaserade engagemanget, en 

hållning som de också delar med Miljöpartiet. 

Jag tror att man måste finnas på dom, man behöver 

vara mer lyhörd, över vilka forum människor finns i 

och där sker alltid en utveckling. Kanske har 

partierna varit dåliga på, och vi också, att följa det. 
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Hm…ja nu senaste åren har sociala medier varit rätt 

hajpat så där har vi försökt att följa. Det kanske tog 

ett tag innan vi fattade det och det kommer att 

komma nya sådana. Så det gäller att hela tiden vara 

på tå (Nina Larsson, Folkpartiet).  

Folkpartiet och Kristdemokraterna menar att det finns en 

fara med att vara för fokuserad på medlemmarna och 

understryker betydelsen av att vara ett öppet parti där inte 

bara medlemmarna tillför åsikter och utvecklar partiet. Flera 

partier ger uttryck för en hållning där partierna måste vara 

mer aktiva i att fånga upp de opinioner, preferenser, 

synpunkter och behov som rör sig bland medborgarna och 

där olika typer av uppsökande verksamhet tycks vara 

utbredd. Flera partier nämner dörrknackningar som en metod 

för att hitta kontaktytor till medborgarna. 

I min lilla kommun Ängelholm hade vi ungefär 5 

000 kvalitetssäkrade samtal och det blir ju 

naturligtvis en väldigt bra bas att stå på för att fatta 

politiska beslut för då vet man vilka frågor som är i 

luften hos medborgarna. Sen gäller det för en smart 

politisk organisation att motsvara dom 

förväntningarna och kraven. Alltså, kommer inte 

medlemmarna till oss så får ju vi komma till där 

folket finns, och då är dörrknackning ett sätt, och ett 

bra sätt tycker jag (Hans Wallmark, Moderaterna).  

Kristdemokraternas Eva Samuelsson påpekar återkommande 

under intervjun att Kristdemokraternas budskap bäst når 

fram i personliga samtal då partiet upplever en stor svårighet 

i att slå igenom i media och offentliga sammanhang. 

Återigen märks en skillnad mellan de folkrörelse- och icke 

folkrörelsebaserade partierna. Partierna på vänsterkanten 

möter förändringarna genom att hålla kvar eller återta sin 

roll som folkrörelser. Partierna på högerkanten, och i 
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synnerhet Folkpartiet, tycks i viss mån ha distanserat sig och 

lösgjort sig från medlemmarna. Medlemskåren spelar för 

dessa partier främst en roll som rekryteringsbas för 

framtidens förtroendevalda och för att legitimera partiets 

politik än som främsta referenspunkt. 

Nya kanaler för rekryteringen  

av förtroendevalda 

En stor medlemskår spelar också en betydelse som bas för 

rekryteringen av framtida förtroendevalda. För alla partier 

utgör medlemskåren den främsta rekryteringsgrunden. 

Flera partiföreträdare menar att det på sikt kan komma att bli 

problem att trygga försörjningen av förtroendevalda om 

medlemstalen fortsätter att sjunka. De flesta 

folkrörelsebaserade partierna har svårt att definiera någon 

kritisk nivå på medlemstalen medan Folkpartiet, Miljöpartiet 

och Moderaterna menar att det den kritiska nivån infaller när 

medlemmarna understiger antalet förtroendevalda.  

Även om medlemskåren är den viktigaste rekryteringsbasen 

finns det bland alla partier exempel på personer som ”har 

kommit in från sidan”, det vill säga, som har fått 

förtroendeuppdrag utan att ha varit medlem eller långvarigt 

medlemmar. I de fall där partierna har haft problem med att 

hitta förtroendevalda utgör personliga kontakter det enskilt 

viktigaste sättet att rekrytera förtroendevalda.  

Alla partier förutom Miljöpartiet och Folkpartiet har 

formella krav på att förtroendevalda måste vara medlemmar 

i partiet. Socialdemokraterna menar bestämt att 

förtroendevalda ska vara medlemmar. 
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Jag tycker att det finns flera problem med det. Jag 

tror egentligen att de partierna som gör det, gör det 

snarare utifrån en situation där man har ganska stora 

rekryteringsproblem än att det egentligen är en 

önskvärd inriktning. För, för det första är det så att i 

grunden, i vårt sätt att organisera oss och det sätt 

som vårt parti fungerar, är det så att de stora 

principiella och viktiga besluten på många sätt 

landar i partiet. Och om man inte är medlem i partiet 

så kan man inte begära att man följer partiets beslut. 

Och jag tycker heller inte att om man inte är medlem 

i partiet är det svårt att se på vilket sätt man är en 

företrädare för partiet (Jonas Karlsson, 

Socialdemokraterna). 

Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna är av 

samma åsikt och understryker medlemskapets vikt för att ge 

partiet en sanktionsmöjlighet mot medlemmar och 

förtroendevalda genom uteslutning. Moderaterna menar att 

om partiet skulle frångå kravet på medlemskap skulle de 

förlora möjligheten till sanktioner mot medlemmar.  

En sanktion om man gör ett allvarligt fel i partiet är 

att man kan bli av med sitt medlemskap. Om man 

inte är medlem så har man ju inte den 

sanktionsmöjligheten. (Hans Wallmark, 

Moderaterna). 

Centerpartiet berättar att partiet har tvingats utnyttja 

denna möjlighet då en medlem inte delade partiets 

grundläggande värderingar: 

[…] tyvärr med en som visade rasistiska tendenser, 

har vi gjort en uteslutning och det är ju också en 

viktig signal att följer man inte grundprinciperna, då 

är man inte välkommen (Sofia Larsen, 

Centerpartiet). 
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Inom Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet finns inga 

krav på att förtroendevalda måste vara medlemmar. Inom 

Folkpartiet är det upp till de lokala valkretsarna att besluta i 

frågan. 

Vi har ju idag exempel där man inte har behövt det 

och det beror ju på den valkrets där man är invald i. 

Och då tyckte man väl att han delar våra värderingar 

men då inte ville vara partimedlem och då är det 

medlemmarna ändå, när man gör listor och så och då 

hade man ändå förtroende för honom (Nina Larsson, 

Folkpartiet). 

För Folkpartiet och de mindre partierna är också personliga 

kontakter viktiga som rekryteringsmetod vid sidan av 

medlemskåren. Kanske är förändringen i synsätt till 

rekryteringsmetoder ett embryo till en annan metod att säkra 

förtroendevalda där partierna i detta avseende lösgör sig från 

medlemmarna och där personliga kontakter utgör en mer 

betydelsefull rekryteringskanal. Intressant nog är det samma 

partier som i intervjuerna framhåller möjligheten att 

rekrytera förtroendevalda utanför den egna 

medlemsföreningen som haft problem med tillsättningen av 

förtroendeposter under de senaste mandatperioderna (se 

tabell 2, och sektionen tillsättning av förtroendevalda ovan). 

De partier i studien som ställts inför problem med 

tillsättningen av mandat sedan valet 2002 har även 

möjliggjort för andra än de egna medlemmarna att ta 

förtroendeuppdrag.    

Alternativa engagemangsformer 

Medborgarnas förändrade samhällsengagemang, från 

kollektiva och organiserade arenor för politiskt deltagande 

till mer individualiserade och tillfälliga former, innebär stora 

utmaningar för de politiska partierna. Medborgare som vill 
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delta kortvarigt, i att forma politikens utflöde, på egen hand 

och för sin egen skull är inte mobiliserbara som långvariga 

partimedlemmar, söker andra kanaler och former för sitt 

engagemang. Intresseorganisationer, exempelvis inom 

miljörörelsen har i relation till dessa trender utvecklat nya 

engagemangsformer med fokus på specifika kampanjer i 

deltagarens direkta omgivning i motsats till långvariga och 

passiva medlemskap (Chadwick, 2006). Har även partierna 

utvecklat möjligheterna för medborgare att delta på nya sätt, 

utanför ramen för det traditionella partimedlemskapet?   

”Alla vill inte sitta och  

diskutera fullmäktigefrågor” 

I Vänsterpartiet och Socialdemokraterna känner man av en 

förändring i medborgarnas samhällsengagemang, bort från 

partierna mot enfrågeengagemang och aktivism. Man stödjer 

å ena sidan dessa former av samhällsengagemang upplever 

också av ett visst förändringstryck mot den egna 

verksamheten. Partierna är inte längre den självklara arenan 

för politiskt intresserade, vilket utmanar folkrörelsebaserade 

partierna.   

 

Om man vill vara mer aktivist så har man möjlighet 

till det också. Alla vill inte sitta och diskutera 

fullmäktigefrågor utan vara ute så ska man kunna 

det. Det ska finnas möjligheter till allt. (Anki 

Ahlsten, Vänsterpartiet). 

Dels kan man konstatera att det finns andra sätt att 

engagera sig i samhället. Greenpeace, 

Naturskyddsföreningen, etc. […] Men jag försöker 

ändå göra någon form av distinktion att som politiskt 

engagerad har man stora möjligheter att delta och 

göra skillnad. Sen tror jag att det är av godo. 
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Människor som engagerar sig i andra föreningar går 

ibland över till partipolitiken. Men det är klart att det 

naturliga att det finns ett ställe som man vänder sig 

till för att vara samhällsengagerad, så är det ju inte 

idag. För oss som folkrörelse är det en styrka att vi 

är många och från det perspektivet så är det inget bra 

när medlemssiffrorna viker på samma sätt som vi är 

jätteglada när det går bra. (Jonas Karlsson, 

Socialdemokraterna). 

 

Moderaternas och Centerpartiets företrädare gör, en liknande 

iakttagelse. Man uppfattar en ovilja bland medborgare att 

binda sig till en viss ideologisk hemvist eller partiprofil 

samtidigt som man upplever att samhällsengagemanget 

överlag är stort. Samtidigt ses denna utveckling med större 

ro av Moderaterna. Återigen ser vi här betydelsen av 

folkrörelsearvet. 

Politiskt supporterskap 

Folkpartiet understryker som framgått ovan att partiets 

ideologiska bas i samhället är långt bredare och större än 

medlemsorganisationen. Man framhåller även 

organisationen Alliansens vänner som en plattform för icke-

medlemmar att engagera sig i. Denna organisation beskrivs 

som en slags fanclub som stödjer Allianspartiernas 

verksamhet men som inte ges något formellt inflytande över 

politiken. 

 

Man är inte med i några formella partistrukturer som 

landsmöte, partistyrelse, partiledning det är man 

inte. Däremot är man när alliansen har gemensamma 

aktiviteter så är man inbjuden men man har inte den 

formella att rösta och så. Det är fortsatt bara för 

medlemmar. (Nina Larsson, Folkpartiet) 
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Alliansens vänner ett av få uttryck för att partierna skapar 

alternativa kanaler för medborgarnas engagemang. 

Sammantaget ger intervjustudien intrycket att partierna i 

mycket begränsad omfattning utforskar engagemangsformer 

vid sidan av medlemskapet som ett sätt att tackla 

samhällsutvecklingen. Denna bild ändras dock till viss del då 

partiernas hemsidor analyseras. 

En genomgång av de svenska partiernas hemsidor visar att 

samtliga partier framhåller någon form för engagemang och 

deltagande utöver medlemskapet. Variationen är dock stor 

mellan partierna som med fördel kan delas in i två grupper. 

Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet erbjuder flest 

olika möjligheter för alternativa engagemangsformer. Man 

uppmanar här sina supportrar att på olika sätt stödja partiet 

genom att demonstrera sin partisympati, aktivt delta i olika 

nätverk och engagemang samt att på olika sätt bidra till att 

diskutera och sprida partiets idéer.  

  



65 

Tabell 4: Former för engagemang vid sidan av 

partimedlemskap som beskrivs på partiernas hemsidor.6 

Form av engagemang Mp C Fp Sd S M V Kd 

Bär partisymbol eller uttryck 

partisympati på Facebook Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Ge ekonomiskt stöd Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Arbeta som volontär, aktivist, 

eller funktionär Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

Delta i nätverk eller 

sidoförening Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

Delta i arrangemang eller 

kampanjer Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Diskutera politik, rekrytera 

medlemmar Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Sprid partiets budskap (ex. 

blogga) Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej 

Ta politiska uppdrag Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Totalt antal former  6 5 5 3 2 2 2 1 

 
Kommentarer: Tabellen beskriver huruvida partiernas hemsidor 

framhåller olika former av engagemang vid sidan av partimedlemskapet. 

Kategoriseringen av engagemangsformer baseras på innehållet på 

hemsidorna. Tabellen innefattar därav inga alternativa former av 

engagemang som inte framhålls av något parti. 

  

                                                 
6 Även övriga svenska partiers hemsidor har granskats i detta avseende. Den 
fullständiga tabellen redovisas i Appendix 1. 
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De övriga partierna framhäver mer begränsade möjligheter 

för engagemang vid sidan av medlemskapet. Samtliga ger 

hemsidans besökare möjligheten att uttrycka sympati för 

partiet genom att beställa eller skapa partisymbol alternativt 

via partiets respektive Facebook-grupp. Socialdemokraterna, 

Moderaterna och Vänsterpartiet efterfrågar även ekonomsikt 

stöd till verksamheten. Utöver dessa mycket begränsade 

engagemangsformer framkommer dock inga övriga 

möjligheter. Här organiseras inte icke-medlemmar genom 

nätverk, arrangemang eller kampanjer inte heller uppmanar 

man till att diskutera eller sprida partiets idéer. 

Sverigedemokraterna utgör en mittenkategori. Partiet 

uppmuntrar till engagemang för att ge stöd till partiet samt 

för att sprida partiets budskap, men inte till engagemang och 

arbete i något alternativt nätverk eller i kampanjer vid sidan 

om medlemsföreningen.   

Det finns självklara begränsningar i dessa analyser som 

enbart tar hänsyn till den information som partierna 

förmedlar genom sina respektive hemsidor. Hemsidorna 

utgör dock viktiga fönster i relationen mellan partierna och 

icke-medlemmar. De är för många medborgare den främsta 

källan för information om partierna.
7
 Hemsidorna kan 

därmed ses som strategiskt viktiga för att kanalisera ett 

engagemang från medborgare som inte är medlemmar och 

                                                 
7 Partiernas hemsidor har under kort tid utvecklats till att bli viktiga fönster mot 

väljare och allmänheten. Sedan den svenska valforskningen inför valet 1998 för 

första gången inventerade väljarnas användning av partihemsidorna som 

informationskälla under valrörelser har deras betydelse nästan fördubblats. Under 

valrörelsen 2006 var partihemsidorna de näst vanligaste informationskällorna för 

väljarna efter partiernas valbroschyrer och andra trycksaker (Oscarsson, 2009). Då 

hade var åttonde väljare besökt en partihemsida inför valet. Någon statistik för 

valrörelsen 2010 har ännu inte offentliggjorts, men den fortsatta utbredningen av 

internettillgången i samhället (Findahl, 2011) talar för att den uppåtgående 

trenden kommer att fortsätta.  
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därmed inte har tillgång till andra kanaler in i partierna. På 

basis av detta kan hemsidorna motiveras som ett viktigt om 

än inte heltäckande analysmaterial för att studera alternativa 

engagemangsformer vid sidan om medlemskapet i partierna. 

Trots att partihemsidorna uppvisar långt fler och varierade 

former för partiengagemang vid sidan av medlemskapet än 

intervjustudien kvarstår bilden av att detta är en relativt 

begränsad verksamhet för partierna. Medlemskapet står 

tryggt kvar som den primära kanalen för politiskt 

engagemang och deltagande trots samhällsförändringar och 

svikande medlemssiffror. Snarare än att förändra 

engagemangsformerna verkar partierna vilja söka sig 

tillbaka till de starka medlemspartiernas dagar eller sitter 

lugnt i båten och ser med tillförsikt på utvecklingen. Två 

viktiga skiljelinjer som i viss utsträckning överlappar 

varandra går här mellan vänster och höger samt mellan forna 

folkrörelsebaserade partier och övriga.   

Sammanfattning  

Sammantaget kan konstateras att partierna pekar på olika 

sätt för att möta de sjunkande medlemstalen. På det hela 

taget saknas emellertid en övergripande strategi för att möta 

utvecklingen med sjunkande medlemstal. De 

folkrörelsebaserade partierna understryker nödvändigheten 

av att bygga upp rörelsen på nytt och att stärka 

organisationen och kommunikationen med medborgarna. 

Det är också medlemmarna som är den viktigaste 

kommunikationskanalen mellan partiet och medborgarna. 

De icke-folkrörelsebaserade partierna ger uttryck för att 

medlemsrekrytering inte är något prioriterat område, 

åtminstone inte centralt i partiet. De ser snarare nya former 

av kontaktvägar mellan parti och medborgare, däribland 

personliga kontakter, nya sociala medier och möjligheten att 
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vara supporter till partiet. Några pekar på en ökad anslutning 

till ungdomsförbunden något som emellertid inte väger upp 

den senaste tidens medlemstapp. Medlemskåren är för alla 

partier den viktigaste rekryteringsbasen för förtroendevalda 

men i alla partier finns emellertid exempel på 

förtroendevalda som har rekryterats utanför medlemskåren, 

framförallt via personliga kontakter. Flera partier har också 

öppnat upp för möjligheten att vara förtroendevald och inte 

vara medlem.  
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Mot medlemslösa partier 

Den här rapporten har synat de politiska partierna 

beträffande de senaste decenniernas sjunkande medlemstal. 

Det övergripande syftet har varit att analysera partiernas 

förklaringar till, och konsekvensera av medlemstappet samt 

deras strategier och åtgärder för att möta förändringen. 

De politiska partierna kan de senaste fyra decennierna sägas 

ha befunnit sig i en utförsbacke. Från år 1979 fram till idag 

har de politiska partierna sammanlagt förlorat mer än 80 

procent av sina medlemmar. I ett partilandskap där många 

medlemmar har ansetts som något önskvärt, angeläget och 

eftersträvansvärt torde den dramatiska förändringen i 

medlemstal vara högst oroande. Den här rapporten har 

emellertid visat att partierna tycks ta förändringen med ro 

och medlemstappet anses inte utgöra någon omedelbar kris 

för något av partierna. Förklaringen till förändringen läggs 
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framförallt utanför partierna i ett förändrat medborgerligt 

samhällsengagemang. 

På ytan tycks medlemmarna inte helt ha spelat ut sin roll, 

särskilt inte bland de folkrörelsebaserade partierna. Dessa 

partier talar om medlemmarna som ”basen i partiet” och 

förknippar många medlemmar med partiets identitet som 

folkrörelse. Medlemmarna har för dessa partier en viktig roll 

för partiernas aggregerings- och artikuleringsfunktion. De 

icke-folkrörelsebaserade partierna däremot sammankopplar 

medlemmarna framförallt med partiernas 

rekryteringsfunktion och ser medlemstappet som ett naturligt 

inslag i en föränderlig värld. Skillnaderna kan förstås i ljuset 

av partiernas funktion i demokratin där de 

folkrörelsebaserade partierna främst ser sig som en arena för 

offentlig debatt och diskussion och sistnämnda som en 

rekryteringsbas och skola för framtidens förtroendevalda. 

Skrapar man på ytan kan man emellertid ifrågasätta i vilken 

utsträckning en stor medlemsbas verkligen har en betydelse 

för partierna. Inget parti, inte ens de folkrörelsebaserade 

partierna, kan på rak arm säga hur många medlemmar de 

har. Däremot är de är väl inlästa på valstatistik och 

väljarstöd bland olika medborgargrupper. Flertalet partier är 

förvånansvärt ointresserade av att öka medlemmarna och 

inget parti ger till exempel uttryck för någon övertygande 

strategi för att öka medlemstalen. Vissa ser med förtröstan 

på ungdomsförbundens medlemsökningar den senaste tiden 

men den här rapporten visar att även ungdomsförbunden 

sammantaget har haft en negativ utveckling de senaste åren 

och knappast kan ses som en trovärdig bas för att väga upp 

den senaste tidens medlemstapp. På lång sikt kan partierna 

således inte enbart sätta tillit till att nya medlemmar ersätts 

underifrån från ungdomsförbunden. De få partier vars 

medlemstal ökar möter framgångarna med förvåning och 
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står tämligen handfallna kring vad de ska erbjuda nya tidens 

engagerade medborgare. Trots att betänketiden har varit lång 

tycks partierna inte veta var de ska göra av medlemmarna 

eller vilken funktion de i realiteten ska fylla.  

Flera partier har tvingats till anpassningar för att hantera sin 

rekryteringsfunktion. Förtroendevalda värvas via personliga 

kontakter och alla partier förutom Flera partier har öppnat 

upp för att icke-medlemmar kan kandidera till 

förtroendeposter. Medlemskåren, som anses vara den enskilt 

viktigaste rekryteringsbasen för partierna, tycks inte vara 

kvalitativt eller kvantitativt tillfredsställande. Överlag är 

partierna också påfallande trevande till hur de ska bemöta 

förändringarna och att skapa nya kontaktvägar till 

medborgarna. De folkrörelsebaserade partierna söker 

lösningen i sin historia och försöker bemöta förändringen 

med att utveckla organisationen och göra partierna attraktiva 

som kanaler för engagemang. Övriga partier har i princip 

lösgjort sig från en stor medlemskår och förlikat sig med 

tanken på att nya medlemmar inte är att räkna med. De 

förlitar sig istället till en ideologisk bas och på sympatisörer. 

Vidare kan konstateras att trots att även om sociala medier 

och partihemsidorna uppvisar långt fler och varierade former 

för partiengagemang vid sidan av medlemskapet än 

intervjustudien kvarstår bilden av att detta är en relativt 

begränsad verksamhet för partierna.  

Rapportens resultat kan både tolkas som tecken på partiernas 

oförmåga och stora förmåga att möta samhälleliga 

förändringar. Man står tillsynes handfallna inför den 

negativa utvecklingen med bristande partiidentifikation och 

större ovilja bland medborgarna att engagera sig i de 

politiska partierna. Inget i rapportens resultat pekar mot att 

partierna har förmågan att vända denna utveckling. Å andra 

sidan påvisar resultaten med stor tydlighet att de lyckats göra 
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sig tämligen oberoende av sina medlemmar och på så vis 

överleva de stora samhällsförändringarna. Genom att öka 

den offentliga finansieringen av partiväsendet har man i stor 

utsträckning lyckats lösgöra sig från det ekonomiska behovet 

av medlemmarna (Pierre & Widfelt, 1995) och i ett viktigt 

avseende också från civilsamhället. Genom att utöka 

möjligheten att tillsätta förtroendeposter bortom 

medlemsbasen klarar man hittills uppdraget att producera 

folkliga representanter trots kraftigt minskade organisationer 

(Pettersson, 2005). Genom att i allt högre utsträckning 

inrikta sig på att vinna val lyckas partierna trots ett minskat 

folkligt stöd vidhålla ett stabilt partisystem (Erlingsson, 

2005). Allt som allt ger den här rapporten uttryck för ett 

partisystem som har blivit allt mindre beroende av 

medlemmar och som i flera avseenden tycks ha lämnat sitt 

fotfäste i civilsamhället till att mer ha inlemmats som en 

statlig aktör. Inget i den här rapporten tyder på att partiernas 

agerande kommer att vända utvecklingen. I vissa fall syns en 

nostalgi kring folkrörelsetiden men tydliga och övertygande 

strategier eller handlingsvägar lyser med sin frånvaro. 
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Appendix 1 

Sammanfattning av 

intervjuundersökningen  
 

Partiernas viktigaste funktioner 

V:  Bilda opinion   

S:  Fungera som arena för debatt och diskussion, fånga upp 

medborgaropinioner  

Mp:  Artikulera, aktivera medborgare  

C:  Bilda opinion  

Fp:  Representera medborgare och fånga upp medborgaropinioner 

Kd:  Socialisera, aktivera och representera medborgare 

M:  Representera medborgare och fånga upp medborgaropinioner 

Sd:  Representera medlemmarnas åsikter, fånga upp 

medborgaropinoner 

     

Funktioner som är lättare eller svårare att fullgöra idag 

V:  Svårare att bilda opinion pga. att ägandestrukturen i media 

begränsar partiets access 

S:  Svårare att fånga upp opinioner och förankra beslut, pga. snabba 

förändringarna i samhället riskeras 

Mp:  Lättare att fånga upp politiken pga. ett ökat antal medlemmar 

C:  - 

Fp:  Lättare att artikulera och representera pga. kontakt och 

kommunikation med medborgare är lättare idag. 

Kd:  Svårare att socialisera pga. att medborgare är mindre 

intresserade av partierna. 

M:  Svårare att representera pga. en ovilja bland befolkningen att 

organisera sig i ett politiskt parti. 

Sd:  Lättare att representera på grund av ett större inflytande i 

politiken 
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Betydelsen av att ha många medlemmar 

V:  Ja, mycket viktigt 

S:  Ja, mycket viktigt 

Mp:  Ja, men främst i samband med val 

C:  Ja 

Fp:  Ja 

Kd:  Ja 

M:  Ja 

Sd:  Ja, mycket viktigt 

 

  

Medlemmarnas funktion 

V:  Bilda opinion, representera partiets politik. 

S:  Kanaliserar medborgarnas åsikter, representera, påverka 

Mp:  Referenspunkt för att utveckla politiken. 

C:  Potentiella förtroendevalda 

Fp:  Potentiella förtroendevalda 

Kd:  Potentiella förtroendevalda 

M:  Potentiella förtroendevalda 

Sd:  Kanaliserar medborgarnas åsikter, marknadsföra partiet 

 

Tankar om medlemsutvecklingen 

V:  Positiv för framtiden pga. fler medlemmar i samband med 

senaste valet. Osäker om hur partiet ska möta medborgarnas 

engagemang 

S:  Ingen kris idag men kanske i framtiden 

Mp:  Positiv. Viss oro för att inte kunna ta möta tillströmning av nya 

medlemmar och deras engagemang. 

C:  Sätter tilltro till ungdomsförbundet 

Fp:  Ingen kris eller oro. Betonar det ökade politiska engagemanget i 

samhället och en ideologisk bas i samhället. 

Kd:  Ingen kris eller oro idag men poängterar behovet av fler yngre 

medlemmar. Sätter viss tilltro till ungdomsförbunden 

M:  Ingen kris eller oro men färre medlemmar innebär dels att färre 

torgför partiets åsikter dels en risk att ett särintresse inom partiet 

”kidnappar” partiet. 

Sd:  Positiv 
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Kritisk nivå på medlemsantalet 

V:  Svårt att definiera 

S:  Svårt att definiera 

Mp:  Svårt att definiera 

C:  Om medlemsantalet understiger antalet politiska poster 

Fp:  Om medlemsantalet understiger antalet politiska poster 

Kd:  Svårt att definiera 

M:  Om medlemsantalet understiger antalet politiska poster 

Sd:  Svårt att definiera. Partiet är mindre beroende av medlemmar nu 

än tidigare pga. statsbidraget 

 

Åtgärder för att öka medlemmarna 

V:  Stärka organisationen, möjliggöra olika typer av engagemang, 

synlig i debatten. Tydliggöra kommunikationen till 

medborgarna 

S:  Stärka organisationen. Bedriva kampanjer 

Mp:  Flertalet nya medlemmarna har kommit utan större åtgärder 

C:  Personliga möten. Genom organisatorisk samverkan inom 

partiet. Bedriva kampanjer 

Fp:  Är inte en prioriterad fråga centralt. Personliga möten. 

Kd:  Personliga möten. Många medlemmar är emellertid inget mål i 

sig 

M:  Är inte en prioriterad fråga centralt i partiet. Personliga möten 

Sd:  Stödjer lokalavdelningarna, informationskamjanjer om partiet 

 

Orsaker till medlemsnedgången 

V:  Förändrat engagemang. Samhällsutvecklingen. 

S:  Förändrat engagemang. Samhällsutvecklingen 

Mp:  Förändrat engagemang 

C:  Förändrat engagemang. Stelbent organisation 

Fp:  Förändrat engagemang 

Kd:  Har haft tämligen stabila medlemstal vilket förklaras av en 

trogen medlemskår 

M:  Förändrat engagemang, ovilja att representera via ett politiskt 

parti. Minskat förtroende för politiker. 
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Sd:  Har haft en positiv medlemsförändring men betonar det 

förändrade samhällsengagemanget som något som partiet måste 

förhålla sig till 

 

Väljar- eller medlemsorienterat 

V:  Medlemsorienterat 

S:  Medlemsorienterat 

Mp:  Medlemsorienterat 

C:  Väljarorienterat 

Fp:  Väljarorienterat 

Kd:  Väljarorienterat 

M:  Väljarorienterat 

Sd:  Medlemsorienterat 

 

Hur rekryteras förtroendevalda 

V:  Genom medlemskåren och personliga kontakter 

S:  Genom medlemskåren 

Mp:  Genom medlemskåren och personliga kontakter 

C:  Genom medlemskåren och personliga kontakter 

Fp:  Genom medlemskåren och personliga kontakter 

Kd:  Genom medlemskåren och personliga kontakter 

M:  Genom medlemskåren och personliga kontakter 

Sd:  Genom medlemskåren 

 

Möjligheten att hitta förtroendevalda 

V:  Inga större problem idag men vid ett ökat väljarstöd 

S:  Inga större problem idag men på sikt 

Mp:  Inga större problem idag men vid ett ökat väljarstöd 

C:  Inga större problem idag 

Fp:  Inget problem idag men på sikt 

Kd:  Inga problem idag 

M:  Vissa problem 

Sd:  Tydliga problem på grund av rädsla bland intresserade att 

representera partiet. Ser med viss tillförsikt på framtiden på 

grund av partiets representation i riksdagen 
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Måste förtroendevalda vara medlemmar 

V:  Nej 

S:  Ja 

Mp:  Nej 

C:  Ja 

Fp:  Nej 

Kd:  Ja 

M:  Ja 

Sd:  Ja 

 

Partiets viktigaste framtida utmaningar 

V:  Stärka organisationen, hitta förtroendevalda, formulera politiken 

S:  Stärka organisationen, hitta förtroendevalda, formulera politiken 

Mp:  Möta medlemmarnas engagemang, stärka organisationen, 

utbilda förtroendevalda 

C:  Utforma politiken, stärka organisationen 

Fp:  Hitta förtroendevalda, utforma politiken. 

Kd:  Stärka partiets identitet och politik 

M:  Stärka rekryterings- och nomineringsprocessen 

Sd:  Attrahera flera kvinnor som medlemmar i partiet
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Appendix 2 

Ungdomsförbundens medlemstal i 

åldrarna 7-25 år, 2005 – 2011 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

MUF 6 350 7 493 7 588 6 605 5 313 6 820 8 142 1 792 

SSU 19 281 - - 1 233 2 040 2 162 2 015 -17 266 

Ung Pirat - - - - 1 284 4 120 1 8662 - 

Grön Ungdom 1 204 1 192 - 1 239 1 205 1 098 1 272 68 

LUF 1 874 1 690 1 238 - - 1 091 2 017 143 

KDU 3 609 4 076 4 132 3 806 3 441 3 224 2 017 -1 592 

CUF 2 107 1 898 1 656 1 455 - - - -2 107 

Ung vänster 14 292 - - - - - 1 315 -12 977 

SDU - - - - - - - - 

Summa 48 717 16 349 14 614 14 338 13 283 18 515 35 440 -13 277 

Genomsnitt 

per/parti 6 960 3 270 3 654 2 868 2 657 3 086 5 063 -1 897 

 

Kommentarer: Tabellen redovisar antal medlemmar i åldrarna 7-25 år 

bland de partier som beviljats bidrag från ungdomsstyrelsen 2005-2011. 

Källa: http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/1,2072,6384,00.html  samt 

http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/Bidrag2011_ung

domsorganisationer.pdf 
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Appendix 3 

Former för engagemang vid sidan av 

partimedlemskap som beskrivs på 

partiernas hemsidor 
 

Form av 

engagemang Mp C Fp Pp Sd S M V Fi Kd J 

Bär partisymbol / 

digital 

partisymbol Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Ekonomiskt stöd Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

Volontär / 

Aktivist / 

Funktionär Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Nätverk/ 

sidoförening Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Delta i 

arrangemang / 

Kampanjer Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Diskutera / 

Rekrytera andra Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Blogga / Sprid 

innehåll Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Ta politiska 

uppdrag Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

 

Nej 

Totalt antal 

former  6 5 5 3 3 2 2 2 2 1 0 
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Samhällsengagemang  
i förändring 
Den här rapporten är en del av Sektor3:s temaområde 
Samhällsengagemang i förändring. Tillsammans med 
Välfärdens förnyelse och Skapandet av identitet utgör det 
vårt fokus i debatten om det civila samhället under 2011. 
 
De senaste åren har vi sett en förändring i utvecklingen av 
verksamhet inom välfärden med huvudmän i det civila 
samhället. Samtidigt saknas stöd för påståendet att civila 
samhällets organisationer och företag driver på för att 
tränga ut det offentliga åtagandet i välfärden, snarare 
tvärtom. Det har alltid funnits en tredje sektor verksam 
inom vård, omsorg, utbildning och socialt arbete som 
bidragit till att stärka och förnya välfärden. Historiskt var 
det just det som bidrog till uppbyggnaden av en stark 
välfärdsstat i Sverige. 
 
Vi vet att det inte finns ett självklart samband mellan vem 
som bedriver en verksamhet och dess kvalitet. Det går inte 
att säga att vinstutdelande är bättre än det offentliga, eller 
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att civila samhället överträffar dem bägge. Vad vi vet är att 
det finns en efterfrågan på välfärdtjänster utförda av 
organisationer och företag i det civila samhället, och att 
efterfrågan på valfrihet tycks växa. Vi vet också att 
kunskapen idag är otillräcklig om betydelsen – för individen 
och samhället – av huvudmän som återinvesterar vinsten i 
verksamheten och drivs av att förverkliga en idé. 
 
Om det ska råda valfrihet i praktiken så behöver 
välfärdspolitiken och näringspolitiken möjliggöra likvärdiga 
villkor för de tre sektorerna verksamma inom vård, omsorg, 
utbildning och social arbete. Idag är det civila samhällets 
organisationer och företag osynliga i debatten om 
utformandet av politik och regler på området. Samtidigt 
måste civila samhällets aktörer också ha likvärdiga krav vad 
gäller transparens, effektivitet och kvalitet i verksamheten. 
Idag saknas det relevanta och jämförbara mått på detta 
som är tar hänsyn till det som skiljer civila samhällets 
aktörer från offentliga och vinstutdelande huvudmän. 
 
För utformandet av en välfärd som går bortom ideologiska 
föreställningar och speglar verkligheten behövs ökad 
kunskap och debatt. Det vill Sektor3 bidra till. 
 
 


