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Abstract 

In ”Mapping the Policy Space II”, the CMP created a database of the policy 

positions of all political parties in the EU, OECD, and Eastern Europe. This paper 

means to use the information of the nordic conservative parties from a hypothesis 

that the conservative parties has moved towards the midst of the right-left scale. 

The dataset stretches from 1990 to 2003. Each country's conservative party has 

been compared with a calculated political midpoint from the same country to see 

if the difference between the two has been reduced.  

The theoretical basis of the study lies in Anthony Down's economic theory of 

democracy, according to which economic actor's like political parties aims to 

maximize their share of the popular vote. Additionally, ideological maximization 

as an aim is added to the analysis. The result of the study suggests that the nordic 

conservative parties are more prone to maximize ideology in economic issues, 

while they tend to strive for maximization of votes in social issues. 

 

Nyckelord: Ideology, Directional theory, Economic theory of democracy, Right-

Left scale, Multiparty systems, Economic rationality, Moderata Samlingspartiet, 

Samlingspartiet, Konservative, Høyre. 

Antal ord: 9046
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Ekonomisk teori behandlar aktörer som rationella i de medel de använder för att 

uppnå sina mål. Dock förhindrar informationsasymmetrin aktörer från att handla 

rationellt. Anthony Downs utarbetade en grundläggande ekonomisk teori om 

aktörer i demokratiska system. Väljare och partier eftersträvar just det rationella 

handlandet för att uppnå sina mål; nyttomaximering som en följd av policies, 

respektive röstmaximering. Till denna teori har ytterligare ett mål adderats; 

ideologimaximering. Dessa presenteras senare i mer detaljerat format. Syftet med 

denna uppsats är tudelad: 

  

 Först ska de nordiska konservativa partiernas positionsförändringar under 

perioden 1990 till 2003 grafiskt åskådliggöras. Datan som används är 

insamlad och bearbetad av CMP (Comparative Manifesto Project). Utifrån 

en disaggregering av höger-vänsterskalan kommer en jämförelse av särskilt 

viktiga frågor att göras. 

 Analysen använder ekonomisk teori och annat empiriskt material för att 

förklara utvecklingen och relatera den till teorin. Två stycken hypoteser 

genereras utifrån materialet och teorin för att besvara frågeställningen nedan 

och för att ha ett tydligt teoretiskt perspektiv på utvecklingen. 

1.2 Frågeställning 

Frågan som studien ämnar besvara är: 

 

Har de nordiska konservativa partierna förflyttat sig mot den politiska 

mitten under perioden 1990-2003? 

Hur kan A. Downs ekonomiska teori förklara detta? 

1.3 Avgränsning 
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Jag analyserar enbart de nordiska konservativa partierna. Men varför just 

konservativa partier när det finns mängder av andra partier som lika gärna kan 

analyseras? Och varför just de nordiska? Först och främst har inga analyser av 

detta slag gjorts med hjälp av det materialet, därför måste man ta utgångspunkt 

någonstans. Att utgå från konservativa partier kan vara relevant ur flera 

perspektiv. Konservativa partier betonar stabila sociala strukturer och traditionella 

institutioner. I en tid som kännetecknas av mycket rapid utveckling och 

globalisering, kan det uppstå ett dilemma mellan att stå fast vid den traditionella 

positionen eller att förflytta sig till en annan. Ekonomisk teori postulerar att 

partier strävar efter att maximera sina röster. Om partiet då antar att deras 

väljarbas riskerar att minskas kommer partiet att förflytta sig för att uppnå 

maximering av röster.  

Den teoretiska begränsningen innebär att studien behandlar partier som sina 

egna agenter, inte agenter för en social grupp i samhället. Det är alltså inte den 

politiska psykologin eller de sociala dimensionerna av politik som studeras, utan 

partierna som ekonomiska aktörer i demokratier. Ekonomisk teori antar att partier 

strävar efter röstmaximering, och därför bör de rimligtvis ändra sina 

policypositioner efter valnederlag för att öka chanserna att öka väljarbasen. 

Det är av vikt för läsaren att förstå att studien inte ämnar att beskriva eller 

förklara om partierna har blivit mindre konservativa, utan snarare att förklara 

deras beteende och hur de har förändrats. 

Det finns även en metodologisk avgränsning i form av det använda materialet. 

För att uppnå en hög nivå av intersubjektivitet har jag valt att enbart använda mig 

av databaserna Comparative Manifesto Project (CMP) för partipositioner, och 

European Values Study (EVS) för att se hur väljare har positionerat sig. I 

metoddelen förklaras hur positionerna för den politiska mittpunkten har 

uppskattats, och i analysen redovisas positionerna genom diagram. För att andra 

ska kunna göra samma studie med samma resultat, är det därför nödvändigt att 

vissa materialavgränsningar görs (Esaiasson;24). I och med att undersökningar 

inte har skett samtidigt, eller under lika lång period i vissa fall, hade en kvantitativ 

innehållsanalys för att komplettera materialet varit plausibel. Jag har reserverat 

mig till att inte göra detta, eftersom CMP:s data och min egen inte kan garanteras 

vara lika varandra. För att kunna få jämförbara resultat är materialavgränsningen 

ytterligare motiverad av detta faktum.  

1.4 Disposition 

Undersökningen är upplagd som en traditionell uppsats. Inledningsvis kommer 

metodologiska överväganden och teoretiska ställningstaganden att avhandlas. För 

att vara på det klara med materialets funktion och utformning kommer ytterligare 

en metod och en teori knuten till materialet att diskuteras. Analysen använder 

ekonomisk-politisk teori och statistisk framställning för att komma fram till 

slutsatser. Materialet är en produkt av kvantitativ innehållsanalys och kan knytas 
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till directional theory – dessa kräver alltså en separat avhandling för tydlighetens 

skull. 
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2 Metod 

2.1 Material 

Det finns flera olika materialtyper som man kan studera om man ska göra en 

kvantitativ innehållsanalys. Tidningsartiklar, uttalanden, tal i riksdagen, tal vid 

kongresser och så vidare kan bygga en grund för analys. CMP har sedan flera år 

kartlagt politiska partiers ståndpunkter i olika frågor genom kvantitativ 

innehållsanalys. Materialet som de har använt är partimanifest. Förutom att det är 

praktiskt, är partimanifest lämpliga att utgå ifrån om man använder Directional 

Theory, då det lätt går att avläsa hur mycket vikt ett parti lägger vid en viss fråga 

genom frekvenstabeller och exakta mått (Beckman 2007, s.43). 

De texter som CMP har använt är främst manifest vid valår, med viss 

variation. Den senaste uppdateringen sträcker sig fram till år 2003. Eftersom jag 

söker efter en förändring över tid är manifest vid valår en bra indikator, då man 

kan förvänta sig att partiernas ”rätta färger” framträder som mest då (Teorell och 

Svensson 2007, s.84). Inte alla mätningar har gjorts vid valår dock. I Norge finns 

mätningar endast tillgängliga från år 1995, medan den första mätningen i Sverige 

gjordes 1991. 

För att kunna kontrollera partiernas beteende gentemot väljarnas 

självpositionering använder jag material från European Value Survey och 

Comparative Study of Electoral Systems för väljarpositionering. Dessa 

organisationer har genomfört omfattande studier om hur väljare ser på en rad olika 

frågor, allt från vad prästen bör tala om i kyrkan till hur de placerar sig på höger-

vänsterskalan. 

2.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 

CMP har använt kvantitativ innehållsanalys för att analysera olika partiers 

valmanifest under 1990 till 2003. På så vis har forskningen kunnat täcka många 

partier under längre tid på ett effektivt sätt. Styrkan i kvantitativ innehållsanalys är 

just effektiviteten vad gäller stora mängder material och stora tidsrymder 

(Beckman 2007, s. 42). Sammanlagt har 288 partier i 25 länder vid 346 olika val 

kartlagts genom den här sortens analys (Benoit, Laver, Mikhaylov 2009;496). 

Givetvis finns det några problem kopplade till dessa mätningar, men också flera 

styrkor. Med en statistisk ansats kan forskare dels hantera stora mängder data från 

många länder, där text behandlas mindre som ett objekt att tolka, utan mer som 
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objektiv data. Problemet med den datakategori som politiska manifest utgör är att 

författaren av ett politiskt manifest förvisso innehar en policyposition i en politisk 

fråga, men att han kommunicerar den till en annan person på olika sätt. Benoit, 

Laver och Mikhaylov återger hur CMP har upptagit dessa texter för att koda dem, 

där man gör skillnad på författarens ”sanna” position,  det avsedda åsikten som 

texten ska presentera, och den text som författas. Av dessa tre är endast den sista 

möjlig att observera, då man av naturliga skäl inte kan analysera de första två med 

den metod som CMP använder. Det som studeras är alltså det som kommuniceras 

och inte det ”sanna” eller det avsedda (Benoit, Laver, Mikhaylov;497). 

Det viktigaste problemet är av generell art. Många publikationer som använder 

CMP tar sällan upp faktumet att det finns risk för mätfel som kan snedvrida 

resultatet (Benoit, Laver, Mikhaylov;510). Därmed finns det en risk att resultaten i 

vissa fall är något snedvridna och att de bör tolkas med viss försiktighet. Det 

ligger dock inte inom ramen för denna studie att analysera dessa felmarginaler för 

varje parti i envar av de sju politikområden som analyseras. Detta skadar inte 

direkt den här studiens intersubjektivitet, men det är likväl viktigt att 

reservationen observeras. Studien kan fortfarande repliceras utifrån det material 

och de metoder som används, så länge potentiella mätfel observeras. 

2.2 Directional Theory 

Tätt kopplat till att positionera politiska aktörer utifrån deras policies är 

Directional Theory. Ett politiskt partis position på höger-vänsterskalan avgörs av 

hur mycket vikt de lägger vid en specifik fråga. Teorin går ut på att ett parti gör 

bäst i att välja en fråga som väljarna uppfattar som viktig och lägga stor vikt vid 

den. Detta eftersom väljare uppfattar positioner i en politisk fråga som dikotoma 

(för/emot) istället för mångfacetterade (Wahman 2009, s. 6). På en höger-

vänsterskala tjänar partier på att positionera sig långt åt ett av hållen som möjligt 

till en viss gräns. Om partier överskrider denna gräns kommer de att uppfattas 

som extrema av väljare och därför bestraffas. 

Eftersom konservatism kommer att operationaliseras genom ett antal specifika 

frågor, är det viktigt att förstå hur Directional Theory används i denna studie. 

Exempelvis: om ett parti nämner ökade militära utgifter som önskvärda, kommer 

deras position i frågan att öka med ett visst antal enheter, beroende på vilken skala 

man använder. Om partiet går från att ha varit positivt inställt till att öka eller 

bibehålla militära utgifter till att inte beakta frågan alls kommer partiets position i 

frågan att nollställas. 

2.3 Komparativ metod 
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Den metod som jag kommer att använda i uppsatsen är en variant av komparativ 

metod. Studien jämför olika nordiska konservativa partier med deras nationella 

liberala motsvarigheter. De fall som står i centrum är alltså de danska, svenska, 

norska och finska konservativa partierna. För att kunna visa att utvecklingen är en 

ideologisk förändring räcker det inte att jämföra lika fall i olika länder. Det krävs 

att man har något objekt att jämföra med för varje parti; ett referensobjekt. 

Naturligtvis kommer detta referensobjekt att vara den politiska mittpunkten. Det 

som exakt kommer att jämföras är operationaliseringar av viktiga områden. Efter 

det kommer man att kunna avgöra vilka sakfrågor som är enande för de nordiska 

konservativa partierna, och i vilka de skiljer sig från varandra. 

2.3.1 Vad är ”den politiska mittpunkten”? 

Som frågeställningen gör gällande ska studien jämföra de konservativa partiernas 

ideologiska förändringar under 1990-talet med den politiska mittpunktens dito. 

Materialet som jag ska använda är uppbyggt på en höger-vänsterskala från -100 

till 100, där den yttersta vänsterpunkten är det negativa talet och den yttersta 

högerpunkten det positiva talet. Det är dock inte rimligt att anta att den politiska 

mittpunkten är 0. Det är därför nödvändigt att beräkna en dynamisk mittpunkt 

utifrån samtliga partiers ståndpunkter, vilket den tillgängliga datan enkelt 

möjliggör. Därför kommer deras världen per mätning att aggreras till ett samlat 

mittvärde som ska utgöra den politiska mittpunkten. Om en statisk mittpunkt 

används, till exempel 0, tar man inte hänsyn till kontextuella faktorer. Genom att 

beräkna en kontextuell mittpunkt både tidsmässigt (en ny punkt för varje mätning) 

och landsmässigt kommer precisionen i att avgöra om ett parti är konservativt 

eller inte öka, om än ej elimineras. Den exakta formeln för att beräkna 

mittpunkten på är medelvärdesformeln: 

 

Summan av partiernas policyståndpunkter/Antal partier i riksdagen=Politisk 

mittpunkt 

 

Förmodligen kommer mittpunkten inte att skilja sig särskilt mycket från 

nollpunkten. Det viktigaste är att mittpunkten är dynamisk, och att den hjälper till 

att ta hänsyn till kontextuella skillnader. Det är mycket viktigt att beakta skalans 

storlek då jag mäter ståndpunkter i särskilda frågor. Det finns aggregerade mått 

för partiernas summerade position på höger-vänsterskalan, och dessa är 

sammanslagningar av partiernas ståndpunkter i näst intill alla frågor. Eftersom jag 

använder ett fåtal politikområden i analysen kommer många värden att befinna sig 

inom en mycket liten del av den totala höger-vänsterskalan. Ofta kommer alltså 

enbart en liten del av skalan att redovisas i grafen. Detta bör inte vara ett problem 

eftersom det är skillnaden mellan den politiska mittpunkten och partiet ifrågas 

position som är av intresse, och inte hur långt åt något håll på skalan partiet 

befinner sig. 



 

 7 

2.4 Vad är konservatism? 

Konservatism är en av de ”tre stora” ideologierna enligt den klassiska 

terminologin, och bygger på en organisk syn på samhället. Den organiska synen 

på samhället innebär att man ser samhället som en enhet, i motsats till 

liberalismen som betonar individen som kärnan och socialismen som har klasser 

som utgångspunkt. För att fördjupa resonemanget något bör det sägas att 

konservatismen betonar den individuella friheten, men samtidigt individens behov 

av nära sociala förbund. Som enhetlig ideologi är konservatismen mycket 

kontextuellt beroende. De generella ord som kan sägas är att ideologer 

traditionellt har betonat vikten av stabila samhällsstrukturer i motsats till radikala 

förändringar. Ideologin förknippas traditionellt med kritik mot social 

ingenjörskonst och att förnuftet och inte erfarenhet och tradition ska leda 

samhällen (Nationalencyklopedin). 

Ekonomiskt kan man inte utesluta att konservativa, trots att ideologin nästan 

alltid betraktas som ekonomiskt höger, beroende på kontext kan variera. För att 

kunna få en precisare defintion av konservatism i vår studie måste man dock 

kunna anta att konservativa partier i norden traditionellt sett har haft en liberal syn 

på ekonomin. 

Innebörden av detta är att konservativa partier befinner sig på högersidan av 

höger-vänsterskalan av två anledningar: 

 

 Traditionella värden har av CMP kodats som höger, följaktligen kan inga 

konservativa partier befinna sig på vänsterskalan i sådana frågor. 

 I ekonomiska sammanhang kan vi anta att partierna förespråkar 

marknadsliberala lösningar, då de nordiska partierna traditionellt sett har 

gjort detta. 

 

Partierna i den här studien har traditionellt sett betraktats av samhället och av sig 

själva som konservativa i förhållande till de andra partierna i parlamenten, av 

både sig själva och den allmäna opinionen. Detta styrker antagandet att partierna i 

sin kontext är konservativa. Detta styrker det kontextuella hänsynstagandet, som 

tidigare sagt kan vara en svaghet i det material som används i den här uppsatsen. I 

de nordiska länderna har nykonservatism med tydliga drag av klassisk liberalism 

varit framträdande under 1900-talets senare halva, till skillnad från central- och 

sydeuropeiska länder som har mer kopplingar till kulturell konservatism och 

dylikt (Nationalencyklopedin). Den liberalism som de nordiska konservativa 

partierna förfäktar har utvecklats från 1960-talet och framåt. Partierna var innan 

detta traditionellt konservativa, med fokus på nationen, försvaret av den, och 

traditionella värderingar. Under 1960-talet reformerade norska Höyre sina policies 

till följd av en längre tids dåliga valresultat och öppnade partiet för nya borgerliga 

samarbeten (Nationalencyklopedin). I Sverige tillträdde Gösta Bohman som 

MSP:s partiledare och kan sägas ha påbörjat en liknande reformativ process för 

sitt eget parti. MSP:s liberalisering av sociala policies kan sägas ha kopplingar till 

bildandet av Kristen Demokratisk Samling (Kristdemokraterna/KD) 
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(Nationalencyklopedin). I Finland kan man skåda en liknande utveckling hos 

Samlingspartiet (Kansallinen kokoomus), som ställde sig utanför alla 

regeringssamarbeten till 1980-talet, då man närmade sig det liberalare finska 

Centerpartiet. Konservative Folkeparti har en lång tradition av  borgerligt 

samarbete med de liberalare partierna Venstre och Radikale Venstre, samt andra 

icke-socialistiska partier. På partiets egen hemsida beskriver man enkom partiets 

ekonomiska policies och dito utveckling, medan väldigt lite emfas läggs vid andra 

politikområden. 

Det finns alltså empiriska belägg för att liberalare krafter har fått överhanden 

under reformprocesser som skedde under 1960-talet och framåt i de traditionellt 

sett konservativa partierna. Trots detta har partierna betraktats av samhället och av 

sig själva fortfarande som konservativa, om än i något omstöpt form. Därför är det 

rimligt att utgå ifrån att de vid 1990-talets början även var konservativa i sin egen 

kontext. 

 

2.4.1 Höger-vänsterskalans problematik 

Som sagt kommer denna studie att använda höger-vänsterskalan på grund av att 

materialet är kodat efter den. I större sammanhang, till exempel om vi skulle 

jämföra länder från olika kulturella kontexter, kan höger-vänsterskalan bli 

missvisande. Att skylla är skalans endimensionalitet. Höger-vänsterskalan är 

mycket användbar om man söker urskilja skillnader mellan politiska aktörer på ett 

specifikt politikområde. Socioekonomiskt är det ett välfungerande mått, eftersom 

det är ofta är en fråga där partier ofta är oense. Problemet uppstår när man lägger 

fler än ett vrde på skalan. Beroende på var man befinner sig, kommer vissa 

partiers position att bli mindre representativ. Låt oss säga att man förlägger 

sociala och socioekonomiska frågor på samma skala, som CMP har gjort. Socialt 

konservativa åsikter kodas som ”höger”, och socialt liberala åsikter som 

”vänster”. Om ett parti har mycket kollektivistiska åsikter i socioekonomiska 

frågor hamnar de långt till vänster på skalan. Men om partiet samtidigt är mycket 

socialkonservativa leder detta till att de hamnar nära mitten. Detta leder till att 

deras mycket starka kollektivistiska åsikter hamnar i skymundan. På en höger-

vänsterskala kommer detta parti att se ut som ett konventionellt mittenparti, vilket 

man inte kan säga om man ser till deras faktiska åsikter. 

Det som den här uppsatsen gör för att kringgå den endimensionella 

problematiken är att välja viktiga sakfrågor att jämföra var för sig. Därmed 

kommer analysen att innehålla flera olika endimensionella analyser av partiernas 

positioner. I denna studie kommer ekonomiska och sociala frågor att stå i fokus 

eftersom det är de mest gränsöverskridande policyområdena. Konservatismen är 

inte en ideologi som förespråkar globala problemlösningar på t ex miljöproblem, 

ergo, det finns inga andra lämpliga policyområden att applicera i denna studie. 

2.5 Metodologiska alternativ 
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Ett alternativt sätt att genomföra en studie som denna är att göra en diskursanalys. 

Diskursanalysen kan vara användbar om vi skulle tittat närmare på, låt oss säga 

MSP (Moderata Samlingspartiet). Syftet kunde exempelvis ha varit att blottlägga 

en förändring hos MSP, där två idealtyper hade kunnat användas för att studera 

den ideologiska förändringen. Dock innebär definerandet av den politiska 

mittpunkten med diskursanalytiska verktyg ett enormt aber. I och med att 

diskurser inte är något som kommer av matematiska eller statistiska analyser, är 

definitionen av den politiska mitten ett projekt i sig för diskursanalytiker. 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Operationaliseringarna är på ett sätt redan gjorda. Uppgiften blir därför att 

uppskatta var på policyskalan som konservatism och politisk mittpunkt befinner 

sig. Detta val är i viss utsträckning högst godtyckligt, men kan justeras genom att 

anta att ju längre åt höger ett parti ligger, desto fler konservativa drag har partiet. 

Dock endast till en viss gräns. Att dra gränsen för var en ideologi ”börjar och 

slutar” på höger-vänsterskalan är dock inte denna uppsats uppgift. I och med att 

partiet betraktas av samhället som konservativt och att partiet själv betraktar sig 

som konservativt kan man utgå ifrån att partiet är konservativt. Genom att ha en 

uppfattning om vad konservatism är både numeriskt och kvalitativt säkras 

begreppsvaliditeten (Esaisson;64). 

Den politiska mittpunkten beräknas utifrån partiernas position på skalan. 

Punkten kommer att beräknas utifrån en medelvärdesformel, där alla partiers 

ståndpunkter sammanvägs och sedan delas på antalet partier i riksdagen. Andra 

centralitetsmått som skulle kunna ha använts är typvärde eller medianvärde. Jag 

har beslutat mig för att använda medelvärdet på grund av att policypositionerna 

beräknas på en intervallskala (Esaisson;396). Ett teoretiskt problem med 

medelvärdet är att det är känsligt för extremvärden. I praktiska ordalag kan till 

exempel ett extremt partis position i en fråga komma att göra medelvärdet skevt.  

Materialet tillåter dock att detta sker, då det går att förklara enkelt genom att just 

beakta det extrema partiets position i frågan, om så nödvändigt (Esaisson;401). 

Uppsatsen karaktäriseras av att jag både strävar efter empirisk validitet – genom 

CMP:s policyestimering – och resonemangsvaliditet genom att resonera 

filosofiskt och empiriskt kring begreppen konservatism och politisk mittpunkt 

(Esaisson;66-69). Angående reliabilitet bör det nämnas att sunt förnuft och 

noggranhet under beräkningarna och jämförelserna är mycket viktigt. Slarvfel och 

missar kan leda till att resultatet påverkas negativt. 
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3 Ekonomisk teori 

3.1 Rationalitet och osäkerhet 

Den teoretiska grunden för denna uppsats är Anthony Downs klassiska verk från 

1957 – An Economic Theory of Democracy. Downs ekonomiska 

demokratimodell utgår ifrån ett grundläggande axiom om aktörernas rationella 

beteende, och osäkerhetsfaktorn i den värld som aktörerna bebor. 

Med rationellt beteende åsyftar ekonomisk teori aktörernas medel för att 

uppnå de mål som eftersträvas. Målen behöver i sig inte vara rationellt beräknade, 

men inledningsvis kan man säga att väljare strävar att maximera sin egen nytta 

och partier (Downs;20). I den demokratimodell som här postuleras är politiska 

partiers mål att nå maximalt politiskt stöd, alltså att en majoritet av väljarkåren 

röstar på partiet ifråga. Genom att utforma policies som är populära bland väljarna 

når partiet högre väljarandel. Alltså utgår denna studie från att partier formulerar 

policies för att vinna val, inte motsatsen (Downs; 28C).  

För den rationella väljaren är det politiskt rationella målet att det parti som 

bäst maximerar väljarens nytta sitter i regeringen (Downs;36A). Väljare, likt 

konsumenter på en marknad, kan i en värld utan osäkerhet jämföra de olika 

partiernas policies för att kunna fatta ett beslut. 

Men både partier och väljare står inför ett problem gällande informationsbrist 

– alltså finns det en destabiliserande osäkerhet i det politiska system vi analyserar.  

Information kan vara svåråtkomlig i flera avseenden. För partier innebär denna 

osäkerhet att de inte vet vad andra parter i samhället fattar för beslut, eller vad för 

kunskap dessa har om beslutens objektiva eller subjektiva effekter
1
. Väljare vet 

inte alltid hur ett regeringsbeslut påverkar eller har påverkat dem, de känner inte 

till allt det som regeringen gör, de vet inte hur andra väljare ämnar rösta eller om 

partiers policies påverkas av vad de tycker (Downs;80ff). Problemet som både 

väljare och partier står inför är alltså att minimera osäkerheten för att kunna agera 

rationellt, och på så vis nå de mål som tidigare presenterades. 

 

Inför den här studiens analys måste ytterligare två problemområden redogöras 

för:  

 

                                                                                                                                                         

 
1
Ett besluts objektiva effekt är exempelvis den direkta effekt en skattesänkning har. Samma beslut kan sägas ha 

en subjektiv effekt då väljares nytta kan påverkas olika av beslutet. 
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 Vilken roll spelar ideologier för väljare och partier? 

 Hur beter sig partier i flerpartisystem? 

3.2 Ideologiers nytta för partier och väljare 

Osäkerhet och informationsbrist förhindrar väljare från att, även om de vill, ha 

kännedom om partiernas olika ståndpunkter i varje fråga. Kostnaden för att 

tillskansa sig informationen är för hög i ekonomiska termer. Därför kommer den 

rationella väljaren i en osäker värld att kunna använda ideologier som en genväg 

för att finna det parti som han tror  kommer att maximera hans nytta. Därför är det 

enkelt att använda ideologier som beslutsmaterial, då det minskar 

informationskostnaden för väljaren. Så länge som partiers beteende skiljer sig åt 

är den väljarens ideologiska differentiering rationell. Om det visar sig att partierna 

är helt lika varandra i beteende, kommer deras påverkan på väljarens nytta att vara 

lika hög. Därmed blir den ideologiska differentieringen som verktyg irrationell 

och oanvändbar för väljaren, då ideologi inte spelar någon roll (Downs;98ff). 

För partier är målet, som tidigare sagt, att maximera antalet röster. Ifråga om          

ideologier uppkommer tre problemför partier; samhällets heterogenitet, sociala 

konflikters oundviklighet, och osäkerhet. Olika ideologier tilltalar olika sociala 

grupper, och eftersom det finns intressekonflikter finns dem emellan, är det näst 

intill omöjligt att finna en superior ideologi som tilltalar alla grupper. Därför finns 

det en osäkerhet i olika ideologiers effektivitet (i.e. dess förmåga att generera 

röster). Downs menar att så länge som denna osäkerhet varar kommer det 

ideologisk differentiering bland partier att fortsätta (Downs;101ff). Detta gäller i 

synnerhet i flerpartisystem, där röstfördelningen i väljarpopulationen är 

polymodal (se 3.3). Ytterligare en osäkerhetsfaktor kan minskas med hjälp av 

ideologi. Om ett parti känner sin väljargrupp, och deras policypreferenser i någon 

utsträckning, kan partiet använda ideologi som ett medel för att minska kostnaden 

att kalkylera lämpliga policies. 

Det borde vid det här laget vara klart att ideologier främst är vägvisare för 

partier, och att de inte behöver vara analoga med vare sig beteende eller specifika 

policies. Men det är fortfarande viktigt, i synnerhet för de väljare som använder 

ideologi för att besluta sig om vilket parti ska rösta på, att partiers beteende och 

policies åtminstone är löst integrerat med partiets officiella ideologi. Detta får 

konsekvensen att partier inte ändrar sin ideologi hastigt, och att de beter sig 

ansvarsfullt och ärligt gentemot väljarna. Problem kan uppstå då policies kan 

behöva anpassas efter nya förhållanden; ideologisk renhet kan då orsaka 

fördröjningar (Downs;113). 

3.2.1 Ideologimaximering 

Adams, Clark, Ezrow, och Glasgow presenterar i en rapport (2004;589) att 

partiers ideologier är svårföränderliga, då partieliter kan förespråka både 
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röstmaximering och ideologisk maximering. Partier är kort sagt motvilliga att 

förändra sina ideologier, om inte opinionen skiftar tydligt till partiernas nackdel. 

Detta är något som kan kopplas till det innan postulerade om att ideologier 

orsakar fördröjning. Inför den kommande analysen bör det därför antas att partiers 

policyförändringar kan motverkas av att viktiga krafter inom partiet förespråkar 

just ideologimaximering istället för röstmaximering. 

3.3 Partier och ideologier i flerpartisystem 

Till skillnad från tvåpartisystem, där väljarfördelningen oftast är unimodal, 

karaktäriseras flerpartisystem av polymodal väljarfördelning. Det vill säga att 

väljare hypotetiskt skulle kunna vara jämnt fördelade på höger-vänsterskalan.  Det 

finns inga incitament för ett etablerat parti att förflytta sig mot en annan 

väljargrupp på skalan, då det är sannolikt att denna väljar grupp redan är 

representerade av ett parti, och om partiet väljar att förlytta sig kan de tappa flera 

av sina traditionella väljare. Alltså finns det det ett flertal väljargrupper för partier 

att vända sig till, och partier kan vinna på att vara ideologiskt distinkta 

(Downs;126). Därför är ideologi av större vikt för väljare i flerpartisystem än för 

dem i tvåpartisystem. Den komplett polymodala fördelningen av väljare är ett 

extremfall, och få länder upplever förmodligen inte någon sådan. Samtidigt kan 

valsystemets struktur möjliggöra fler partiers deltagande i parlamentet, och därför 

kan alltså både polymodal väljarfördelning och valsystem, eller någon av dem, 

leda till flerpartisystem (Downs;126). Sålunda kan även länder med unimodal 

väljarfördelning ha ett flerpartisystem. 

Eftersom få flerpartisystem genererar att ett parti kan få en majoritet av 

rösterna ställs partier ofta inför valet att ingå i koalition, eller att som ensamt parti 

regera i minoritet. Med osäkerhet vad gäller tänkbara eftervalskoalitioner har detta 

implikationer för väljarna, i det avseende att de förhindras att se röstningen som 

en chans att hävda sin åsikt om vilket parti som ska regera. Därför kommer väljare 

att ställas inför flera tänkbara regeringsalternativ. Ett exempel kan visa varför 

väljare i sådana fall inte alltid röstar på det partiet som ligger dem närmast: 

Väljare X ligger precis till höger om parti B, ett parti som är något höger på  

vänster-högerskalan. Det finns ytterligare två partier i valsystemet; A, ett 

vänsterorienterat parti, och C, ett parti långt till höger. Väljare X ligger alltså 

mellan parti B och C, men närmast B. X vill att B ska regera ensamt, men om det 

visar sig att parti B närmar sig parti A inför ett val kan han lika gärna välja C, 

eftersom koalitionen AB är för långt till vänster för hans smak. På detta vis 

begränsas väljarnas rationalitet mer än normalt i valsystem där koalitioner är 

vanliga och oförutsägbara. Downs (1956;145) menar att så är ibland fallet för 

väljare som röstar på kommunistpartiet i Frankrike. De önskar inte att de sitter i 

regeringen, men de vill än mindre att ett (egentligen mer önskat) 

socialdemokratiskt alternativ samarbetar med högerorienterade partier efter valet. 

Kontentan är att väljare ser val i flerpartisystem som uttryck för protest än för 

deras egentliga åsikt. 
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Enligt teorin utgår partier flerpartisystem ifrån att de måste ingå i koalition 

med likasinnade partier efter valet. De pressas av tre faktorer i sådana situationer:  

 

 De vill att koalitionen ska fungera effektivt, och därför kommer de att 

vilja konvergera sina policies med övriga koalitionspartier för maximal 

effekt.  

 De kommer att vilja differentiera sina policies för att kunna täcka en så 

bred väljarbas som möjligt. 

 De kommer att vilja göra något av de två ovanstående alternativen för 

att öka sin vikt i koalitionen. 

 

Partier kan sålunda tjäna på att både differentiera och konvergera sina policies 

i koalitioner. Detta leder till osäkerhet hos väljare, och även hos de andra partierna 

(Downs;163). Givetvis kan koalitioner bildas innan val, och i sådana fall ökar 

väljarnas möjligheter att agera rationellt, i motsats till vad som skrevs tidigare.  

3.4 Operationaliseringar 

Tidigare diskussion om konservatism har givit en beskrivning av vad ideologin 

innebär i större bemärkelse, men för att kunna mäta konservatism kan vi inte 

använda det aggregerade höger-vänstermåttet av den enkla anledning att det finns 

åsikter som flera olika ideologier kan förespråka. Ett exempel är synen på EU. 

Även om nordiska konservativa partier är positiva till EU är de liberala partierna 

också det. Många liknande åsikter delas av just liberala och konservativa partier. 

För att jämförelsen ska representera konservatism har ett urval av frågor gjorts. 

Dessa frågor är operationaliseringar av konservativa idéer och ska representera 

ideologins förhållningssätt i sociala och ekonomiska frågor. I och med att 

partierna betecknas som konservativa av samhället och av sig själva kan man 

alltså mäta hur konservativa de är i några kärnfrågor i några kärnfrågor, och 

jämföra positionerna för att sedan dra slutsatser. Utöver dessa har ytterligare en 

fråga inkluderats: huruvida partier har en positiv eller negativ syn på militära 

utgifter. I och med att konservatismen förespråkar ett bevarande av traditionella 

institutioner, faller det sig naturligt att ett militärt försvar av nationen och de 

nationella intressena bör förespråkas. Operationaliseringarna är delmått av partiets 

aggregerade höger-vänsterposition och är uppskattade på samma skala. Måtten 

kan sägas vara dynamiskt dikotoma. Först och främst kan partier antingen vara för 

eller emot en viss policy. Men ju oftare ett parti nämner till exempel måttet 

Traditional Values i positiv bemärkelse, desto längre ut på högerskalan återfinns 

de. 
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Försvar 

Military expenditure 

Att förfäkta ökade utgifter på militära styrkor, att ingå och fullfölja internationella 

militära avtal, förespråka upprustning och självförsvar samt stor numerär i 

försvaret. Motstånd innebär motsatt position och negativt värde på skalan. 

 

Sociala frågor 

National way of life 

Detta är ett socialt värderingsmått, där partier som är positivt inställda till ett 

bevarande av den egna nationens levnadssätt och patriotism. Motsatt position 

indikeras genom negativt värde på denna skala. 

Traditional values 

Traditionella värderingar är en av konservatismens kärnområden, varför det är ett 

givet mått att inkludera i studien. Traditionella värden är abortmotstånd, motstånd 

mot omoraliskt beteende, bevarande av kärnfamiljen och religionen. Motsatt 

position indikeras genom negativt värde på denna skala. 

Law and order 

Att förespråka förstärkande av lagar och brottsbekämpning, ökade resurser till 

polisen, hårdare attityder i domstolsväsendet. Partier kan endast variera från 0 till 

100, eftersom det inte finns någon negativ motsats i datan. Ju mer ett parti 

förespråkar detta, desto längre på högerskalan befinner det sig. 

 

Ekonomiska frågor 

Frihandel 

En lämplig operationalisering av handelspolicies är att mäta hur mycket för eller 

emot frihandel ett parti är. Opponenter mot protektionism förespråkar avreglering 

av handelsbarriärer och importkvoter etc. Motsatsen är att dels att direkt opponera 

sig mot sådana avregleringar, dels att förespråka protektionism. 

Economic Orthodoxy 

Att lägga vikt vid sunda statsfinanser, motverka budgetunderskott, besparningar 

vid ekonomisk kris, stöd för traditionella ekonomiska institutioner som 

aktiemarknader och banker, och förespråkande av stark valuta. Partier kan endast 

variera från 0 till 100, eftersom det inte finns någon negativ motsats i datan. Ju 

mer ett parti förespråkar detta, desto längre på högerskalan befinner det sig. 

Welfare state limitation 

För att mäta synen på statens ekonomiska roll i inrikes ekonomi kan måtten för 

välfärdsstatens åtaganden användas. Förespråkande innebär att minska utgifterna 

som åläggs socialt skyddsnät, statligt finansierad vård och skola etc. Motstånd 

innebär motsatt position och negativt värde på skalan. 

 

Källa för samtliga mått: Comparative Manifesto Project Database 1990-2003. 

3.5 Hypoteser 
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För att tydligare kunna undersöka empirin utifrån teorin, och för att enklare kunna 

besvara frågan, är hypotesprövning ett lämpligt hjälpmedel. Först och främst 

kommer de hypoteser som har utformats att fungera som en teoriprövning. Efter 

den teoretiska genomgången av ekonomisk teori och konservatism kan vi 

formulera följande hypoteser: 

 

H1: Om de konservativa partierna har rört sig mot mitten, kommer de att ha 

gjort det i sociala och försvarspolitiska frågor, och därmed fortsatt den 

liberaliseringsprocess som påbörjades fr. om. 1960-talet. Partierna lär snarare 

följa den genomsnittliga utvecklingen i sociala och försvarspolitiska frågor 

och alltså vara röstmaximerare i dessa, eller så ägnar de dessa frågor inget 

intresse. 

H2: I enlighet med H2 bör den partiernas liberala utvecklingen leda till att de 

är mer distinkta från genomsnittet i ekonomiska frågor än i sociala och 

försvarspolitiska. Ideologisk maximering är relevantare för partierna i 

ekonomiska frågor än i sociala. 
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4 Analys 

För att kunna göra studera skillnader och likheter mellan nordiska partier räcker 

det inte att jämföra deras aggregerade policymått. Därför kommer jag att 

disaggregera höger-vänstermåttet för de olika partierna genom att välja ut för 

konservatismen relevanta policyområden och jämföra partiernas utveckling. 

Frågorna som har valts ut anknyter till problematiken med höger-vänsterskalan, 

och det är just på grund av problemen med den som en disaggregering måste 

göras. Sålunda kommer sju stycken endimensionella skalor att användas för att 

jämföra partierna. Målet med analysen är att förklara utvecklingen i varje fråga 

utifrån det ekonomiska perspektiv som kapitlet teori har behandlat. 

4.1 Militärpolitik 
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-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1 994 1 997 1 998 2 003

År

M
ili

tä
rp

o
lit

ik

Genomsnitt

MSP

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1993 1994 2001 2002

År

M
il
it

ä
rp

o
li
ti

k

Genomsnitt

KF

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1 995 1 997 2 000 2 003

År

M
il

it
ä
r
p

o
li

ti
k

Genomsnitt

KK



 

 17 

styrka och internationella avtal på området som höger, och därför är det rimligt att 

anta att färre högerväljare leder till att ett konservativt parti intresserar sig mindre 

för att förespråka en stark militär. Med den information som EVS tillhandahåller 

om väljares självpositionering på höger-vänsterskalan, kan man sluta sig till att 

andelen väljare som definierar sig som höger har minskat, vilket leder till ökad 

unimodalitet i väljarlandskapet (European Values Study). Samtidigt har partierna 

minskat vikten de lägger vid militär styrka i de två länderna. Utöver detta har de 

finska, svenska, och norska konservativa partierna förflyttat sig mot den politiska 

mitten av varierande grad. KF i Danmark har däremot betett sig mer volatilt än 

sina nordiska systerpartier, och har skiftat mellan att vara proponent i frågor som 

faller inom området militärpolitik, till att inte ägna dessa frågor intresse. Utifrån 

den väljardata som finns tillgänglig kan väldigt lite sägas om väljares syn på dessa 

frågor, annat än att det väljarna år 1999 överlag är mer utspridda längs höger-

vänsterskalan som den framställs av EVS än de var vid 1990 års mätning. Samma 

utveckling har skett i samtliga nordiska länder. Detta tyder på att partierna har 

uppfattat det som incitament att ändra fokus i sin politik. 

KF:s varierande beteende kan förklaras av Adams et. al. som menar att 

partieliter strävar efter motsägelsefulla mål (både ideologi- och röstmaximering 

vill uppnås). Därför kan det volatila beteendet där partiet närmar sig och sedan 

distanserar sig från, för att efter det åter närma sig den politiska mittpunkten 

förklaras av dessa motstridigheter. Den sammantagna utvecklingen tyder på att 

partierna efterhand har kommit att närma sig den politiska mittpunkten i 

parlamentet, om än med olika hastighet. Norska Höyre är det parti som har den 

minst radikala utvecklingen, men även det partiet har närmat sig den 

genomsnittliga parlamentariska emfasen vid militärpolitik. MSP och KK är de 

partier som har förändrat sin politik hastigast och de är också de två partier som 

ligger närmast genomsnittet vid den sista mätningen i de båda länderna. Med 

väljarundersökningarna i åtanke, faller sig de konvergens som skådas i främst 

Sverige och Finland, men även vagt i Norge, naturliga ur ett ekonomiskt 

perspektiv. KF:s beteende är det bästa exemplet på motstridigheten mellan 

ideologimaximering och röstmaximering. 

MSP:s, Höyres och KK:s utveckling bekräftar den första hypotesen då de har 

närmat sig den politiska mittpunkten. KF har rört sig från den politiska mitten 

eftersom partiet själv har ökat vikten det lägger vid militär styrka, men också 

eftersom genomsnittet har haft en diametralt motsatt utveckling. 
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4.2 Socialpolitik och värdefrågor 

4.2.1 Nationellt levnadssätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom konservatismen spelar de stabila institutionerna en viktig roll, och därför är 

nationens traditioner viktiga att studera. Det finns emellertid ingen enhetlig 

utveckling bland de nordiska partierna som grupp, men vissa likheter är tydliga. I 

Norge och Sverige har Höyre och MSP rört sig mot och längsmed den politiska 

mittpunkten. Danska KF tycks däremot ha valt att inte lägga fokus vid sådana 

frågor, och har endast intagit en klart positiv position vid 2001 år mätning. I 

Finland varierar KK:s position mellan ingen och stor emfas, jämfört med den 

parlamentariska genomsnittet där. Över tid har MSP, Höyre, och KK kommit att 

närma sig respektive politisk mittpunkt, medan KF har lämnat denna fråga 

liggande. Samtidigt har andra danska partier anammat denna fråga för att stärka 

förtydliga sina ideologiska ställningstaganden, däribland Dansk Folkeparti. 
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Även ifråga om partiernas respondens till väljarfördelningen är Danmark 

unikt. Data från EVS tyder på att samtliga länders väljare år 1999 positionerar sig 

mer unimodalt än de gjorde 1990, då fler väljare positionerade sig till höger om 

mitten. I jämförelse med dessa mätningar har både de konservativa partierna och 

det parlamentariska genomsnittet flyttat sig mot den ”egentliga” mittpunkten (dvs. 

0 i CMP:s databas och 5 på EVS 0-10 skala). Detta gäller även i Danmark, men 

där vittnar inte CMP-datan om en parlamentarisk förändring av samma art. För att 

återknyta till Downs teori om flerpartisystems bakomliggande förklaringar ser 

man tydligt utifrån EVS att de nordiska flerpartisystemen inte verkar vara 

polymodalt fördelade, utan unimodalt. Detta kan även förklara varför MSP, Höyre 

och KK konvergerar med sina länders politiska mittpunkter, eftersom de antas 

sträva efter röstmaximering. I Danmark bör inträdet av Dansk Folkeparti (DF) 

beaktas, eftersom partiet har funnit utrymme för nationalism på högerflanken – 

därav minskar motivationen för KF att täcka frågor om nationell identitet och dito 

traditioner i sin politik. I synnerhet om man beaktar faktumet att DF stödde 

regeringen Rasmussen I efter valet, även om man inte ingick i koalition 

(Nationalencyklopedin, Dansk Folkeparti). 

Utifrån den andra hypotesen är situationen något komplicerad, eftersom några 

partier vid den första mätningen låg mycket nära eller delade position med 

genomsnittet. Krasst sagt har MSP, Höyre och KK närmat sig genomsnittet från 

olika utgångspunkter medan KF i utifrån resultatet i det närmaste upplevs som 

vänster i denna fråga. Samtidigt har KF och KK liknande utveckling under 

mätningarnas gång. Båda har gått från en position till en annan, och sedan 

återvänt till nästan samma position som tidigare. MSP och Höyre har däremot 

defintivt övergivit sina högerpositioner för att röra sig mot genomsnittet. 
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4.2.2 Traditionell moral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även om de nordiska konservativa partierna har närmat sig sina motståndare 

(eller medhjälpare) i den nationella parlamenten, är utvecklingen återigen av 

varierande art. Gemensamt för partierna är att de utgår från en punkt som är 

närmare de andra partierna i respektive land, för att sedan inta en mer eller mindre 

positiv inställning till dem, och slutligen åter närma sig mitten. Som avsnittet 

operationaliseringar gjorde gällande, innehåller måttet Traditionell moral bland 

annat väljares åsikter om abort och synen på kärnfamiljen som central enhet i 

samhället. Väljare i samtliga nordiska länder har i dessa frågor skiftat enligt EVS; 

fler väljare anser år 1999 att homosexualitet är acceptabelt, och även synen på 

abort har förändrats i samma riktning jämfört med 1990 års mätning(European 

Values Study). I Sverige  redovisar år 1998 års CMP-mätning en skillnad hos 

MSP gentemot de andra nordiska partierna i deras närmast liggande mätningar. 

Medan vikten som partiet lade vid traditionella värderingar vid denna tidpunkt har 

sjunkit, var de övriga konservativa partierna mer benägna att agera motsatt vid 

denna tidpunkt. Vid den sista mätningen distanserar sig dock KF från den 

politiska mittpunkten, inte åt höger, men åt vänster. 

För att summera partiernas utveckling på detta politikområde har partierna 

slutat vid ungefär samma punkt som de började, med undantag från Höyre. 

Skillnaden ligger i att när de övriga nordiska konservativa partierna lade mer 

emfas vid traditionell moral i den tredje mätningen, gick MSP i motsatt riktning 
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och lämnade frågan, för att senare återgå till nästan samma position som partiet 

hade 1994. Värt att notera att Höyre är det enda parti som konsekvent ligger till 

höger om genomsnittet i det egna parlamentet, medan till exempel KF inte vid en 

enda mätning ligger till höger om det kontextuella genomsnittet. 

Eftersom alla dessa partier är vana att ingå i koalitioner med andra borgerliga 

partier, kan det förklaras genom att det i samtliga länder finns kristdemokratiska 

alternativ i politiken. Dessa partier karaktäriseras av värdekonservatism, och 

därför är det rimligt utifrån ekonomisk teori att anta en divergens i 

koalitionspartiers policies, om de konservativa och kristdemokratiska partierna 

efter val kan tänka sig att ingå i någon sorts allians eller koalition. Enligt CMP är 

samtliga kristdemokratiska partier större förespåkare för traditionella 

moralvärderingar än de, oftast större, konservativa motsvarigheterna. Ett element 

av osäkerhet verkar dock vara tydligt i och med de varierande ställningstaganden 

partierna gör i frågan. Enligt ekonomisk teori kommer partier att vara relativt 

stabila och pålitliga i sina ideologiska ställningstaganden, eftersom de vill 

röstmaximera (Downs;107ff). Detta kan kontrasteras mot de resultat man ser 

ifråga om traditionell moral. Även om utvecklingen har fört tre av de fyra 

partierna i analysen mot en punkt nära den de låg vid i den första mätningen, talar 

utvecklingen för viss instabilitet och inte speciellt mycket pålitlighet. Dock talar 

detta faktum samtidigt för att partierna är pålitliga i frågan, då de just återkommer 

till en tidigare position över tid. Återigen finns det anledning att diskutera 

partiernas två huvudsakliga mål: ideologimaximering och röstmaximering. Om 

partierna vill vara pålitliga är det självfallet lämpligt att de a) inte ändrar sina 

policies eller sin ideologi hastigt, och b) är ärliga med vad de tycker. Samtidigt 

motiverar röstmaximering partier att ändra sina ställningstaganden om 

väljarströmmarna motiverar det, även om kärnväljare då riskeras att alieneras. 
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4.2.3 Lag och ordning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I jämförelse med de andra två indikatorerna för socialpolitik och värderingar som 

tidigare redogjordes för är det inom lag och ordning som samtliga konservativa 

partier stämmer överens med varandra. Det är också på det sociala politikområde 

som samtliga partier innehar en tydlig högerposition i förhållande till sina 

respektive parlamentariska mittpunkter. Även de respektive genomsnitten har ökat 

sin emfas vid lag och ordningsfrågor. Förutsatt den tidigare nämnda unimodala 

väljarfördelningen (den minskade högerlutande fördelningen) som har uppstått i 

de nordiska länderna kan vi avläsa att partierna i dessa frågor tycks lägga mer 

emfas vid att följa den liberala konservatism som partierna i någon mån 

förespråkar, än att följa väljarfördelningen och därmed också 

röstmaximeringsprincipen. Alltså verkar ideologimaximering att vara betydligt 

mer närvarande i lag och ordningsfrågor än i till exempel föregående avsnitts 

politikområde. Generellt sett har samtliga partier varit ett tydligt högeralternativ 

jämfört med genomsnittet i respektive parlament. Eftersom lag och ordning 

klassas som en socialpolitisk fråga bör den andra hypotesen diskuteras. Om det 

finns en rörelse i något parti mot mitten, som i MSP:s fall, är den marginell och 

partiet är fortfarande placerad till höger om genomsnittet. Dock har även 

genomsnittet rört sig högerut i samtliga länder, och därför kan man påstå att det 

snarare är genomsnittet som har rört sig högerut än tvärtom. På grund av denna 
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utveckling kan man påstå att partierna överlag inte positionerat sig närmare 

genomsnittet.  

4.3 Ekonomisk politik 

4.3.1 Frihandel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots att frihandel är något man kan förvänta sig av liberalkonservativa partier 

är det inte genomgående ämne i partiernas manifest. Endast Höyre agerar 

stringent i argumentationen för avreglering av ekonomiska barriärer mellan 

gränser, och partiet har dessutom en tydlig högerposition i jämförelse med det 

parlamentariska genomsnittet. KF nämner över huvud taget inte frihandel i sina 

manifest och är sålunda varken för eller emot frihandel. I Sverige följer MSP 

riksdagens genomsnitt, även om utvecklingen är mycket dubiös. Givetvis är det 

rimligt att anta att debatten om frihandel inte drivs bäst i manifest utan på andra 

politiska arenor – i media, i riksdagsdebatter, eller på EU-nivå. Den motsatta 

utvecklingen till Sverige sker i Finland, där KK förespråkar frihandel i sitt andra 

av fyra manifest, för att sedan två undersökningar i rad lämna frågan. 

Utvecklingen i MSP och KK är alltså både olika och lika, men för studien är det 

viktigt att slutpunkten redogörs för.  
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Svaret är att MSP och KK har närmat sig sina parlamentariska mittpunkter, 

medan KF och Höyre inte har gjort det. Detta kan förklaras genom både de röst- 

och ideologimaximeringsantaganden som gjordes tidigare, med viss modifikation. 

Det går knappast att tala ett partis maximering av någondera medel för att nå sina 

mål om partiet ifråga inte gör några klara ställningstaganden i frågan. Förvisso 

kan ett parti gagnas indirekt av att inte göra ställningstaganden i frågor som 

misstänks vara ointressanta för väljare – dvs. att man följer de frågor som 

väljarkåren antas vara intresserade av. Utifrån den tillgängliga datan är det svårt 

att säga om väljare är intresserade eller ointresserade av frihandel, men det är 

rimligt att anta att en unimodal väljarfördelning kan leda ökad försiktighet hos 

partierna då osäkerhetsmomentet hos centerväljare rent logiskt bör vara större än 

hos väljare som tydligt definierar sig som höger eller vänster. Detta återknyter 

även till logiken i att följa medianväljaren i den unimodala fördelningen, om ett 

parti vill röstmaximera. Utifrån röstmaximeringsperspektivet är det endast MSP 

som kan sägas följa modellen. KK:s fall är något mer tvivelsamt. Partiet har 

samma position vid den första och slutgiltiga mätningarna, och ligger på samma 

position som genomsnittet i det finska parlamentet i dessa två. Även om denna 

utveckling alltså kan härledas till röstmaximeringsperspektivet är det rimligt att 

utföra kritik mot den slutsatsen, då det inte är en fråga som tillägnas något 

utrymme i manifesten. Slutligen är även Höyres position värd att förklara. Partiet 

har gått från att utvecklas parallellt med det parlamentariska genomsnittet, men i 

den sista mätningen ökar partiet sitt ställningstagande för frihandel gentemot 

genomsnittet och sina tidigare positioner. 

I enlighet med den utveckling som de nordiska konservativa partierna 

påbörjade från och med 1960-talet är denna utveckling inte helt oväntad, i 

synnerhet inte om det parlamentariska genomsnittet är högerlutande. 

Jämförelsevis kan man se en liknande situation hos MSP, som följer genomsnittet 

i emfas vid 2003 års mätning. 
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4.3.2 Ortodox ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots att Höyre är det enda partiet som närmar sig genomsnittet, är partiet det 

enda av de fyra som gör det. År 2002 respektive 2003 betonade KF och KK 

ortodox ekonomi betydligt mer än vad de gjorde i början av 1990-talet. MSP 

håller kontinuerligt en högerposition i förhållande till genomsnittet. I ortodox 

ekonomi lyser ekonomiskt liberala värderingar igenom för de konservativa 

partierna, även Höyre som närmar sig den politiska mittpunkten innefattas av 

detta. Alltså bekräftas den utveckling som påbörjades tidigare, där liberal 

ekonomisk doktrin är central. I jämförelse med vissa socialpolitiska frågor, 

exempelvis traditionell moral, kan ytterligare observation göras. Det absoluta 

område i termer av siffror som både genomsnitt och konservativt parti placerar sig 

på täcker ett större område av höger-vänsterskalan i ortodox ekonomi, än de gör i 

de både nationellt levnadssätt och traditionell moral. Alltså verkar ekonomiska 

frågor ifråga om ekonomi vara betydligt mer sprängkraftiga än värderelaterade 

frågor, eftersom partierna lägger mer vikt vid dessa än vid värderelaterade frågor 

överlag. Till skillnad från frihandel inbegriper ortodox ekonomi ett något mer 

generellt och välkänt område i väljarnas ögon, då besparingar och liknande 

åtgärder förmodligen ligger väljarna närmare än handelsavtal, etc. 

Alltså finns det anledning att tro att väljare dels är mer intresserade av 

socioekonomi än värdefrågor, och det finns likväl anledning att tro att partierna 

därför vill lägga mer emfas vid socioekonomiska frågor av den anledningen. 

Valsystemen tillåter också att partier inte måste sålla sig till jakten på 

medianväljarens röst, varför ideologisk maximering i heta frågor kan vara av 
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godo. I viss mån bekräftas H2 av resultaten i ortodox ekonomi. Det enda parti som 

har närmat sig genomsnittet under perioden är Höyre, medan de övriga har tydlig 

distans till respektive genomsnitt. 
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4.3.3 Limiterad välfärdsstat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till skillnad från slutsatsen om partiernas positioner i ortodox ekonomi är det 

inget parti som har är närmare genomsnittpunkten vid den sista mätningen, än de 

var vid den första. Ett intressant faktum är att KK ligger längre ifrån genomsnittet 

vid slutmätningen, men inte åt höger utan vänster. MSP och Höyre distanserar sig 

från genomsnittet främst av den anledning att genomsnittet har tagit en 

vänstersväng mot slutet av tidsperioden, medan KF i slutändan positionerar sig 

vid samma position som partiet hade 1993. 

Som H2 förutsade finns det i tre fall av fyra bevis för att de konservativa 

partierna är mer benägna att ideologimaximera i ekonomiska frågor. Trots att 

endast Höyre positionerar sig på den direkt positiva sidan av skalan, måste man ta 

hänsyn till den kontextuella mittpunkten innan man dömer de andra partierna som 

positiva till en stor välfärdsstat. Med mittpunkten i åtanke är det rimligt att sluta 

sig till att de konservativa partierna lägger större emfas vid ideologi än röster i 

denna fråga, KK:s slutposition till trots.  
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultaten visar att de konservativa partierna har i stor utsträckning tonat ned sin 

högerorientering på områdena nationellt levnadssätt och traditionella värderingar. 

Det är rimligt att anta att dessa positioner kan ha anammats av andra partier, i 

synnerhet kristdemokratiska alternativ, som har en närvaro i samtliga fyra 

parlament. Samtidigt kan dessa frågor likväl helt enkelt inte intressera väljarkåren, 

och därför inte heller partierna. Teoretiskt visar partierna ingen stringens i att följa 

en egen distinkt linje i någon fråga eller att följa genomsnittet. Överlag är 

partierna tydligare höger i de frågor som berör ekonomi, än de värderelaterade 

frågorna. I vissa fall är genomsnittet till och med mer höger än de konservativa 

partierna i sociala frågor. Samma skillnad noteras i försvarspolitik som partierna 

intresserar sig mindre för vid de sista mätningarna än de tidigaste.  

Försvarspolitiskt kan man se en klar nedtoning av åsikten att militära utgifter 

bör öka och att starkt försvar är något eftersträvansvärt. Det är synnerligen tydligt 

i MSP:s fall, men även KK följer en liknande bana. KF delar inte dessa partiers 

utveckling, utan bibehåller en relativt försvarsvänlig position, medan Höyre rör 

sig marginellt mot mitten. Försvarspolitiskt är resultaten inte tillräckliga för att 

förkasta eller bekräfta H1. Likväl är resultaten i de övriga socialpolitiska frågorna 

något dubiösa. Det mest förvånande är att partierna i vissa fall ligger till vänster 

om genomsnittet, till exempel ifråga om traditionell moral. I vissa fall har de även 

distanserat sig mer till vänster vid den sista mätningarna. I ideologiska termer 

förstärker detta antagandet att partierna fortsätter en påbörjad ideologisk resa med 

fler liberala inslag. Med detta sagt bör det poängteras att detta inte nödvändigtvis 

innebär att partierna skulle vara mindre konservativa, eftersom denna studie  

enbart täcker sju politikområden av många. Det som slutgiltigen motsäger H1 är 

att samtliga partier i tydligt positionerar sig till höger, och utvecklingen pekar 

snarare mot att det är genomsnittet som har närmat sig de konservativa partierna 

än tvärtom. 

Ekonomiska frågor verkar vara generellt viktigare för partier och väljare än 

sociala, eftersom de täcker en större del av den totala skalan. Det är också i sådana 

frågor, i synnerhet ortodox ekonomi, som partierna tenderar att vara 

ideologimaximerare snarare än röstmaximerare. Liknande slutsatser kan dras om 

partiernas ståndpunkter om välfärdsstatens utbredning. Nyttan av att använda en 

kontextuell mittpunkt är uppenbar i den sistnämnda mätningen. Även om 

exempelvis KF och MSP inte positionerar sig till höger om nollpunkten, är deras 
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slutposition till höger om den kontextuella mittpunkten. Därmed kan den andra 

hypotesen bekräftas i större utsträckning än den kan förkastas. Huvudorsaken till 

att den inte helt kan bekräftas är att partierna är att resultaten i sektionen frihandel 

är något dubiösa. Bortsett från frihandelsresultaten ska studiens frågeställning 

besvaras negativt i ekonomiska frågor, då en majoritet av partierna inte har närmat 

sig den politiska mittpunkten utan bibehållit distansen till den, eller förtydligat sin 

högerposition i frågorna. Vad detta innebär i generella termer är att partier i 

flerpartisystem förvisso kan tjäna på att vara ideologiskt distinikta i vissa frågor, 

men inte i andra. Vilka frågor dessa är beror på vilken kontext som studeras; med 

fler studier kommer mer att kunna sägas om vilka mönster som finns i olika 

valsystem, geografiska regioner, länder med viss bakgrund och så vidare. 

Slutligen bör någon kritik framföras mot resultaten. Den faktiska orsaken till 

partiers rörelser är och förblir okänd. Studiens resultat kan inte redogöra exakt 

varför ett visst parti beter sig som det gör i vissa skeenden. På ett sätt skadas den 

externa giltigheten av att specifika faktorer inte kan isoleras. Dock är det inte 

studiens syfte att gå så djupt in i enskilda händelser, utan att erbjuda en 

övergripande, generell förklaring till varför partier beter sig som de gör. 

5.2 Metoddiskussion 

Den komparativa ansatsen har varit det vägledande perspektivet för uppsatsen. 

Mer handfast har ren bearbetning och framställning samt tolkning av datan varit 

den specifika metoden. Studien har syftat till att använda datan för att säga 

någonting teoretiskt om partiernas utveckling och har avgränsats av datans 

mängd, vilka tidpunkter mätningar har gjorts, hur tillförlitliga dessa mätningar 

faktiskt är, etc. Vissa faktorer är svåra eller omöjliga att gardera sig mot vad gäller 

materialet. Endast de forskare som ursprungligen gjorde de mätningar som ligger 

till grund för denna studie kan påverka materialets tillförlitlighet. 

I och med att studien tar upp ett fåtal fall för att jämföra dem finns det 

begränsningar ifråga om vad man kan säga om varje fall. Den data som studien 

baseras på kan inte nå det djup som fallstudier av ett enskilt parti kan göra, och 

inte heller samma generaliserbarhet som en statistisk studie. Eftersom studien 

tydligt utgår ifrån att säga något om de länder och partier som studeras kan 

resultaten i stort inte överföras direkt. Däremot kan en metodologisk lärdom vara 

att höger-vänstermåttet har visats vara otillräckligt ur ett antal perspektiv (se 

kapitel 2). Studiens validitet har stärkts genom att inte använda den skalan, utan 

istället genom att disintegrera höger-vänstermåttet till sju mindre beståndsdelar. 

Även om dessa inte kan täcka hela spektrumet tar de upp flera väsentliga områden 

för konservatism. Viktigt att notera är att studiens syfte inte har varit att undersöka 

om partierna har blivit mindre konservativa. Om studiens mål hade varit detta, 

hade helt andra metoder varit önskvärda. För att kunna jämföra olika partier med 

varandra är dock den metod och det material som använts lämpligt då alla partier 

mäts på samma sätt, och därför går det att få en god uppfattning om förhållandet 

dem emellan. 
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6 Slutsatser 

De generella slutsatser som kan dras utifrån de resultat som diskuterats är att det 

krävs en dualistisk syn på politiska partiers rationalitet, vilket bland annat 

framförs av Adams, Clark, Ezrow, och Glasgow (British Journal of Political 

Science, 2004). Downs antagande om att de enkom agerar i syfte att röstmaximera 

har visat sig inte helt stämma överens med studiens resultat då partier tycks 

prioritera ideologi i vissa frågor och röster i andra, givet att dessa är politiska 

partiers primära mål. Utöver har höger-vänsterskalans problematik diskuterats. I 

denna diskussion förtydligades några styrkor och svagheter som har haft 

implikationer för studien. En slutsats om denna skala är att den bör disintegreras 

till minst två dimensioner för att korrekt mäta partiers eller politikers 

ställningstaganden eftersom olika sorters frågor inte kan mätas på samma skala. 

Ett exempel är ekonomiska och sociala frågor, som denna uppsats fokuserar på. 

Svaret på frågan som uppsatsen ämnade besvara är inte ett klart ja eller nej. 

Dels för att resultaten för varje parti varierar, men också för att mer emfas läggs 

vid ekonomiska frågor än sociala överlag. Det som kan sägas är att: 

 

 Partierna lägger mindre vikt vid värdefrågor och försvar vid slutet av 

1990-talet än än mitten eller början av decenniet. 

 Ekonomisk distinktion är viktigare i slutet av 1990-talet än i mitten och 

början av decenniet. Detta visas tydligast i frågorna ortodox ekonomi 

och limiterad välfärdsstat, även om resultaten för samtliga partier inte 

är enhetliga. 
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