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Knut Heidar: 
 
Hva betyr partiene for valg og 
regjeringsdannelse i dag – og hva er 
konsekvensene for det norske 
demokratiet? 



  POLITICAL DECISIONS 

  ↕     ↕ 

 

 ↔ 

 ↔ 

 ↔ 
 

  ↕     ↕ 

    CITIZENS 

Party Channel: 

Party executive / Party 

congress 

 ↕ 

Party representatives in 

public office 

 ↕ 

Party candidates 

 ↕ 

Party members 

Electoral Channel:  

Government / Ministers  

↕ 

Representatives 

↕ 

Candidates 

↕ 

Voters  



 
 
 
 
 
 

Hva betyr partiene for valg og regjeringsdannelse i dag 
– og hva er konsekvensene for det norske demokratiet 

? 

  

1. Hva har skjedd med partiene? 
 

2. Diagnose: Tre demokratiperspektiver 
 

3. Partienes betydning ved valg 
 

4. Partienes betydning ved 
regjeringsdannelse 
 

5. Konsekvenser for demokratiet? 
 



  PÅSTAND: 

 Styrket valgdemokrati 

 Svekket partidemokrati 

Mer elitistisk politikk 



1. Hva har skjedd med partiene ? 

• Har færre medlemmer 

• Svekket forankring i det sivile samfunn og 
profesjonalisert partiorganisasjon 

• Tapt kontroll over det politiske ordskiftet 

• Svekket kontroll over lederrekruttering 

……MEN: «Var alt så mye bedre før?» 

 

 

 



Peter Mair 



Kaare Strøm 



Dalton, Farrell og McAllister 



Mair: Demokratiet svekkes 

 

 Strøm: Demokratiet endres: 
Institutsjonell kontroll styrkes 

 

 Dalton m.fl.: Partiene endret, men 
fortsatt kjernen i demokratiet 

 



3. Partienes betydning ved valg 

 Kandidater 

 

 Programmer 

 

 Valgkamp 

 

Om konsekvensene av partienes svekkede 
forankring i samfunnet og fremveksten av 
uavhengige medier 



4. Partiene og regjeringsdannelser 

Førvalgskoalisjoner? 

 

Danner vinnerne regjering? 

 

Regjeringssammensetning og program 

 

Om konsekvensene av endringer i politiske 
rammebetingelser 



5. Konsekvenser for demokratiet I 

• Det handler ikke (nødvendigvis) om at 
partiene er svekket som premissleverandør for 
politiske beslutninger, men om endringer i 
deres måte å operere på 

• Dagens partier er mer profesjonaliserte, topp-
tunge og parlaments/regjeringsorienterte, og 
mer opptatt av mediene som virkemiddel. 



5. Konsekvenser for demokratiet II 

• Mediene åpner partipolitiske prosesser for 
offentligheten 

• Partienes svekkede samfunnsforankring 
(gjennom medlemmer) gjør den politiske 
debatten mer elitedominert 

……………………………. 

• Begge disse prosessene gir mer makt til 
politiske eliter i bred forstand 


