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1 

Europapartierna 
och den europeiska integrationsprocessen 

1.1 Inledning 
Formellt sett finns det åtminstone tre Europapartier.1 Kristdemokrater, 
liberaler och socialister, har alla bildat organisationer på europeisk nivå som 
de valt att kalla partier. Att de säger sig vara partier behöver emellertid inte 
innebära att de är partier i statsvetenskaplig mening. Det framgår också av 
den statsvetenskapliga forskningen kring Europapartierna att det finns en 
ovilja att definiera dessa organisationer som partier. En ovilja som i 
huvudsak baserar sig på tre argument. För det första anses Europapartierna 
inte kunna nå tillräcklig autonomi och besitta tillräckligt med resurser för att 
kunna fungera som partier då de är sammansatta och ekonomiskt beroende 
av nationella partier. För det andra kan de inte karaktäriseras som mass
partier. För det tredje anses de inte kunna samarbeta eller konkurrera på ett 
sådant sätt att de förmår etablera en länk mellan väljarnas preferenser och 
utfallet av EU:s beslutsprocesser. De fyller med andra ord inte samma 
funktioner som partier traditionellt förväntas fylla.2 

Vad är då dessa Europapartier om de inte är partier och vad krävs för att 
de ska bli Europapartier i statsvetenskaplig mening? Begrepp som parti
konfederationer, federationer eller möjligen embryonala partier används för 
närvarande när de europeiska partierna ska beskrivas. Mångfalden av 
begrepp eller definitioner antyder att de europeiska partierna är svåra att 

Även den gröna partifamiljen, samt en sammanslutning av regionala partier är på 
väg att bilda Europapartier. Än så länge har de emellertid inte antagit nya stadgar 
eller ändrat organisationsform. Formellt sett är det därför enbart de tre partifamiljer 
som nämns ovan som har bildat partier på europeisk nivå. Begreppen Europapartier 
och europeiska partier används synonymt. 
2 Pedersen, Mogens, N. 1996, s. 16, Lord, Christopher, 2001, s. 40, Mair, Peter, 2001, 
s. 41, se även Heidar, Knut & Svåsand, Lars, 1997, s. 269 
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karaktärisera, vilket kan ha att göra med att de inte bör ses som "riktiga" 
partier eller att det ännu saknas adekvata verktyg med vilka partierna kan 
analyseras. I det avseendet utgör etablerandet av europeiska partier i likhet 
med den europeiska integrationsprocessen i övrigt en utmaning mot den 
statsvetenskapliga forskningen och dess subdiscipliner, något som också 
berörs i avhandlingens syfte.3 Det övergripande syftet med avhandlingen är 
att kartlägga och problematisera ett av de tre Europapartiernas utveckling, 
det liberala ELDR. Det precisa syftet bör emellertid ses mot bakgrund av den 
litteratur som redan finns om 'Europapartierna'. En mer konkretiserad 
syftesformulering presenteras därför först mot slutet av kapitlet efter en 
inledande presentation av forskningen på området. 

Studier av det transnationella partisamarbetet och de framväxande 
europeiska partierna har utvecklats parallellt med och därmed även influerats 
av forskningen om den europeiska integrationsprocessen. I likhet med 
integrationsforskningen har den också präglats av inomvetenskapliga debatter, 
vilka inte alltid varit helt fruktsamma för förståelsen av Europapartiernas 
framväxt eller betydelse. Inom ramen för Internationella Relationer, IR, har 
till exempel olika realistiska och pluralistiska perspektiv, främst intergovern-
mentalism respektive neofunktionalism, konkurrerat om vilka ekonomiska 
och politiska drivkrafter som bäst kan förklara integrationsprocessen.4 

Överfört till Europapartiforskningen har denna konkurrens medfört att 
Europapartierna antingen betraktats som en produkt av förhandlingar mellan 
partiadministratörer alternativt partiledare eller som ett utfall av ett antal 
samverkande processer till följd av integrationen. 

I samband med att integrationsprocessen fördjupades och den Europeiska 
Unionen bildades förflyttades forskningens fokus något från renodlade 
integrationsteoretiska perspektiv till komparativ politik (comparative 
politics/comparative public policy) vilket i sin tur skapade en ny dualism 
inom integrationsforskningen. Simon Hix, en av de framträdande europaparti
forskarna, menade till exempel att, även om EU i sig är en unik företeelse, 
skiljer vare sig politiken eller det sätt på vilken den hanteras fundamentalt 
från nationellt baserade demokratiska system.5 Politiken inom EU 
domineras, liksom i nationalstaten, av frågor som rör representation och 

3 Johansson, Karl-Magnus, 1998, s. 20-22 
4 Mörth, Ulrika, 1996, s.19 
5 Hix, Simon, 1994, se även Rhodes, Carolyn & Mazey, Sonia, 1995 och Risse-
Kappen, Thomas, 1996 
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deltagande, distribution och allokering av resurser samt politisk och 
administrativ effektivitet eller med andra ord, vem får vad, när och hur? 
Detta är frågor som vanligtvis behandlas inom perspektiv som utvecklats 
inom fåltet komparativ politik. Eftersom EU, enligt Hix, är att beteckna som 
mer än enbart en internationell organisation, är de traditionella IR-teorierna 
av begränsad användning för att studera EU:s interna förhållanden. Aktörer, 
som till exempel politiska partier inom EU, kan i och med det fördjupade 
politiska samarbetet inte längre karaktäriseras enbart utifrån sin inställning 
till integration. De måste även studeras mot bakgrund av andra ideologiska 
preferenser, vilket kräver att man tar sin utgångspunkt i komparativa 
perspektiv. Hix föreslog därför, utifrån en jämförelse av olika teorier inom 
såväl IR som komparativ politik, att IR kunde användas vid analyser av 
europeisk integration och att komparativ politik kunde användas vid analyser 
av EU:s politik. Studier av EU skulle således kunna indelas i två separata 
delar, å ena sidan studier av integration, utifrån perspektiv som pluralism, 
realism och strukturalism, i syfte att förklara den pågående integrationen av 
Europas länder. Å andra sidan studier av det faktiska politiska utfallet av EU 
inom ramen för komparativ politik. Fördelen med att använda sig av olika 
ansatser inom komparativ politik gör det, enligt Hix, inte bara möjligt att 
bättre beskriva förhållandena inom EU utan även att jämföra EU med andra 
federativt organiserade system. På så sätt skulle man också kunna fånga de 
två konfliktdimensionerna som dominerar inom EU, dvs. den integrativa 
respektive socioekonomiska skiljelinjen.6 

Även om det ligger en hel del i Hix resonemang, framförallt vad gäller 
kritiken mot ansatserna inom IR, förfaller även denna dikotomisering i takt 
med att integrationen fortskrider som ohållbar.7 Hix är emellertid inte så 
dogmatisk att han dömer ut det ena perspektivet framför det andra utan anser 
till exempel i sin avhandling om de Europeiska partifederationerna att 
forskningen om de europeiska partierna skulle vinna på en kombination av 
IR-perspektiv och ansatser från komparativ politik.8 En liknande utveckling 
har skett inom IR där man i takt med att den nationella och europeiska nivån 
allt mer vävs samman, funnit det nödvändigt att ta hänsyn till inrikes
politiska förhållanden. Att olika perspektiv numera kombineras har medfört 

6 Hix, Simon, 1994, se även Hix, Simon, 1999b 
7 För kritik av detta synsätt se till exempel Hurrel, Andrew & Menon, Anand, 1996, 
S.388 
8 Hix, Simon, 1995, s. 248, se även Hix, Simon, 1998 
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att det har vuxit fram ett nytt sätt att betrakta integrationsprocessen, där EU 
karaktäriseras som ett så kallat dynamiskt flernivåsystem, vilket delvis utgör 
en kombination av perspektiv som härrör från såväl komparativ politik som 
internationella relationer, delvis utmanar de traditionella perspektiven. 

Karl-Magnus Johansson är en av företrädarna för synsättet att internationella 
relationer och komparativ politik kanske snarare bör ses som komplementära 
istället för konkurrerande om man vill förstå integrationsprocessen, men 
också Europapartiernas utveckling. Johansson menar att det är nödvändigt 
att distansera sig från det reduktionistiska synsättet att antingen enbart 
studera den mellanstatliga eller den överstatliga nivån om man vill kunna 
fånga det komplexa samspelet inom EU.9 Att till exempel göra en territoriell 
uppdelning mellan nivåerna eller att skilja mellan inrikes- och utrikespolitik, 
som i den two-level game-modell, som utarbetats av Robert Putnam,10 blir i 
det sammanhanget problematiskt. Samspelet mellan de olika nivåerna inom 
EU bör snarare liknas vid en form av "politikverflechtung", dvs. en 
sammanflätning av flera nivåer.11 För att förstå denna politiksammanflätning 
måste man studera de länkar som etablerats mellan nivåerna. Partier utgör 
exempel på sådana länkar och kan därför ge en inblick i integrations
processen och EU som ett politiskt system. 

Politiska partier har dock, trots att den Europeiska Unionen, EU, i 
huvudsak styrs av partipolitiker, inte spelat någon framträdande roll i den 
europeiska integrationsprocessen.121 avsaknaden av partier har istället andra 
aktörer, som intresseorganisationer, lobbyister och sektorsorganisationer, 
visat sig vara inflytelserika.13 Mycket pekar emellertid på att partierna -
inom ramen för europeiska partiorganisationer - numera har en betydligt 
mer framskjuten position jämfört med tidigare. Det gäller såväl innehållet i 
de beslut som fattas, som hur politiken inom EU organiseras.14 Det avspeglar 
sig också i att en av deras främsta eller snarare tilltänkta funktioner 
fördragsfasts. Av EU-fördragen framgår det att: 

9 Johansson, Karl-Magnus, 2001, s. 21ff 
10 Putnam, Robert, 1988 
11 Scharpf, Fritz, 1988 & 1994, Risse-Kappen, Thomas, 1996, Green, Cowles Maria, 
et.al. 2001, se även Tsebelis, George, 1990 
12 Gidlund, Gullan, 1992, Gaffney, John, ed. 1996, Hix, Simon & Lord, Christopher, 
1997, Ladrech, Robert, 2000 
13 Richardson, Jeremy, 1996 
14 Hix, Simon & Lord, Christopher, 1997, Ladrech, Robert, 2000, Delwitt, Pascal et 
al. 2001, Johansson Karl-Magnus & Zervakis, Peter, 2002a 
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"Politiska partier på europeisk nivå är viktiga som en integrationsfaktor 
inom unionen. De bidrar till att skapa ett europeiskt medvetande och till 
att ge uttryck för medborgarnas politiska vilja." 5 

Möjligen avspeglar den så kallade partiartikeln än så länge enbart en 
förhoppning om att partierna på sikt ska bidra till integrationen och 
legitimiteten av EU. Den innebär emellertid ett visst erkännande av de 
partistrukturer som utvecklats på europeisk nivå. Detta befästes ytterligare i 
samband med fördragsförändringen i Nice år 2000. EU-ländernas stats- och 
regeringschefer beslutade där att upprätta ett slags stadgar för partierna, 
motsvarande en partilag som finns i vissa EU-länder, samt att inrätta ett 
finansieringssystem för partiernas verksamhet.16 

Trots att man således kan börja skönja ett europeiskt partisystem, med ett 
slags europeiska partier, är det fortfarande relativt oklart vilken roll dessa 
partier kan tänkas fylla. Om de i en statsvetenskaplig mening alls kan 
definieras som partier och inte minst vilka eventuella effekter det allt 
intensivare partisamarbetet har på de nationella partiernas utveckling. Även 
om det har gjorts en hel del studier vilar forskningen om Europapartiernas 
utveckling, empiriskt och teoretiskt, fortfarande i sin linda. Nedan följer en 
översikt av forskningen kring de europeiska partiernas utveckling. Mot 
bakgrund av detta följer en precisering av avhandlingens syfte och 
frågeställningar. 

1.2 Forskning om Europeiska partier 
Det europeiska partisamarbetets utveckling utanför Europaparlamentet kan 
indelas i tre välavgränsade faser. En första fas präglad av optimism, i samband 
med att de extraparlamentariska organisationerna eller partifederationerna 
bildades i mitten av 1970-talet fram till och med det första direkta valet 
1979. En andra period som präglas av stagnation i eftermälet av det första 
valet och fram till 1989 års Europaval. I samband med att förhandlingarna 
kring Maastrichtfördraget påbörjades gick partisamarbetet in i en ny tredje 
fas som i likhet med den första fasen präglades av betydligt mer optimism.17 

15 Maastrichtfördraget art. 138 a, Amsterdamfördraget art. 191, Nicefördraget art. 119 
16 Johansson, Karl-Magnus & Zervakis, Peter, 2002b 
17 Hix, Simon, 1995, se även Hix, Simon & Lord, Christopher, 1997, s. 167 
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Forskningen kring de europeiska partierna följer i stort denna utveckling, 
vilket innebär att de tidiga optimistiska åren har speglats relativt väl. 
Stagnationsfasen har däremot inte, av förklarliga skäl, tilldragit sig särskilt 
mycket intresse, medan vi under den senaste tioårsperioden kan se ett 
växande intresse för de europeiska partiernas utveckling. Forskningen 
innefattar inte enbart studier av de europeiska partiorganisationerna, utan 
koncentrerar sig ofta kring olika aspekter av de europeiska partiernas 
verksamhet alternativt enskilda delar av partiernas organisation. Den 
forskning som på ett eller annat sätt berör det europeiska partisamarbetet kan 
därför, beroende på huvudfokus, analytiskt indelas i fem teman: 

1. Forskning om nationella partier och EU. 
2. Forskning om de direkta valen till Europaparlamentet. 
3. Forskning om Europaparlamentets roll inom ramen för EU. 
4. Forskning om parlamentariker och partigrupper i Europaparlamentet. 
5. Forskning om de europeiska partiernas utveckling. 

Nedan följer en översikt av forskningen kring de europeiska partierna, vilken 
struktureras enligt den tematiska indelningen ovan. I vissa fall finns klara 
överlappningar mellan de olika kategorierna. Översikten utgör ingen 
komplett lista över litteratur och artiklar som berör de europeiska partierna. 
Den koncentreras kring det jag uppfattar som relevanta, eller kanske snarare 
för forskningen representativa bidrag, om man vill förstå den partipolitiska 
utvecklingen inom EU. Det innebär till exempel att litteratur om Europa
parlamentet som institution inkluderas eftersom partierna har en given 
funktion i parlamentet. Texter som specifikt fokuserar på EU:s besluts
fattande i stort utelämnas dock, men kommer i de fall där de är relevanta att 
beröras i den senare framställningen. I översikten presenteras litteraturen, de 
empiriska resultaten, samt vad som eventuellt kvarstår att studera. 

Forskning om nationella partier och EU 
Politiken inom EU präglas enligt Simon Hix och Christopher Lord av två 
skiljelinjer, dels den traditionella socioekonomiska skiljelinjen, dels en 
skiljelinje rörande inställningen till integrationsprocessen. Avgörande för 
möjligheterna att samarbeta är därför hur partierna förhåller sig till varandra 
längs de båda skiljelinjerna. Ju närmare de är varandra desto större förut
sättningar finns att nå enighet i olika frågor och vice versa. För att kunna 
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avgöra detta är det nödvändigt att fastställa partiernas ideologiska positioner. 
Det kan göras på en rad olika sätt.18 En metod är att som Francis Castles och 
Peter Mair be nationella partiexperter att placera partier längs en i förväg 
fastställd skala, s.k. expertbedömningar.19 Ett annat sätt är att som Ian Budge 
et al. bedöma partiernas ideologiska orientering via innehållsanalys av parti
dokument.20 Ett tredje sätt är att utgå från opinionsundersökningar där 
väljarna positionerar sig själva och de partier de röstar på.21 De nationella 
partiernas positioner längs den socioekonomiska skiljelinjen är på så sätt 
förhållandevis väl undersökta. När det gäller partiernas inställning till 
integrationen har däremot enbart två större studier publicerats. Leonard Ray 
baserar, i likhet med Castles och Mair, sin studie på information från parti
experter.22 Simon Hix och Christopher Lord utgår däremot från opinions
undersökningar.23 Resultaten är likartade och den rådande situationen 
sammanfattas av Simon Hix och Christopher Lord enligt följande: 

"The 'core' families of all the domestic European party systems, in 
contrast, are fairly coherent on the left-right dimension, but have wide 
ranges on the integration-sovereignty dimension. This consequently 
means that these families risk internal divisions if they are unable to 
couch EU issues in terms of the traditional Left-right continuum."24 

De traditionella partifamiljerna har således varit relativt väl sammanhållna 
längs den socioekonomiska skiljelinjen, och något mer oeniga i frågor 
rörande den fortsatta europeiska integrationen. Författarna menar därför att 
förutsättningarna för partisamarbete mellan åtminstone PES och EPP, under
lättas om partierna förmår hålla undan integrationsfrågan från dagordningen 
alternativt att inordna den under den traditionella socioekonomiska skilje
linjen. Här finns emellertid en viss skillnad mellan de två stora partierna, 
EPP och PES, och det betydligt mindre ELDR. Avstånden mellan partierna 
inom den liberala partifamiljen, men även i någon mån den gröna, är större 

18 För en diskussion kring detta, se Laver, Michael & Hunt, Ben, W. 1992 
Castles, Francis, G. & Mair, Peter, 1984, se även Huber, John & Ingelhart, 

Ronald, 1995 5 

20 Budge et al. 1987 & 2001 
21 Hix, Simon & Lord, Christopher, 1997 
22 Ray, Leonard, 1999. Samma material har även bearbetats av Wilson, Carole & 
Marks, Gary, 1999 

Hix, Simon & Lord, Christopher, 1997, s.49-53. En mindre studie har också 
utförts av Thorsten Fass, 2002a, vilken är baserad på nationella valmanifest. 
24 Hix, Simon & Lord, Christopher, 1997, s.49 
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längs den socioekonomiska skiljelinjen än längs den integrativa. ELDR torde 
därför av strategiska skäl vara mer intresserat av att lyfta fram frågor rörande 
integrationen istället för socioekonomiskt präglade frågor. 

Oavsett detta skulle förutsättningarna för samarbete underlättas om partierna 
närmade sig varandra ideologiskt längs de två skiljelinjerna. Nationella 
partier är dock inbäddade i mer eller mindre trögrörliga nationella strukturer 
vilket hämmar eventuella ideologiska förskjutningar. Det visar till exempel 
Kevin Featherstone i Socialist Parties and European Integration: A Comparative 
History, där socialdemokratiska och socialistiska partiers inställning till 
integrationen från slutet av 1980-talet analyseras. Enligt Featherstone är främst 
partiinterna, men även nationella faktorer, till skillnad från internationella 
förhållanden avgörande för partiernas ställningstagande och med all sanno
likhet även till det gemensamma partisamarbetet.25 Andra kvalitativt 
inriktade och jämförande studier uppvisar ett liknande resultat där främst 
nationella företeelser anses påverka partiernas förutsättningar till samarbete.26 

Även den kristdemokratiska och den konservativa partifamiljen och deras 
förhållande till EU har studerats. Två exempel på detta är David Hanleys 
Christan Democracy in Europe, a Comparative History och Roger Morgan 
& Stefano Silvestris Moderates and Conservatives in Western Europe.21  

Hanley konstaterar att det bland de kristdemokratiska partierna, till skillnad 
från de socialdemokratiska, redan innan partierna började samarbeta fanns 
en homogen doktrin vilket underlättade gemensamma ställningstaganden. 
Utmärkande för de kristdemokratiska partierna är, enligt Hanley, att de 
domineras av ledare som råkar ha samma åsikter om fundamentala aspekter 
av politiken. Det betyder inte att nationella perspektiv inte spelar någon roll, men 
om man som de kristdemokratiska partierna förenas i grundläggande frågor 
framförallt rörande den europeiska integrationsprocessen, spelar inte nationella 
aspekter samma roll som för de socialdemokratiska partierna.28 

Den gröna partifamiljen, inklusive den gröna rörelsen i Europa, har också 
studerats med utgångspunkt från inställningen till integrationen. Elisabeth 
Bomberg undersöker i Green Parties and Politics in the European Union, de 
transnationella målen, strategierna och de gröna partiernas inflytande i 

25 Featherstone, Kevin, 1988 
26 Niedermayer, Oscar, 1983, Johansson, Karl-Magnus, 1997, Johansson, Karl-
Magnus & Raunio, Tapio, 2001 m.fl. 
27 Hanley, David, 1994, Morgan, Roger & Silvestri, Stefano, 1982 
28 Hanley, David, 1994, s. 197 
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Europa. Bomberg konstaterar att de gröna förutom strategiska problem med 
hur man bör förhålla sig till EU även har problem med att komma överens 
om integrationsprocessens fortsatta inriktning.29 

Trots att de flesta författare kommer fram till liknande resultat dvs. att 
nationella företeelser, främst ideologi, på olika sätt hämmar partisamarbetet 
kan vissa effekter på nationell nivå noteras. I Social Democracy and the 
Challenge of European Union analyserar Robert Ladrech i likhet med Kevin 
Featherstone de socialdemokratiska partiernas inställning till EU, men under 
1990-talets senare hälft. Ladrech hävdar att det via det transnationella 
partisamarbetet håller på att växa fram ett socialdemokratiskt svar på det 
som han betecknar som den nyliberala politiska inriktningen inom EU. 

"The outlines of a European social democracy can be discerned in the 
efforts by social democratic parties to influence the EU agenda, thereby 
embedding and redefining social democracy in the process."30 

Lojaliteten hos partierna är förvisso först och främst rotad i den nationella 
myllan, men de socialdemokratiska partierna har via sin gemensamma 
partiorganisation, PES, på ett framgångsrikt sätt förmått jämka samman 
nationella intressen med europeiska ambitioner.31 

Förutom den litteratur som rör partifamiljers förhållande till EU finns 
givetvis studier som behandlar partisystem eller enskilda partier i relation till 
EU. Det finns även studier som berör enskilda partisystem eller partiers 
kontakter med omvärlden som till exempel de skandinaviska partiernas 
internationella kontakter i Knut Heidar och Lars Svåsands Partier uten 
grenser?,32 samt de svenska partiernas transnationella nätverk i Gullan 
Gidlunds, Partiernas EuropaP Ett utmärkande drag för det här forsknings
fältet är emellertid att samtliga större partifamiljer, utom den liberala, har 
studerats. I Liberal Parties in Western Europe, av Emil J Kirchner red., 
analyseras förvisso partierna i den liberala partifamiljen, men trots att ett 
kapitel berör det liberala partisamarbetet inom ramen för ELDR, behandlas 

29 Bomberg, Elisabeth, 1998, s.17 
30 Ladrech, Robert, 2000, s. 2 
31 Ibid., se även tidigare studier av Ladrech från 1993, 1997 och 1998, samt Ladrech, 
Robert & Marlière, Philippe, red. 1999 
32 Heidar, Knut & Svåsand, Lars, 1997 
33 Gidlund, Gullan, 1992. Ytterligare ett exempel på denna typ av studier är Dag-
Arne Christensens undersökning av de skandinaviska vänsterpartiernas EU-politik, 
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inte de enskilda partiernas inställning till den europeiska integrations
processen.34 Även om vi kan fa vägledning om hur de liberala partierna 
förhåller sig till EU via till exempel Hix och Lords eller Leonard Rays 
jämförande analyser känner vi, till skillnad från de övriga partifamiljerna, 
inte de specifika förutsättningarna som präglar partierna inom den liberala 
partifamiljen och därmed inte heller förutsättningarna för att skapa en 
sammanhållen partiorganisation på europeisk nivå. 

Forskning om de direkta valen till Europaparlamentet 
Tidigare forskning har konstaterat att de direkta valen till Europaparlamentet 
fungerade som en viktig drivkraft för etablerandet av de europeiska 
partierna.35 Valen i sig har givetvis tilldragit sig intresse trots att de tidigt, till 
följd av det låga valdeltagandet, karaktäriserades som så kallade second 
order elections.36 Om man till exempel studerar de specialnummer av 
Electoral Studies som ägnas Europavalen förefaller emellertid det europeiska 
partisamarbetet spela en marginell roll. Om partier berörs är det främst i 
relation till den nationella nivån.37 Europapartiernas eventuella uppgift i 
Europavalen berörs däremot inte i någon större utsträckning, vilket i och för 
sig kan bero på att de inte har förmått spela någon större roll i valen. 

Enligt Juliet Lodge, i The Voice of the People: 1994 Elections to the 
European Parliament, markerade emellertid Europavalet 1994 något av ett 
trendbrott vad gäller partiernas aktiviteter.38 PES, EPP, ELDR och EFGP 
förmådde samtliga producera gemensamma valmanifest som innehöll 
betydligt mer substans jämfört med tidigare.39 De uppfattades dessutom i 
högre utsträckning som bindande. Enligt Martin Westlake kunde man även 
för första gången skönja ett gemensamt tema, dvs. kampen mot 
arbetslösheten, för i stort sett samtliga länder och partier. På ett generellt 
plan kom Europafrågorna dessutom att spela en större roll eftersom fler 
partier, främst EU-skeptiska, försökte mobilisera väljarna kring EU-frågan.40 

34 Hrbek, Rudolf, 1988 
35 Pridham, Geoffrey & Pridham, Pippa, 1981, samt Bardi, Luciano, 1994 
36 Rief, Karlheinz & Schmitt, Hermann, 1980 
37 Se till exempel de nummer av Electoral Studies som ägnas åt Europavalen. 
38 Lodge, Juliet, 1996 
39 Se till exempel Lécureuil, Christophe 1996, s. 188 
40 Westlake, Martin, 1994a, s. 99ff. Miljöfrågan spelade förvisso en liknande roll i 
valet 1989 men inte på långt när lika genomgripande som arbetslöshetsfrågan gjorde 
i valet 1994. 
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Trots att många hade hoppats på att det gemensamma valsystem för 
Europa, som introducerades i och med valet 1999, skulle bidra till att höja 
intresset för valet, sjönk valdeltagandet ytterligare. Juliet Lodge kunde därför 
i The 1999 Elections to the European Parliament, konstatera att tidigare 
kända mönster från Europavalen 1979-1994 återupprepades.41 

Till det yttre har således Europavalen inte förmått attrahera något större 
intresse. När det gäller partiernas inre verksamhet tycks de emellertid ha haft 
en viss effekt. Europapartierna har i vissa fall förmått överbrygga interna 
ideologiska skillnader, vilket inte minst märks i de gemensamma valmanifesten. 
Europavalen kan därmed sägas ha bidragit inte enbart till en organisatorisk 
integration av partierna utan i viss utsträckning även till en ideologisk.42 Hur 
partierna gått tillväga, med vilka metoder och i vilken utsträckning det har 
haft effekt på de nationellt producerade manifesten är något som däremot 
inte undersökts i någon större utsträckning. Man kan också ställa sig frågan 
vilken effekt det gemensamma policyskapandet på europeisk nivå har för 
den interna maktdelningen och demokratin i de nationella partierna. Tidigare 
forskning har konstaterat att den europeiska integrationen har medfört en 
maktförskjutning från de nationella parlamenten till respektive lands 
regering.43 En liknande utveckling i partierna dvs. där makten förskjuts från 
medlemmarna till partieliten ter sig därför inte helt orimlig. Något som 
riskerar att påverka den interna demokratin i partierna i negativ riktning, 
vilket i sin tur kan försvaga partiernas legitimitet bland såväl partiaktivister 
som väljare.44 

Forskning om Europaparlamentet och dess roll inom EU 
Liksom valen till Europaparlamentet har parlamentet i sig och dess utveckling 
fungerat som en viktig drivkraft för den partipolitiska utvecklingen på 
europeisk nivå.45 Partisamarbetet, i form av grupper i Europaparlamentet, 
har successivt institutionaliserats i takt med att EP:s makt utvidgats. Det 
finns ett stort antal studier som beskriver EP:s utveckling, där parlamentet 
gradvis har tillskansat sig traditionella parlamentariska funktioner som 
legislativ-, budget- och i viss utsträckning kontrollmakt. I boken 'The 

41 Lodge, Juliet, 1985, 1990, 1996, 2001 samt Raunio, Tapio, 2002a 
42 Se till exempel Johansson, Karl-Magnus, 1997 och 1999, Ladrech, Robert, 2000 
43 Damgaard, Erik, 2000, s. 167 
44 För en diskussion kring detta se Raunio, Tapio, 2002b 
45 Corbett, Richard et. al. 2000 
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European Parliament' nu i sin fjärde utgåva ger Francis Jacob, Richard 
Corbett och Michel Schackelton, som alla verkar internt i parlamentet i olika 
roller, en gedigen och väl genomarbetad bild av parlamentets utveckling 
samt dess formella och informella roll i EU-systemet där partierna eller 
partigrupperna givetvis spelar en central roll. Författarna konstaterar att 
parlamentet förvisso inte alltid får gehör för sina krav men att det utgör en 
viktig katalysator för att få till stånd förändringar och bidrar på så sätt till att 
forma EU:s framtid.46 Richard Corbett konstaterar dessutom i The European 
Parliament's Role in Closer EU Integration där partiernas och parlamentets 
roll analyseras inför och under förhandlingarna om Enhetsakten och 
Maastrichtfördraget att parlamentet har spelat en betydligt större roll i 
integrationsprocessen än vad många förutsåg när parlamentet etablerades.47 

"Underestimated by many in the years following direct elections the new 
full-time parliament that emerged in 1979 has, in ways not always initially 
predicted, been a significant contributory factor to the increase in the speed of 
European integration that took place from the mid-1980s and forward."48 

Detta bekräftas även av George Tsebelis som analyserar Europaparlamentets 
potentiella 'agenda-setting power ' och visar hur Europaparlamentet, trots att 
dess makt är begränsad, har kunnat spela en inflytelserik roll genom sin 
möjlighet till öppen debatt och opinionsbildning.49 

I takt med att Europaparlamentets roll i integrationsprocessen stärks blir 
också de beslut som fattas där av allt större betydelse för den politik som 
förs på nationell nivå. Betydelsen av en effektiv samordning mellan den 
nationella och europeiska nivån torde därför öka. Här kan man också se ett 
växande intresse för studier kring hur länken mellan Europaparlamentet och 
de nationella parlamenten fungerar. I The European Parliament, the National 
Parliament's and European Integration, förutspår de två redaktörerna 
Richard S. Katz och Bernhard Wessels att EU:s institutionella utveckling 

46 Ibid. s. 305 
47 Corbett, Richard, 1998. Denna inflytelserika roll avspeglar sig inte minst i relation 
till de andra EU-institutionerna. Martin Westlake visar till exempel i böckerna A 
modern Guide to the European Parliament 1994a och The Commission and the 
Parliament: Partners and Rivals in The European Policy-making Process, 1994b, 
att relationen mellan kommissionen och parlamentet vad gäller såväl formella som 
informella kontakter har genomgått en markant förändring från mitten av 1970-talet 
och framåt. 
48 Corbett, Richard, 1998, s.367 
49 Tsebelis, George, 1994 
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framgent kommer att bli än mer komplex till följd av Europaparlamentets 
utvidgade makt. Framförallt på grund av att konflikter mellan en rad intressen 
som nationella, institutionella, intressebaserade och ideologiska kommer att 
öka.501 denna process skulle emellertid de europeiska partierna kunna spela en 
nyckelroll precis som de gjort och fortfarande gör på nationell nivå. I vilken 
utsträckning de gör det är emellertid ännu relativt okänt och således en 
uppgift för framtida forskning. 

Forskning om MEP:s och parlamentsgrupperna 
Redan under den europeiska integrationsprocessens första år bildades 
partigrupper i Kol- och Stålunionens Gemensamma Församling, sedermera 
Europaparlamentet. Det var till att börja med de tre dominerande politiska 
tendenserna i medlemsländerna, dvs. den kristdemokratiska, socialdemokratiska 
och liberala som bildade partigrupper. Dessa tidiga år, där problem, 
förutsättningar och motiv till samarbete analyseras bland annat av Guy Van 
Oudenhouve i The Political Parties in the European Parliament: The First 
ten years.51 Förutom partigruppernas organisatoriska utveckling analyseras 
även den politiska idéutvecklingen. Van Oudenhouve konstaterar förvisso att 
gruppernas interna sammanhållning varierade, men att de framväxande 
politiska skiljelinjerna influerade arbetet i parlamentet. Redan vid den här 
tidpunkten tog partifamiljer också på ett extraparlamentariskt plan, om än 
med varierande framgång, initiativ till gemensamma europeiska policy-
program med syftet att skapa riktlinjer för såväl de nationella partierna som 
grupperna i Europaparlamentet.52 

I boken The Party Groups in the European Parliament bygger John 
Fitzmaurice vidare på den tidigare forskningen kring partigrupperna. Här 
speglas utvecklingen fram till i mitten av 1970-talet då den första bryt
punkten i det transnationella partisamarbetet inträffade, dvs. i samband med 
att partifederationerna bildades.53 Fitzmaurice analyserar de individuella 
gruppernas sammanhållning samt gruppernas beteenden mot bakgrund av ett 
antal externa faktorer. Sammanhållningen visade sig vara förhållandevis god 

50 Katz, Richard, S. & Wessels, Bernard, 2001, s.247 
51 Oudenhouve, Guy, van, 1965 
52 Även Stanley Henig och John Pinder analyserar i ett kapitel i boken European 
Political Parties den inledande fasen av samarbetet och jämför samarbetet med 
partigrupper i andra transnationella församlingar, 1969 
3 Fitzmaurice, John, 1975 
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i de två större grupperna, EPP och PES. Den liberala gruppen däremot, som 
var sammansatt av en rad mer eller mindre liberala partier, hade enligt 
Fitzmaurice avsevärda problem på den punkten. Sammanfattningsvis är 
Fitzmaurice relativt pessimistisk vad gäller gruppernas förutsättningar att 
lägga grunden till ett europeiskt partisystem, framförallt mot bakgrund av de 
ideologiska skillnaderna mellan partierna.54 

Till följd av att integrationsprocessen stagnerade i slutet av 1970-talet och 
det låga valdeltagandet i Europavalet avtog intresset för partigruppernas 
verksamhet. I takt med att Europaparlamentet successivt tillskansade sig mer 
makt väcktes dock intresset återigen i slutet av 1980-talet, framförallt för 
studier av partigruppernas förmåga till intern sammanhållning men även 
olika former av representationsstudier. Fulvio Attinà har mätt samman
hållningen genom att studera gruppernas röstningsbeteende under den första och 
andra mandatperioden, men också studerat partisystemet inom EU med 
utgångspunkt från koalitionsbeteende på nationell nivå. Attinà konstaterar till 
skillnad från Fitzmaurice att inte bara den liberala utan även den socialistiska 
gruppen, hade problem med den interna sammanhållningen. Enligt författaren 
ansågs det bero på den liberala gruppens heterogena sammansättning av 
partier och den socialistiska gruppens problem att enas kring stora 
ekonomiska frågor och i viss mån integrationsprojektets inriktning.55 

I sin avhandling Party Group Behaviour in the European Parliament 
bygger Tapio Raunio utifrån ett neoinstitutionellt perspektiv vidare på 
Attinàs undersökningar och studerar sammanhållningen och koalitions
beteende under den tredje mandatperioden, dvs. 1989-1994. Här studeras 
även hur grupperna använder till exempel frågeinstitutet som ett sätt att nå 
inflytande och påverka utvecklingen. Enligt Raunio uppvisar partigrupperna, 
mot bakgrund av att de är sammansatta av nationella partier, vid det här laget 
en imponerande hög grad av sammanhållning. Raunio konstaterar även att 
koalitionsmönstret är detsamma som på nationell nivå, dvs. högervänster-
baserat.56 

54 Ibid. s. 213 
55 Attinà, Fulvio, 1990, 1996. Andra studier av den interna sammanhållningen i 
Europaparlamentet se till exempel Brzinski, Joanne, B. 1995, Raunio, Tapio, 1996, 
Donatella, Viola, 2000, Fass, Thorsten, 2002b 
56 Raunio, Tapio, 1996, s. 231. se även Kreppel, Amie, 2002 
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Förutom jämförande analyser57 av de olika partigrupperna har en rad 
studier av de enskilda grupperna utförts. De bekräftar i stort denna forskning, 
men ger också insikt i vilka dilemman som präglar de olika partigrupperna. 
Karl-Magnus Johansson ger i sin avhandling Transnational Party Alliances, 
Analysing the hard-won alliance between conservatives and christian 
democrats in the European Parliament, en insiktsfull inblick i de formella 
och informella aspekterna av transnationellt partisamarbete inom ramen för 
EPP, samt hinder och möjligheter för fördjupat samarbete.58 

Även den gröna gruppens organisering, målsättningar och interna 
problem har analyserats något övergripande av Elisabet Bomberg59 och mer 
ingående av Thomas Dietz i boken Grüne Parteien in Europa.60 Under det 
här temat dvs. forskning om MEP:s och parlamentsgrupperna finns också en 
av de mest genomarbetade analyserna av det liberala partisamarbetet inom 
ramen för Europaparlamentet. Thierry Coosemans undersöker den liberala 
gruppens utveckling mellan 1979 och 1996, främst med inriktning på dess 
ställningstaganden i olika policyfrågor. Coosemans karaktäriserar gruppen 
som "un group des themes" dvs. en grupp som endast förmår hålla samman 
kring vissa teman. Coosemans bekräftar därmed bilden av att den liberala 
gruppen består av en heterogen samling partier och därför har svårt att nå 
intern sammanhållning.61 Till skillnad från de övriga grupperna har ingen 
större enskild studie av den socialdemokratiska gruppen utförts. Gruppen 
behandlas däremot i relation till det Europeiska socialdemokratiska partiets 
utveckling, bland annat av Simon Hix och Christopher Lord.62 

För närvarande genomförs en omfattande komparativ undersökning av 
Europaparlamentet och parlamentarikernas beteende inom ramen för the 
European Parliament Research Group, EPRG. Där analyseras, mot bakgrund 
av neoinstitutionella perspektiv, parlamentarikernas motiv och beteende 
samt partigruppernas sammanhållning, i syfte att skapa än större kännedom 
om Europaparlamentet som institution.63 Till skillnad från tidigare studier 
visar preliminära resultat att partisammanhållningen hos de flesta grupperna 

57 Se till exempel Gaffhey, John, 1996, Hix, Simon & Lord, Christopher, 1997, Bell, 
David & Lord, Christopher, 1998 m.fl. 
58 Johansson, Karl-Magnus, 1997, se även Hanley David, 1994, samt Jansen, Thomas, 1998 
59 Bomberg, Elisabeth, 1998 
60 Dietz, Thomas, 1997 
61 Coosemans, Thierry, kommande, se även Coosemans, Thierry, 2001 a, b & c 
62 Hix, Simon, & Lord, Christopher, 1997, se även Hix, Simon, 1999c 
63 Se projektets hemsida www.lse.ac.uk/Depts/eprg 
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tenderar att minska. Det anses främst bero på att Europaparlamentets makt 
har ökat avsevärt, dvs. vad som avhandlas i Europaparlamentet har betydelse 
även på nationell nivå, varför det kan vara svårare att nå enighet. Paradoxalt 
nog är den liberala partigruppen den enda av grupperna som uppvisar en 
ökad grad av sammanhållning. Att gruppen, från att i den tidiga forskningen 
ha karaktäriserats som en av de mest heterogena grupperna, numera är den 
mest sammanhållna, indikerar att det har skett någon form av förändring. En 
möjlig förklaring till detta är, enligt EPRG, att den liberala gruppen utgör 
vågmästare vid vissa röstningsprocedurer och har möjlighet att avgöra 
utfallet i en rad frågor. Det är emellertid inte första gången som gruppen 
innehar denna position, vilket talar för att det kan finnas andra faktorer som 
kan ha påverkat samarbetet. 

Det forskningen om partigrupperna sammantaget visar är att det finns ett 
europeiskt parlamentariskt partisystem i den bemärkelsen att samtliga 
partifamiljer från EU:s medlemsländer är representerade. Det finns även en 
viss representativitet mellan europaparlamentarikerna och väljarna, vilket 
dock inte betyder att det europeiska partisystemet inte skulle behöva stärkas 
ytterligare organisatoriskt, programmatiskt och finansiellt för att om möjligt 
öka sin representativa roll.64 

Även om partigrupperna i sig har studerats i relativt hög utsträckning är 
länken mellan den europeiska och nationella nivån, dvs. om och i så fall i 
vilken utsträckning det sker någon form av samordning mellan de nationella 
partierna och partigrupperna, relativt outforskad. Intresset för partiernas 
samordningsfunktioner mellan de två nivåerna växer dock i takt med den 
tilltagande integrationen.65 Här kan man förvänta sig att ledamöterna till 
följd av integrationen ställs inför ett allt starkare korstryck av förväntningar 
från den egna nationella partiorganisationen, parlamentsgruppen, men även 
av de europeiska partierna vars ambition är att leda och samordna 
partigruppernas aktiviteter.66 

Forskning om europeiska partier eller partifederationer 
Förväntningarna var högt ställda bland såväl politiker som forskare att de 
partifederationer som bildades i mitten av 1970-talet skulle bidra till att 
demokratiskt legitimera integrationsprocessen. De två främsta bidragen från 

64 Schmitt, Hermann & Thomassen, Jaques, 1999a 
65 Se till exempel Blomgren, Magnus, kommande 
66 Gidlund, Gullan, 1992 
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den här tidpunkten är Geoffrey och Pippa Pridhams - Transnational Party 
Co-operation and European Integration. The Process Towards Direct Elections 
och Oscar Niedermayers Europäischen Parteien? Zur grenzüberschreitenden 
Interaktion politischer parteien im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft. 

Pridham och Pridham studerar i huvudsak etableringen av de tre 
partifederationerna, EPP, PES och ELDR, från mitten av 1970-talet och de 
transnationella kampanjerna inför de första direkta valen. Även om ansatsen 
inte är fullt ut komparativ jämförs det transnationella partisamarbetet med 
nationella partier. Till skillnad från Pridham och Pridham utvecklar 
Niedermayer en neofunktionalistiskt inspirerad modell för att analysera och 
jämföra partifederationernas organisatoriska och ideologiska utveckling. I 
båda bidragen konstateras att de organisationer som bildats knappast kan 
betecknas som någon form av partier. Avgörande för om de skulle kunna 
fortsätta utvecklas till partier ansågs bero på såväl interna som externa 
faktorer. Internt bedömdes den ideologiska diskrepansen mellan medlems
partierna utgöra det främsta hindret för en fortsatt utveckling. Externa 
faktorer som påverkade partiernas incitament att fördjupa samarbetet var den 
konstitutionella och institutionella utvecklingen av EU. 

Som nämndes tidigare bidrog det nedslående resultatet i Europavalen 
men även de tidiga studierna av det transnationella partisamarbetet till att 
intresset för Europapartiernas verksamhet avtog. Det återuppväcktes emellertid i 
samband med att partisamarbetet genomgick en renässans i slutet av 1980-
talet, vilket medfört att såväl organisatoriska som ideologiska aspekter av 
partisamarbetet analyserats under den senaste tioårsperioden. Ett exempel på 
det förra är Luciano Bardis studie av partifederationerna under tidigt 1990-
tal. Bardi konstaterar att de transnationella partifederationerna i termer av 
politisk relevans inte kunde betecknas som någonting mer än en gemenskap, 
baserad på likartad historisk utveckling och likartade värderingar. 

"The transnational federations themselves, in terms of political relevance 
and organizational structure, appear to be little more than expressions of a 
generic sense of commonality shared by national parties with comparable 
histories and similar sets of values".67 

67 Bardi, Luciano, 1994. s. 369 
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Exempel på det senare, dvs. studier av Europapartiernas ideologiska utveckling, 
har utförts av Simon Hix68, Leonard Ray69 och Carole Wilson & Gary Marks.70 

Simon Hix står även tillsammans med Christopher Lord för en av de 
främsta och mest genomarbetade analyserna av Europapartiernas utveckling 
inom EU under senare tid. Utgångspunkten i boken Political Parties in the 
European Union är komparativ och slutsatsen är att partierna förvisso har 
uppnått en viss grad av organisatorisk och ideologisk sammanhållning. Det 
kan dock inte på långt när jämföras med motsvarande sammanhållning hos 
nationella partier. Trots att Europapartierna har utvecklat en rad traditionella 
partifunktioner menar Hix och Lord att "there is an extremely low 
partyness ' of the EU system "71 En förutsättning enligt författarna för att det 

ska ske en förändring på den punkten är att partierna förmår legitimera 
Europavalen, att mer makt vid till exempel nominerings-procedurer överförs 
från nationell till europeisk nivå och att länken till den exekutiva makten i 
det här fallet kommissionen, etableras. 

De europeiska partiernas utveckling beskrivs även i Les fédérations 
européennes de partis - Organisation et influence, utgiven av Pascal Delwit, 
Eroi Külahci och Cédric Van de Walle, och i European Political Parties 
between Cooperation and Integration a v Karl-Magnus Johansson och Peter 
Zervakis. I den förra sammanfattar Luciano Bardi de olika bidragen med att 
konstatera att: 

"Le dévelopment des europartis est soumis â des conditions assez 
constantes qui, selon qu'elles sont des incitants ou des obstacles au 
renforcements des europartis, n'ont pas permis de sauts qualitatifs 
discrets, nécessaires au développement des fonctions au niveu européen 
implicitement prescrites par les modèles des politiques comparées."72 

Utvecklingen visar att partierna än så länge inte förmått utveckla funktioner 
på europeisk nivå liknande partier i jämförbara nationella system. Det beror 
enligt Bardi framförallt på att de nationella partierna inte tillåter eller är 
intresserade av en sådan utveckling. Den framtida utvecklingen är därför i stor 
utsträckning beroende av dels hur EU utvecklas, dels att Europapartierna förmår 
utveckla någon form av autonomi i förhållande till de nationella partierna. 

68 Hix, Simon, 1994, 1995 och 1999b 
69 Ray, Leonard, 1999 
70 Wilson, Carole & Marks, Gary, 1999, se även Hooghe, Liesbeth, Marks, Gary & 
Wilson, Carole, 2002 
71 Hix, Simon & Lord, Christopher, 1997, s.214 
72 Bardi, Luciano, 2001, s.237 
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Att de europeiska partierna trots dessa hinder har kommit att få en allt 
mer framskjuten position beror inte minst på att de utgör en viktig, för att 
inte säga avgörande, kanal för att nationella partier ska nå inflytande inom 
EU. Väl fungerande och starka europeiska partier är nödvändigt vare sig 
man vill värna nationella intressen,73 eller i samarbete med likasinnade, 
hävda ideologiska mål i konkurrens med andra organisationer på europeisk 
nivå. Partierna spelar även en viktig roll genom att de länkar samman EU:s 
olika institutioner och bidrar på så sätt till att reducera komplexiteten inom 
EU. Förutom att partiorganisationerna har ett institutionaliserat samarbete 
med en motsvarande grupp i Europaparlamentet, utgör de även ett forum för 
kontakter mellan främst partiledare inom respektive partifamilj inför Europeiska 
rådets möten, samt mellan partierna och ideologiskt närstående kommissionärer. 
I takt med att de europeiska partierna successivt har utvecklats har de även 
skapat länkar till EU: s Regionala kommitté, men också till andra 
internationella fora som till exempel Europarådet, OSSE, Nato och WEU. 

Eftersom utgångspunkten för partisamarbetet är en gemensam grundsyn, 
har partierna även bidragit till att strukturera politiken inom EU, i för 
väljarna välkända mönster. Den socioekonomiska skiljelinjen, som 
dominerar politiken på nationell nivå, har över tid fått en allt mer 
framträdande plats även inom EU. Det betyder, trots det bristande intresset 
för Europavalen, att det finns en viss politisk representativitet mellan väljare 
och valda, åtminstone i mer övergripande socioekonomiska frågor.74 

Även om partiernas inflytande varit begränsat har anpassningen till EU, 
bland nationella partier, pågått under en längre tid. Transnationellt 
partisamarbete, i form av parlamentariska och extraparlamentariska partier, 
är väl etablerat inte bara mellan partierna i EU-länderna, utan sedan några år 
tillbaka även i de länder som ansökt om EU-medlemskap. Som nämndes 
inledningsvis är det tre partiorganisationer eller Europapartier som har 
etablerats, det kristdemokratiska, European Peoples Party, EPP, social
demokratiska, Party of European Socialists, PES och det liberala, European 
Liberal Democratic and Reform Party, ELDR. Även den gröna partifamiljen 
har etablerat en extra-parlamentarisk partiorganisation, European Federation of 

73 Jerneck, Magnus, 1990, s.151, samt 1997 
74 Schmitt, Hermann & Thomassen, Jaques, 1999b, s.126 
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Green Parties, EFGP, liksom en sammanslutning av regionala partier under 
beteckningen European Free Alliance, EFA.75 

Trots att de existerande Europapartierna har utvecklats markant sedan de 
grundades på 1970-talet anses, vilket även Johansson och Zervakis konstaterar, 
det främsta hindret för deras fortsatta utveckling vara att de är sammansatta 
av nationella partier vilket på olika sätt hämmar deras utveckling. 

"In short, the emerging European political parties are "parties of parties 
and groups" and this situation severely constrains the leadership authority 
at the European Level of party organization as well as the evolution and 
consolidation of a European party identity".76 

Förutom jämförande studier har ett antal fallstudier av de enskilda 
Europapartierna utförts. The European Peoples Party har belysts av bland 
annat David Hanley,77 Thomas Jansen78 och Karl-Magnus Johansson.79 Den 
senare konstaterar att: "the EPP, must still be regarded as exceptional in 
terms of 'partyness however less so today than it used to be. "80 The 
European Socialist Party har analyserats av bland andra Simon Hix,81 Robert 
Ladrech,82 Gerassimos Mochonas83 samt Eroi Külachi.84 Hix konstaterar vad 
gäller PES att: "The PES is the largest and most institutionalised political 
party at the European level and with a dominant position in each of the three 
EU institutions: the EP, the Commission and the Council. "85 

De gröna har som nämnts tidigare studerats av bland annat Thomas 
Dietz86 och Cédric van De Walle.87 Dietz menar att: "although they are 
lagging behind a bit concerning the degree of interaction, one cannot 

I framställningen kommer genomgående de engelska förkortningarna att användas. Förutom 
de fem ovan nämnda organisationerna finns ytterligare en mer löst sammansatt organisation: 
European Democratic Union, EDU. 
76 Johansson, Karl-Magnus & Zervakis, Peter, 2002b, s.12 
77 Hanley, David, 2001 
78 Jansen, Thomas, 1998 
79 Johansson, Karl-Magnus, 2002 
80 Ibid. s. 74 
81 Hix, Simon, 1999c 
82 Ladrech, Robert, 2000, 2002 
83 Mochonas, Gerassimos, 2001 
84 Külachi, Eroi, 2001 
85 Hix, Simon, 1999c, s. 213 
86 Dietz, Thomas, 1997, 2001 & 2002 
87 Van De Walle, Cédric, 2001 
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convincingly argue that the Greens do not play in the same league as the 
Socialist, Liberals, and Christian Democrats. " 88 

EPP, PES och de gröna förefaller således ha nått en relativt hög utvecklings
grad. Det ena mer än det andra. Ett utmärkande drag för forskningen kring 
Europapartierna är att den i hög utsträckning fokuserat på de två stora 
partierna, men även i viss utsträckning på den gröna partifederationen. Till 
skillnad från de övriga partifamiljerna har någon studie av ELDR inte 
genomförts. Den enda fallstudien av ELDR som utförts är ett kapitel av 
Rudolf Hrbek i en antologi om liberala partier. Studien publicerades emellertid 
1988, vilket är långt innan intresset för partisamarbetet bland såväl politiker 
som forskare tog fart igen, varför fördjupad kunskap om det liberala 
partisamarbetets utveckling under 1990-talet saknas. 

Ett annat utmärkande drag för forskningen om de europeiska partierna är 
att studierna ofta fokuserar enbart en eller i bästa fall två av de tre 
komponenter som utgör grundstrukturen i de europeiska partierna. De tre 
komponenterna är förutom de nationella partierna, partigrupperna i E uropa
parlamentet och de extraparlamentariska partiorganisationerna.89 Huvudfokus 
vilar ofta på den europeiska nivån och följaktligen mer sällan på kopplingen 
mellan den nationella och europeiska nivån. Det finns således en viss 
slagsida i forskningen kring det europeiska partisamarbetet. Inte minst 
saknas analyser av konsekvenserna av det europeiska partisamarbetet på 
nationell nivå. I många av de ovan nämnda studierna nämns förvisso, om än 
mer i f örbifarten, att det allt närmare partisamarbetet leder till att partierna 
närmar sig varandra såväl ideologiskt som organisatoriskt. Det är dock få 
som har genomfört någon konkret undersökning av detta. Länken mellan de 
båda nivåerna är därför i stort sett förbisedd. 

1.3 ELDR - en fallstudie 
Att intresset för den partipolitiska utvecklingen inom EU ökar visar inte 
minst det växande antalet studier under den senaste tioårsperioden. Det 
gäller särskilt inom den femte kategorin ovan, dvs. forskning om europeiska 
partier eller partifederationer där den här avhandlingen hör hemma. Som 
forskningsöversikten visar återstår emellertid viktiga problemställningar och 
enskilda företeelser att belysa. Det gäller inte minst det liberala parti

88 Dietz, Thomas, 2002, s. 150 
89 Pedersen, Mogens, N. 1996 
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samarbetet inom ramen för ELDR. Jämfört med de övriga Europapartierna 
eller federationerna har ELDR, vare sig det gäller den ideologiska eller 
organisatoriska utvecklingen, inte studerats i någon större omfattning. Detta 
trots att liberala partier ofta har spelat en viktig inrikespolitisk roll i EU:s 
medlemsländer90 och att den liberala gruppen, åtminstone periodvis, innehaft 
en inflytelserik roll i Europaparlamentet.91 En fallstudie av ELDR kan därför 
inte enbart bidra till att fylla kunskapsluckan om det liberala partisamarbetet 
per se, utan även bidra till att öka förståelsen för den partipolitiska 
utvecklingen inom EU och då särskilt förutsättningarna för skapandet av ett 
partisystem på europeisk nivå. 

Syftet med avhandlingen är att problematisera, kartlägga och analysera 
ELDR:s organisatoriska och idémässiga utveckling. I detta ingår följande 
huvudpunkter: 

- att analysera om och i så fall i vilken utsträckning som medlemmar i 
ELDR har integrerats med varandra över tid. 

- att identifiera vilka faktorer som eventuellt gynnar respektive 
missgynnar fördjupad integration. 

- att placera ELDR i relation till forskningen om "Europapartierna". 
- att bidra till debatten om de traditionella partifamiljerna är på väg att 

etablera partier i statsvetenskaplig mening på europeisk nivå. 

Kartläggningen sker med utgångspunkt från de tre krav, med tillhörande 
frågeställningar, som Rudolf Hrbek redan 1988 ansåg att transnationella partier 
måste uppfylla för att om möjligt nå fördjupad integration och på sikt etablera 
partiorganisationer. Kraven rör för det första intern sammanhållning, dvs. i 
vilken utsträckning ELDR har förmått nå konsensus i principiellt viktiga 
frågor och nå organisatorisk och politisk styrka, vilket är nödvändigt för att 
uppfylla de huvudfunktioner som associeras med transnationella parti
organisationer.92 Har ELDR utvecklats till en partiorganisation eller utgör 

90 Kirchner, Emil, J. 1988 
91 Coosemans, Thierry, kommande 
92 Vilka dessa funktioner är framgår inte. Den enda funktion som är fbrdragsfäst är 
partiemas integrativa funktion. Se artikel 191 i Nicefördraget. Av de partistadgar 
som är under utarbetande kan man även utläsa att partierna förväntas utgöra ett 
forum för att uttrycka medborgarnas politiska vilja, underlätta koordinering mellan 
de nationella partierna och EU:s institutioner, informera och förbereda politiska 
förslag, uppmuntra medborgarna att aktivt delta i politiken, författa partiprogram, 
bidra vid nomineringen av kandidater till Europavalen, influera besluten i EU:s olika 
institutioner. Se European Party Working Document, 2000 
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det enbart ett forum för utbyte av information? För det andra, hur ser 
relationerna till den liberala gruppen i Europaparlamentet ut, dvs. i vilken 
utsträckning har ELDR förmått uppnå positionen som en politisk bas och ge 
den liberala gruppen politiska riktlinjer? För det tredje, vilka är relationerna 
till medlemspartierna, dvs. i vilken utsträckning har ELDR förmått utöva 
något inflytande över medlemspartierna i EU-relaterade frågor och har det 
accepterats och respekterats som en partienhet på europeisk nivå?93 

Som nämndes i kapitlets inledning har Europapartiforskningen präglats 
av konflikter mellan olika teoretiska perspektiv. Vare sig forskare har tagit 
utgångspunkt i olika teorier inom ramen för IR eller komparativ politik, har 
dock förutsättningarna för de europeiska partierna att utvecklas till partier i 
statsvetenskaplig mening bedömts vara små.94 Att ta nationella partier som 
utgångspunkt vid bedömningen av europapartiernas utveckling har givetvis 
den fördelen att man på så sätt kan upptäcka brister i förhållande till hur de 
nationella partierna fungerar. Nackdelen med en sådan utgångspunkt är 
emellertid att man riskerar att förbise det som är specifikt för Europa
partierna.95 Eftersom de europeiska partierna i huvudsak är sammansatta av 
nationella partier kan de förvisso ses som ett uttryck för de olika 
medlemspartiernas kollektiva erfarenheter av organisering. Samtidigt tvingas 
de anpassa sig till de specifika förutsättningar som råder inom EU. Allt fler 
forskare väljer därför att ta EU och det dynamiska flernivåsystem som kan 
sägas karaktärisera EU som utgångspunkt för studier av de europeiska 
partierna. I relation till detta har det vuxit fram ett alternativt sätt att betrakta 
de europeiska partierna. Europapartierna, liknas vid ett nätverk, ett partinät, 
där såväl de tre komponenterna eller noderna som länkarna mellan dessa 
studeras i syfte att förstå hur de europeiska partierna fungerar och utvecklas. 
Med utgångspunkt från detta kan de europeiska partierna illustreras som i 
figur 1.1.96 

Nätverksbegreppet är förvisso något diffust i och med att det täcker in allt 
från mycket lösa sammanslutningar till relativt fasta organisationer.97 

93 Hrbek, Rudolf, 1988, s.466 
94 Se till exempel Lord, Christopher, 2001 
95 För en diskussion kring detta se Ladrech, Robert & Brown-Pappamikail, Peter, 
1995 
96 Gidlund, Gullan, 1992, 1993 och 1999, Johansson Karl-Magnus, 1997, Ladrech 
Robert, 1998 och 2000 
97 För en kritisk men konstruktiv diskussion kring policynätverk, se Rhodes, R.A.W., 
Baches, Ian & George, Stephen, 1996, Carlsson, Lars, 2000, Peters, Guy, 2001. 
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Partinäten har emellertid liknats vid så kallade advocacy coalitions dvs. en 
fastare form av nätverk som inte enbart tar sin utgångspunkt i tillfälliga 
intressegemenskaper utan vilar på en gemensam värdegrund.98 

Figur 1.1 Partinätets struktur 

Partigrupp i Europarådet 

Partigrupp i Nato 

Partigrupp i WEU 

Partigrupp i OSSE 

Partigrupp i Region
kommittén, CoR 

Europaparti 

Partigrupp 
i Europa
parlamentet 

Global 
samarbets
organisation 

Nationella partiorganisationer 

Nationell 
substruktur 

Kommentar: Figuren har bearbetats med utgångspunkt från figur 3.6 i Gidlund, 
Gullan, 1992, se även Gidlund, Gullan, 1999, figur 1, samt Attefall, Stefan & 
Holmström, Göran, 1997, figur 1 

Europapartiforskningen har hittills ofta koncentrerats kring enbart en eller 
i bästa fall kring två av partinätens noder. För att om möjligt förstå vilka 
möjligheter och begränsningar som finns vad gäller Europapartiernas 
utveckling förefaller det emellertid nödvändigt att så långt det är möjligt 
väva in partinätets samtliga tre huvudnoder. Avhandlingens empiriska bidrag 
kan därför sägas vara att kartlägga partinätets tre viktigaste noder, men även 
länkarna däremellan. 

Begreppet nätverk används inte enbart för att strukturera framställningen. 
I vilken utsträckning länkarna mellan de tre noderna har förstärkts eller 

98 Johansson, Karl-Magnus, 1999, Ladrech, Robert, 2000. För en definition av begreppet 
advocacy coalition se Sabatier, Paul 1988, s. 133 
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försvagats kan säga oss någonting om effekterna av samarbetet, men också 
om förutsättningarna för partinätets utveckling. Även om begreppet nätverk 
eller partinät således också ska förstås i teoretiska termer används det 
primärt i den här avhandlingen för att strukturera analysen av ELDR. Det 
innebär inte att jag utför en nätverksanalys i den meningen att jag mäter 
interaktionen mellan noderna i form av olika flöden av till exempel 
information eller kontakter. Det handlar snarare om att fastställa hur 
samarbetet har förändrats över tid vad avser till exempel maktfördelningen 
mellan noderna, samt vilka eventuella effekter det medför. Eftersom 
partinäten är sammansatta av nationella partier överlappar de olika noderna 
varandra. Tidigare forskning har emellertid konstaterat att det finns ett visst 
mått av autonomi mellan noderna varför det är analytiskt möjligt att göra en 
distinktion mellan de tre." För att ELDR om möjligt ska förmå uppfylla sin 
egen ambition att skapa en partiorganisation på europeisk nivå förutsätts 
emellertid att noderna integreras än mer med varandra, dvs. att länkarna 
mellan noderna stärks. 

Om man beaktar partinätets tre huvudnoder måste man även beakta att de 
återfinns på både nationell och europeisk nivå. Man kan således inte enbart 
studera den europeiska eller nationella nivån för att förstå Europapartiernas 
utveckling. De båda nivåerna måste kopplas samman, vilket kan sägas 
utgöra avhandlingens teoretiska bidrag, att analysera ELDR: s utveckling i 
relation till dess kontext dvs. det dynamiska flernivåsystem som EU utgör.100 

I nästa kapitel introduceras avhandlingens teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter. Här presenteras även avhandlingens analysram mer i detalj 
och centrala begrepp som till exempel parti problematiseras. I övrigt 
struktureras avhandlingen med utgångspunkt från de tre noderna samt 
länkarna mellan noderna. Det innebär att den centrala analysenheten i de 
olika kapitlen varierar. 

I kapitel tre står de nationella partierna i fokus. De utgör basen i ELDR 
och deras motiv, ideologi och strategi i förhållande till den europeiska nivån 
och det transnationella partisamarbetet antas vara avgörande för hur ELDR 
utvecklas. Medlemspartierna analyseras mot bakgrund av ett antal faktorer som 
kan antas påskynda respektive hämma en fortsatt integration mellan partierna. 

Precis som det är möjligt att göra en analytisk distinktion mellan olika komponenter i 
nationella partier. För en diskussion kring denna uppdelning se till exempel Katz, 
Richard, S. & Mair, Peter, 1995 
100 Se till exempel Hooghe, Liesbeth & Marks, Gary, 1998, s. 23-33 
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I kapitel fyra utgör den extraparlamentariska organisationen, ELDR, den 
huvudsakliga analysenheten. Här analyseras främst den organisatoriska 
utvecklingen över tid, men även relationerna eller länkarna mellan ELDR 
och de nationella partierna respektive partigruppen i Europaparlamentet. 

Även i kapitel fem utgör ELDR den centrala analysenheten. Här skiftar 
emellertid fokus från den organisatoriska till den idémässiga utvecklingen 
över tid. Eftersom en av ELDR: s huvudfunktioner är att producera ett 
gemensamt valmanifest analyseras dels ELDR:s kongresser, dvs. det organ 
som fastställer manifestet, dels manifesten i sig. Idealt sett ska det 
gemensamma manifestet användas även av medlemspartierna. Det gör det 
emellertid sällan. Genom att jämföra de gemensamma manifesten med 
motsvarande nationella manifest kan man se vilka eventuella skillnader som 
föreligger mellan de två nivåerna. Men man kan även se om det sker någon 
form av förändring över tid, dvs. om skillnaderna mellan partierna tenderar 
att minska eller öka. Därigenom kan man även få ett grepp om huruvida den 
idémässiga länken mellan de två noderna har stärkts. 

I kapitel sex skiftar fokus för analys till den liberala partigruppen i 
Europaparlamentet. Här analyseras även i viss utsträckning länken mellan 
gruppen och de nationella partierna. Partigruppens verksamhet kan ses som 
ett test på partiets förmåga att uppfylla partinätets målsättningar, men även 
att fullfölja EU-fördragens intentioner dvs. att bidra till den europeiska 
integrationen. Sammanhållning utgör en viktig förutsättning för ett fördjupat 
samarbete och partiets utveckling. I vilken utsträckning man förmår samarbeta i 
Europaparlamentet kan därför ses som ett prov på förmågan att samarbeta 
inom ramen för Europapartiet i stort. 

I kapitel sju slutligen besvaras avhandlingens frågeställningar och de 
empiriska resultaten sammanfattas. Vidare diskuteras slutresultatens eventuella 
innebörd för de politiska partiernas roll och utveckling på europeisk nivå. 

Sammanfattningsvis analyseras såväl partinätets noder, dvs. de nationella 
partierna, Europapartiet och partigruppen i Europaparlamentet, men även 
relationerna eller länkarna mellan dessa noder med avsikten att kartlägga den 
idémässiga och organisatoriska integrationen av ELDR. 
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2 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

I det här kapitlet introduceras förutom avhandlingens teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter även en ram för analysen av ELDR:s 
utveckling. Avhandlingen baseras på en kombination av teoretiska ansatser 
inom perspektiven internationella relationer respektive komparativ politik 
vilka betraktas som komplementära istället för konkurrerande. Kapitlet 
inleds med en problematisering av begreppet parti, samt en diskussion om 
vilka olika typer av partier det finns. Eftersom en central utgångspunkt i 
avhandlingen är att partier anpassar sig till sin omgivning förs även en 
diskussion om hur den kontext, i vilken ELDR och de andra europeiska 
partierna verkar, är utformad. I enlighet med nätverksteori introduceras därefter 
ett analytiskt ramverk som tar sin utgångspunkt i tre dimensioner som antas 
ha betydelse for ELDR:s utveckling. De tre dimensionerna är medlemmar, 
organisation och funktioner. Kapitlet avslutas med en övergripande presentation 
av de metoder som används i avhandlingen. 

2.1 Vad är ett parti? 
Frågan om vad ett parti egentligen är har gett upphov till en mångfald av 
definitioner med varierande grad av klarhet. En variation som dels hänger 
samman med teorier om hur partier uppstått, dels deras utveckling. De tre 
mest frekvent använda ansatserna som förklarar partiers uppkomst är 
institutionella teorier, kristeorier och moderniseringsteorier. Institutionella 
teorier utgår från att partier etableras i relation till lagstiftande församlingar, 
samt att partiernas utveckling är nära förbunden till konstitutionella spelreg lers 
förändring. Den parlamentariska demokratins genombrott och den utvidgade 
rösträtten utgjorde till exempel en viktig drivkraft för människor att 
organisera s ig i partier.1 På europeisk nivå anses införandet a v direkta val till 

1 Duverger, Maurice, 1964, se även Rae, Douglas,W.,1971 
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Europaparlamentet på samma sätt ha varit avgörande för de europeiska 
partiernas uppkomst. Grundvalen inom kristeorier är att händelser som 
representerar en historisk vändpunkt i ett politiskt system kan leda till 
mobilisering. Det kan röra sig om till exempel en form av legitimitetskris 
vilket leder till en minskad acceptans av staten som källan till politiska 
beslut. Detta är något som ansetts vara avgörande för uppkomsten av partier 
kopplade till arbetarrörelsen, men även av mer perifera rörelser som 
resulterat i till exempel bondepartier eller regionala partier. Det kan också 
handla om integrationskriser, dvs. att det uppstår en differentiering i ett 
tidigare homogent samhälle, vilket leder till uppkomsten av olika former av 
proteströrelser, vilka sedermera omvandlas till partier. Krisen, som vanligtvis är 
relativt kortvarig far långsiktiga efterverkningar eftersom de institutioner 
som skapas för att lösa krisen består. De fryses ner, för att låna Seymour M. 
Lipset och Stein Rokkans berömda uttryck.2 Enligt modemiseringsteorier 
slutligen, mobiliseras människor som vill påverka utvecklingen i samband 
med att ett samhälle övergår från traditionella till mer utvecklade former.3 

Partier kan således ha uppstått i förhållande till olika händelser eller 
företeelser i samhället, vilket också medfört att vad som de facto kan sägas 
utgöra ett parti skiftar. Idealt sett brukar doc k en partiorganisation definieras som 
en slags kommunikationsförbindelse, genom vilken väljarna kan kanalisera sina 
intressen och önskemål.4 Partier utgör emellertid inte den enda kommunikations
kanalen i ett samhälle. Människor kan välja att påverka genom en mångfald av 
organisationer som till exempel intresseorganisationer, branschorganisationer 
eller enfrågerörelser. Det väcker i sin tur frågan om vad det är som särskiljer 
partier från andra organisationer.5 

Partier har traditionellt definierats utifrån såväl olika ideologier, som i 
vilken utsträckning de representerar olika intressen. De har också definierats 
utifrån hur de är organiserade, vilka uppgifter eller målsättningar de har, 
samt på vilka arenor de är verksamma.6 Eftersom partier inte är de enda 
organisationer som baserar sin verksamhet på ideologi eller en gemensam 
uppsättning idéer anses emellertid detta kriterium inte vara tillräckligt för att 

2 Lipset, Seymour, M. & Rokkan, Stein, 1967 (detta är för övrigt ytterligare ett 
exempel på kristeori) 
3 La Palombara, Joseph & Weiner, Myron, 1966, s. 14 
4 Lawson, Kay, 1988,16ff 
5 Bille, Lars, 1997, s.4 
6 Se t.ex., Duverger, Maurice, 1964 och Sjöblom, Gunnar, 1968 
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man ska kunna skilja partier från andra organisationer. På samma sätt blir 
den definition som tar sin utgångspunkt i att partier skulle vara ett uttryck för 
gemensamma intressen, vilket gett upphov till begrepp som till exempel 
arbetarpartier, borgerliga partier eller bondepartier, otillräcklig. Detta gäller 
särskilt mot bakgrund av att många partier, åtminstone numera, inte 
representerar bestämda sociala grupperingar. Det finns dock en mer 
grundläggande kritik som riktas mot antagandet att partier inte skulle vara 
någonting mer än ett uttryck för de sociala olikheter som finns på den 
politiska arenan. Angelo Panebianco menar till exempel att det leder till att 
man systematiskt undervärderar partiernas inflytande över sin omgivning, 
eftersom ett alltför förenklat resonemang om representation, hindrar oss från 
att förstå att partierna inte enbart är en avspegling av de sociala 
ojämlikheterna, vare sig i sin egen organisation eller i sin politik, utan att de 
även bidrar till att reproducera det rådande systemet genom sina egna 
strukturer.7 Det är således inte möjligt att definiera partierna enbart mot 
bakgrund av vad de förväntas representera. 

Ytterligare ett sätt att definiera partier är att tillskriva dem särskilda 
målsättningar.8 Det bygger på antagandet att man genom att identifiera partiers 
målsättningar även kan bestämma aktiviteter och organisatorisk karaktär, samt 
mäta en eventuell diskrepans mellan målsättningar och partiers faktiska 
beteende. Även på den här punkten är Panebianco kritisk. Förutom att antagandet 
mellan mål och faktiskt beteende inte bidrar till att skilja partier från andra 
organisationer är risken dessutom stor att man både förutsäger inriktningen 
av och analysen av partierna, dvs. man tar för givet precis det som ska 
undersökas.9 Istället för att basera definitionerna av vad ett parti är på 
ideologi, intressebas eller genom att tillskriva partierna givna målsättningar 
är det enda rimliga sättet att skilja partier från andra organisationer, enligt 
Panebianco, att studera den miljö i vilken de utför specifika aktiviteter. Eftersom 
partierna utgör de enda organisationer som konkurrerar om väljare på välj ar-
arenan blir det möjligt att särskilja dem från andra organisationer och 
samtidigt lämna frågan om deras målsättningar öppen för empiriska studier.10 

Vilka konsekvenser har då detta för definitionen av de europeiska 
partierna? Tidigare forskning har, vilket nämndes inledningsvis, konstaterat att 

7 Panebianco, Angelo, 1988, s.3ff 
8 Sjöblom, Gunnar, 1968 
9 Panebianco, Angelo, 1988, s.3 ff 
10 Ibid, S.6 
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Europapartierna, i likhet med många partier på nationell nivå, uppstått i relation 
till, i det här fallet, EU:s konstitutionella utveckling. Eftersom Europavalen i 
hög utsträckning utgör en nationell företeelse har man däremot fastställt att 
Europapartierna inte kan sägas uppfylla samma funktioner som sina 
nationella motsvarigheter på väljararenan. Innebär det att de europeiska 
partierna diskvalificeras från att betecknas som partier? Ja, menar vissa 
forskare, eftersom Europapartierna inte ställer upp i valen i egenskap av 
partier, inte har egna listor och saknar en egen väljarkår kan de inte 
definieras som partier.11 Nej, inte nödvändigtvis menar andra, eftersom det 
över tid har skett en ökad samordning av valkampanjer och valprogram 
mellan de nationella partierna inom respektive Europaparti, varför de, om än 
på ett indirekt sätt kan sägas delta i valen.12 En stor del av partiernas 
verksamhet är dessutom inriktad på valen. Avsaknaden av forum, och inte 
minst språkproblematiken inom EU, gör det däremot svårt att bedriva en 
gemensam europeisk valrörelse. I ljuset av detta är därför de flesta forskarna 
överens om att de europeiska partierna i huvudsak bör betecknas som ett 
slags embryonala partier. 

Om man inte enbart ser till partiernas funktion utan även tar hänsyn till 
deras organisation är ytterligare ett argument som brukar framföras i de här 
sammanhangen, att de europeiska partierna är alltför löst sammanhållna eller 
organiserade både inför och mellan valen för att kunna definieras som partier 
i någon form.13 Med den utgångspunkten är det emellertid fler partiorganisationer 
än Europapartierna, som utestängs från begreppet partier. Det har förvisso ifråga
satts ifall USA kan sägas ha några politiska partier. De brukar dock definieras som 
partier även om de kanske mer kan sägas utgöra två löst organiserade allianser, 
där respektive allians består av tre från varandra oberoende organisationer.14 

Med utgångspunkt från bland annat det amerikanska partiväsendet menar dock 
Leon Epstein att det är den gemensamma partibeteckningen och inte graden 
av organisering som bör vara det avgörande för att definiera ett politiskt parti. 

"Any group, however loosely organized, seeking to elect governmental 
office-holders under a given label. Having a label (which may or may not 
be on the ballot) rather than an organization is the crucial defining element."15 

11 Pedersen, Mogens, N. 1996, s.16 
12 Gidlund, Gullan, 1999, s. 137 
13 Pedersen, Mogens, N. 1996, s. 16 
14 Katz, Richard, S. & Kolodny, Robin, 1994, s.24 
15 Epstein, Leon, 1967, s.9 
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Även om de nationella partierna inte går till val under en gemensam parti
beteckning hänvisar de ofta till partisamarbetet inom ramen för respektive 
Europaparti i sina nationellt producerade valmanifest. Det framgår således 
att de nationella partierna avser att samarbeta under en gemensam 
partibeteckning. Vad gäller kriteriet att partierna söker välja en regering 
saknar EU förvisso en sådan, men partierna har kommit att fa en allt mer 
betydelsefull roll vid rekrytering av olika poster inom EU:s institutioner. Det 
gäller såväl poster inom Europaparlamentet, som vid utnämningen av 
presidenten för kommissionen, samt kommissionen i sin helhet.16 Om man 
tar hänsyn till den kontext i vilken Europapartierna verkar, skulle de mot 
bakgrund av Epsteins definition, om än med viss möda, kunna definieras 
som ett slags partier i statsvetenskaplig mening. 

Att Europapartierna skulle vara löst sammansatta är dessutom ingenting 
som per automatik skiljer dem från nationella partier. Giovanni Sartori menar 
till exempel att partier kan liknas vid en konfederation av underpartier. 

"(W)hatever the organizational - formal and informal - arrangement, a 
party is an aggregate of individuals forming constellations of rival 
groups. A party may even be, when observed from the inside, a loose 
confederation of sub-parties". 

Även Maurice Duverger menar att partier kanske inte alltid är de samman
hållna organisationer vi förväntar oss att de ska vara. Ett parti utgör snarare 
en sammansättning av olika små grupper som är institutionellt länkade till 
varandra över ett territorium. 

"A party is not a community but a collection of communities, a union of 
small groups dispersed throughout the country (branches, caucuses, local 
associations, etc.) and linked by coordinating institutions."18 

Mot bakgrund av att de framväxande europeiska partierna har definierats 
som "parties of parties and groups kan de, utifrån ett organisatorisk 
perspektiv i enlighet med Sartori och Duverger, sägas utgöra ett slags partier. 
Tar man sin utgångspunkt i en funktionellt baserad minimidefinition som 
Epsteins19 och bedömer partierna i sin kontext kan de europeiska partierna i 

16 Johansson, Karl-Magnus, 1999, s. 158, se även Hix, Simon och Lord, Christopher, 1997 
17 Sartori, Giovanni, 1976, s.72 
18 Duverger, Maurice, 1964, s. 17 
19 "A definition is minimal when all the properties or characteristics of an entity that 
is not indispensable for its identification are set forth as variable, hypothetical 
properties - not as definitional properties." Sartori, Giovanni, 1976, s.61 
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någon mening också sägas utgöra ett slags partier. Om man däremot vidhåller 
att partierna organisatoriskt men framförallt funktionellt exakt ska efterlikna 
sina nationella motsvarigheter blir det genast något mer problematiskt 
framförallt eftersom de verkar i en diametralt annorlunda kontext jämfört 
med de nationella partierna. Trots detta dvs. att det mot bakgrund av den 
kontext som Europapartierna verkar i kan te sig irrelevant att jämföra dem 
med idealtyper av partier från nationell nivå finns det en poäng med att 
relatera Europapartiernas utveckling till de perspektiv som präglar den 
nationella partidiskussionen. Poängen med denna typ av jämförelse är att det 
erbjuder möjligheter att analysera likheter och olikheter mellan Europapartier 
och partier på nationell nivå. Eftersom Europapartierna är sammansatta av 
nationella partier är det dessutom rimligt att anta att de i mångt och mycket 
präglas av traditionella föreställningar om hur partier bör vara organiserade 
och därför försöker efterlikna dem i den utsträckning det är möjligt. 

2.2 Vilken typ av parti? 
Politiska partiers utveckling över tid visar att de besitter en enastående god 
förmåga till förändring och anpassning till sin omgivning. En genomgång av 
litteraturen bjuder på en intressant exposé över denna utveckling. En 
utveckling som ofta tar sin utgångspunkt i Maurice Duvergers20 indelning av 
partierna i elit- och masspartier, där masspartiet enligt Duverger kom att 
dominera under femtiotalet för att så småningom, enligt t.ex. Otto Kirchheimer, 
ersättas av en mer väljar- och mindre medlemsorienterad partityp, det så 
kallade catch-all partiet.21 Även andra forskare har pekat på en liknande 
organisatorisk utveckling där masspartimodellen utsatts för en rad påfrestningar 
för att så småningom ersättas av partityper med betydligt lägre organisations
grad än masspartiet. Partier som istället har präglats av centralisering och 
professionalisering.22 På ett teoretiskt plan tycks det råda en relativt stor 
uppslutning kring denna organisatoriska utvecklingskedja, samt att vi eventuellt 
står inför framväxten av en ny partityp. Vilken typ det handlar om är 
däremot fortfarande relativt oklart. Richard S. Katz och Peter Mair skisserar 
emellertid ramarna för denna nya partityp som de benämner kartellpartiet.23 

20 Duverger, Maurice, 1964 
21 Kirchheimer, Otto, 1966, s. 177-200 
22 Se till exempel Panebianco, Angelo, 1988 
23 Bille, Lars, 1997, s.40 
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Denna utveckling har dock inte alltid bedömts som någonting positivt. Ju 
mer partierna har avlägsnat sig från Duvergers masspartimodell desto mer 
krisartat har partiernas tillstånd bedömts vara. Partierna har förvisso ansetts 
kunna både anpassa sig till och bättre kontrollera sin omgivning, men har 
samtidigt ansetts vara mindre representativa än masspartiet. 

"In other words, as the age of the amateur democrats has waned, and as 
the less grounded and more capital-intensive party organizations have 
come increasingly under the sway of professional consultants, marketing 
experts, and campaigners, they have clearly improved both the pace and 
the extent to which they can adapt to changes in their external 
environments. These may not be attractive parties, especially in the eyes 
of those who mourn the passing of the golden age of the mass party; they 
may even be seen as quite unrepresentative parties but in these terms at 
least, they are certainly more effective."24 

En fråga som man kan ställa sig i det här sammanhanget är i vilken 
utsträckning Duvergers masspartimodell, som kommit att utgöra en 
normerande utgångspunkt vid bedömningen av partiers utveckling, har 
existerat. Många tycks bortse från det faktum att även masspartimodellen 
utgjorde en idealtyp.25 Det antagande som tycks prägla en stor del av parti
forskningen, dvs. att med utgångspunkt från masspartiet så skulle utvecklingen 
enbart kunna gå i två riktningar, antingen mot stabilitet eller partiernas 

Mair, Peter, 1997, s.ll Resonemanget om partiemas kris som också tar sin utgångs
punkt i Lipset och Rokkans klassiska tes från 1960-talet, angående de västeuropeiska 
partisystemens förstelning i kombination med valforskningens rön om ett minskat 
klassröstande tas till intäkt för att partierna i stort sett skulle vara förlegade och inte 
längre kunna förmedla människors krav och önskemål. Jämförande studier av de 
europeiska partisystemen visar dock att de flesta partisystemen, med undantag av det 
italienska, oestår. Visserligen har många nya partier tillkommit under de senaste 
åren och då framförallt gröna partier, men det behöver inte betyda att partisystemen 
har genomgått någon genomgripande förändring. Även om fem eller tio procent 
röstar på gröna partier röstar fortfarande 90-95 % på de gamla traditionella partierna. 
Och även om klassröstandet har minskat så tycks inte de partier som en gång 
representerade eller växte fram ur olika sociala grupperingar lida några större 
nederlag - det tycks snarare som om de partier som saknar en traditionell klassbas 
har större problem. 
25 Lars Bille menar att mycket av krisdiskussionen och då inte enbart om demokrati 
och politiska partier utan även om mycket annat bygger på en "syndafallsteori" där 
man tar för givet att det har existerat ett förtida idealtillstånd. Därefter jämförs 
nutiden med idealet varpå man ganska snart kan konstatera att allt har blivit till det 
sämre. Enligt Bille tycks antagandet över tid ha förvandlats för att upphöjas till att 
faktiskt ha existerat, vilket enligt honom på intet sätt och inte vid någon tidpunkt har 
dokumenterats. "Det er også den mekanik, der mange gange gor sig gaeldende, når 
det haevdes, at de politiske partier er i krise"1997, s.2j5 
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förfall är därför enligt Katz och Mair i det närmaste suspekt. Partiernas 
utveckling bör istället beskrivas som en slags dialektisk process där varje ny 
partityp genererar en reaktion som stimulerar fortsatt utveckling. Något som 
leder till framväxten av en ny partityp, vilket i sin tur leder till en ny reaktion 
osv. I det perspektivet utgör masspartiet enbart ett steg i denna utveckling, 
vilken sammanfattas i tabell 2.1.26 Det betyder emellertid inte att man bör 
negligera partiernas minskade förmåga att till exempel aggregera intressen. 
Det torde råda ganska stor enighet om att det så kallade "partyness of 
society", dvs. att partiernas position i samhället har försvagats jämfört med 
andra aktörer och att det därigenom torde finnas fog för oro, inte minst bland 
partifunktionärer.27 

Det är dock möjligt att fa en annan bild av utvecklingen och partiernas 
framtida förutsättningar genom att inta en annan utgångspunkt för analysen 
än den traditionella partiforskningen, som i huvudsak har analyserat relationen 
mellan partierna och samhället. Katz och Mair menar att man även bör 
studera partiernas relation till staten för att förstå partiernas organisatoriska 
utveckling. Det är mot bakgrund av idealet om representativ demokrati 
förvisso ingen vacker bild, men erbjuder ändå en intressant analytisk 
utgångspunkt. 

Det tidigare teoribildningar inte har tagit hänsyn till, är att en försvagning 
av kopplingar till olika intressen kan fa till följd att partiorganisationer i viss 
mån, kan bli autonoma från omvärlden. Utan intressen att ta hänsyn till kan 
partiet fatta beslut som gynnar den egna organisationen.28 Denna nya 
partityp, kartellpartiet, bör snarare betraktas som en agent för statsmaktens 
inflytande och ett slags serviceproducent åt allmänheten, inbegripet valen, 
istället för att vara folkets företrädare. I ett sådant politiskt system har 
partikonkurrensen begränsats till att bli en fråga om vilket parti som är bäst 
på att administrera statsapparaten. 

26 Katz, Richard S. & Mair, Peter, 1995.s 6 
27 Bille, Lars, 1997, s. 234 
28 Katz, Richard, S. & Mair, Peter, 1995, se även Panebianco, Angelo, 1988 
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Tabell 2.1 Fyra parti-idealtyper 
Elitpartiet Masspartiet Catch-all partiet Kartellpartiet 

Organisation Informell, lokal, 
temporär, svag 

Formell, nationell, 
permanent, stark 

Formell, nationell, 
permanent, stark 

Formell, nationell, 
permanent, stark 

Baselement Valutskott/ 
beredning 

Väljarförening Väljarförening Väljarförening och 
det centrala partiet 

Medlemskapets 
karaktär 

Informellt, litet 
och elitistiskt 

Formellt, stort, 
homogent, aktivt, 
rekryterat och 
identitetsskapande, 
byggerpå 
rättigheter och 
plikter 

Formellt, 
heterogent, 
uppmuntrat, 
gemensam identitet 
ej prioriterat, 
byggerpå 
rättigheter men inte 
på plikter 

Varken rättigheter 
eller plikter är viktiga, 
difiiis gräns mellan 
medlem och icke
medlem, 
medlemskretsen är 
atomiserad, men 
bidrar till att 
legitimera partiet 

Medlemmar-elit Eliten är 
medlemmarna 

Hierrakiskt, 
bottom-up, eliten 
är ansvarig inför 
medlemmarna 

Hierarkiskt, top-
down, 
medlemmarna är 
underordnade eliten 

Stratarkiskt, 
ömsesidig autonomi 

Intäkter Donationer Bidrag fiån 
medlemmarna och 
anslutna 
organisationer 

Bidrag fiån flera 
olika källor 

Det offentliga 

Utgifter Val Medlems-och parti
verksamhet, val 

Val, köpt expertis Val, anställd och köpt 
expertis 

Byråkrati Ingen Amatörer Amatörer och 
professionella 

Professionella 

Parti- och 
kampanjarbete 

Irrelevant Arbetskraftsintensiv Arbetskrafts- och 
kapitalintensiv 

Kapitalintensiv 

Konkurrens om 
väljarna 

Styrelsen Mobilisering Konkurrerande Behärskad, dämpad 

Partikonkurrens 
på basis av 

Status Representativ 
kapacitet 

Policyeffektivitet Styrningskapacitet, 
effektivitet, 
managment 

Kommunikation Personliga 
nätverk 

Partikontrollerade, 
massmedier och 
medlemsorganisation 

Partifria medier Har privilegierad 
tillgång till statligt 
reglerade massmedier 

Måttstock för 
partistyrka 

Mandat Medlemmar och 
mandat 

Mandat och 
medlemmar 

Mandat 

Dominans Parlamentsparti Medlemsparti Parlamentsparti Parlamentsparti 
Placering mellan 
samhället och 
staten 

Oklar gräns 
mellan stat och 
det politiskt 
relevanta 
samhället 

Partierna tillhör 
samhället, 
representerar 
segment inom 
detta gentemot 
staten 

Partierna 
konkurrerande 
mäklare mellan 
samhället och 
staten 

Partierna en del av 
staten 

Politikens 
målsättning 

Fördelning av 
privilegier 

Samhällsförändring 
eller motstånd mot 
detsamma 

Samhällsförbättring Politik som 
profession 

Källa: Tabellen har bearbetats med utgångspunkt från figur 2.1 i Bille, Lars, 1997, s.41 
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Andra kännetecken för kartellpartiet är att medlemmarnas roll har 
reducerats och utgör en del av partiets legitimerande myt. Organisationens bas är 
istället parlamentsgruppen och det råder en hög grad av autonomi mellan 
ledarskiktet i partiet och den lokala och regionala nivån. Vid en jämförelse 
med catch-all partiet har politiken professionaliserats ytterligare och partiets 
ekonomiska existens tryggats av staten. Staten står också för regleringar som 
riskerar att snedvrida konkurrensen mellan redan etablerade och nya partier 
och på så sätt försvåra uppkomsten av nya partier. När det gäller partiers 
finansiering blir de således mer beroende av staten än av såväl väljare som 
medlemmar vilket leder till att väljarnas roll reduceras till att legitimera 
kartellpartiernas existens genom val.29 

Mot bakgrund av tidigare forskning kan man redan inledningsvis 
fastställa att Europapartierna inte uppfyller kriterierna för masspartiet och 
kan således inte heller liknas vid den idealtypen. Vilka av de andra tre parti-
idealtyper som presenteras i tabell 2.1, elitpartiet, catch-all partiet och det 
nya kartellpartiet kan då de europeiska partierna sägas likna? I den tidiga 
litteraturen om det transnationella partisamarbetet jämfördes de ofta med de 
tidiga partibildningarna på nationell nivå dvs. elitpartierna. I likhet med 
elitpartierna växte de transnationella partisamarbetet fram ur parlamentariska 
partigrupper, i det här fallet grupperna i Europaparlamentet. Förhoppningen 
stod då och står fortfarande i viss utsträckning till att det transnationella 
partisamarbetet ska utvecklas till ett slags masspartier med samma 
integrativa förmåga som de nationella partierna.30 Förhoppningarna grusades 
dock i och med att det transnationella partisamarbetet inte förmådde 
mobilisera väljarna inför det första direkta valet till Europaparlamentet och 
att den organisatoriska utvecklingen inte tycks leda i riktning mot idealtypen 
för masspartiet. Europapartierna förefaller inte heller likna catch-all partiet, 
med dess formella, permanenta och starka partiorganisation. Marie Demker 
menar däremot i en analys av det kristdemokratiska partiet EPP att 
Europapartiernas elitistiska struktur, där framförallt partiets ledning anses ha 
stort inflytande, tillsammans med en rad andra faktorer talar för att 
Europapartierna kan liknas vid kartellpartier. 

29 Katz, Richard, S. & Mair, Peter, 1995 
30 Se Maastrichtfördraget, Art. 138a, Amsterdam- & Nicefördraget, Art. 191 
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"Om vi ersätter statens roll i Katz och Mairs modell med europaintegrationen 
så kan det europeiska kartellpartiet konkurrera om vem som bäst garanterar den 
europeiska integrationen fortskridande. Det råder också uttrycklig autonomi 
mellan de nationella medlemspartierna och Europapartiernas ledarskap, 
partiets själva existens är ett uttryck för tron på den europeiska integrationen, 
parlamentsgruppen är ett fundamentalt element i partiorganisationen och i vissa 
avseenden agerar EPP som en representant för den europeiska integrationen. 
Givet detta kan vi således säga att EPP uppfyller de viktigaste om än vagt 
formulerade, kriterierna för ett kartellparti." 1 

Att Europapartierna är elitistiska i den meningen att det enbart är den 
absoluta partitoppen som, åtminstone hittills, deltar i samarbetet är relativt 
oomtvistat. Luciano Bardi menar dock att makten snarare ligger hos de 
nationella partierna än i den europeiska partiorganisationen.32 Europa
partierna kan i likhet med nationella partier förvisso sägas bestå av i huvudsak 
tre olika delkomponenter, de nationella partiorganisationerna, partigruppen i 
Europaparlamentet, samt den transnationella partiorganisationen . Där slutar dock 
likheterna, för även om dessa tre olika komponenter kan sägas ha sina motsvarig
heter inom den nationella partiorganisationen - medlemmar, parlamentsgrupp 
och partiorganisation - skiljer sig maktbalansen mellan de tre komponenterna 
åt jämfört med de nationella partierna. Detta gäller, precis som Bardi påpekar, 
särskilt de nationella partiernas roll inom EU. De nationella partierna utgör 
mer än enbart en komponent i ett europeiskt parti, då de deltar aktivt på mer 
än ett sätt i EU:s beslutsprocess, bland annat i ministerrådet. Att Europa
partierna är sammansatta av nationella partier, anses också utgöra ett av de 
främsta hindren för att de ska kunna utvecklas till traditionella partier.33 

Bardi menar dessutom, när det gäller de två europeiska komponenterna, dvs. 
EP-gruppen och den transnationella partiorganisationen, att de institutionella 
förutsättningarna gynnar gruppsamarbetet i betydligt högre utsträckning än 
den transnationella partiorganisationen. Även om partierna omnämns i EU-
fördragen har de inte framtvingats av legala krav. Att de dessutom, inte ännu 
bör kanske tilläggas, finansieras av staten eller EU i det här sammanhanget 
betyder att de står betydligt friare från staten/EU jämfört med kartellpartiet.34 

Finansiellt är de snarare beroende av partigrupperna och medlemspartierna, 

31 Demker, Marie, 1998, s.64 
32 Bardi, Luciano, 1994, s.359, se även Johansson, Karl-Magnus & Zervakis, Peter, 
2002a, s. 12 
33 Johansson, Karl-Magnus, 1998, s. 28 
34 För närvarande håller en form av finansieringssystem för de europeiska partierna 
att utarbetas. 
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vilka vardera svarar för ungefar hälften av Europapartiernas resurser.35 Vad 
gäller den politiska makten förefaller partierna, i likhet med EU kunna 
karaktäriseras som en delvis upp och nedvänd organisation, där makten i stor 
utsträckning återfinns bland de nationella aktörerna. 

Mot bakgrund av detta förefaller graden av ömsesidig autonomi mellan 
de olika delarna vara högst oklar. Europapartierna förefaller i ganska hög 
utsträckning vara beroende både finansiellt och politiskt av de nationella 
partierna. Organisatoriskt torde de, i likhet med elitpartiet, kunna karaktäriseras 
som såväl informella, svaga och i vissa fall temporära. När det gäller det 
senare har förvisso Europapartierna institutionaliserats över tid, men det händer 
fortfarande att nationella partier byter Europaparti. I likhet med elitpartiet 
har de även en liten om än växande byråkrati och kommunikationen bygger, 
enligt tidigare forskning, i hög utsträckning på personliga nätverk och IT-
baserade nätverkslösningar då det saknas gemensamma fora i övrigt. 
Om man studerar de olika idealtypernas karakteristik i tabell 2.1 tycks 
Europapartierna låna minst lika många drag, om inte fler, från idealtypen för 
elitpartiet som kartellpartiet och torde därmed i sin nuvarande form inte kunna 
karaktäriseras som kartellpartier.36 Inte heller elitpartiets karaktäristika före
faller ge en heltäckande bild av Europapartiernas organisatoriska struktur. 
De fyra vanligast förekommande idealtyperna, elitpartiet, masspartiet, catch-all 
partiet och kartellpartiet, tycks därför inte vara till någon större hjälp för att 
finna ut vilken typ av partier som de tre EPP, PES och ELDR, utgör. 

Som nämndes i kapitel ett har jag, vilket motiveras mer ingående i nästa 
avsnitt, valt att ansluta mig till de forskningsperspektiv som analyserar och 
definierar de europeiska partierna i termer av nätverk eller europeiska 
partinät. Det är dock inte enbart de europeiska partierna som analyseras i 
dessa termer. På senare tid har man även börjat resonera i nätverkstermer vid 
analysen av nationella partier. Knut Heidar och Jo Saglie pekar till exempel 
vid analyser av det norska partiväsendet på att partierna tenderar att 
organisera sig i nätverk, vilket bland annat gör det lättare för partierna att 
snabbt anpassa sig till förändringar i dess omgivning.37 Det som karaktäriserar 

35 Bardi, Luciano, 1994, s.360 
36 För en genomgång av de olika idealtyperna se till exempel Bille, Lars, 1998 eller 
Katz, Richard S. och Mair Peter, 1995 
37 Heidar, Knut, 2001, Heidar, Knut, & Saglie, Jo, 2001. Nätverkspartiets karaktäristik 
har lånats från Ruud Kooles modell det moderna kaderpartiet som presenterades 
redan 1994. De två författarna anser dock att begreppet det moderna kaderpartiet ger 
fel konnotationer och väljer därför att istället kana det för nätverkspartiet. 
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detta nya parti, nätverkspartiet, är att det domineras av ett professionellt 
ledarskap, som i huvudsak är förankrat i parlamentsgruppen eller regeringen. 
Medlemmarna är förvisso viktiga men andelen medlemmar i förhållande till 
väljare är betydligt lägre jämfört med i till exempel masspartiet. Vidare 
strävar nätverkspartiet efter att nå så många väljare som möjligt utan att för 
den skull ge avkall på sin politiska profil. Partiorganisationen upprätthålls som 
grund för politikutveckling och rekrytering. Likväl läggs mindre vikt vid 
formella organisatoriska procedurer och mer på informella nätverk. Slutligen 
utgör finansieringen av partiet en kombination av privat och offentlig 
finansiering.38 Även om det, enligt Heidar och Saglie, finns tecken som tyder 
på att de norska partierna förändras i riktning mot denna nya typ av parti 
menar de två författarna att masspartimodellens organisatoriska struktur 
fortfarande lever kvar trots att andelen medlemmar i partierna stadigt 
sjunker. "The outcome may be characterised as mass parties without mass 
membership."39 Masspartimodellen är dock inte det enda idealet för hur 
partier kan vara organiserade. Nätverksstrukturerna har växt fram som ett 
alternativt ideal som åtminstone kompletterar masspartiidealet.40 

Det är mycket möjligt att denna nya typ av parti som förefaller vara under 
framväxt på nationell nivå också förmår fånga det som karaktäriserar de 
europeiska partierna. Innan det, om möjligt, kan fastställas empiriskt 
definieras tills vidare Europapartierna analytiskt i termer av partinätverk 
eller europeiska partinät. I avhandlingens slutkapitel diskuteras i vilken mån 
vi har att göra med partier i statsvetenskaplig mening på den europeiska 
nivån och om det i så fall kan sägas utgöra en ny typ av parti. 

2.3 Partierna och den europeiska integrationsprocessen 
I försöken att komma bort ifrån den dispyt mellan förespråkare för antingen 
neofunktionalism eller intergovernmentalism och benägenheten hos dessa 
perspektiv att antingen studera EU-nivå eller statsnivå utan att egentligen 
beröra interaktionen däremellan har det utvecklats en ny analysinriktning. 
Den beskriver EU i uttryck som multilayerd,41 multitier,42 'multi-framework, 

38 Heidar, Knut, 2001, s. 99-100, Heidar, Knut & Saglie, Jo, 2001, s.4 
39 Heidar, Knut & Saglie, Jo, 2001, s. 26 
40 Ibid 
41 Weaver, Ole, 1994 
42 Kohler-Koch, Beate, 1997 
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multi-lateral and multi-purpose'43 eller som ett system av "multi-level 
governance" termer som på svenska översatts till det något klumpiga 
begreppet ett system av dynamisk flernivåstyrning.44 EU karaktäriseras i det 
här perspektivet som en jättelik förhandlingsorganisation, en arena för möten 
mellan politiska aktörer och organiserade intressen i en mängd policynät, där 
avsaknaden av en tydlig auktoritativ kraft, skapat normer och regler specifika 
för EU.45 För att kunna delta i förhandlingarna och nå inflytande har de 
inblandade aktörerna, om än präglade och i viss mån begränsade av 
nationella institutionella lösningar, anpassat sitt sätt att såväl organisera sig 
som sina strategier för påverkan. Studierna av förhandlingskulturen inom EU 
där öppenhet, lojalitet och politisk generositet utgör viktiga komponenter har 
bidragit till att kunskapen om hur EU, i avsaknaden av en auktoritativ kraft, 
transformeras, samt att lyfta fram de mekanismer som ligger till grund för 
europeisering av såväl politik som politikens aktörer. 

Nätverk är den metafor som vanligtvis förknippas med det a-hierarkiska, 
informella och gränsöverskridande sättet att organisera sig inom EU.46 Även 
om de europeiska partierna hittills spelat en marginell roll i de nätverk som 
har utvecklats i relation till olika politikområden visar flera studier att även 
partierna anpassat sig till dessa strukturer. Inte minst har de i likhet med 
övriga aktörer organiserat sig i en betydligt plattare nätverksliknande 
organisation jämfört med de partier vi känner från nationell nivå.47 Mot 
bakgrund av detta har Robert Ladrech definierat det europeiska parti
samarbetet som "new patterned relations responding to the needs of their 
respective members adapting to a new level of political action,"48 Kanske 
utgör dessa mönster av relationer också grunden för framväxten "av en ny 
partimodell - det transnationella partiet - som bryter den traditionella, mer 

43 Wallace, Helen, 1999 
44 Johansson, Karl-Magnus, 1999, s.18 
45 Här brukar man skilja begreppet governance från det traditionella begreppet 
government dvs. styre utan en given auktoritet se till exempel Kohler-Koch, Beate & 
Ëising, Rainer, 1999 
46 Nätverk utgör ett slags sociala formeringar, vilka baseras på personliga kontakter. 
Dessa kontakter är inte tillfälliga utan uppvisar ett visst mönster av regelbundenhet. 
Inom ramen för nätverk skapas normer och regler som aktörerna har att förhålla sig 
till. För en översikt över olika former av nätverk se till exempel, Karlqvist, Anders, 
red. 1990 
47 Gidlund, Gullan, 1992, s. 91, se även Johansson, Karl-Magnus, 1997, och 
Ladrech, Robert 1998 
48 Ladrech, Robert, 1998, s.52 
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tungrodda, hierarkiska organisationsprincipen till förmån för lösningar som 
är mer effektiva i EU, nämligen IT-baserade nätverkslösningar och gräns
överskridande informationsflöden ?"49 

Om man som till exempel Gullan Gidlund eller Robert Ladrech definierar 
de transnationella partierna i Europa i termer av europeiska partinät blir det 
relevant att söka nya analysverktyg även för att studera och analysera vad 
som sker inom ramen för partinäten.50 Begreppet nätverk som används allt 
oftare - inte enbart inom statsvetenskapen utan även inom en rad andra 
discipliner,51 har definierats som "ett mönster med viss varaktighet som 
består av knutpunkter (noder) och sammanbindande linjer (länkar). Nätets 
uPPëtft år att hantera de flöden som genereras i noderna. "52 Inom 
statsvetenskapen är det framförallt perspektiv kopplade till begreppet policy-
nätverk som har utvecklats under de senaste 10-15 åren. Begreppet har i 
deskriptivt syfte använts som en metafor för att visa på den mångfald av 
aktörer som är involverade i en beslutsprocess. Det har emellertid även 
använts som ett analytiskt verktyg för att analysera relationerna mellan de 
aktörer som interagerar inom en given policy sektor.53 Till detta bör läggas att 
det även använts teoretiskt för att förklara effekter av en viss företeelse.54 

Nätverk har också definierats som det inom partilitteraturen betydligt vanligare 
förekommande begreppet arena.55 Europaparlamentet har i det avseendet betraktats 
som en arena som förbinder ett nätverk av partiaktiviteter inom EU.56 

Studier av nätverk bygger på vissa grundläggande antaganden om det 
som ska studeras. Det är vissa aspekter och egenskaper som är betydelse
fulla. Det som studeras uppfattas som sammansatt av delar och mellan dessa 
delar råder ett beroendeförhållande. Nätverket utgör således en struktur, men 
det är inte enbart strukturen i sig som utgör fokus för analysen utan även det 
beroende eller de interaktioner som sker inom ramen för strukturen. 
Nätverksbegreppet ska därmed inte enbart förstås i dess konkreta rumsliga 
betydelse utan det är även nödvändigt att identifiera de aktörer som ingår i 
nätverket, deras strategier, nätverkets funktioner etc. för att man ska förstå 

49 Gidlund, Gullan, 1999, s. 128 

siIbid 
Som t.ex. mikrobiologi, datavetenskap, sociologi, nationalekonomi, kulturgeografi etc. 
Gidlund, Janerik, 1990, s. 121 

53 Börzel, Tanya, 1997 
54 Ladrech, Robert, 2000 
55 Sörlin, Sverker, 1990, s.185 
56 Ladrech, Robert, 1998, s.52 
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hur noderna är relaterade till varandra. Frans van Waarden menar att det är 
möjligt att identifiera sju olika dimensioner i ett nätverk. De sju dimensionerna 
är aktörer, funktioner, strukturer, graden av institutionalisering, regler för 
uppförande, maktrelationer samt aktörsstrategier.57 Även om det är relevant 
att ta upp samtliga dimensioner är ett problem med van Waardens uppdelning 
att de olika dimensionerna tenderar att flyta samman. Av nätverkets strukturer 
kan man till exempel utläsa eventuella maktrelationer, men även graden av 
institutionalisering. Även dimensionerna som rör nätverkens funktioner och 
uppföranderegler flyter i viss mån samman. Det är dessutom svårt att analysera 
nätverkets aktörer utan att ta hänsyn till deras strategier i och gentemot 
nätverket. För att underlätta analysen av europeiska partinät används därför i 
den här studien de tre dimensionerna aktörer, strukturer och funktioner. 
Begreppet aktörer motsvaras av partinätets medlemmar dvs. de nationella 
partierna. Strukturerna motsvaras av partiets organisation. Här analyseras 
förutom partinätets organisatoriska utveckling även graden av integrering 
eller institutionalisering, samt maktrelationerna mellan de olika noderna. 
Inom ramen for begreppet funktioner, som är ett grundläggande begrepp 
inom partiteori studeras även de eventuella uppföranderegler som utvecklats 
inom partinätet. Återstoden av det här kapitlet disponeras med utgångspunkt 
från dessa tre dimensioner. 

2.4 Partinätets medlemmar - de nationella partierna 
Partinätets organisation och funktioner kan antas påverkas av vilken typ av 
partier som är medlemmar, hur många de är och partiernas motiv för 
deltagande samt strategier i och gentemot partinätet. Antalet partier i ett 
partinät, beroende på graden av ideologisk homogenitet kan, dels påverka 
möjligheterna att nå gemensamma beslut, dels ha betydelse för partinätets 
legitimitet.58 Men även vilken typ av partier som är medlemmar dvs. stora eller 
små partier, regerings- eller oppositionspartier, men framförallt partiernas 
inställning till den europeiska integrationen torde vara avgörande för 
partinätets utveckling. Att de europeiska partinäten är sammansatta av 

57 Waarden, Frans, van, 1992, se även Ladrech, Robert, 1998 
58 När det gäller det senare har även täckningsgraden betydelse både vad gäller inflytande i 
Europaparlamentet och Europeiska Rådet men även partinätets legitimitet i EU-
medborgarnas ögon. Huruvida partinätet utgör en sammansättning av partier från 
EU:s samtliga medlemsländer eller har medlemmar från enbart ett fåtal länder har 
betydelse för om partinätet kan göra skäl för beteckningen Europaparti. Kan det 
sägas företräda socialistiska, liberala eller kristdemokratiska väljare i hela EU? 
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nationella partier, inbäddade i s ina egna territoriella strukturer, kan givetvis 
av flera skäl utgöra en hämsko för den fortsatta utvecklingen. Det är inte 
orimligt att förvänta sig att det i denna process kan uppstå konflikter mellan 
ideologiska mål, övernationella respektive nationella ambitioner.591 takt med att 
den europeiska och nationella nivån vävs samman kan man dock förvänta sig att 
konflikterna avtar. Det skulle i så fall ta sig uttryck i att den intema makt
fördelningen över tid successivt förskjuts från den nationella nivån till den 
europeiska. Det förutsätter dock en viss grad av strukturella likheter mellan 
medlemspartierna eller att man på olika sätt kan överbrygga de skillnader 
som föreligger mellan partierna. Vilka är då de faktorer som kan antas gynna 
respektive missgynna fördjupad integration? 

Som nämnts tidigare analyserade Oscar Niedermayer redan 1983 de 
europeiska partifederationernas förutsättningar att utvecklas till partier. Analys
modellen baseras dels på partifederationernas organisatoriska utveckling, 
dels på kontextuella variabler som de sociopolitiska och ekonomiska 
förutsättningarna för samarbetet, men stor vikt lades även vid de deltagande 
partiernas profil, samt aktörernas individuella preferenser. Det sistnämnda kan 
sägas motsvara de nationella partiernas motiv för samarbete. Vad gäller partiemas 
profil menar Niedermayer att partisamarbetets intensitet kan förstås med 
utgångspunkt från ideologiska likheter respektive skillnader mellan partierna, 
partiemas placering i det nationella partisystemet, fraktionalisering, partiemas 
varierande storlek såväl medlems- som väljarmässigt, samt skillnader i 
organisering och finansiering mellan partierna. Nidermayer utgår även från 
att stora partier inte har samma behov av samarbete eftersom de kan nå 
inflytande på annat sätt. De mindre partierna däremot har större skäl att 
premiera samarbete eftersom de antas ha större nytta av det.60 

Även Karl-Magnus Johansson gör i sin avhandling 'Transnational Party 
Alliances' om alliansen mellan kristdemokratiska och konservativa partier i 
Europaparlamentet en distinktion mellan faktorer som kan verka pådrivande 
respektive hämmande för etablerandet av transnationellt partisamarbete. De 
transnationella kanalerna utgör i sig en viktig faktor, där kontakter, 
kommunikation och olika socialiseringsprocesser verkar i pådrivande riktning. 
Johansson visar även att institutionella förändringar till följd av den 
fördjupade integrationen inom EU, byte av ledarskap inom partierna samt 

59 Gidlund, Gullan, 1992, s. 197-198 
60 Niedermayer, Oscar, 1983, Dietz, Thomas, M., 1997. För en diskussion om partiers 
motiv och behov av samarbete på europeisk nivå se även Demker, Marie, 1998 
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förändringar i den internationella omgivningen är andra faktorer som gynnar 
transnationellt partisamarbete. Likaså utgör motiven för samarbete där 
framförallt tillgång till transnationella kanaler och EU:s institutioner, samt 
möjligheter att maximera det parlamentariska inflytandet, en pådrivande 
faktor för samarbete. Faktorer som enligt Johansson kan verka i den motsatta 
riktningen härrör framförallt från den nationella nivån där partierna bland 
annat måste ta hänsyn till ideologi och inrikes partikonkurrens.61 

Ytterligare två exempel på forskare som studerat partisamarbete, om än 
utifrån en annan vinkel är Tapio Raunio och Kevin Featherstone. Raunio 
pekar i sin avhandling 'Party Group Behaviour in the European Parliament ' 
på en rad institutionella faktorer, till exempel hur Europaparlamentet är 
organiserat eller de mekanismer som har utvecklats internt i respektive 
partigrupp, som gynnande för samarbete mellan parlamentariker och deras 
partier. Faktorer som kan verka i motsatt riktning är avsaknaden av 
regerings- och oppositionsroller i parlamentet, den svaga länken mellan 
väljare och valda, nationella partidelegationer i partigrupperna, nationella 
intressen, den relativt låga kostnaden att rösta emot sin grupp, den 
ideologiska spännvidden, andra konfliktlinjer än den socioekonomiska, samt 
avsaknaden av eller alltför svaga extraparlamentariska partier. Inte helt 
oväntat visade det sig att samarbetet utsattes för hårda påfrestningar när det 
gällde omröstningar i känsliga nationella frågor.62 

Kevin Featherstones analys av de socialdemokratiska partiernas inställning 
till den europeiska integrationsprocessen, baseras på faktorer som kan indelas i 
tre dimensioner.63 För det första den partiinterna dimensionen, vilket rör sig 
om ideologi, inklusive eventuella fraktionsbildningar, den interna elitens roll, 
fackföreningarnas inflytande, opinionen och partiets policy, samt rollen som 
regerings- eller oppositionsparti. För det andra den nationella dimensionen, 
vilket utgör påverkan från andra politiska partier, perceptioner av ekonomiska 
intressen samt den historiska kontexten. För det tredje den externa 
dimensionen, dvs. externa händelser och influenser, samt samarbetet mellan 
socialistiska partier. Slutsatsen är att partiernas inställning till den europeiska 
integrationsprocessen och dess eventuella förändringar framförallt kan 
förstås mot bakgrund av den partiinterna dimensionen. 

61 Johansson, Karl-Magnus, 1997 
62 Raunio, Tapio, 1996 
63 Featherstone, Kevin, 1988. Samma faktorer har använts av Karl-Magnus Johansson och 
Tapio Raunio, 2001, för en analys av de svenska och finska partiemas inställning till EU. 
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Även om de nedan nämnda studierna, som sammanställts i tabell 2.2, inte är 
fullt ut jämförbara, till exempel analyserar man olika delar av partierna, dvs. 
parlamentsgrupperna eller de extraparlamentariska partierna, är valet av faktorer 
mot vilket analyserna har utförts liknande. Det studierna har gemensamt är 
dessutom slutsatsen att de partiinterna och nationella variablerna är av stor 
betydelse för att man ska förstå det europeiska partisamarbetets möjligheter och 
begränsningar. De externa faktorerna, som till exempel socioekonomiska 
förändringar, har partierna eller partinäten betydligt svårare att påverka. Mot 
bakgrund av att de europeiska och nationella politiska arenorna successivt vävs 
samman torde dessutom de externa faktorerna gälla i stort sett lika för samtliga 
partier. Det betyder inte att man kan bortse från dessa faktorer, men de berör 
snarare partierna eller partinäten som ett kollektiv än som enskilda partier. 

Tabell 2.2. Faktorer som kan antas påverka partiers interna sammanhållning 
Oscar 
Niedermayer 

Karl-Magnus 
Johansson 

Tapio Raunio Kevin 
Featherstone 

Externa faktorer: 

Socio-ekonomisk 
och politisk kontext 

Partispecifika 
faktorer: 

Ex. Partiprofil 

Individuella 
faktorer: 

Ex. aktörernas 
egenintresse 

Partiledarbyte 

Institutionella 
förändringar 

Internationella 
förändringar 

Inflytande 

Maximering av det 
parlamentariska 
inflytandet 

Ideologi 

Arenaskifte 

Institutionella faktorer 
(koodinerings-
mekanismer, 
finansiering, 
specialisering, intern 
arbetsdelning osv.) 

Ideologisk homogenitet 

Avsaknaden av 
regerings- resp. 
oppositionsroller 

Avståndet mellan väljare 
och valda 

Nationella allianser eller 
sektorsallianser 

Den låga kostnaden för 
att rösta mot sin grupp 

Transnationella och 
fraktionaliserade grupper 

Andra skilj elinj er j ämfört 
med nationell nivå 

Svaga extra
parlamentariska partier 

Interna 
dimensionen: 

Ideologi, interna 
eliter, influenser 
från fackföreningar, 
opinionen och 
partiets politik, 
regering/opposition 

Nationella 
dimensionen: 

Påverkan från andra 
partier 

Ekonomiska 
intressen 

Historisk kontext 

Externa 
dimensionen: 

Externa händelser 
och influenser 

Samarbete mellan 
partier 
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Vad gäller de nationella och partiinterna faktorerna är det rimligt att anta 
att det finns en större grad av variation och att det kan ha betydelse för 
partiernas beteende inom ramen för det transnationella partisamarbetet. Om 
man antar att de externa faktorerna är lika för samtliga partier kan man dela in 
de återstående faktorerna i två grupper, dels faktorer som rör de enskilda 
partiernas interna förhållanden, dels faktorer som rör partiernas nationella 
omgivning. Faktorerna kan också delas in i sådana som de enskilda partierna 
har makt över och således kan påverka, dvs interna faktorer och andra 
faktorer som ligger utanför deras kontroll, dvs. externa faktorer. 

Om man utgår från tidigare forskning förefaller de partiinterna faktorerna, 
ideologi och partiernas politik, eventuell fraktionalisering, partiernas motiv 
samt eventuella förändringar i partiernas ledarskikt utgöra rimliga faktorer 
som kan påverka partiemas beteende. Vad gäller eventuella partiledarbyten, 
som till exempel Karl-Magnus Johansson anser är en viktig faktor, måste det 
också beaktas.64 Partiledarbyten kan dock vara ett utfall av andra förändringar 
inom partierna. Utnämningen av partiledningar och även partiledare utgör 
ofta en kompromiss mellan falanger inom partierna. En partiledare som 
driver en fråga utan stöd av det egna partiet torde till exempel inte bli 
långlivad på posten. Det kan dock utgöra en indikator på att det har hänt 
någonting i partileden och kommer att bedömas därefter. 

De faktorer som ligger utanför partiernas kontroll utgör mer stabila 
förutsättningar som till exempel sammansättningen av de nationella parti
systemen och konkurrerande partier. Peter Mair konstaterar att den europeiska 
integrationsprocessen inte har påverkat de nationella partisystemen vare sig 
vad gäller formatet eller funktionssättet i någon större utsträckning.65 Även 
om partierna har möjlighet att förändra sin ideologiska tyngdpunkt över tid 
måste de ta hänsyn till de andra partierna i partisystemen. Partisystem kan 
dessutom vara präglade av specifika skiljelinjer vilka kan skilja sig åt mellan 
länderna. Partiernas position i de nationella partisystemen torde därför utgöra 
en faktor som kan påverka deras möjligheter att samarbeta transnationellt. Det 
förefaller därför rimligt att väga in detta i kartläggningen av ELDR:s 
medlemspartier. Även opinionen och då särskilt EU-opinionen är en viktig 
faktor som partierna måste ta hänsyn till. Det gäller såväl den partiinterna 
som externa opinionen. Mot bakgrund av detta kommer följande faktorer att 
beaktas vid kartläggningen av ELDR :s sammansättning: 1) ideologi 2 ) eventuell 

64 Johansson, Karl-Magnus, 1997 
65 Mair, Peter, 2001, s.48-49 
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fraktionalisering 3) motiv för samarbete 4) regerings- och oppositionsroller, 
dvs. partiernas position i det nationella partisystemet 5) partiernas storlek samt 
6) opinionen. De tre första kan betraktas som partiinterna faktorer dvs. sådana 
faktorer som partierna har större kontroll över jämfört med de tre övriga 
partiexterna faktorerna. Sammantaget antas de olika faktorerna på olika sätt 
påverka partiernas möjligheter till samarbete och således även sätta sin 
prägel på partisamarbetet i sig. Nedan konkretiseras de sex faktorerna i tur 
och ordning. 

2.4.1 Ideologi 
Ideologi är ett mångfacetterat begrepp, men definieras vanligtvis som 
"political or social systems of ideas, values or prescriptions of groups or 
other collectivities and have the function of organizing or legitimating the 
actions of the group.66 Även om man kan diskutera begreppet och dess 
innebörd utgör ideologisk samsyn utgångspunkt för det transnationella 
parti samarbetet. Genom att definiera vilka partier som kan bli respektive inte 
kan bli medlemmar definierar de europeiska partinäten själva gränsen för 
den egna ideologins räckvidd. Detta kan i sig påverka det transnationella 
partisamarbetet i såväl positiv som negativ riktning. Om partierna är nära 
varandra ideologiskt antas det gynna samarbete och vice versa. Vad gäller 
den ideologi som ligger till grund för samarbetet inom ELDR, menar Gordon 
Smith att "(P)olitical scientist have some difficulty in dealing with the nature 
of liberalism and the role played by liberal parties ". Det beror enligt Smith 
framförallt på att: 

"there is a streak of ambiguity running through European liberalism 
which is seen in the va ried character of liberal parties: some are regarded 
as belonging to the left, some are more home on the right, while others 
hover uneasily between the two. Other poli tical traditions, it is true, also 
gives rise to uncertainties, but not to the same extent."67 

Det är inte enbart statsvetare som har haft problem att definiera liberalism. 
Ända sedan ELDR bildades 1976 har man brottats med dilemmat att å ena 
sidan vara så internt sammanhållna som möjligt, å andra sidan att vara så 
stora som möjligt för att kunna konkurrera med övriga politiska krafter. 

Diik, Teun A., v an, 1998, s.3. Denna definition är dock inte helt okontroversiell utan 
problematiseras av författaren som utvecklar nya kon cept och teorie r om begrepp et 
67 Smith, Gordon, 1988, s. 16 
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Enligt Simon Hix och Christopher Lord präglas dock den europolitiska arenan 
av två olika skiljelinjer, dels den traditionella höger-vänsterdimensionen, dels 
integrationsdimensionen, dvs. inställningen till integrationsprocessen.68 ELDR:s 
problem kan framförallt hänföras till den socioekonomiska konfliktlinjen. 
Vad gäller integrationsdimensionen har de flesta av ELDR:s medlemspartier 
däremot varit relativt eniga om integrationsprocessens fortsatta utveckling 
och har bedömts stå varandra betydligt närmare längs denna skiljelinje 
jämfört med i höger-vänsterfrågor. 

Ideologi är dock ingenting statiskt utan tenderar att förändras över tid. 
Förändringarna kan bero på tidsandan, men de kan också ha andra orsaker. 
Även om partier på nationell nivå vanligtvis är relativt homogena finns ofta 
åtminstone två olika falanger i partierna, beroende på vilken av falangerna 
som besitter mest makt i partiet kan den ideologiska tyngdpunkten variera 
över tid.69 I viken utsträckning ideologi påverkar partisamarbetet kan därför 
inte ses isolerat från eventuella fraktionsbildningar i partierna. 

2.4.2 Fraktionalisering 
Idealbilden av partier och hur partier organiserar sig är att de är internt 
sammanhållna. Som nämnts ovan är det inte ovanligt att det finns olika 
falanger inom partierna och beroende på vilken av falangerna som för tillfallet 
innehar makten kan de ideologiska bevekelsegrunderna variera. Det kan 
emellertid finnas mer djupgående konflikter inom partierna. Panebianco gör en 
distinktion mellan olika typer av falangbildningar: tendenser, fraktioner och 
subgrupper.70 Det vill säga falangerna kan vara mer eller mindre organiserade, 
men även territoriellt baserade. Det är framförallt eventuella fraktionsbildningar 
som är intressanta för den här studien. Tendenser finns i mer eller mindre 
utsträckning inom alla partier och det kan vara svårt att avgöra hur starka de 
är. Fraktioner utgör mot bakgrund av sin organiseringsgrad ett större hot mot 
ett parti eftersom det riskerar att splittra partiet, med väljarflykt eller nya 
partibildningar som följd. Den nya konfliktlinje som har uppstått i och med 
den europeiska integrationsprocessens fortskridande har i vissa fall resulterat i 
fraktionsbildningar - framförallt i nordiska partier. Om partierna är 
fraktionaliserade är det rimligt att anta att det verkar hämmande för det 

68 Hix, Simon & Lord, Christopher, 1997, se även Hooghe, Liesbet & Marks, Gary, 1998 
69 Se till exempel Beyme, Klaus von, 1985 
70 Panebianco, Angelo, 1988, s.61 
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nationella partiets representanter att följa partilinjen i ELDR:s olika fora.71 Om 
flera partier är fraktionaliserade lä ngs samma skiljelinjer utgör det dessutom en 
möjlig grund för samarbete även inom det europeiska partinätet. Att 
inkorporera fraktionaliserade partier kan därför medföra att man lägger 
grunden till intern splittring även inom ramen för ELDR. 

2.4.3 Motiv för medlemskap 
I ett nätverksperspektiv antas de involverade aktörerna ha motiv eller 
strategier både inom nätverket och gentemot nätverket. De skapar eller 
använder nätverken för att tillfredsställa sina behov, intressen och mål och de 
utarbetar strategier för att nå inflytande och bibehålla sitt oberoende. Strategier 
bidrar till skapandet av nya strukturer varför det ä r av avgörande betydelse för 
nätverket vilka strategier de olika aktörerna arbetar efter.72 

Anledningen till att ELDR bildades var primärt att samordna de liberala 
krafterna inför de första direkta valen till Europaparlamentet 1979, men även 
att demokratiskt legitimera den redan etablerade partigruppen och EU:s 
institutionella struktur. Av stadgarna framgår det även att partiets syfte är att 
bidra till integrationen av Europa genom att "strenghten the liberal, 
democrat and reform movement in the EU and throughout Europe". Det kan 
enligt stadgarna uppnås bland annat genom att söka en gemensam position i 
alla viktiga problem som påverkar EU och kommunicera denna med 
väljarna. Det finns således ett motiv, som kan sägas vara överordnat de 
övriga motiven för samarbete.73 Eftersom ett krav för medlemskap är att 
respektive medlemsparti ska acceptera stadgarna är det rimligt att anta att de, 
som nämnts ovan, åtminstone har ambitionen att, i princip, uppfylla det. Men 
som också har nämnts tidigare är det inte säkert att det alltid är möjligt. Inte 
minst beroende på att de gemensamma målen ibland kan kollidera med de 
enskilda partiernas motiv för samarbete. 

71 Det kan givetvis finnas fraktioner med utgångspunkt från den socioekonomiska 
skiljelinjen. Mer genomgripande konflikter längs denna skiljelinje är dock ofta lösta 
sedan lang tid tillbaka. I den liberala partifamilj en har detta dessutom ofta medfört 
att partierna har splittrats vilket kan förklara varför det finns flera liberala partier i 
ett och samma partisystem. 
72 Waarden, Frans, van, 1992, s.37 
73 Detta sammanfaller med Gunnar Sjöbloms, 1968, tes att partiemas överordnade 
mål är att förverkliga sin politik. Detta kan uppnås genom att partierna förverkligar 
delmålen att maximera sitt parlamentariska inflytande och väljarstödet men även 
intern sammanhållning. 
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De nationella partiernas behov av att på olika sätt möta de nya politiska 
villkor som följer av den europeiska integrationen varierar sannolikt, liksom 
motiven. Medlemskap i transnationella partiorganisationer tillför en 
transnationell dimension till såväl de olika arenor där partierna verkar som 
till partiernas målsättningar till exempelvis förverkliga sina idéer, eller att 
maximera sitt inflytande via ökat väljarstöd. Det är dock komplicerat att 
bedöma partiers motiv dels på grund av att de sällan är klart uttalade och 
dels på grund av att officiella motiv inte alltid stämmer överens med 
inofficiella målsättningar eller strategiska val. Jag har ändå valt att ta med 
partiernas motiv som en faktor i analysen av ELDR:s medlemspartier 
eftersom tidigare forskning bland annat har pekat på att medlemskapet i 
europeiska partinät kan motiveras dels utifrån en slags partidiplomatisk 
strategi dvs. en metod för nationella partier - särskilt i små stater - att hävda 
sitt lands intresse. Det kan definieras som en motåtgärd som partierna "vidtar 
utanför landets gränser för att öka eller bevara Sveriges makt i världen och 
samtidigt värna om sina nationella maktpositioner ",1A Dels kan det vara ett sätt 
för partierna att genom samarbete få större genomslag för sina idéer både 
nationellt och internationellt. Det skulle då kunna utgöra ett sätt, särskilt för små 
partier, att utvidga sitt ideologiska inflytande. Samarbetet skulle således grunda 
sig på framförallt ideologiska drivkrafter och inte vara så nationellt bundet. I 
det senare fallet sammanfaller motiven med de gemensamma målsättningarna i 
ELDR och kan då i högre utsträckning förväntas bidra till enighet. 

2.4.4 Regering eller opposition 
Studier av förhållandet mellan en regering och dess parti visar att relationen 
ofta är mer komplex än vad som kan förväntas. Jean Blondel och Maurizio 
Cotta menar till exempel att en regering inte enbart utgör ett exekutivt 
verktyg i händerna på ett parti. Regeringar innehar vanligtvis en relativt hög 
grad av autonomi i relation till det egna partiet. 

"Interpreting the government as a purely executive tool in the hands of 
the parties is an oversimplification: the government is not merely a 
dependent variable. Governments enjoy a signifi cant extent of autonomy 
vis-à-vis parties in many cases; they also exercise influence on the 
parties."75 

74 Jerneck, Magnus, 1990, s. 151 
75 Blondel, Jean och Cotta, Maurizio, 1996, s. 249 
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Författarna menar att även om det i Europa finns stöd för tesen att sambandet 
mellan regeringen och dess parti är relativt starkt vad gäller regeringens 
respektive partiets policy, så utgör regeringen även en representativ aktör. 

"The government is an institution representing the state in both ext ernal 
and internal affairs : while parties may pursue their goals the government 
has to ensure that the state is maintained and that answers are given to the 
issues which cannot be shelved."76 

Även Gunnar Sjöblom menar att rollerna mellan oppositions- och 
regeringspartier skiljer sig åt eftersom regeringsståndpunkter också ligger till 
grund inte enbart för konkret handlande utan även för handlandets effekter. 
Oppositionspartier är däremot enbart ansvariga för de eventuella eller troliga 
effekterna av sina ståndpunkter.77 Regeringspartierna måste därför ta ett helt 
annat ansvar för sina idéer och förslag än oppositionspartier. 

Av den anledningen kan partier i regeringsställning ha svårigheter att 
jämka sig samman inom ramen för det transnationella partisamarbetet. Detta 
torde vara ännu svårare för partier som sitter i en regeringskoalition eftersom 
man då ofta är beroende av kompromisser mellan de olika koalitions
partierna. Kompromisser som kan vara överordnade överenskommelser eller 
behov av samordning inom ramen för ELDR. De nationella partiernas 
placering inom ramen för det nationella partisystemet torde därför vara av 
betydelse för möjligheterna att samarbeta inom ELDR. 

För regeringspartier innebär ELDR dessutom enbart en inflytandekanal 
av flera över beslutsprocessen i EU. Regeringspartier har till skillnad från 
oppositionspartier tillgång till ministerrådet. De partier som innehar 
statsministerposten eller utrikesministerposten har dessutom även tillgång till 
Europeiska Rådet. Det är därför möjligt att regeringspartier inte uppfattar 
ELDR som lika viktigt för möjligheterna till inflytande som oppositionspartier 
vars enda inflytandekanal är just via ELDR. Detta innebär i sin tur att 
oppositionspartierna som inte har direkt tillgång till Europeiska Rådet blir 
beroende av regeringspartierna för att nå inflytande - vilket i sin tur 
förmodligen ger regeringspartierna makt att styra inriktningen på politiken 
inom ELDR. 

76 Ibid. s 262 
77 Sjöblom 1968, s. 45-46 
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2.4.5 Stora respektive små partier 
Enligt Oscar Niedermayer kan de nationella partiernas storlek ha betydelse 
för i vilken utsträckning man vill samarbeta och därigenom bidra till den 
interna sammanhållningen. Små partier bedöms ha större skäl att samarbeta 
jämfört med stora partier.78 Eftersom liberala partier vanligtvis definieras 
som små partier, framförallt mot bakgrund av partiernas relativt svaga stöd 
på den elektorala arenan, har detta bedömts utgöra ett problem för det liberala 
partisamarbetet som helhet. Alla liberala partier motsvarar dock inte 
'prototypen' för ett litet parti eftersom många partier har eller har haft 
inflytande som vida överstiger partiernas väljarmässiga inflytande via rollen 
som koalitionspartner.79 

Svårigheterna att bedöma partiers inflytande härrör delvis från problemet 
att definiera vad ett litet parti är. Om man som Peter Mair menar att alla 
partier som har stöd av 15% eller färre av väljarna kan definieras som små 
partier är nästan samtliga liberala partier små partier.80 Problemet med denna 
definition är att den inte säger någonting om partiernas faktiska eller 
potentiella inflytande. Niedermayer tar i sin analys av partifederationerna 
utgångspunkt i Giovanni Sartoris test av partiernas relevans vid bedömningen 
av partierna. Partier anses som irrelevanta om de under en längre tid inte 
kommer i fråga som underlag för skapandet av koalitionsregeringar. Ett parti 
anses inte heller relevant om det inte på något sätt påverkar inriktningen på 
partikonkurrensen, dvs. om partiet saknar "blackmail potentiaF,sl Ett exempel 
på det senare skulle till exempel kunna vara ett regionalt eller etniskt baserat 
parti som inte konkurrerar längs samma skiljelinje som de övriga partierna i 
ett partisystem. Även om Sartoris test förefaller relativt enkelt, är det svårt 
att applicera. Dels för att det inte tar tillräcklig hänsyn till att det kan ske 
förändringar över tid beroende på fluktuationer inom väljarkåren. Dels för att 
testet inte väger in möjligheten att det bildas oheliga allianser i syfte att 
konkurrera ut övriga partier i partisystemet. Vid behov kan dessutom ett 
parti bidra till att stödja en regering i olika sakfrågor eller för att man finner 
att alternativet till den sittande regeringen inte är önskvärt. Enligt Gordon 
Smith måste därför Sartoris test modifieras och framförallt måste man ta 
hänsyn till i vilket slags partisystem som respektive parti verkar. 

78 Niedermayer, Oscar, 1983, se även Dietz, Thomas, 1997 
79 Müller-Rommel, Ferdinand, 1991, s. 3 
80 Mair, Peter, 1991 
81 Sartori, Giovanni, 1976, s.l22ff 
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" 'Smallness,' is, in fact, above all a systemic quality. In other words, the 
definition of a small party must not be divorced from considering the 
situation of one party in respect of all others in a particular party system. 
Smallness is a relative concept and therefore one that is specific to a party 
system." 82 

Det är således omöjligt att på förhand fixera storleken, utan att ta hänsyn 
till partisystemet i sig, hur partierna är placerade i detta system, samt 
partiernas inflytande på såväl den parlamentariska som den elektorala 
arenan.83 I till exempel ett tvåpartisystem kombinerat med majoritetsval 
spelar ofta det tredje största partiet en marginell roll på den parlamentariska 
arenan. Brittiska Liberal Democrats är till exempel uteslutna från 
regeringssamarbete, trots att det under perioder haft relativt starkt stöd bland 
väljarna. Det betyder emellertid inte att de två större partierna inte har tagit 
hänsyn till partiet. Smith menar till exempel att "the battle for centre ground 
of the electorate had the effect of altering the direction of party 

„84 competition . 
I ett så kallat 'two-and-a-half-party system ' kan det lilla partiet, som till 

exempel tyska FDP gjorde under lång tid, spela en vågmästarroll och 
följaktligen ha stort inflytande i relation till partiets väljarstöd. Detta under 
förutsättning att partiet har en central plats i partisystemet och inte utgör ett 
flygelparti. Även i ett flerpartisystem kan små partier ha ett stort inflytande, 
under förutsättning att de stora partierna inte bildar en kartell (jfr ex. 
Schweiz) och på så sätt exkluderar de små partierna från makten. 

Sartoris test är således relevant, under förutsättning att man även tar 
hänsyn till partiets position i partisystemet, men även dess potentiella makt 
på såväl den parlamentariska som elektorala arenan. Beroende på vilket 
inflytande man har på dessa två arenor kan partier antas vara mer eller 
mindre intresserade av samarbetet inom ramen för ELDR, samt att anpassa 
sig till gemensamma ställningstaganden. 

82 Smith, Gordon, 1991, s 25, kursiv i orginaltexten. 
83 Ibid 
84 Ibid. s.29 
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2.4.6 Opinionen - internt och externt 
Utifrån studier av opinionsstrukturer inom partier har John May formulerat 
en lag om s.k 'curvlinear disparity'. Enligt detta definierar May väljarna 
som relativt moderata ur ideologiskt hänseende medan aktivister eller 
politiska ledare på lokal eller regional nivå definieras som extremister. Om 
lagen stämmer innebär det att partiets ledning är fångad mitt emellan dessa 
två grupper vilka båda utövar olika men, åtminstone för partiledningen, 
viktig makt. Medan väljarna eventuellt garanterar väljarframgångar, ansvarar 
aktivisterna eller partimedlemmarna för nomineringen dvs. förutsättningen för 
ledningen att kunna bli omvald.85 Även om Mays lag inte saknar kritik visar 
den på ett intressant dilemma i de fall där partimedlemmarnas åsikter skiljer 
sig från väljarnas.86 Vilken av grupperna ska i så fall partiledningen 
hörsamma? En EU-kritisk hemmaopinion eller kritiska väljare kan tvinga 
partierna att moderera sina EU-ståndpunkter i syfte att inte förlora väljare. 
Det kan i sin tur verka hämmande för sammanhållningen eftersom ELDR 
som helhet är relativt välvilligt inställt till en fördjupning av EU-projektet. 
En återhållsam linje kan dock visa sig olönsam för partiledningen om man 
har ambitionen att även tillfredsställa en EU-vänlig intern partiopinion.87 

Beroende på om det finns och i så fall hur stora skillnaderna är i respektive 
partis interna partiopinion kan det antas ställa till med problem för möjligheter 
att nå intern sammanhållning på europeisk nivå. 

Stödet bland medborgarna för det europeiska integrationsprojektet har 
dock generellt sett sjunkit under den senaste tioårsperioden. Klyftan mellan 
eliten och medlemmarna, vad gäller den framtida inriktningen av EU har 
därmed vuxit.88 Beroende på hur stor skillnaden är mellan eliten och 
medborgarna kan man anta att det på olika sätt påverkar de nationella 
partiernas förutsättningar till samarbete särskilt mot bakgrund av att väljarna 
och partimedlemmarna återfinns på nationell nivå. 

Sammanfattningsvis antas de sex olika faktorerna, dvs. 1) ideologi 
2) eventuell fraktionalisering 3) motiv för samarbete 4) regerings- och 
oppositionsroller, dvs partiernas position i det nationella partisystemet 
5) partiernas storlek samt 6) opinionen, kunna påverka det europeiska 
partisamarbetet i olika riktningar och således också möjligheterna till 

85 May, JohnD., 1973, s, 135-51 
86 Se till exempel Jensen, Roger Buch, 1999 
87 ELDR Statutes 1999 
88 Se till exempel Hix, Simon, 1999a, s. 134 ff. 
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fördjupad integration mellan partinätets medlemmar. Faktorerna kommer att 
ligga till grund för analysen av de enskilda medlemspartierna, men även av 
partinätet i sig. 

2.5 Partinätets organisation 
I partinätets organisation studeras förhållandet mellan noderna och mönstret av 
sammanlänkningar. Viktiga variabler är därför som nämnts tidigare, storleken 
på partinätet, men även dess gränser, dvs. vem som kan bli medlem i nätverket 
och på vilka grunder. Ideologisk homogenitet är viktigt för att partinäten ska 
kunna nå sammanhållning för att därigenom utöva inflytande på beslutsprocessen. 
Samtidigt har partinätets storlek i sig betydelse för graden av inflytande i 
olika parlamentariska församlingar. Strävan att bli större kan därför stå i 
motsatsställning till strävan att nå ökad ideologisk sammanhållning Att väga in 
vilka kriterierna är för medlemskap är således viktigt för att man ska urskilja 
partinätets gränser, huruvida det är öppet eller slutet, vilket kan antas påverka 
dess förutsättningar att agera. Överhuvudtaget är frågan om maktfördelningen i 
partinätet intressant, särskilt mot bakgrund av den diskussion om införandet av 
individuellt medlemskap som förs i de olika partinäten, men även inom ramen 
för de partistadgar som är under utarbetande i EU.89 Om det införs skulle det 
innebära en reell maktförskjutning från de nationella partierna till det europeiska 
partinätet, givetvis under förutsättning att de lyckas värva medlemmar. 

Detta implicerar att maktrelationerna i partinätet kan förändras över tid. 
Det är avhängigt vilka aktörer som ingår i partinätet, dvs. vilka partier som 
är medlemmar, vilken typ av partier det är, stora eller små, regeringspartier 
eller oppositionspartier osv. Men makten och inflytandet i partinätet kan även 
hänföras till olika positioner i partinätet som till exempel partinätets 
partiledare eller gruppledaren i Europaparlamentet. Traditionellt utgör partier 
hierarkiska organisationer där makten är asymmetriskt fördelad, med mer 
makt i toppen och mindre i basen. I de europeiska partinäten kan förhållandena 
antas vara det omvända så länge som de nationella partierna är självständiga 
i förhållande till det Europiska partiet. Nätverkstanken baserar sig dock på 
idealet att makten ska vara symmetriskt fördelad mellan de olika aktörerna. 
Aktörerna ska i princip ha: 

89 Europeiska Unionens Råd: Förslag till rådets förordning om stadgar för och 
finansiering av europeiska politiska partier, 2001. 
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"möjlighet att kommunicera på lika villkor och välja bort sitt deltagande. 
Aktörerna kan spela på hela klaviatu ren i Hirschmans kategorier, exit, 
protest och lojalite t. En konsekvens av aktörerna s självständighet är att 
beslutsformerna blir konsensusinriktade förhandlingar, även om det 
föreligger tydliga målkonflikter."90 

Maktfördelningen i partinätet utgör därmed inte enbart en karakterisering av 
partinätet i sig utan kan också vara en motor for strukturella förändringar.911 
nätverkstermer antas makten mellan de olika noderna och internt i de olika 
noderna kunna förändras över tid. Det kan i sin tur påverka nätverkets 
stabilitet, graden av institutionalisering, men även dess funktioner. Andra 
variabler som antas påverka nätverkens stabilitet är intensiteten och styrkan, 
dvs. frekvensen och varaktigheten i relationen mellan de olika noderna. Om 
intensiteten har ökat över tid i kvantitativa mått mätt, kan man på goda 
grunder anta att det även har skett en ökning i kvalitativ eller substantiell 
bemärkelse. Det är dock i sin tur beroende av en annan variabel nämligen 
densiteten eller tätheten i nätverket, vilket är ett annat uttryck för graden av 
sammanlänkningen i nätverket. Mot bakgrund av detta är även graden av 
centralitet, dvs. om vissa noder är mer sammanlänkade än andra, eller om en 
av noderna fungerar som en slags spindel i nätet, en fokal punkt, intressant. 
Olika former av koordinering och samordning krävs för att ett nätverk ska 
kunna uppfylla sina funktioner. 

Överfort till det europeiska partinätet är såväl stabilitet, institutionalisering 
som funktioner intressanta att studera, liksom partisamarbetets varaktighet. I 
vilken utsträckning som ELDR utgör en fokal punkt kan jämföras med det 
krav som Rudolf Hrbek menade att ELDR måste uppnå för att om möjligt 
kunna etablera en partiorganisation på europeisk nivå.92 

Tanken med bildandet av ett Europaparti och skapandet av en central 
ledning och administration var att partiet skulle ha en samordningsfunktion, 
särskilt vad gäller de europeiska valen. Dess status och då framförallt i 
vilken utsträckning som de nationella partierna har delegerat makt till 
partinätet men även till Europaparlamentsgruppen, anger var i partinätet 
besluten fattas och vem som har mandatet att fastställa vilka ståndpunkter 
som ska ligga till grund för samarbetet. 

90 Gidlund, Janerik, 1990, s.124 
91 Waarden, Frans, van, 1992, s.36 
92 Hrbek, Rudolf, 1988, s. 466 
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Flera av variablerna är därmed relaterade till varandra. Stabiliteten 
tenderar att öka med intensiteten, symmetriska maktförhållanden, strikta 
medlemskriterier och en relativt autonom central organisation. Det bidrar i 
sin tur till en mer koordinerad aktivitet vilket institutionaliserar relationerna och 
"rutiniserar" erfarenheterna av samarbetet.93 Därmed kan man även anta att 
det går att skönja olika faser i partinätets utveckling, dvs. från lösliga former 
av partisamarbete till allt fastare. Utvecklingen kan dock ske även i den 
andra riktningen. Huruvida partinätet kan karaktäriseras som fastare eller 
lösligare kan i sin tur antas ha betydelse för i vilken utsträckning det har 
inflytande över nationella partiers organisatoriska och idémässiga utveckling. 

Hur mäter man då makten i partiet och eventuella förändringar/ 
förskjutningar av makt? 

2.5.1 Länken till de nationella partierna 
Den heuristiska analysmodell som Oscar Niedermayer utarbetade 1983 med 
syfte att bedöma de europeiska partifederationernas status och förutsättningar 
för utveckling bygger på antagandet att EU utvecklas i federativ riktning. 
Partierna förutsätts således kunna spela en likartad roll som i federala stater. 
Analysmodellen är därmed inte specifikt utvecklad för att analysera 
nätverksliknande strukturer. Även om det finns skäl att ifrågasätta såväl 
modellens utgångspunkter som den utveckling den förespeglar lämpar den sig 
väl som ett analysredskap även av länkar mellan noderna i ett europeiskt 
partinät, dvs. för att studera intensiteten i kontakterna och samarbetet mellan 
primärt två av partinätets noder - de nationella partierna och den 
gemensamma partiorganisationen. 

Niedermayers modell baseras på Ernst Haas elit- och processbetonade 
integrationsdefinition.941 modellen är det möjligt att följa den partpolitiska 
utvecklingen från ett löst organiserat kontaktnät till en samarbetsfas för att 
därefter utmynna i en integrationsfas. Den utveckling som partierna förutsätts 
genomgå liknar den utveckling som i partiteoretiska termer ofta benämns 
institutionalisering. Angelo Panebianco beskriver till exempel hur partier i 
ett formativi skede ofta utgör ett verktyg för dess medlemmar att uppnå vissa 

93 Waarden, Frans, van, 1992, s.35 
Ernst Haas definierar integration som en: "process, whereby political actors in 

several distinct national settings are persuaded to shift their loyalties, expectations 
and political activities towards a new and larger centre, whose institutions possess or 
demand jurisdictions over the preexisting national states." 1958, s.16 
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mål. I takt med att partiet institutionaliseras genomgår det dock en kvalitativ 
förändring vilket bland annat leder till att partiet förlorar karaktären av ett 
verktyg. Bevarandet av partiet och dess överlevnad blir istället ett mål för en 
stor del av partiets anhängare.95 För att återvända till Niedermayers modell 
mäter indikatorerna frekvensen av interaktion och graden av integration som 
visar i vilken utsträckning de nationella partiernas autonomi reduceras till 
förmån för det europeiska partiet. Indikatorerna som listas i tabell 2.3 nedan 
faller in under tre rubriker, permanent kommunikation, permanent organisation 
samt gemensam policyformulering. 

Graden av kommunikation är en viktig indikator som anger i vilken 
utsträckning som samarbetet institutionaliseras eller integreras. Den 
organisatoriska indikatorn indelas i e tt antal mätbara komponenter. Förutom 
i vilken utsträckning organisationen kan sägas inneha en permanent 
organisation analyseras partiets kriterier för medlemskap. Utmärkande för 
integrationsfasen är att medlemskåren är sammansatt av enskilda individer. 
Dessa kan vara organiserade i territoriellt baserade underavdelningar. Under 
samarbetsfasen däremot kan det förekomma flera olika former av 
medlemskap. Antingen är endast nationella partier medlemmar eller så finns 
någon form av dubbelmedlemskap, dvs. att både partier och individer är 
medlemmar, men då endast individer som är medlemmar i något medlems
parti. En tredje variant är att det finns någon form av parallell-medlemskap 
dvs. såväl partier men också individer som inte behöver vara medlemmar i 
något medlemsparti. Förekomsten av underavdelningar och deras status är en 
komponent som inte existerar under kontaktfasen men är formellt och 
stadgemässigt reglerade under integrationsfasen. 

95 Panebianco, Angelo, 1988, s. 53 
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Tabell 2.3 Komponenter som anger interaktionsgrad 
Kontakt Samarbete Integration 

1. Permanent 
kommunikation 

Temporär Permanent Permanent 

2. Permanent 
organisation 
Permanent transnationell 
organisation 

Nej Ja/transnationell Ja/överstatlig 

Individuellt medlemskap Nationellt 
parti 

Nationellt parti/ 
parallellt eller 
dubbelmedlemskap 

Enskilda individer 

Transnationella 
underavdelningar 

Nej Ja med eller utan 
strukturella 
bindningar 

Ja med stadgemässig 
status 

Inkorporerandet av 
underavdelningar i 
beslutsfattandet 

Nej Eventuellt Ja 

Representationsprincip Jämlik Jämlik/proportionell Majoritet 

Konfliktlösningsprincip Konsensus Kvalificerad 
majoritet 

Enkel majoritet 

Kompetensområde Begränsat Begränsat Obegränsat 

Användandet av 
gemensamma symboler 

Nej Parallell Permanent 

Egna finansiella medel Nej Ja Proportionellt/offentligt 

3. Gemensam 
policyformulering 

Nej/ja Ja Ja 

Kommentar: Tabellen har bearbetats med utgångspunkt från tabell i, Dietz, Thomas 
1997, s. 27 

Makten inom partinätet granskas främst genom principerna för representation 
och konfliktlösning. Dessa två komponenter avspeglar i vilken utsträckning 
de nationella partierna överför makt till det gemensamma partiorganet. Under 
kontaktfasen råder konfederala principer, dvs. lika representation och makt 
för samtliga medlemmar, för att under de senare faserna övergå till 
proportionell representation. Samma principer gäller för de konfliktlösnings-
metoder som tillämpas. Under den inledande fasen är det konsensus som 
gäller vid omröstningar för att därefter successivt övergå till majoritets
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lösningar. De områden som det europeiska partinätet har kompetens att fatta 
beslut över är ytterligare en komponent som anger hur makten fördelas 
internt. Här avspeglas utvecklingen i att kompetensområdet successivt utvidgas. 

I vilken utsträckning som gemensamma symboler används anses även det 
ha betydelse för graden av integrering. Under kontaktstadiet existerar inga 
gemensamma symboler. Under samarbetsstadiet däremot används de nationella 
partiernas och det europeiska partiets symboler parallellt med varandra, för 
att under integrationsfasen smälta samman till ett gemensamt namn och en 
gemensam logotyp. 

Vad gäller partiets finanser finns denna komponent inte med i Niedermayers 
modell. Thomas Dietz, som med utgångspunkt från Nidermayers modell 
analyserar den gröna partifederationen, menar dock att även detta är ett 
relevant mått på graden integration och för att kunna analysera det 
europeiska partiets autonomi i förhållande till de nationella partierna.96 

Enligt Richard S. Katz och Peter Mair utgör partiers finansiering ett viktigt 
skäl till varför partierna i hög utsträckning har kunnat frigöra sig från sina 
medlemmar eller andra intressen och snarare blivit beroende av staten.97 

Dietz menar att skillnaden mellan de olika faserna utgörs av att partiets 
finanser till att börja med är begränsade och ad hoc mässiga för att 
sedermera övergå till en proportionellt baserad medlemsavgift per parti. 
Slutligen består det av bidrag från de individuella medlemmarna eventuellt i 
kombination med bidrag från partiets territoriella underavdelningar. Vad man 
skulle kunna lägga till i modellen är någon form av offentlig finansiering, 
vilket ytterligare skulle förstärka det europeiska partinätets självständighet i 
relation till de nationella partierna, men däremot inte till EU. 

Slutligen granskas även den gemensamma policyformuleringen. Här rör det 
sig om handlingar i form av gemensamma aktioner eller kampanjer, gemensamma 
ställningstaganden (resolutioner, pressmeddelanden, arbetsgrupper etc.) 
samt formuleringen av partiprogram och valmanifest. Ju mer detaljerade den 
gemensamma policyformuleringen är desto högre integrationsgrad. 

Ett problem med den modell som utarbetats av Niedermayer och Dietz är, 
som nämnts ovan, att den tar som utgångspunkt att EU utvecklas i federal 
riktning och att partierna således ska komma att efterlikna partier i federativa 
stater. Nidermayers och Dietz modell torde trots det deterministiska slutmålet 

96 Dietz, Thomas, 1997 
97 Katz, Richard, S. & Mair, Peter, 1995 
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ändå vara möjlig att applicera på det europeiska partisamarbetet. En annan 
svaghet i deras modell är att man inte tar hänsyn till länkarna mellan 
Europapartiet och EP-gruppen dvs. i vilken utsträckning som interaktionen 
mellan de nationella partierna och EP-gruppen samt EP-gruppen och den 
extraparlamentariska organisationen förändras. För att om möjligt kunna ta 
hänsyn till dessa länkar, kompletteras den med en analysmodell utvecklad av 
Knut Heider och Ruud Koole. 

2.5.2 Länken till partigruppen i Europaparlamentet 
Partigrupperna i Europaparlamentet är den äldsta formen för transnationellt 
partisamarbete. Redan under Kol- och stålunionens första år bildades 
partigrupper baserade på de tre politiska tendenser som dominerade i 
medlemsländerna, en kristdemokratisk, en socialistisk och en liberal 
partigrupp. Partigruppernas ledamöter var till en början utnämnda av de 
nationella parlamenten och hade ofta dubbla uppdrag, dvs. de var 
parlamentariker både på nationell och europeisk nivå. Länken mellan de 
nationella partierna och partigrupperna i Europaparlamentet torde 
därmed ha varit relativt stark. 

Det är dock rimligt att anta att relationerna mellan de nationella partierna 
och partigruppen av flera skäl förändrades i samband med valet till Europa
parlamentet 1979. För det första på grund av att Europaparlamentarikerna 
nu hade egna mandat i d en meningen att de var direktvalda. För det andra 
att Europaparlamentarikerna inte längre förväntades sitta på dubbla stolar, 
dvs. att de inte samtidigt skulle vara parlamentariker på såväl europeisk som 
nationell nivå.98 För det tredje etablerades de extraparlamentariska parti
organisationerna vilka gjorde anspråk på att samordna och leda arbetet i 
Europaparlamentet. 

98 Enligt Europaparlamentets Rules of Procedure, kapl:2, förväntas ledamöterna verka 
oberoende. 
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Figur 2.1 Partigruppens position i det europeiska partinätet 

Länkar mellan partigrupp och den europeiska 
partiorganisationen 

Svaga Starka 
Länkar mellan 
partigrupp och Partiorienterad 
nationella Svaga Autonom Dominerar/dominerad 
partiorganisationer 

Starka Nationellt orienterad Integrerad 
Dominerar/dominerad 

Kommentar: Figuren har bearbetats med utgångspunkt från tabell 1.2 i Heidar, Knut 
& Koole, Ruud, 2000, s.12 

Denna position mellan det nationella och det europeiska har för den 
enskilde ledamoten beskrivits som ett korstryck mellan olika och delvis 
konkurrerande intressen som kan sätta ledamotens lojalitet på prov." 
Samtidigt visar undersökningar att partigruppen har skapat sig ett visst 
oberoende i förhållande' till såväl nationell nivå som till det europeiska 
partiet. Dels beroende på de speciella arbetsvillkor som råder i Europa
parlamentet, dels beroende på att det är partigruppen som finansierar en stor 
del av den europeiska partiorganisationens verksamhet. 

I takt med att den nationella och den europeiska nivån successivt vävs 
samman kan man dock förvänta sig att relationerna mellan de olika noderna 
förändras och eventuellt förstärks. Relationerna kan beroende på utvecklings
nivå som visas i figur 2.1, ta sig uttryck i åtminstone fyra olika positioner. 

I det fall där partigruppen är autonom i förhållande till såväl den 
europeiska partiorganisationen som till de nationella politiska partierna är den 
förra förmodligen nyligen etablerad och eller svagt utvecklad. Det finns 
därmed inga starka incitament att centralisera beslutsfattandet. Ett exempel 
på en autonom grupp skulle kunna vara där medlemmarna är centrerade 
kring en karismatisk ledare eller att flera små partier är centraliserade kring 
en stor partidelegation.100 

99 Gidlund, Gullan, 1992, s.198, se även Lécureuil, Christophe, 1996, s. 193 
och Raunio, Tapio, 2000. 
100 Heidar, Knut & Koole, Ruud, 2000b, s.12-14. 

62 



När länken mellan den europeiska partiorganisationen och partigruppen 
är stark, men relationerna till de nationella partierna är svag finns en 
partiorientering. Här kan antingen partigruppen vara dominerad av 
den europeiska partiorganisationen eller omvänt dvs. partigruppen dominerar 
samarbetet. Den extraparlamentariska organisationen är i det fallet relativt 
väl utvecklad. 

När länken mellan den europeiska partiorganisationen däremot är svag 
men länken till de nationella partierna är stark är partigruppen nationellt 
orienterad dvs. makten ligger i huvudsak hos de nationella partierna.101 Man 
kan dock tänka sig att partigruppen, i sin egenskap av expert på EU-frågor 
och den time-lag som existerar mellan de olika nivåerna, också kan 
dominera de nationella partierna dvs. att det är i pa rtigruppen som även de 
nationella partiernas EU-policy utformas. 

Slutligen kan partigruppen vara fullt ut integrerad med de två övriga 
noderna vilket till exempel kan ta sig uttryck i form av att partigruppens 
ledare också är partiledare och erkänd som sådan även av de nationella 
partierna. Makten, i form av vem som primärt företräder partiet offentligt, 
centreras således till en av noderna, istället för två. En lösning som inte är 
helt ovanlig i nationella partier men som vanligtvis också orsakar en 
spänning mellan det extra-parlamentariska respektive parlamentariska partiet. 

2.6 Partinätets funktioner 
Politiska partiers huvudsakliga funktion antas vara att fungera som en länk 
mellan väljare och valda.102 I sin artikel om catch-all partier delar Otto 
Kirchhemier in denna funktion i tre olika delar. Förutom den elektorala 
funktionen, även den participatoriska funktionen, dvs. partiernas utformning 
av olika policyalternativ med vilka de konkurrerar om väljarnas gunst, samt 
den integrativa funktionen där partierna förutsätts bidra till integrationen av 
samhället genom att organisera och uttrycka krav på förändring.103 

Man kan till exempel tänka sig att partigrupper etablerar den europeiska parti
organisation enbart i syfte att komma i åtnjutande av den offentliga finansiering som 
EU- länderna för närvarande planerar att införa. 
102 Lawson, Kay, 1988, s.l3ff. 
103 Kirchheimer, Otto, 1966. 
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En kritik som riktats mot de europeiska partierna är, som nämnts tidigare, 
att de inte anses fylla dessa funktioner och inte heller andra funktioner som 
brukar tillskrivas partier på nationell nivå. Det är en kritik som faller tillbaka 
på en problematik som hela det europeiska integrationsprojektet an ses vara 
behäftat med. Det så kallade demokratiska un derskottet är ett samlingsbegrepp 
för en rad brister vad gäller EU:s demokratiska legitimitet, där avsaknaden 
av möjligheter att utkräva ansvar av de styrande kan sägas utgöra problemets 
kärna. I de nationella politiska systemen spelar de politiska partierna i det 
avseendet en nyckelroll. Det är också här som partiernas elektorala funktion, 
jämfört med andra organisationer kommer till uttryck. Genom att partier i 
nationella partisystem presenterar olika alternativ i valen kan väljarna påverka 
det politiska styrets utformning. Eftersom partinätens roll i Europavalen än 
så länge är begränsad anses länken mellan väljare och valda vara svag. 
Väljarnas preferenser ligger inte heller till grund för någon regerings
bildning.104 Förutsättningarna för att partinäten ska kunna fylla exakt samma 
funktioner som nationella partier förefaller därför inte särskilt realistisk. 

Föreställningen om demokrati som något oupplösligt förknippat med 
nationalstaten är det synsätt som dominerar såväl den politiska som teoretiska 
debatten. Mot den bakgrunden anses det enda sättet att demokratisera EU att 
överföra nationella system till europeisk nivå. Meningarna om en sådan 
utveckling är möjlig eller ens önskvärd är däremot delade. Ett alternativt 
synsätt, presenterar Janerik Gidlund och Magnus Jerneck i boken - Komplex 
flernivådemokrati, Regional lobbying i Bryssel. Författarna menar att den 
europeiska integrationsprocessen kan vara ett uttryck för att villkoren för den 
politiska demokratin håller på att omvandlas. Europa skulle då befinna sig i 
en transitionsfas mellan två ordningar: 

"en representativ ordning inom ramen för den industrialiserade national
staten och en annan politisk ordning inom ramen för ett kunskapssamhälle 
präglat av teknisk utveckling, individualisering, globalisering och politisk 
integration. Där den europeiska integrationen kan ses som en av flera 
tänkbara politiska anpassningar till de nya villkoren".105 

Det representerar i så fall ett paradigmskifte som, enligt Gidlund och 
Jerneck, kan ha såväl teoretiska som praktiska konsekvenser. Denna 
transitionsfas mellan två demokratiformer kan till exempel innebära att den 
varken kan leva upp till kriterierna för den representativa demokratin eller 

104 Thomassen, Jaques & Schmitt, Hermann, 1997, se även Lord, Christoffer, 1998a 
105 Jerneck, Magnus & Gidlund, Janerik, 2001, s. 12. 
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för den nya formen. Även om det i f asen mellan två ordningar etableras en 
form av demokratiskt ingenmansland behöver det dock inte medföra att man 
slutar att ställa demokratiska krav eller kritiskt granska det framväxande 
politiska systemet. Det är också här, i denna transitionsfas, som de 
europeiska partierna skulle kunna fylla en viktig funktion genom att på olika 
sätt bidra till förändringsprocessen, precis som man gjorde i samband med att 
den representativa demokratin fick sitt genomslag på nationell nivå i början 
av förra seklet. Utmaningen är i så fall att försöka koppla samman någon 
form av demokrati med det förhandlingssystem som EU utgör. Till skillnad 
från de slutna förhandlingsrummen i kommissionen och ministerrådet utgör 
Europaparlamentet en öppen arena. I Europaparlamentet har partierna till 
exempel ett forum där de kan ta initiativ till en öppen diskussion kring de 
frågor som avhandlas inom EU. Även i anslutning till Europeiska Rådet har 
det etablerats fora där partierna kan fylla en viktig funktion. 

Det är möjligen något tidigt att med säkerhet kunna fastslå vilka de 
europeiska partiernas funktioner är. Eftersom partinäten är sammansatta av 
nationella partier kan man anta att de traditionella funktioner som förknippas 
med de nationella partierna även lyfts upp på europeisk nivå, eller 
åtminstone att man strävar efter att fylla samma funktioner. Det är dock inte 
helt givet att partinäten ska eller ens bör uppfylla samma funktioner. Det är 
mycket möjligt att man utvecklar funktioner som är specifika för den miljö 
man verkar i. Vilka dessa eventuellt är eller skulle vara är dock som sagt 
oklart. Den enda av de traditionella partifunktionerna som är formellt 
fastslagen är den integrativa funktionen. Partierna förutsätts utgöra en form av 
integrationsagenter genom att etablera kontaktnät som länkar samman de 
olika nivåerna. Detta sammanfaller med partiernas egna strävanden att nå ett 
så starkt stöd som möjligt för att på så sätt kunna utöva inflytande i enlighet 
med respektive partis egna värderingar. För att partierna ska kunna fungera 
som integrationsagenter är det nödvändigt att partierna i ett första steg 
förmår integrera den egna organisationen såväl organisatoriskt som 
ideologiskt.106 Intern sammanhållning utgör därför en viktig förutsättning för 
att ett parti ska kunna nå denna övergripande målsättning. Men samman
hållning är också nödvändig - oavsett partityp eller partisystem, för att 
väljarna ska kunna ha möjlighet att ta ställning till någotsånär konsistenta 
politiska alternativ i konkurrens med varandra. 

106 Parsons, Talcott, 1956, Lipset, Seymour, M. & Rokkan, Stein, 1967 
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Partinätens primära funktion i det här läget kan därför sägas vara att mobilisera 
politiska resurser i olika beslutssituationer och att via förhandlingar koordinera 
eller jämka samman olika åsikter och intressen. Graden av sammanhållning 
utgör därmed ett mått för att bedöma i vilken utsträckning som de europeiska 
partiorganisationerna, i det här fallet ELDR, har utvecklats till en så kallad fokal 
organisation, dvs. en slags spindel i nätet där dessa förhandlingar kan äga rum. 

Frågan om hur politiska ståndpunkter kan och eventuellt bör koordineras 
mellan de olika beslutsnivåerna och de olika aktörerna är komplicerad och 
fylld av konflikter mellan nationella intressen och partiintressen. Hur denna 
lojalitetskonflikt utvecklas är intimt förknippad med integrationsprocessens 
fortskridande, dvs. om utvecklingen leder till ett verkligt europeiskt partisystem. 
Intressant för den här studien är emellertid primärt hur partierna löser 
koordinationsproblemen. Om man utgår från definitionen att partierna inte är 
över- eller underordnade varandra i en hierarki utan ömsesidigt beroende, 
samtidigt som de har såväl gemensamma som motstridiga intressen blir 
förhandlingar den "naturliga" formen för beslutsfattande.107 I anslutning till 
detta kan man även anta att det har uppstått ett antal uppföranderegler som 
påverkar samarbetet. Partinätens flöden dvs. interaktioner och beslut - skulle 
därmed kunna definieras som en särskild form av auktoritativt beslutsfattande 
vilket baserar sig på en icke-hierarkisk samordning mellan sinsemellan suveräna 
partier på framförallt europeisk nivå, men även i ökande grad på nationell 
nivå. Intensiteten och stabiliteten i dessa flöden kan antas ha en avgörande 
betydelse för partinätets förmåga att utveckla andra funktioner, men även i 
vilken mån de nationella partierna till exempel via idédiffusion och 
socialiseringsprocesser påverkas eller 'europeiseras' till följd av samarbetet. 

EU har karaktäriserats som ett "gigantiskt, komplicerat förhandlingssystem" eftersom 
medlemsländerna inte är inordnade i en formell hierarki utan ömsesidigt beroende. 
Ole Elgström och Christer Jönsson beskriver i uppsatsen EU som förhandlingssystem de 
drag som är utmärkande för EU som ett förhandlingssystem. Förutom mångfalden 
av aktörer har förhandlingsprocessen ofta informella inslag, vilket betyder att de inte 
alltid försiggår inom ramen för de formella EU-organen. Förhandlingsparterna 
tenderar att gå in och ut ur processen och deltar således sällan från början till slut. 
Ett annat utmärkande drag är att de är kontinuerliga eftersom de sker i det som 
brukar betecknas som skuggan av framtiden. Att arbeta i skuggan av framtiden 
medför i regel ett gott samarbetsklimat eftersom parterna vet att ae kommer att ha 
med varandra att göra under överskådlig tid, och beter sig således därefter. 
Förhandlingarna kan dessutom sägas vara institutionaliserade, vilket innebär att de 
präglas av normer och regler, till exempel minoritetsskydd och informella principer 
som juste retour. En princip som bygger på att afla ska fa ut någonting av 
förhandlingarna. En följd av detta är enligt Jonsson och Elgström bland annat att 
samarbetslösningar är vanligare än i andra internationella sammanhang. 1999, s. 70. 
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2.6.1 Europeisering av partipolitik? 
Forskning om den europeiska integrationsprocessen har under de senaste 
åren allt mer kommit att fokusera på - europeisering, dvs. hur nationella 
strukturer och institutioner påverkas av den interaktion som sker mellan den 
nationella och europeiska nivån. Europeisering kan sägas utgöra en process 
där Europa och då särskilt EU blir en allt viktigare politisk referenspunkt för 
aktörer på den nationella nivån.108 

Interaktionen mellan de olika nivåerna antas leda till att de nationella 
strukturerna och den nationella politiken påverkar den regionala integrationen, 
vilken i sin tur genererar oberoende109 europeiska strukturer. Dessa strukturer 
antas i sin tur ha tillräckligt stor självständighet för att kunna påverka de 
nationella strukturerna och institutionerna på olika sätt.110 Det betyder inte 
att europeiseringen leder till att nationalstaten och dess institutioner vittrar 
sönder för att så småningom helt gå upp i en större enhet. Det leder snarare 
till att nationalstaten transformeras för att på så sätt bättre anpassa sig till sin 
omgivning. Begreppet europeisering syftar således inte enbart till de 
aktiviteter eller det institutionsbyggande som sker i Bryssel eller Strasbourg, utan 
även till det som sker på den nationella nivån till följd av integrations
processen. Teoretiskt har begreppet inte så mycket kopplats till internationell 
politik eller integrationsforskning som till organisationsteori. Det gäller även 
analyserna av europeiseringens effekter på de politiska partierna. Än så 
länge har däremot enbart ett fatal studier ägnats åt hur detta eventuellt 
påverkar partiernas politiska budskap på ett mer konkret plan, vilket är en 
brist eftersom EU i hög grad styrs av partipolitiker. 

Om det sker en europeisering av partipolitiken, dvs. att partierna närmar 
sig varandra åsiktsmässigt, antas det ske i anslutning till det europeiska 
partisamarbetet och kan vara en följd av en sammanjämkningsprocess av 
partiers politiska budskap i den europeiska partiorganisationen. Det kan 
också vara en följd av samarbetet i partigruppen i Europaparlamentet, eller 
genom samarbete mellan enskilda eller grupper av partier inom ramen för 
partinätet eller parlamentsgruppen. Men det kan också vara en följd av att 
partierna på såväl europeisk som nationell nivå tvingas ta ställning till olika 
policies och beslut som kommer upp på den europeiska dagordningen. Det 

108 Hanf, Kenneth & Soetendorf, Ben, 1998, s. Iff. 
109 Hur oberoende kan givetvis diskuteras. 
110 Green Cowles, Maria et. al. 2001. Detta synsätt brukar hänföras till den så kallade 
fjärde fasen av europeisk integrationsstudier. 
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kan till exempel gälla frågor relaterade till den inre marknaden som krav på 
harmoniserad skattelagstiftning, socialförsäkringssystem eller liknande. 

Ett teoretiskt såväl som empiriskt problem är hur man kan särskilja 
europeiseringen från den allmänna internationaliseringen eller trans-
nationaliseringen.111 Politikens internationalisering påverkar på olika sätt den 
nationella politikens villkor oavsett den europeiska integrationsprocessen. 
Samhällen såväl som de politiska problemen och beslutsfattandet 
internationaliseras, vilket innebär att allt fler områden av traditionell inrikes
politisk karaktär berörs av det internationella beslutsfattandet.112 En skillnad 
mellan internationalisering och europeisering är att studier av det senare har 
en territoriell avgränsning. Det betyder inte att de beslut som fattas eller den 
politik som bedrivs inom ramen för EU sker i ett slags vakuum. I själva 
verket utgör kanske europeiseringen och internationaliseringen två sidor av 
samma mynt.113 Det man kan konstatera för de europeiska partiernas del är 
dock att det har skett en förskjutning av partiernas intresse och kontakter från 
s.k. partiinternationaler eller motsvarande till förmån för europeiska samarbets
organisationer.114 Intresset har allt mer kommit att fokusera på det 
europeiska samarbetet, och då särskilt inom ramen för EU. Min utgångs
punkt i studien av en eventuell europeisering av partipolitik, är därför även 
den i hög grad kopplad till utvecklingen inom EU. Det betyder inte att jag 
bortser från andra faktorer som kan bidra till att påverka partipolitiken. Det 
kan ju till exempel vara så att det sker en förändring i partiernas budskap, 
vars ursprung inte står att finna i det europeiska partisamarbetet, utan kanske 
snarare kan förstås med utgångspunkt från den allmänna inter
nationaliseringen av politiken. Att särskilja de två kan emellertid vara 
problematiskt, men eftersom syftet med studien inte är att spåra dessa länkar 
utan att studera det som sker inom ramen för den europeiska integrations
processen är detta ett mindre problem. Jag återkommer emellertid till denna 
diskussion i kapitel 5. 

1 Begreppet internati onalisering används som en sammanfattande benämning av 
sammanvävningen mellan stater. I den svenska maktutred ningen beskrivs den som 
en "process som manifesterar sig i en framväxt av olika slags nätverk av 
kommunikation, transaktion och över statsgränserna." Hansson, Göte & Stenelo, 
Lars-Göran, 1990, s.7. Begreppet transnationalisering betonar de icke-statliga aktörernas 
internationella aktiviteter och ifrågasätter det statscentristiska synsättet inom 
internationell politik. Mörth, Ulrika, 1996, s.33. 
112 Goldmann, Kjell, 1994, s. 3 
1,3 Mörth, Ulrika, 1996, s.56 
114 Jerneck, Magnus, 1997, s.130 
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2.6.2 Europeisering genom idédiffusion 
En möjlig mekanism bakom europeiseringen av partipolitik ä r idédiffusion.115 

Lauri Karvonen definierar diffusion som en "process varigenom innovationer 
sprider sig från medlemmar av ett socialt system till ett annat".116 Med 
innovationer menas alltifrån tekniska uppfinningar till ideologiska eller 
politiska idéer. Grundantagandet är att det finns en sändare och en mottagare 
och att imiteringen eller kopieringen av en policy är en medveten handling.117 

Teorin tar fasta på den kommunikationsprocess som sker mellan aktörer inom 
ramen för en given kontext, ett kommunikationssystem. Diffusion främjas, ju 
större kontaktfrekvensen och kontakttiden mellan två system är, ju mer integrerat 
kommunikationssystemen är och desto färre buffertgrupper som existerar i 
det mottagande samhället, dvs. grupper som är fientligt eller negativt 
inställda till sändarsamhället.118 

Även om själva begreppet idédiffusion inte har använts, kan studier av 
kommunikationsprocesser och dess konsekvenser spåras tillbaka til l den tidiga 
integrationslitteraturen. Efter att ha studerat Kol- och Stålunionen menade 
Ernst Haas, att de inblandade aktörerna, främst den politiska eliten, till följd 
av kommunikationen och interaktionen mellan olika politiska nivåer skulle 
genomgå en social inlärningsprocess. En process som i takt med att den över
nationella nivån växte i betydelse skulle leda till ett lojalitetsskifte från den 
nationella nivån till den övernationella. Att skifta lojaliteter betydde enligt Haas 
inte att aktörerna skulle släppa alla förtöjningar för att enbart hänge sig åt 
någon slags europeanism, utan snarare att det skedde någon form av konvergens 
av olika intressen."9 Även inom transaktionalismskolan poängterades vikten 
av social kommunikation, olika kanaler för kommunikation och nätverk, vilka 
över tid skulle leda till uppbyggandet av en gemenskap och delade värderingar.120 

•ErJjêt Christop Knill & Dirk Lehmkul, 1999, finns åtminstone tre olika mekanismer som 
leder till europeisering. Förutom mekanismer som leder till institutionella förändringar 
eller regelförändringar, kan förändrade värderingar och förväntningar också leda till 
europeisering, dvs. att europeiseringen följer en slags kognitiv logik. Idédiffusion 
skulle kunna utgöra en form av det sistnämnda. 
116 Karvonen, Lauri, 1981, s.7, se även Borell, Klas & Johansson, Roine, 1996, s. 32. 
Synonymer till begreppet idédiffusion är policy transfer, policy convergence, lesson 
drawing samt emulation. För en kritisk översyn av idédiöusionslitteraturen se 
Dolowitz, David & March, David, 1996 
117 Karvonen, Lauri, 1981, s. 15 
1,8 Ibid, s.15 
119 Haas, Ernst, 1958, s. 16ff 
120 Deutsch, Karl et. al., 1957 
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Efter den tidiga integrationsforskningen kan kommunikationsprocessernas 
betydelse för den europeiska integrationen sägas ha hamnat något i 
skymundan. Det är först på senare tid som betydelsen av idéer och 
kommunikationsprocesser återigen har kommit i fokus vid studiet av den 
europeiska integrationsprocessen, bland annat inom ramen för de perspektiv som 
beskriver EU i termer av ett dynamiskt flernivåsystem.121 Europeiseringen, 
skulle då ske i komplexa icke-hierarkiska nätverk, där kommunikationen 
karaktäriseras av förhandlingar och konsultationer mellan olika nivåer. 

Förutom att kontakter och kommunikation anses som grundläggande 
inom idédiffusionsteorin förutsätter teorin att det åtminstone finns en viss 
grad av strukturell likhet mellan de olika aktörerna, till exempel 
"förenligheten av olika värdesystem".122 I likhet med nyinstitutionalismen 
antas idédiffusion också gynnas av institutionella strukturer som länkar 
samman aktörerna. Genom att strukturera aktörernas politiska beteende kan 
institutioner bidra till att påverka såväl innehållet som utfallet av politiken.123 

Det kan dock vara svårt att avgöra om idédiffusion verkligen ägt rum. 
Ulrika Mörth menar i sin avhandling, 'Vardagsintegration - La vie 
quotidienne - i Europa', att det kan vara komplicerat att skilja mellan sändare 
och mottagare inom ramen för den europeiska integrationsprocessen. Mörth 
menar snarare att det rör sig om en tvåvägskommunikation där det centrala 
blir att identifiera kontaktkanaler och möjligheterna till interaktion. Difïusions-
forskningens kriterier för att avgöra om diffusion ägt rum, dvs. tidpunkten 
för införandet av en policy, likheterna mellan åtgärderna, förekomsten av 
kontakt mellan systemen, kan knappast avgöra om diffusion ägt rum. De kan 
enligt Mörth dock ge en indikation på ett eventuellt samband mellan olika 
länders policyåtgärder, eller i det här fallet förändringar av partiers 
politiska ståndpunkter.124 

Ett grundläggande antagande vid studiet av policydiffiision är att det utgör en 
rationell process, dvs. att det handlar om ett medvetet val att imitera eller 

121 För en diskussion om detta se t.ex. Gidlund, Janerik, 1995, Mörth, Ulrika, 1996, 
Jachtenfuchs, Marcus, 1997, m.fl 
122 Kammen, Lauri, 1981, s. 15 
123 Putnam, Robert D.1988, s.7 se även Mörth, Ulrika, 1996, s. 78 
124 Mörth, Ulrika, 1996, s. 183-4 En viktig skillnad mellan Karvonens och Mörths 
undersökningar är att i den förra undersöktes hela policyprocesser, dvs. från 
initiering till implementering. Mörths undersökning rör den nationella policy-
processen i relation till den europeiska integrationen. Henne s slutsatser är således 
mer relevanta än Karvonens för den studie som jag avser att göra. 
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kopiera en idé. Frågan är vad som menas med medvetet val och hur kan man 
fastställa att det handlar om ett medvetet val? Enligt Lauri Karvonens under
sökning av idédifYusion mellan Finland och Sverige, byggde den finländska 
kopieringen av svensk lagstiftning på ett finländskt behov av ny lagstiftning. 

Vad gäller partier kan de sägas ha ett ständigt behov av policyförändring, 
i den meningen att de behöver uppdatera politiska ställningstaganden av mer 
konkret och tidsbunden karaktär i takt med att de av någon anledning blir 
förlegade. Men partier kan också vara i behov av idéer om de ställs inför nya 
problem eller nya politikområden som kan vara fallet inom EU. Det påstås 
emellertid att partier inte förändrar sina grundläggande värderingar om det 
inte är absolut nödvändigt.125 Upprepade valnederlag126 och konkurrens från 
andra ideologiskt näraliggande partier127 är två faktorer som dock tycks skapa 
ett behov av att revidera grundläggande ställningstaganden i syfte att nå ökat 
inflytande. Men det är också troligt att samordningen mellan partier inom 
ramen för det europeiska partisamarbetet kan skapa en press på partier att 
förändra sin politik i syfte att uppnå större trovärdighet på såväl nationell som 
europeisk nivå. Vid vilka tillfallen infaller då den där situationen när det inte 
tycks finnas någon annan lösning för ett parti än att förändra sitt budskap? 

Förändringsbenägenheten tycks vara avhängig ett antal samverkande faktorer 
som till exempel väljarnas attityd i olika frågor, partiets position i parti
systemet, tilltron till partimanifestet, intresset bland de som är involverade i 
processen osv. Marie Demker prövar i sin avhandling, I nationens intresse? 
Gaullismens partiideologi 1947-1990, under vilka omständigheter som de 
gaullistiska partierna i Frankrike ändrat sin ideologi. Utifrån tre hypoteser, 
(i) att en förändring av partiideologi följer av sviktande väljarstöd, (ii) att en 
förändring av partiideologi följer av en förändring av valsystem och eller nya 
partier i partisystemet och (iii) att en förändring av partiideologi följer av 
byte av partiledare/ledning och eller förändring av partiorganisation. Demker 
kommer fram till att förändring framförallt har skett som en följd av 
sviktande väljarstöd, men att det även har skett förändringar till följd av 
ändringar i partiorganisationen och på grund av ändringar i partisystemet. I 
samtliga av de påvisade fallen har mer än en faktor påverkat förändringen. 
Den starkaste korrelationen finns dock mellan väljarstöd och ideologisk 
förändring. Det betyder inte att det alltid sker en förändring när partiet 

125 Robertson, David, 1976, s.38 
126 Demker, Marie, 1993, s.278 
127 Marks, Gary & Wilson, Carole, 1999. s. 130 
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förlorar väljare. Men partierna tycks vara som mest benägna att förändra sina 
ståndpunkter när ett av parternas grundläggande mål, röstmaximering, inte 
uppfylls. Det är i och för sig inte så märkligt eftersom ett valnederlag kan 
påverka det som traditionellt anses vara partiers övriga mål dvs. möjlig
heterna till politiskt inflytande och programförverkligande, men även leda 
till missnöje vilket kan äventyra den interna partisammanhållningen.128 

Vid studiet av huruvida det sker en europeisering av partiers ståndpunkter 
kan man därför inte bortse från att eventuella bakomliggande faktorer som 
till exempel sviktande väljarstöd, kan bidra till att förklara varför ett parti är 
benäget att ta till sig impulser utifrån. De två övriga hypoteserna kan redan 
så här inledningsvis, till följd av det europeiska partisamarbetet, sägas ha 
viss giltighet. Medlemskapet i EU påverkar de nationella partisystemen i så 
motto att de flesta av de nationella partierna är medlemmar i en europeisk 
partiorganisation. Medlemskapet i ett europeiskt partinät får konsekvenser för 
de nationella partiernas sätt att arbeta. Men det kan också finnas andra 
faktorer som påverkar partiernas förändringsbenägenhet, vilket måste 
beaktas i den empiriska studien. Det kan vara faktorer som bestäms av den 
nationella strukturen, som till exempel politiska institutioner, relationerna 
mellan samhället och staten, värderingar och normer som finns inbäddade i 
den politiska kulturen.129 Man får dock i den här diskussionen inte glömma 
att det inom partierna ständigt sker en idéutveckling. Utökade kontakter med 
andra partier kan leda till att partierna upptäcker nya idéer och lösningar som 
de 'frivilligt' tar med sig hem. 

Sammantaget tjänar nätverksansatsen, dvs. där aktörer, organisation och 
funktioner inkluderas, som ett analytiskt redskap för att fullgöra syftet med 
avhandlingen, dvs. att kartlägga ELDR:s organisatoriska och idémässiga 
utveckling och därmed även analysera i vilken utsträckning ELDR är på väg att 
skapa en partiorganisation på europeisk nivå. Vad gäller partinätens funktioner 
är det primärt den integrativa funktion som kommer att studeras och då med 
tonvikt på den interna integrationen. Innan den empiriska studien tar vid 
presenteras de metodologiska överväganden som gjorts inom ramen för 
avhandlingsarbetet. 

128 Demker, Marie, 1993 
129 Risse-Kappen, Tomas, 1994, s.187 
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2.7 Metodologiska överväganden - om fallstudie som metod 
Analysen av ELDR:s framväxt och utveckling är en fallstudie av trans-
nationellt partisamarbete. Den kan också sägas utgöra en nätverksanalys i 
den bemärkelsen att ELDR betraktas som ett nätverk av liberala aktörer på 
nationell och europeisk nivå. Inom ramen för detta nätverk analyseras de 
olika organisatoriska enheterna eller noderna men även relationerna mellan 
dessa. Fallstudier anses särskilt väl lämpade när syftet med en undersökning 
är att försöka fånga en dynamisk process, som i det här fallet en 
integrationsprocess, samt när frågeställningen eller studiens grundläggande 
antaganden innebär att man måste försöka utveckla en ny inriktning på 
forskningen,130 eller utveckla och finslipa teorier.131 

Den eller de metoder som väljs för att besvara en frågeställning ska 
naturligtvis vara anpassade till forskningsproblemets art och utifrån de frågor 
man ställer sig. Det betyder att det kan finnas såväl för- som nackdelar med 
valet av metod. När det, som är aktuellt i det här fallet, gäller att studera 
komplexa sociala enheter eller processer, där en mångfald av variabler kan 
vara av betydelse för att förstå företeelsen ger fallstudien den fördelen, till 
skillnad från till exempel komparativa studier med många fall och få 
variabler, att man far ett större utrymme att upptäcka och tolka de kontext
egenskaper som kan bidra till att belysa undersökningens frågeställning. 

Redan Aristoteles definierade det som kommit att bli viktiga grund
läggande metoder inom vetenskapen: deduktion, induktion och abduktion.132  

Deduktion, där slutsatsen följer av vad man har i premisserna, utgör en 
idealtyp för teoriutveckling utifrån grundantaganden. Induktion används för 
att generera teorier baserade på empiriska iakttagelser eller fakta. Utgångs
punkten i fallstudier sägs därför ofta vara induktiv. Det är emellertid svårt 
för att inte säga helt omöjligt att helt förutsättningslöst hantera ett empiriskt 
material eftersom det man betraktar eller tolkar alltid präglas av forskarens 
egna förförståelse för ett problem.133 Den abduktiva forskningsprocessen, som 

13U Yin, Robert, K. 1994 
131 Eckstein, Harry, 1992 
132 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, 1994 

Weber, Max, 1968, "All knowledge of cultural reality, as may be seen, is always 
knowledge from particular points of view. When we require from this historian and 
social research worker as an elementary presupposition that they distinguish the 
important from the trivial and that he should have the necessary "point of view" for 
this distinction, we mean that they must understand how to relate the events of the 
real world consciously or unconsciously to universal "cultural values" and to select 
out those relationships which are significant for us" s. 81-82. 
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till sin karaktär är interaktiv mellan teori och empiri, kan därför bättre sägas 
beskriva tillvägagångssättet, om än inte framställningen, i den här fallstudien 
av ELDR:s utveckling. Abduktion "innebär att ett (ofta överraskande) enskilt 
fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster som, om det vore riktigt, 
förklarar fallet i fråga. (...) Under processens gång utvecklas dels det 
empiriska tillämpningsområdet successivt, dels justeras och förfinas även 
teorin (dvs. det föreslagna övergripande mönstret). "134 Abduktion medför 
att analysen inte är ett strikt test av en specifik teori. Det innebär inte heller att 
de empiriska iakttagelserna studeras förutsättningslöst. Abduktionen i denna 
avhandling utgör ett samspel mellan den kunskap som bygger på litteratur 
och den kunskap som genereras i den empiriska undersökningen. 

I valet av ELDR som studieobjekt och en abduktiv ansats finns möjlighet 
att lägga en ny pusselbit till förståelsen av den partipolitiska utvecklingen 
inom EU. Studiens fokus begränsar givetvis vilket bidrag undersökningen 
kan ge, vilket inte betyder att det inte är möjligt att generalisera, i meningen 
att det är möjligt att finna mönster som också kan användas för att förstå 
utvecklingen i andra partinät, utifrån denna enskilda fallstudie. Nackdelen 
med att göra en fallstudie är emellertid att det kan vara svårt att fullt ut 
bedöma styrkan av de faktorer eller variabler som kan anses utgöra hinder 
eller möjligheter för det europeiska partinätets utveckling. Eftersom partinäten 
verkar i samma miljö och under likartade förutsättningar kan man dock, på 
goda grunder, anta att problemen och möjligheterna är likartade. 

Fallstudien som metod karaktäriseras ofta som holistisk, dvs. den gör 
anspråk på att visa en helhetsbild av en enskild företeelse. Verkligheten 
torde dock vara mer komplex än att en forskare fullt ut kan avbilda 
verkligheten. Ambitionen i den här avhandlingen är därför något mer 
modest. Givetvis är syftet att försöka ge en så heltäckande bild som möjligt 
av ELDR: s utveckling. Partiverksamhet präglas dock både av formella och 
informella processer, där särskilt de senare kan vara svåra att fånga, de 
resultat som presenteras utgör därför min tolkning av ELDR: s utveckling. 

Att jag betonar att det är min tolkning av ELDR:s utveckling som 
presenteras ska dock inte tydas som om jag ansluter mig till den falang i 
debatten om objektivitet inom samhällsvetenskaperna som hävdar att 
objektivitet är omöjligt att uppnå varför man lika gärna kan strunta i att ens 
försöka. Istället delar jag till exempel Gunnar Myrdals uppfattning, i boken 
Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen, att man så långt det är möjligt 

134 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, 1994, s. 42, se även Eriksson, Johan, 1997 
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ska sträva efter att beskriva och analysera faktiska förhållanden. Jag delar 
även Myrdals uppfattning att det är svårt och inte heller önskvärt att frigöra 
sig från den förförståelse vi har för olika samhällsproblem.135 Det är denna 
förförståelse som styr oss till specifika forskningsproblem eftersom vi är 
intresserade av dem.136 För att om möjligt ändå försöka förhålla sig objektiv 
och för att undvika skevheter är det därför nödvändigt att klarlägga de 
antaganden som bestämmer den teoretiska och empiriska forskningen så att 
den kan granskas med avseende på såväl relevans som signifikans. 

"Samhällsvetenskapen eller i någon viss gren inom samhällsforskningen, 
har ingen rätt att ge sig ut för att vara "amoralisk" eller "apolitisk". Den 
kan aldrig vara "neutral" eller "objektiv" i den traditionella meningen av 
dessa termer. Den är alltid och med logisk nödvändighet grundad på 
moraliska och politiska värderingar och är förpliktad att explicit redogöra 
för dem och ge skäl varför de valts. När detta har klargjorts och 
värderingarna har förts fram i ljuset, kan också vem som helst, som tycker 
att en speciell forskning grundar sig på vad han anser vara felaktiga 
värderingar, klandra den på denna grundval. Han inbjuds också att göra 
om undersökningen och omforma dess resultat genom att ersätta de 
värdepremisser som använts i den med andra."137 

Ambitionen i den här avhandlingen har därför varit att så tydligt som möjligt 
klargöra de antaganden som ligger till grund för analysen av ELDR, men 
även att i de empiriska avsnitten beskriva partisamarbetet med relativt hög 
detaljeringsgrad för att läsaren ska kunna bedöma relevansen i de resultat 
som presenteras. 

135 Myrdal, Gunnar, 1968, s. 16 
136 Ibid. s. 57 
137 Ibid. s. 67-68. Myrdal menar också att "(ä)ven om forskaren utgår från opportunistiska, 
förvrängda synsätt i ett speciellt problem, så kommer utövandet av hans forskning 
att självt gradvis rätta till dessa synsätt. Fakta sparkar, som jag burkar säga. I detta 
avseende har samhällsvetenskapen visat sig ha en självläkanae kraft", s. 40.1 de fall 
när värdepremisserna, som forskaren inte har redogjort för, hålls dolda, innehåller de 
presenterade resultaten logiska fel", s. 50-51. Myrdal menar således att det inte är fel 
med värdeladdade begrepp under förutsättning att de är klart definierade, om de 
däremot inte redovisas och definieras skapas utrymme för skevheter. För en vidare 
diskussion om objektivitet inom samhällsvetenskaperna, se Bergström, Lars, 1976, 
som ansluter sig till "hypotesen att samhällsvetenskaperna kan vara objektiva i den 
meningen att de endast ger resultat som inte innehåller några värderingar. (Detta 
gäller både makro- och mikronivå) Men däremot kan jag inte tycka att en sådan 
objektivitet skulle vara något särskilt eftersträvansvärt. Jag godtar alltså inte åsikten 
att samhällsvetenskapliga resultat bör vara värderingsfria." s. 70. För kritik av det 
Myrdalska synsättet se till exempel Cunningham, Frank, 1973 
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För att återgå till den abduktiva ansats som är utgångspunkten i den här 
avhandlingen ger den forskaren utrymme att använda olika metoder samt att 
pröva och ompröva teorier. Inom ramen för den här fallstudien används därför 
flera olika metoder vilket Norman K. Denzin kallar för metodo logisk 
triangulering.138 Genom att kombinera olikartade metoder som intervjuer, 
observationer och dokumentstudier för att undersöka ett och samma fenomen, 
kan man förstärka den ena metodens svaghet genom andra metoders starka 
sidor.139 Nedan ges en översikt över de metoder som använts. Eftersom olika 
metoder har använts i olika kapitel ges en närmare beskrivning av den 
specifika tillämpningen av de olika metoderna i de kapitel där de används. 

2.7.1 Textanalys 
En del av fallstudien baseras på text- eller innehållsanalys. Avsikten är att 
undersöka om det inom ramen för det liberala partisamarbetet förekommer 
någon form av idémässig integration, men även om detta spiller över på 
nationell nivå. Det material som analyseras är partiers Europavalmanifest, 
men även nationella manifest. Analysen av partiernas nationella valmanifest 
har redan utförts inom ramen för the Comparative Manifesto Project, CMP. 

Innehållsanalysen i denna studie baseras på kvantitativ metod. I förväg 
uppställda kategorier markeras i en text och bearbetas därefter statistiskt för 
att man på så sätt ska kunna jämföra texterna med varandra, men även 
eventuella förändringar över tid. Ett problem med denna form av 
innehållsanalys är att det är svårt att ändra analysens inriktning när ett 
kodschema har fastställts i förväg. 

Även om innehållsanalys ofta är kvantitativ till sin karaktär kan 
tolkningen vara betydligt mer komplicerad än att enbart räkna frekvensen av 
vissa påståenden eller ställningstaganden. Den innehållsanalytiska metod 
som används i den här avhandlingen och som beskrivs närmare i kapitel fem 
kräver till exempel en kvalitativ bedömning av varje mening eller bisats som 
kategoriseras. 

En av den kvantitativa innehållsanalysens svagheter är att den inte alltid 
tar hänsyn till hur någonting sägs och i vilket sammanhang. Den koncentreras 
också till det som explicit uttrycks och inte till det som inte står i texten.140 

138 Denzin, Norman, K. 1989 
139 Merriam, Sharan, B. 1998, s.85 
140 För en kritisk reflexion kring innehållsanalys se Bergström, Göran & Boréus, 
Kristina, 2000, s. 78-84 
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Att partier till exempel underlåter att ta med en ståndpunkt i sitt 
Europavalmanifest kan bero på att partiet helt enkelt inte omfattar den idén, 
men det kan likväl bero på att partiet ifråga är splittrat i frågan och därför 
väljer att utelämna den för att på så sätt hålla samman partiet internt. För att 
förstå detta tas därför i den mån det är möjligt även hänsyn till kontextuella 
faktorer, som till exempel partiernas bakgrund eller hur de gemensamma 
Europavalmanifesten framställs. De svagheter som en kvantitativ innehålls
analys kan sägas innehålla uppvägs därför i viss utsträckning av 
processtudier, men även av mer kvalitativt inriktade studier av den kontext 
som omgärdar Europavalmanifesten. 

2.7.2 Direkt och deltagande observation 
Ett annat metodologiskt instrument i denna studie är direkt observation. 
Observationsstudier har sitt ursprung i antropologi och har endast använts inom 
statsvetenskapen i begränsad omfattning. Fördelen med direkt eller deltagande 
observation är närheten till det som studeras dvs. att man själv kan observera 
olika företeelser istället för att behöva förlita sig på andras beskrivningar. 
Metoden lämpar sig också väl när det gäller att studera nya företeelser av 
processbetonad karaktär där det är nödvändigt att studera relationer mellan 
människor, organisering samt i vilken kontext det hela utspelar sig.141 Deltagande 
observation anses särskilt lämplig när kännedom om ett specifikt problem är 
begränsad, eller när ett fenomen eller en organisation inte är öppen för 
allmänhetens insyn.142 Metoden som inte är helt okontroversiell anses dock 
behäftad med ett antal svagheter.143 Den anses till exempel inte kunna leva 
upp till vedertagna validitetskriterier, eftersom observatören enbart kan täcka 
ett begränsat falt, kan vara selektiv i sitt urval av data och kan påverka det 
som studeras. Detta synsätt utgår emellertid från ett relativt snävt validitets-
begrepp framförallt knutet till kvantitativa studier. I ett bredare och mer kvalitativt 
inriktat validitetsbegrepp handlar det snarare om i vilken utsträckning observationer 
förmår avspegla de fenomen som forskaren intresserar sig för och därigenom 
i vilken utsträckning det förmår belysa det specifika forskningsproblemet.144 

141 Jorgensen, Danny, L. 1989, s. 12 
142 Ibid 
143 Se till exempel debatten i Statsvetenskaplig tidskrift, nr 4 1983 Årg. 86, s. 343-
348 samt nr 3, 1984, Årg. 87. s. 273-277 mellan Bertil Fiskesjö och Per Garthon 
med anledning av Garthons avhandling, Riksdagen inifrån, 1983 
144 Kristiansen, Sören & Krogstrup, Hanne Katharina, 1999, s. 203 
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Det finns en rad olika typer av observationsstudier. Primärt kan man dock 
skilja mellan antingen ostrukturerade eller strukturerade observationer. 
Ostrukturerad observation innebär att individer studeras som subjekt, dvs. 
man försöker förstå individerna i den kontext de verkar. Eftersom forskaren 
deltar i det som ska studeras är det möjligt att observera dagliga rutiner och 
söka förstå aktörerna på deras egna premisser. Denna process är dock mycket 
tidskrävande och präglad av en komplex datainsamling.145 Motsatsen till denna 
form av observation är strukturerad observation, vilket ofta karaktäriseras som 
icke-deltagande observation eftersom forskaren sitter vid sidan om för att på 
ett mer mekaniskt eller kvantitativt sätt observera i förväg förväntade händelser. 
En typ av strukturerade observationer är tex. frekvensstudier.146 Mellan dess två 
ytterligheter finns semistrukturella observationer, vilket är den metod som 
har använts i den här avhandlingen. Problemet med alla former av strukturerade 
observationer oavsett om de är hel- eller halvstrukturerade är att 
observationen riskerar att reduceras till någonting som forskaren på 
förhand tagit för givet. Det kan delvis avhjälpas med att det finns ett klart 
syfte med observationerna, som i det här fallet att studera hur möten inom 
ramen för det europeiska partinätet konkret går till samt att undersöka 
vilka konfliktlösningsmetoder som används. Dessutom har mot bakgrund av 
annan kunskapsinhämtning via intervjuer och textanalyser eventuella 
mönster och samspel mellan aktörer under dessa möten studerats. 
Observationerna har därigenom fungerat som ett komplement till andra 
metoder. 

Inom ramen för deltagande observation måste man också välja vilken typ 
av roll man som forskare ska eller vill inneha i förhållande till det som 
observeras. Det kan handla om alltifrån att observatören gör sig själv till ett 
subjekt till att enbart sitta vid sidan om och studera ett fenomen. I det senare 
fallet är det mer rimligt att tala om direkt observation istället för deltagande 
observation. Eftersom det primära syftet med observationen av ELDR har 
varit att studera hur de interna mötena fungerar och på vilket sätt beslut fattas är 
snarare direkt än deltagande observation den korrekta termen för den metod 
som använts i den här avhandlingen. Det konkreta tillvägagångssättet vid de 
direkta observationerna beskrivs närmare i kapitel fyra. 

145 Ibid, s. 57-8 
146 Ibid, s. 63 
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2.7.3 Intervjuer 
Intervjuer som är en vedertagen samhällsvetenskaplig metod har använts för 
att såväl kontrollera uppgifter som inhämtats via till exempel dokument
studier, som för att söka klarhet i olika företeelser som inte står att finna i 
offentliga dokument. Avsikten har inte varit att genom intervjuerna försöka 
finna något generaliserbart mönster utan istället att samla in kunskap som 
ger ökad förståelse och insikt om det liberala partisamarbetet. Detta har i sin 
tur legat till grund för ytterligare kunskapsinhämtning.147 

Urvalet av informanterna har därför skett på basis av dels vilken kunskap 
de förväntas sitta inne med, dels genom att de rekommenderats av andra 
informanter (så kallade snöbollsmetoden). De intervjuade är personer med 
såväl administrativa som politiska uppdrag i relation till partiet och 
partigruppen. I vissa fall har dessa kategorier överlappat varandra. Intervjuerna 
som varade mellan en halv till en och en halv timme beroende på hur mycket 
tid informanterna hade möjlighet att avsätta spelades in på band. Efter 
utskrift följdes intervjuerna upp genom att informanterna fick tillfälle att 
kommentera och godkänna utskrifterna och genom att eventuella frågetecken 
i utskriften rättades till, samt att följdfrågor rörande eventuella förändringar 
inom ramen för det liberala partisamarbetet ställdes. 

Intervjuerna har varit halvstrukturerade i den meningen att de baserats på 
ett antal teman som dels varit övergripande för alla intervjuer, dels anpassats 
efter vilken befattning den intervjuade innehaft. 

2.7.4 Övrigt material 
Fallstudien av det liberala partisamarbetet baseras på olika typer av material. 
Studierna av de enskilda medlemspartierna baseras i huvudsak på tidigare 
forskning och på bearbetningar av befintligt material rörande dessa partier, samt 
på opinionsmätningar publicerade av Eurobarometer. ELDR:s organisatoriska 
utveckling har analyserats på basis av interna partidokument såsom, kongress
dokument, protokoll, verksamhetsberättelser, stadgar, tal, artiklar, interna parti
tidskrifter, nyhetsbrev samt dokument publicerade på ELDR:s respektive de 
nationella partiernas hemsidor. Som nämnts ovan har även direkt observation 
av möten och kongresser, samt i viss utsträckning intervjuer använts för att 
studera organisatoriska förändringar. Den idémässiga utvecklingen har primärt 
studerats genom en innehållsanalys av Europavalmanifest. Den interna 

147 Kvale, Steinar, 1999, s.59 
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sammanhållningen i den liberala gruppen i Europaparlamentet har analyserats 
genom att bearbeta material som tidigare insamlats av Thierry Coosemans 
och Simon Hix, samt genom att studera Europaparlamentets protokoll 
publicerade i EU: s officiella tidning C-serien. 

Det kan givetvis ifrågasättas hur pass användbart internt producerat 
partimaterial är för att spegla ett partis utveckling. Eftersom jag givits 
tillgång till ELDR:s arkiv, vilket annars inte är offentligt, har jag dock 
kunnat analysera dokument som på ett trovärdigt sätt beskriver partiets 
utveckling och då både i positiva och negativa ordalag. Över tid, dvs. när 
kännedomen om de problem som präglar partisamarbetet har ökat, har jag 
dessutom kunnat sortera bort det material som är av mer pamflett- eller 
propagandistisk art. 
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3 

ELDR och medlemspartierna 

3.1 Inledning 
I det här kapitlet står ELDR:s medlemspartier i centrum. Medlemspartierna 
utgör tillsammans ELDR varför deras specifika karaktär och position i 
respektive nationellt politiskt system kan antas ha betydelse för samarbetets 
karaktär som helhet, samt dess förutsättningar att utvecklas. Syftet med det 
här kapitlet är att kartlägga likheter och skillnader mellan medlemspartierna, 
för att dels undersöka vad som är utmärkande för det liberala parti
samarbetet, dels utröna vilka eventuella faktorer som eventuellt kan tänkas 
gynna respektive missgynna ett fördjupat samarbete inom ELDR. Resultatet 
ska i sin tur utgöra en empirisk bas för den fortsatta analysen av ELDR: s 
utveckling. Därmed berörs det som enligt tidigare forskning har bedömts 
utgöra ELDR:s främsta problem dvs. den heterogena sammansättningen av 
medlemspartier. En heterogenitet som anses negativt påverka ELDR: s 
möjligheter att hålla samman internt och därmed även dess möjligheter att 
agera enhetligt inom ramen för EU. 

Medlemspartierna analyseras mot bakgrund av sex faktorer som på olika 
sätt kan antas påverka förutsättningar för transnationellt partisamarbete. De 
sex faktorerna, som samtliga har definierats i kapitel två, är 1) ideologi 
2) eventuell fraktionalisering 3) motiv för medlemskap 4) partiernas storlek 
5) regerings- och oppositionsroller, dvs. partiernas position i det nationella 
partisystemet samt 6) opinionen. Kapitlet som struktureras med utgångs
punkt från faktorerna utmynnar i en analys av ELDR med utgångspunkt från 
medlemspartiernas karaktär samt en distinktion mellan partier som kan 
förväntas bidra till partisamarbetets utveckling och partier som i högre 
utsträckning kan antas avvika från till exempel gemensamma ställnings
taganden. 
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3.2 Metod och material 
Kapitlet baseras på befintliga bearbetningar, egna undersökningar och samman
ställningar av källmaterial från de studerade partierna samt visst statistiskt 
material. Analysen av partinätets ideologiska tyngdpunkt grundar sig i huvudsak 
på tidigare forskning av Gordon Smith, Francis G. Castles & Peter Mair, 
John Huber & Ronald Inglehart, samt Leonard Ray, som samtliga har analyserat 
partiernas ideologiska positioner vid olika tillfallen. Historik kring de liberala 
partiernas utveckling har i huvudsak hämtats från antologin, Liberal Parties 
in Western Europe av Emil J. Kirchner. Partiernas motiv för medlemskap i 
ELDR baseras på partiemas egna utsagor i dokument såsom valmanifest och stadgar, 
samt intervjuer med europaparlamentariker och representanter för partinätet. 

Den valstatistik som redovisas har primärt hämtats från Thomas, T. Mackie 
& Richard Rose: The International Almanac of Electoral History, 1991, och en 
uppdaterad version av densamma från 1997 samt webbsidan Elections around 
the world och tidskrifterna Electoral Studies och European Journal of Political 
Research. När det gäller partiernas position i respektive partisystem baseras 
det på flera källor. En central källa är dock Comparative European Party 
Systems av Alan Siaroff. 

Opinionssiffrorna som används bygger på en bearbetning av frågor 
ställda i EU-kommissionens Eurobarometer, Eurobarometer Cumulative File 
1970-1992 ZA 2533/ICPSR 9361, Eurobarometer 40 October-November 
1993 ZA 2459/ICPSR 6360, Eurobarometer 42 1994 ZA 2563/ICPSR 6518, 
Eurobarometer 44:1 1995 ZA 2690/ICPSR 6723 och Eurobarometer 48.0 
1997 ZA 2959/ICPSR 2091. De två frågor som korrelerats är det parti som 
respondenten skulle rösta på om det vore val, samt om respondenterna uppfattar 
EU som 'something good' eller 'neither good nor bad', samt 'something bad'. 

3.3 ELDR - bakgrund 
ELDR har sina rötter i framförallt den Liberala Internationalen, LI, som 
bildades 1947 i Oxford.1 LI bestod inledningsvis av partier främst från 
Västeuropa, varför Internationalen kom att ägna en stor del av sin verksamhet åt 
den europeiska integrationsprocessen. Det var till exempel inom LI som idén om 
direkta val av den Gemensamma församlingens ledamöter, dvs. Europaparlamentets 

1 Andra pådrivande aktörer var le Mouvement Libéral pour l'Europé Unie, (MLEU), 
liksom den stående konferensen av liberala ledare som träffades regelbundet, 
däribland Luxemburgs premiärminister Gaston Thorn, tillika president i LI, Walter 
Scheel, FDP:s partiledare och Tysklands utrikesminister, Jean Rey, före detta 
ordförande i Europeiska Kommissionen och Giovanni Malgodi, ordförande i PLI. 
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föregångare, väcktes i slutet av 1960-talet.2 En idé som snabbt anammades av de 
övriga partifamiljerna. Redan 1974 fattade därför de dåvarande EEG-länderna 
ett beslut i frågan, vilket i s in tur utlöste en rad förberedande valaktiviteter 
inom ramen för de traditionella partifamiljerna i Västeuropa. 

LI beslutade vid kongressen i Luxemburg 1972 att försöka etablera en 
europeisk partiorganisation. Syftet var primärt att samordna liberala partiers 
aktiviteter inför det första direkta Europavalet, men även att skapa en 
organisation som skulle kunna legitimera den redan etablerade liberala 
parlamentsgruppens förehavanden. Vid kongressen i Luxemburg utnämndes 
en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta stadgar för partiorganisationen, 
innan den första kongressen skulle sammankallas. Ett arbete som tog 
betydligt längre tid än beräknat eftersom man hade problem att enas om hur 
organisationen skulle vara uppbyggd. På initiativ av Luxemburgs premiär
minister Gaston Thorn, tillika ordförande i LI och Hans Dietrisch Genscher, 
FDP:s partiledare och utrikesminister i Västtyskland, inbjöds slutligen 14 
partier till Stuttgart den 26-27 mars 1976 till en första kongress.3 

Ytterligare en anledning till att det tog fyra år från det att LI beslutade sig 
för att bilda en partiorganisation till att beslutet verkställdes, var att man 
under förberedelserna brottades med problemet vilka partier som skulle 
inbjudas till kongressen. Ett problem som anses härröra från den ideologiska 
heterogenitet som karaktäriserar den liberala partifamiljen i Europa.4 Eftersom 
liberala partier är relativt små var det av strategiska skäl önskvärt att vidga 
medlemskriterierna, främst de ideologiska, för att på så sätt kunna inbjuda så 
många partier som möjligt. Genom att vara många skulle man i konkurrens med 
de övriga partifamiljerna kunna nå ett större inflytande och bättre tillgång till 
politiska poster i till exempel Europaparlamentet. Vidgade ideologiska medlems
kriterier riskerade dock inte enbart att öka den ideologiska heterogeniteten utan 
även att stöta bort potentiella medlemspartier. Av det föreslagna namnet att 
döma, federationen för europeiska liberala och demokratiska partier, ELD, 
valde man den strategiska lösningen framför den mer renodlat ideologiska. På så 
sätt kunde även partier som till exempel ett par franska partier, som på ett eller 
annat sätt hade problem med beteckningen liberal, inbjudas att delta i samarbete.5 

Redan inledningsvis valde man således relativt öppna medlemskriterier och 

2 Coosemans, Thierry, kommande 
3 Hrbek, Rudolf, 1988 
4 Smith Gordon, 1988 
5 Steed, Michael & Humpreys, Peter, 1988 
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riskerade därmed möjligheterna att nå intern sammanhållning. Att det fanns 
skilda meningar om partiorganisationens ideologiska inriktning framgår av 
debatterna på såväl den konstituerande kongressen i Stuttgart som på de 
närmast följande kongresserna, där namnförslaget och därigenom vilken 
ideologisk identitet som federationen skulle ha stod i fokus.6 

Av de 14 inbjudna partierna var det nio partier som anslöt sig till 
federationen vid den konstituerande kongressen i Stuttgart 1976. På grund av 
ideologiska kontroverser och nationella intressen beslutade sig fem partier 
för att avvakta med ett eventuellt medlemskap. I och med att den ideologiska 
tyngdpunkten kom att vila mer till höger än till vänster om mitten tvekade 
flera socialliberala partier att ansluta sig eller bestämde sig för att inte bli 
medlemmar. Ett exempel på detta är det franska vänsterliberala Mouvement 
des Radicaux de Gauche, MRG, som valde att avstå från medlemskap i 
protest mot att det franska Parti Republican, PR, inbjöds att delta i 
samarbetet. MRG anslöt sig förvisso senare, men lämnade ELD 1978 
eftersom partiet på hemmaplan befann sig i opposition till regeringspartiet 
PR under ledning av president Giscard D'Estaing. 

De brittiska liberalerna kände också obehag av att behöva tillhöra samma 
federation som PR, ett parti som hade länkar till det brittiska konservativa 
partiet och som dessutom inte var medlem i LI, samt var ideologiskt 
närstående den franska neo-gaulissmen.7 

Ett annat parti som hade problem med ELD:s ideologiska position var 
Det Radikale Venstre, RV, från Danmark. RV valde att lämna ELD 1977 av 
politiska skäl framförallt eftersom det inte ställde upp på den federalistiska 
grundsynen inom ELD, samt inställningen i säkerhetspolitiska frågor.8 RV 
beslutade sig dock för att återuppta medlemskapet 1992.9 

Inför det första direkta valet till Europaparlamentet 1979 hade ELD 
således elva medlemmar, två partier från Belgien, två från Frankrike, två 
från Italien, och en från de övriga medlemsländerna förutom Irland. I och 
med utvidgningen söderut, anslöt sig ett grekiskt liberalt parti 1984.10 Partiet var 

6 Hix, Simon, 1995 
7 Pridham, Geoffrey & Pridham, Pippa, 1981, Hrbek, Rudolf, 1988 
8 Steed, Michael & Humpreys, Peter, 1988 
9 Intervju 99 02 23: Lone Dybkjœr 
'"Även socialliberala D66 från Holland, som fanns med i medlemsdiskussionerna om än 
något senare, kände sig tveksam till ELD eftersom det befann sig i opposition till det mer 
marknadsliberala WD. D66 valde till exempel att sitta i den socialistiska gruppen i parlamentet 
under den törsta mandatperioden, men anslöt sig till den liberala gruppen tran och med den tredje 
mandatperioden dvs. mellan 1989-1994, men blev inte fullvärdig medlem i ELDR förrän 1994. 

84 



dock försvinnande litet och försvann ur medlemslistorna, okänt när, för att 
återkomma år 2000. Från Spanien har tre partier varit medlemmar: Partito 
Reformista Democratico anslöt sig 1986, Centro Democratico y Social, 1990 
och Foro 1993. Samtliga partier har lämnat det liberala partisamarbetet. Efter en 
viss tvekan blev även det portugisiska Partido Social Democrata, PSD, medlem 
1986." Eftersom PSD var större i termer av röstetal än något annat medlems
parti kom det att bli en dominerande kraft inom ELD. En dominans som 
krävde vissa interna förändringar inom organisationen. Detta visade sig bland 
annat i att federationen lade till ytterligare en ideologisk beteckning till 
namnet och blev Federationen för Liberala, Demokratiska och Reform partier 
vid kongressen 1986, därav förkortningen ELDR.12 Entusiasmen bland de 
övriga medlemmarna över att PSD valt att ansluta sig till ELDR falnade 
dock relativt snabbt när planen att lämna ELDR till förmån för det betydligt 
större kristdemokratiska partiet EPP blev känd. En plan som också realiserades 
1996.1 konsekvensens namn ville ett par medlemspartier byta till en smidigare 
partibeteckning. Holländska D66 och det belgiska PRL motionerade därför till 
ELDR:s kongress att ordet reform skulle slopas till förmån för enbart Europeiska 
Liberala och Demokratiska partiet, ELDP. Motionerna bifölls emellertid inte.13 

Som en direkt följd av infogandet av den så kallade partiartikeln i 
Maastrichtavtalet ombildades ELDR vid kongressen i december 1993 från en 
federation av nationella partier till ett europeiskt politiskt parti. Det var 
således till detta 'Europaparti' som partier från Finland, Sverige och 
Österrike anslöt sig i samband med att EU utvidgades för fjärde gången. 
ELDR hade dock sökt kontakt med dessa partier redan i samband med att de 
nordiska länderna samt Österrike aviserade att de var intresserade av att 
ansluta sig till EG/EU. Partierna hade därför varit involverade i parti
samarbetet under ett par ar om än med observatörsstatus. Liberales Forum från 
Österrike, Svenska folkpartiet och Keskusta från Finland, samt Folkpartiet 
liberalerna från Sverige blev fullvärdiga medlemmar i ELDR 1995. Än en 
gång innebar utvidgningen att den ideologiska komplexiteten ökade. Det 
finska och sedermera det svenska Centerpartiet som anslöt sig år 2000 med 
deras agrara bakgrund och interna motsättningar över EU-medlemskapet 
förde in euroskeptisism i det i övrigt relativt integrationsvänliga Europapartiet. 

" ^.n tve^an s9m möjligen kan hänföras till att partiet betecknas som relativt splittrat, 
med såväl socialdemokratiska, liberala som konservativa element. Se till exempel 
Frain, Maria Theresa & Wiarda, Howard, 1998, s. 208 
12 ELDR Congress Document 1986 
13 ELDR Congress Document, 1997 
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Tabell 3.1 ELDR: s medlemspartier (fullvärdiga medlemmar februari 2002) 

Land Fullvärdiga medlemspartier Förkortning År for 
medlemskap 

Andorra Partit liberal d'Andorra PLA 2001 
Österrike Liberales Forum LIF 1995 
Belgien Parti Réformateur Liberal PRL 1976* Belgien 

Vlaamse Liberalen en Democraten VLD 1976* 
Bosnien- Hercegovina Liberalna Stranka Bosne I Hercegovine LS-BIH 1997 
Bulgarien Dvishenie za Prava I Svobody DPS 2001 
Kroatien Hrvatska Narodna Stranka HNS 2001 
Cypern Enomenoi Dimokrates UDM 2001 
Danmark Det Radikale Venstre RV 1992 Danmark 

Venstre V 1976* 
Estland Eesti Reformierakond RE 1998 
Finland Suomen Keskusta Kesk 1995 Finland 

Svenska Folkpartiet SFP 1995 
Tyskland Freie Demokratische Partei FDP 1976* 
Gibraltar Liberal Party LP 2001 
Grekland Oi Fileleleftheroi OF 2001 Grekland 

Kinima Elevtheron Politon KEP 2002 
Ungern Szabad Demokratak Szövetsege SZDSZ 1996 
Irland Progressive Democrats PD 1988 
Italien Partito Repubblicano Italiano PRI 1976* Italien 

Italia Dei Valori LDV 2000 
Italien 

I Democratici IDEM 2000 

Italien 

Rinnovamento Italiano RI 2001 
Kosovo Partia Liberale e Kosoves PLK 1999 
Lettland Latvijas cels LC 2000 
Litauen Lietuvos liberalu sajunga LLS 1997 Litauen 

Naujoji Sajunga NS 2001 
Luxemburg Demokratesch Partie DP 1976* 
Holland Democraten 66 D66 1994 Holland 

Volkspartij voor Vrijheid en 
Démocratie 

WD 1976* 

Rumänien Partidul National Liberal PNL 1999 
Slovakien Allianca Noveho Obcana ANO 2002 
Slovenien Liberalna Demokracija Slovenije LDS 1998 
Sverige Folkpartiet Liberalerna FP 1995 Sverige 

Centerpartiet C 2000 
Schweitz Freisinnig-Demokratische Partei des 

Schweiz 
FDP 1997 

Storbritannien Alliance Party of Northern Ireland APNI 1986 Storbritannien 
Liberal Democrats LIB DEMS 1976* 

Tjeckien Obcanska Demokraticka Aliance ODA 2001 

Källa: ELDR: Yellow Guide 2002, updated 5 February 2002, samt ELDR 1976-2002 
Milestones - The Progress of European Liberalism 
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I samband med Berlinmurens fall och planerna på en utvidgning av EU 
österut har man använts sig av en liknande strategi, dvs. tidiga kontakter med 
partier som kan tänkas bli medlemmar i E LDR. Om det hade varit svårt att 
identifiera liberala partimedlemmar i andra delar av Europa har det varit ännu 
svårare i de nyligen demokratiserade länderna i Öst- och Centraleuropa. 

Via tidiga kontakter vid bland annat en årlig öst-väst-konferens och 
utbytesprogram för parlamentariker har dock ELDR medlemmar från alla 
ansökarländerna förutom Polen.14 1995 beslutade ELDR att slopa kravet att 
partier från länder utanför EU inte kunde bli fullvärdiga medlemmar i 
partiet. Enligt de nuvarande reglerna kan alla liberala, demokratiska och 
reformistiska partier som accepterar stadgarna och de grundläggande 
politiska målen ansöka om medlemskap i ELDR efter att ha varit anslutna i 
två år. En regel som primärt ska ses som ett ideologiskt ställningstagande till 
den planerade utvidgningsprocessen. Det har inneburit att flera partier från 
ansökarländer redan är medlemmar, men även att partier från länder som 
formellt sett ännu inte har ansökt om medlemskap i EU som till exempel 
liberala partier från Kosovo och Kroatien är medlemmar. 

Som tabell 3.1 och 3.2 visar bestod ELDR i februari 2002 av 39 
fullvärdiga medlemspartier och 10 s.k. affilierade partier, dvs. partier 
som ännu inte uppnått fullvärdigt medlemskap. Av dessa partier har åtta 
varit medlemmar sedan starten.15 

Tabell 3.2 Partier affilierade till ELDR (februari 2002) 
Land Affilierade partier Förkortning År för anslutning 
Albanien Partia Aliance Demokratike e Shqiperise ADS 1999 
Bulgarien Liberalen Sajuz LS-B 1999 
Kroatien Hrvatska Soci i alno Liberalna Stranka HSLS 1994 Kroatien 

Liberalna Stranka LS-K 1999 
Cypern Dimokratikon Komma DK 1996 
Litauen Lietuvos centro sajunga LCS 1997 
Makedonien Liberalno-Demokratska Partii a LDP 1997 Makedonien 

Demokratska Parti i a na Makedonija DPM 2001 
Norge Venstre V 2000 
Serbien Nova Demokratija ND 2001 

Källa: ELDR: Yellow Guide 2002, updated 5 February 2002, samt ELDR 1976-2002 Milestones -
The Progress of European Liberalism 

li  ELDR Activity Report 1997/99 
De partier som var med vid grundandet av ELDR är markerade med * i tabell 3.1 
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Det affillierade medlemskapet är främst förbehållet partier från europeiska 
länder som ännu inte är medlemmar i EU. Samma regler för anslutning 
gäller emellertid för medlemspartierna som för de affilierade partierna. De 
senare har dock enbart rätt att närvara och att tala vid ELDR:s kongress eller 
råd men däremot inte rösträtt.16 

Partinätet har således expanderat markant sedan 1976 och utropar sig på 
sin hemsida som det största partiet i Europa, i termer av antalet medlems
partier. Sedan partinätet bildades 1976 är det dock fler partier än de som nu 
är medlemmar eller affilierade till partinätet som på ett eller annat sätt har 
varit anknutna till partinätet och som därigenom har haft inflytande över 
partinätets utveckling. I det här kapitlet begränsas emellertid undersökningen 
till de partier som är eller har varit medlemmar i den extraparlamentariska 
organisationen, samt partier som har varit medlem i den liberala partigruppen i 
Europaparlamentet som senare blivit fullvärdiga medlemmar i ELDR. Partier 
som enbart har varit knutna till partigruppen i Europaparlamentet inkluderas 
i undersökningen av densamma i kapitel 6. Studien avgränsas också att enbart 
gälla partier från EU:s medlemsländer. Förutom att det ligger praktiska skäl 
bakom denna avgränsning antas dessa partier, som också kandiderar till 
Europaparlamentet, i högre utsträckning än övriga medlemmar utsättas för 
konflikter mellan ideologiska mål, nationella intressen och övernationella 
mål. Det är således de 23 partier som är listade i tabell 3.3 som står i fokus i det 
här kapitlet och som analyseras mot bakgrund av ett antal faktorer som kan 
antas påverka integrationen inom ELDR på olika sätt. 

16 ELDR Statutes 1999 
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Tabell 3.3. Partier från EU:s medlemsländer som är eller har varit medlemmar i ELDR17 

Land Parti Förkortning 
Österrike Liberales Forum LIF 
Belgien Parti Réformateur Liberal PRL 
Belgien Vlaamse Liberalen en Democraten VLD 
Danmark Det Radikale Venstre18 RV 
Danmark Venstre V 
Spanien Centro Democratico y Social CDS 
Finland Svenska Folkpartiet SFP 
Finland Suomen Keskusta Kesk 
Frankrike19 Parti Républicain20 PR 
Tyskland Freie Demokratische Partei FDP 
Irland Progressive Democrats PD 
Italien Partito Repubblicano Italiano PRI 
Italien Partito Liberale Italiano PLI 
Italien Partito Liberale21 PL 
Italien Italia Dei Valore 22 IDV 
Italien I Democratici23 ID 
Luxemburg Demokratesch Partei DP 
Nederländerna Democraten 66 D66 
Nederländerna Volkspartij voor Vrijheid en Démocratie WD 
Portugal Partido Social Democrata PSD 
Sverige Folkpartiet Liberalerna FP 
Sverige Centerpartiet C 
Storbritannien24 Liberal Democrats LibDems 

Ett parti från Grekland har också varit medlem i EL DR, partiet är dock så försvinnande 
litet att det inte haft något inflytande i ELDR och utesluts därför från undersökningen. 
18 Radikale Venstre som till en början var med i ELDR valde på grund av ideologiska 
skäl att stå utanför samarbetet mellan 1977 och 1992, se Hrbek, Rudolf, 1988 
19 Från Frankrike var även Parti Radical Socialiste och Mouvement Radicaux de 
Gauche medlemmar till en början men båda lämnade relativt snart samarbetet varför 
de inte inkluderas i undersökningen, se ELDR Short History 
20 Parti Républicain hette fram till 1977 Fédération Nationale des Républicains Indépendants, FNRI 
21 Partiet bildades relativt nyligen vilket innebär att information om till exempel 
partiets ideologiska position är mycket knapphändig. 

23 Ibid 
24 Från Storbritannien är ytterligare ett parti, Alliance Party of Northern Ireland anslutet. Partiet 
kan karaktäriseras som ett regionalt parti som förvisso ställer upp i valen till Europaparlamentet, 
men har aldrig lyckats erövra något mandat och har som parti spelat en marginell roll inom ELDR 
Partiet utesluts därför från analysen av ELDR:s medlemspartier från EU:s medlemsländer. 
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3.4 Ideologi 
EU:s strategiska miljö anses präglad av två skiljelinjer.25 För det första den 
traditionella socioekonomiska skiljelinjen, som reflekterar den sociala och 
ekonomiska utvecklingen under de senaste två decennierna. Trots att skilje
linjen är något diffus och minst sagt flexibel utgör den grunden för hur 
partier ordnas längs en höger- och västerskala i partisystem, men även för 
hur såväl partier och väljare karaktäriserar sig själva. För det andra en 
relativt ny skiljelinje som uppstått i och med den europeiska integrationen, 
vilken definierar partiernas inställning till EU, dvs. i vilken utsträckning partier 
förespråkar integration respektive nationell suveränitet. Eftersom ideologi 
utgör en viktig gemensam nämnare för de partier som är medlemmar i 
ELDR antas partiernas placering längs dessa två skiljelinjer ha stor betydelse 
för ELDR:s utveckling och inte minst dess förmåga att hålla samman internt. 

3.4.1 Höger-vänster 
När ELDR i den tidigare forskningen har karaktäriserats som heterogent är det 
framförallt medlemspartiernas placering längs den socioekonomiska skiljelinjen 
som avses.26 Det beror på att en del liberala partier uppfattas som närstående 
socialdemokratiska partier medan andra karaktäriseras som närstående eller till och 
med till höger om kristdemokratiska eller konservativa partier.27 Anledningen 
till detta står att finna i liberalismens och de liberala partiernas utveckling 
över tid. Liberala partier uppstod under 1800-talet i relation till en 
framväxande medelklass som krävde större personlig och ekonomisk frihet. 
Individens frihet och motståndet mot olika former av statlig intervention 
kom därmed att utgöra en grundbult i liberalismen. Att det trots detta finns 
vänster- respektive högerorienterade liberala partier hänger, enligt Gordon 
Smith, samman med de ställningstaganden som liberala partier var tvungna 
att göra i samband med att statens roll förändrades och då särskilt i samband 
med välfärdsstatens framväxt. Vissa liberala partier har anpassat sig, 
absorberat och i många fall aktivt bidragit till kollektiva lösningar för social 
välfärd, medan andra partier i högre utsträckning har hållit fast vid de 
traditionella idealen. Detta har i sin tur gett upphov till distinktionen mellan 

25 Hix, Simon & Lord, Christopher, 1997 
26 Se till exempel Marks, Gary & Wilson, Carole, 1999 
27 Det holländska WD har till exempel karaktäriserats som ett konservativt parti, 
även om partiet i sig inte vill förknippas med den beteckningen, se Irwin, Galen, A. 
1998, s. 139-141 
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"liberal-radical" eller socialliberala och "liberal-conservative" eller marknads
liberala partier, där de förra placeras till vänster, längs den socioekonomiska 
skiljelinjen.28 Mot bakgrund av denna distinktion kan de partier som 1983 
var medlemmar i ELDR indelas enligt följande: 
Tabell 3.4 Socialliberala och marknadsliberala partier i ELDR 1983 
Socialliberala partier29 Marknadsliberala partier 
Liberal Democrats 
Partito Repubblicano Italiano 
Demokratesch Partei 

Parti Réformateur Liberal 
Vlaamse Liberalen en Democraten 
Venstre 
Freie Demokratische Partei 
Partito Liberale Italiano 
Volkspartij voor Vrijheid en Démocratie 
Parti Républicain 

Källa: Smith, Gordon, 1983 

Under de tidiga åren av samarbete då medlemskåren bestod av ett tiotal 
partier var majoriteten av partierna, med utgångspunkt från Gordon Smiths 
definition av partiernas ideologiska placering, marknadsliberala. Att forskare 
inte är riktigt eniga om hur de liberala partierna ska definieras visar 
emellertid den expertstudie av Francis G. Castles och Peter Mair som 
publicerades 1984 dvs. ett år efter Smiths. I den studien definieras de båda 
italienska partierna, liksom tyska FDP, som socialliberala partier.30 Även om 
man tar utgångspunkt i Castles och Mairs undersökning vilar dock tyngd
punkten inom ELDR i antalet partier räknat mer till höger än till vänster. 
Under förutsättning att ideologi har betydelse är det därmed rimligt att 
förvänta sig att de socialliberala partierna avviker i högre utsträckning än de 
marknadsliberala vid de tillfällen när frågor av socioekonomisk karaktär 
behandlas inom ELDR. 

Smith, Gordon, 1988, s. 20-21. Conservative i det här sammanhanget ska förstås i 
sf^h^Mdttpartierna faller tillbaka på den ursprungliga formen av liberalism, enligt 

Det franska partiet MRG var förvisso med och bildade ELDR men dess delegation 
lämnade kongressen och betraktade sig själva som observatörer ytterligare ett år 
innan de drog tillbaka sitt medlemskap.. Eftersom de var med under en så kort period 
är die inte relevanta för undersökningen. Även Radikale Venstre var som nämnts tidigare 
med i ELDR inledningsvis men lämnade relativt snart partinätet. Radikale Venstre 
valde dock att bli medlem i ELDR igen 1992. 
30 Castles, Francis, G. & Mair, Peter, 1984, s.73-88 
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Att det inte är helt okomplicerat att kategorisera liberala partiers 
ideologiska position, kan förutom tidsandan31 bero på att det finns olika 
falanger inom partierna som dominerar under olika perioder.32 Det kan också 
ha att göra med att den socioekonomiska skiljelinjen kan indelas i två olika 
dimensioner. För det första den dimension som härrör från den franska 
revolutionen som pekar på i vilken utsträckning som det offentliga ska 
tillåtas inskränka individens sociala och politiska frihet till förmån för det 
gemensamma bästa. Längs denna dimension kan liberaler och socialister 
sägas företräda frihet medan kristdemokrater och konservativa favoriserar 
auktoritet. Den andra dimensionen som härrör från den industriella revolutionen 
rör i vilken utsträckning det offentliga har rätt att inskränka på den enskildes 
ekonomiska frihet för det gemensamma bästa. Längs denna dimension är 
socialister och kristdemokrater för olika former av offentlig intervention medan 
liberaler och konservativa vill se en fri marknad. De båda dimensionerna 
tenderar att slås samman till en enda höger-vänsterskala, vilket är problematiskt 
eftersom ett liberalt parti därigenom kan placeras till vänster i frågor som rör 
individens frihet (ex. jämställdhetsfrågor) och till höger i ekonomiska frågor 
(ex. frihandel eller skattesänkningar). Den socioekonomiska skiljelinjen är 
således ett ganska flexibelt begrepp som sammanfattar en rad frågor. 
Beroende på vilken fråga som studeras eller vilken fråga som partierna väljer 
att lägga tyngdpunkten vid kan de, i betraktarens öga, inta olika positioner 
längs höger-vänsterskalan.33 Detta illustreras inte minst av jämförelsen i 
figur 3.1 mellan två olika undersökningar av de liberala partiernas position 
från böljan av 1980-talet. Den övre raden baseras på Castles och Mairs 
expertstudie och den nedre på en innehållsanalys utförd av Ian Budge et al. 
av partiernas valmanifest från valet 1984 eller närmast före 1984. 

Under den så kallade vänstervågen efter 1968 kan man anta att de flesta partier har 
anpassat sig till de frågor som då var aktuella. Motsvarande kan antas ha skett under 
1980-talets högervåg rast då åt motsatt håll. 
32 Även Smith kategoriserar flera av partierna i den liberala partifamiljen under vissa 
perioder som so cialfiberala och un der andra perioder som mar knadsliberala, däribland 
partierna från Tyskland och Luxemburg. 

Se till exempel Smith, Gordon, 1988, Steed, Michael & Humpreys, Peter, 1988 m.fl. 
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Figur 3.1 Jämförelse mellan två studier av liberala partiers höger-vänsterposition i början av 
1980-talet34 

D66 PRI LibD FDP PLI V WD PRL VLD 
4.4 4.8 5.0 5.1 5.8 6.7 7.4 7.6 7.8 

V LibD D66 PRI PLI FDP WD PRL VLD 
-25.9 -18.9 -12.6 -2.0 3.6 4.0 7.2 25.3 36.4 
Källa: Castles, Francis, G. & Mair, Peter 1984, Budge, lan et al. 2001 
Kommentar: Den övre raden baseras på Castles & Mairs expertstudie, medan den nedre raden 
baseras på Budge et al. innehållsanalys av partiers valmanifest. 

Skalorna är inte jämförbara varför man inte kan bedöma avståndet mellan 
partierna. Det som figuren dock illustrerar är att bedömningarna skiftar och 
att partierna intar olika positioner i förhållande till varandra. Med utgångs
punkt från studien av valmanifest är en del partier betydligt längre till höger 
jämfört med expertbedömningarna och ett par av partierna längre till vänster. 
Förutom att figuren visar att det kan vara svårt att bedöma partiers position 
kan man också ställa sig frågan hur väl höger-vänsterskalan förmår fånga 
partiernas ideologiska position? Denna fråga har även väckts i samband med 
att partier med en annan ideologisk bakgrund, och då främst centerpartierna 
från Finland och Sverige, blivit medlemmar i ELDR. De definieras, trots att 
de i takt med att deras traditionella väljarkår har minskat och partierna har 
förändrat sin identitet, fortfarande som agrara partier.35 Även om skiljelinjen 
centrum - periferi är central för att förstå dessa partiers politik är det möjligt 
att placera in partierna längs den socioekonomiska skiljelinjen. Det man 
måste ta med i bedömningen av figuren ovan är givetvis vad studierna 
egentligen mäter. Medan expertbedömningar förmodligen väver in annat, 
som till exempel partiernas historia och koalitionsmönster, jämte partiernas 
politik, tar manifestostudien fasta på vad partierna explicit säger i sina 
valmanifest. Kritik har riktats mot båda förfaringssätten.36 Partierna förefaller 
dock, om än med något undantag, fortfarande hålla sig på varsin kant, dvs. 

34 Uppgifter om Demokratesch Partei, Luxemburg samt Parti Républicain, Frankrike 
saknas i jämförelsen 
^ Christensen, Dag-Ame, 1997, Marks, Gary & Wilsen, Carole, 1999, Arter, David,1998 & 1999 

För en diskussion kring de olika sätten att fastställa partiers positioner se kapitel 5. 
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de partier som av experter bedöms som socialliberala ligger, även om de 
byter plats med varandra, längre till vänster än partier som definieras som 
marknadsliberala också mot bakgrund av sina valmanifest. Den socio-
ekonomiska skiljelinjen förefaller därför vara relevant, men då inte i termer 
av en absolut dikotomi utan snarare som ett kontinuum mellan två punkter. 

Som nämndes inledningsvis har antalet medlemspartier i ELDR varierat 
över tid. Framförallt har det i samband med att EU utvidgats skett en ökning 
av antalet medlemspartier, vilket i sin tur kan ha påverkat partinätets 
ideologiska sammansättning. I tabell 3.5 redovisas John Huber & Ronald 
Ingleharts studie publicerad 1995 där författarna använder samma metod 
som Castles och Mair, dvs. experter ombeds ranka partier på en skala från 1 
till 10 där 1 representerar vänster och 10 höger. Även om skillnaderna 
kanske inte är så stora har en uppdelning gjorts i syfte att skapa någon form 
av distinktion mellan partierna. Om man definierar de partier i tabell 3.5 som 
ligger över det gemensamma medelvärdet (6.37) som marknadsliberalt inriktade 
och de som ligger under medelvärdet som mer socialliberalt inriktade var det 
1995 nio marknadsliberala respektive tio stycken socialliberala medlemmar i 
ELDR. I Huber och Ingleharts undersökning saknas förvisso det belgiska 
VLD som brukar karaktäriseras som marknadsliberalt. Även det liberala partiet 
från Luxemburg som i vissa undersökningar karaktäriseras som socialliberalt 
och i andra som marknadsliberalt saknas. Om vi antar, mot bakgrund av de 
regeringskoalitioner de två brukar ingå på nationell nivå, att båda dessa 
partier är marknadsliberala innebär det att ELDR även i mitten av 1990-talet 
består av något fler marknadsliberala än socialliberala partier från EU:s 
medlemsländer. Tyngdpunkten förefaller trots det ha skiftat något från höger 
till vänster eftersom de socialliberala partierna är något fler jämfört med 
tidigare. Eftersom de socialliberala partierna fortfarande befinner sig i 
minoritet är det emellertid rimligt att anta att det är bland dessa partier som 
vi kan finna partier som avviker i högre utsträckning än andra. Ett alternativt 
scenario skulle dock kunna vara att de två falangerna som nu är betydligt 
mer jämnstarka jämfört med tidigare, åtminstone i antal partier räknat, skulle 
leda till en större vilja att kompromissa jämfört med tidigare. Det skulle i så 
fall avspegla sig i en ökad grad av intern sammanhållning i ELDR.37 

En alternativ tolkning av den socialliberala falangen inom ELDR är att de skulle 
utgöra centerpartier och därigenom ofta inneha en inflytelserik roll som vågmästare 
eller till exempel koalitionspartners antingen med partier till höger eller vänster. För 
en diskussion kring partier som befinner sig i en central roll i partisystem se till 
exempel Hazan, Reuven, Y. 1997 
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Tabell 3.5 Socialliberala och marknadsliberala partier i ELDR 1995 
Socialliberala partier Marknadsliberala partier 
Democraten 66 (4.80) 
Det Radikale Venstre (5.21) 
Liberal Democrats (5.21) 
Centro Democratico y Social (5.40) 
Partito Repubblicano Italiano (5.60) 
Freie Demokratische Partei (5.64) 
Alliance Party of Northern Ireland (5.79) 
Folkpartiet Liberalerna (5.92) 
Centerpartiet (5.92) 
Liberales Forum (6.33) 

Partido Social Democrata (6.38) 
Svenska Folkpartiet (6.57) 
Suomen Keskusta (7.00) 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (7.20) 
Parti Républicain (7.20) 
Parti Réformateur Liberal (7.29) 
Partito Liberale Italiano (7.30) 
Venstre (8.11) 
Progressive Democrats (8.30) 

Källa: Huber, John & Inglehart, Ronald, 1995 

3.4.2 Integration - nationell suveränitet 

Under den europeiska integrationsprocessens tidiga år tycks det ha rått en 
förhållandevis stor enighet om processens riktning. Enligt Leon Lindberg och 
Stuart A. Scheingold existerade det en slags "permissive consensus ", vilket 
har tolkats som att en stor majoritet av medborgarna i medlemsländerna 
antingen inte var intresserade av den europeiska integrationen eller också att 
de inte hade någonting emot att regeringarna verkade pådrivande för fortsatt 
integration.38 I samband med ratificeringen av Maastrichtavtalet bröts dock 
detta outtalade stöd för integrationen, vilket bland annat har visat sig i en 
sjunkande tilltro för den europeiska integrationsprocessen i samtliga EU-
länder. Detta har i sin tur öppnat upp möjligheten för partier att mobilisera 
väljare kring frågan, dvs. i vilken utsträckning man vill se mer eller mindre 
integration. 

Samtliga av ELDR: s medlemspartier verkar således i ett sammanhang där 
opinionen för fortsatt integration sviktar. I de flesta grundarländerna och de 
nettobidragstagande länderna är dock stödet för integrationsprocessen fortfarande 
relativt starkt. I de nytillkomna medlemsländerna är däremot stödet för 
integrationen betydigt svagare. Följaktligen är det framförallt i de nordiska medlems
länderna som partisystemen har präglats av denna skiljelinje. I det danska 
partisystemet har det tagit sig uttryck i nya partier som i huvudsak ägnar sig åt 
EU eller snarare motstånd mot EU. I Finland och Sverige finns partier som är 
uttalade motståndare till Unionen, samt EU-kritiska fraktioner inom flera av partierna. 

38 Leon> N- & Scheingold, Stuart, A, 1970, citerad i Hix, Simon, 1999a, 
s. 134-135 
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Opinionsförändringen avspeglar sig i viss utsträckning även inom ELDR. 
Den europeiska integrationsprocessen har dock inte utgjort samma ideologiska 
utmaning för de liberala partierna som för de socialdemokratiska partierna 
inom EU.39 Oavsett om partiet definieras som socialliberalt eller marknads-
liberalt har stödet för EU, med några undantag, varit starkt. Nationellt 
självbestämmande har förvisso varit en viktig fråga för liberala partier. Det 
ska dock inte förväxlas med någon form av nationalism.40 Den europeiska 
integrationsprocessen har, ur ett liberalt perspektiv, snarare betraktats som en 
motkraft mot nationalism och ligger med sina fyra friheter väl i linje med 
liberalismens frihetsideal. Marknadsliberala partier ser även EU som ett sätt 
att befästa marknadsekonomi och ökad frihandel. Det betyder inte att 
partierna har förhållit sig helt okritiska. Socialliberala partier värnar ofta 
decentraliserat beslutsfattande och har därför kritiserat det man i många 
stycken anser vara en ohämmad centralisering av beslutfattandet, samt 
bristen på demokratisk legitimitet. Marknadsliberala partier har dels vänt sig 
mot EU:s handelshinder och risken att det skapas ett s.k. Fortress Europe, 
dels det socialdemokratiska argumentet att EU skulle vara ett sätta att tygla 
kapitalismen. När det gäller till exempel bristen på demokratisk legitimitet 
har det inte använts som ett argument mot integrationen utan snarare tvärtom 
som ett argument för ytterligare integration.41 

Det har tidigare varit framförallt ett av medlemspartierna som har avvikit 
från detta mönster. Radikale Venstres kritiska inställning till EU har dock ställts 
i ett annat ljus i och med att än mer EU-kritiska partier, som till exempel de 
finska och svenska centerpartierna, har blivit medlemmar i ELDR, eller som 
Lone Dybkjser, Radikale Venstres ledamot i Europaparlamentet uttrycker det: 

"Da jeg startede i ELDR-gruppen i 1994, betragdede mine kolleger mig 
som utruligt kontroversiel. En radikal? Sådan en havde de ikke set i 
Parlamentet, siden de direkte valg blev inf0rt i 1979. Samtidig slog jeg heller 
ikke haenderna henrykt sammen, hver gang nogen sagde stärkere union. 
Det gor jeg stadig ikke, men i dag hende rapenskralden, i de andres 0jne, 
rykket ind mod midten på grund af de EU-modstandere, som senere er 
kommet med i gruppen.' 2 

Hur stora är då skillnaderna mellan partierna? Den enda expertstudie som 
har utförts av partiers inställning till integrationen och som täcker in mer än 

39 Ladrech, Robert, 2000 
40 Smith Gordon, 1988 
41 Marks, Gary & Wilson, Carole, 1999, s. 122 

2 Dybkjaer, Lone, 1999, s. 15-16 
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ett land är Leonard Rays 431 likhet med Castles och Mairs respektive Huber 
och Ingleharts studier har nationella experter via en enkät ombetts placera 
respektive lands partier längs en skala. I Rays undersökning har skalan sju 
steg där 1 representerar förespråkandet av nationell suveränitet och 7 
representerar förespråkandet av integration. Som tabellen nedan visar ligger 
medelvärdet för de liberala partierna mycket nära sju i mitten av 1990-talet. 
Tabell3.6. Medlemspartiernas inställning till integrationen 1984-199644 

Parti 1984 1988 1992 1996 
Liberales Forum 7.00 
Parti Réformateur Liberal 6.80 6.80 6.80 6.60 
Vlaamse Liberalen en Democraten 6.67 6.67 6.67 6.50 
Det Radikale Venstre 4.78 5.00 5.22 5.33 
Venstre 6.89 6.67 6.89 6.89 
Centro Democratico y Social 6.46 6.54 6,58 6.83 
Svenska Folkpartiet 4.43 4.86 6.63 6.63 
Suomen Keskusta 2.14 2.29 4.25 4.50 
Freie Demokratische Partei 6.71 6.71 6.71 6.71 
Progressive Democrats 6.50 6.20 6.50 6.29 
Partito Repubblicano Italiano 6.50 6.50 6.50 7.00 
Partito Liberale Italiano 6.63 6.63 6.63 5.50 
Demokratesch Partei 6.33 6.11 5.44 6.33 
Democraten 66 6.44 6.33 6.33 6.22 
Volkspartij voor Vrijheid en Démocratie 6.11 6.22 5.44 5.11 
Partido Social Democrata 6.00 6.29 6.57 6.43 
Folkpartiet Liberalerna 4.86 5.71 7.00 7.00 
Centerpartiet 1.86 2.00 4.86 5.00 
Liberal Democrats 6.63 6.63 6.63 6.63 
Medelvärde för samtliga partier 5.71 5.79 6.20 6.24 
Justerat medelvärde 6,57 6,48 6,35 

Källa: Ray, Leonard, 1999 
Kommentar: I det justerade medelvärdet har enbart de partier som vid de olika tidpunkterna 
var medlemmar i ELDR eller i partigruppen inbegripits. 

Av tabellen framgår det att partierna sammantaget har blivit mer positivt 
inställda till integrationen. Medelvärdet för samtliga partier ökar från 5.71 1984 
till 6.24 1996. Det är framförallt de nordiska partierna som har en återhållsam 
inställning till integrationen och som drar ner medelvärdet för 1984 och 1988. 
Flera av partierna ändrar dock inställning varför medelvärdet stiger över tid. 
Dessa partier kom dock inte med i samarbetet, som medlemmar eller affilierade 
medlemmar, förrän i början och mitten av 1990-talet. Om man beaktar när 

Ray, Leonard, 1999 
Uppgifter saknas för Parti Républicain, Partito Liberale, Italia dei Valore, samt I 

Democratici 
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partierna blev medlemmar i p artinätet och justerar medelvärdet i enlighet med 
detta sjunker därför medelvärdet istället något över tid från 6.57 till 6.24. ELDR 
har således i takt med att fler medlemmar har tillkommit blivit något mindre 
positiva till integrationen. Det beror dock inte enbart på de nordiska partierna 
utan även på att några av de ursprungliga medlemmarna har blivit mer 
kritiska över tid. Holländska WD och de belgiska partierna är exempel på detta. 

Tabell 3.7 Partier inom ELDR som 1996 företräder en mellanstatlig respektive 
överstatlig linje i integrationsfrågan. 
Mellanstatligt inriktade partier Överstatligt inriktade partier 
Centerpartiet 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratic 
Democraten 66 
Partito Liberale Italiano 
Progressive Democrats 
Suomen Keskusta 
Radikale Venstre 

Liberales Forum 
Parti Réformateur Liberal 
Vlaamse Liberalen en Democraten 
Venstre 
Centro Democratico y Social 
Svenska folkpartiet 
Freie Demokratische Partei 
Partito Repubblicano Italiano 
Demokratesch Partei 
Partido Social Democrata 
Folkpartiet Liberalerna 
Liberal Democrats 

Om vi i likhet med tabell 3.4 delar in partierna i två kategorier med utgångs
punkt från medelvärdet är det sju partier som tycks ha en mer återhållsam 
eller mellanstatlig inställning och tolv partier som kan sägas ha en mer 
positiv eller överstatlig inställning till integrationen. Eftersom de partier som 
företräder en mellanstatlig linje, åtminstone i antalet partier räknat, befinner 
sig i minoritet är det rimligt att förvänta sig att de avviker i högre 
utsträckning än de övriga i omröstningar som rör integrations-processen. 
Eftersom den mellanstatligt inriktade falangen utgör en relativt stor minoritet 
skulle man även här kunna spekulera i att det leder till en ökad grad av 
kompromissvilja och således en högre grad av sammanhållning eftersom 
partinätet, om det inte förmår komma överens, riskerar möjlig-heterna att nå 
inflytande i till exempel Europaparlamentet. 

45 Uppgifter saknas för Parti Républicain, Partito Liberale, Italia dei Valore samt I 
Democratici 
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3.4.3 Ideologiska skiljelinjer inom ELDR 
Av sammanställningen ovan kan man konstatera att det finns ideologiska 
skillnader mellan ELDR:s medlemspartier, både vad gäller höger-vänsterpositioner 
och inställningen till integrationen. De marknadsliberala partierna dominerar 
samarbetet, åtminstone i antalet partier räknat, såväl under de tidiga åren av 
samarbete som under de senare. Det talar för att de marknadsliberala 
partierna skulle finna sig bättre till rätta inom samarbetet jämfört med de 
socialliberala. Distansen mellan partier till höger och vänster dvs. mellan de 
partier som innehar det högsta respektive lägsta värdet har dessutom ökat 
något över tid. Från 3 enheter 1984 till 3.3 enheter 1995.46 1 takt med att fler 
partier har tillkommit och att vissa partier har rört sig till höger har således 
de interna skillnaderna ökat. Det kan jämföras med den socialdemokratiska 
partifamiljen där skillnaderna har minskat från 3 till 2.1 enheter. I den 
kristdemokratiska partifamiljen däremot kan man se samma tendenser som 
inom ELDR dvs. skillnaderna mellan partierna med högsta respektive lägsta 
värdet har ökat över tid. 

Vad gäller den andra skiljelinjen dvs. partiernas inställning till integrations
processen har utvidgningen av partiet medfört att fler skeptiska partier har 
tillkommit. Trots det har diskrepansen mellan det parti som är mest integrations-
vänligt och det parti som är minst integrationsvänligt över tid minskat 
avsevärt, (från 5,03 till 2.50 enheter, se tabell 3.6). Detsamma gäller för den 
socialdemokratiska partifamiljen där avståndet mellan det högsta och lägsta 
värdet har minskat från 3,1 till 1,5 enheter. Inom den kristdemokratiska parti
familjen har inställningen till integrationen däremot blivit något mer heterogen 
då distansen har ökat från 5,3 till 5,6 enheter. 

Så här långt finns det således inget som direkt motsäger den tidigare 
forskningen vilken karaktäriserar ELDR som det mest ideologiskt heterogena 
partinätet längs den socioekonomiska skiljelinjen, jämfört med PES och 
EPP. ELDR: s medlemspartier förefaller också vara betydligt mer homogena 
längs den integrativa jämfört med längs den socioekonomiska skiljelinjen. 

46 Beräkningen är baserad på Castles, Francis, G. & Mair, Peter, 1994 respektive 
Huber, John & Inglehart, Ronald, 1995 
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3.5 Fraktionalisering 
En utgångspunkt för kartläggningen av ELDR:s medlemspartier är att partier 
som är fraktionaliserade kan påverka ELDR:s utveckling i negativ riktning. 
Framförallt kan möjligheterna att nå intern sammanhållning försvåras eftersom 
fraktionaliserade partier antas ha sämre förutsättningar att jämka sig samman 
med övriga partier. Det grundas på det faktum att djupt splittrade partier 
riskerar sin egen existens om det fattar beslut som gynnar den ena eller andra 
fraktionen inom partiet. 

Fraktionalisering påverkar dock inte enbart det parti som är splittrat. Att 
acceptera fraktionaliserade partier som medlemmar är inte heller utan risker 
för ELDR. Förutom att det kan medföra svårigheter att nå enighet i olika 
frågor, följer konfliktlinjen med det fraktionaliserade partiet in i ELDR. Om 
det är flera partier som är fraktionaliserade längs samma skiljelinje kan de 
tillsammans finna en grund för samverkan inom ramen för ELDR varvid en 
gränsöverskridande fraktion bildas. 

Som nämndes ovan präglas den strategiska miljön inom EU av två 
skiljelinjer varför ELDR:s medlemspartier skulle kunna vara fraktionaliserade 
längs båda dessa. Den socioekonomiska skiljelinjen har dock dominerat den 
nationella politiken under så pass lång tid att det är rimligt att anta att mer 
djupgående konflikter längs denna skiljelinje sedan länge är lösta. De danska 
partierna Venstre och Radikale Venstre utgör ett exempel på detta. Radikale 
Venstre bildades 1905 genom att en mer socialliberalt inriktad falang lämnade 
Venstre.47 Det är därför främst kring skiljelinjen som rör integrationen, som 
också är förhållandevis ny, som man kan förvänta sig interna konflikter. 

Leonard Rays expertstudie av partiernas inställning till integrationen 
visar att majoriteten av ELDR:s medlemspartier är relativt eniga. Partierna 
har placerats in på en skala från ett till fem där 1-1,5 representerar full 
enighet, 1,5-2,5 viss oenighet, 2,5-3,5 stor oenighet, 3,5-3,5 att partiet är 
jämt splittrad och 4,5-5 representerar en situation där majoriteten av partiets 
medlemmar motsätter sig partiledningens åsikter i integrationsfrågan. För 
ELDR: s medlemspartier ligger medelvärdet för de partier som 1996 var 
medlemmar i ELDR på 1.81. En siffra, något lägre än det totala medelvärdet 
på 1.88, vilket enligt Ray ska tolkas som att det finns viss oenighet inom 
partinätet. 

47 Thomas, Alastair, H. 1988, s. 279 
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Det är dock enbart i sju av de 23 partierna som ingår i undersökningen 
som man kan se tendenser till intern fraktionalisering kring integrations-
skiljelinjen. De partier där detta manifesteras tydligast är de finska och 
svenska centerpartierna med 3.63 respektive 3.57 enheter vilket innebär att 
partierna kan ses som jämt splittrade i EU-frågan. 

Att Keskusta, det finska centerpartiet, är splittrade i frågan har visat sig 
vid ett flertal tillfallen. Trots att det var under ledning av centerordföranden 
tillika statsminister Esko Ahos ledning som Finland ansökte om medlemskap 
i EU 1992, röstade 21 av partiets 55 ledamöter i den finska riksdagen emot 
ansökan. Vid partistämman i juni 1994 beslöt partiet med röstsiffrorna 1607-
834 förvisso att stödja medlemskap, men först efter att Aho hotat att avgå 
om partiet inte ställde sig bakom partiledningens förslag. Vid en extra 
kongress i september 1997 röstade partiet mot Finlands anslutning till EMU, 
om än med tillägget att man skulle respektera utfallet av riksdagens om
röstning i frågan.48 Även om det finns en starkt EU-kritisk falang inom 
Keskusta har det dock till skillnad från det svenska centerpartiet inte i någon 
organiserad form medfört någon formell fraktionalisering. Det skulle kunna 
betyda att partiet har en något större frihet att kompromissa i frågor som rör 
den fortsatta integrationen. Flera av partiets ledamöter i Europaparlamentet 
är dock EU-kritiker och samlade under ledning av EU-motståndaren Paavo 
Väyrynen, tidigare partiledare och finsk utrikesminister, varför den EU-
kritiska falangen är väl företrädd i Europaparlamentet. 

Den svenska centern har förvisso formellt sett tagit ställning för EU-
medlemskap,49 men frågan har orsakat inre spänningar i partiet och bland 
annat resulterat i fraktionsbildningen, Centernej till EU.50 Partiet har liksom 
finska centern tagit ställning emot EMU. Mellan 1995 och 1999 hade 
centern två ledamöter i Europaparlamentet, varav en företrädde den officiella 
partilinjen och en nej-fraktionen. Eftersom partiet är splittrat kan man anta 
att Centernej till EU har haft stort inflytande över centerns EU-politik och 
således även partiets möjligheter till samarbete med de övriga medlemmarna 
i ELDR. 

48 Johansson, Karl-Magnus & Raunio, Tapio, 2001 
49 Samtliga centerns organisationer förutom Centerns ungdomsförbund, har tagit 
formell ställning för EU. Se www.centerpartiet.se 
50 Centernej uppstod inför den svenska folkomröstningen om medlemskap i EU 
1994. Centernei antog sin första plattform den 1 januari 1995 och är medlemmar i 
The European Alliance of EU Critical Movments, TEAM 
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Det finska och svenska centerpartiet som sedan länge har ett etablerat 
samarbete inom ramen för Nordiska centern samarbetar även inom ELDR. I 
anslutning till ELDR:s partigrupp i Europaparlamentet har det bildats en 
nordisk centerdelegation under ledning av Paavo Väyrynen. En delegation som 
håller egna gruppmöten vaije måndag under de veckor när Europaparlamentet 
sammanträder i Strasbourg.51 Eftersom centerdelegationen utgör cirka 10 % 
av ELDR: s samtliga ledamöter torde den ha en relativt stark förhandlings-
position i frågor där de båda partierna har intresse av att skaffa sig en egen 
profil, däribland i integrationsfrågan, jordbruks- och regionalpolitiken. I praktiken 
har det således etablerats en EU-kritisk fraktion inom partigruppen i Europa
parlamentet och sannolikt även i den extraparlamentariska partiorganisationen. 

Vad gäller holländska WD, visar Rays studie att den interna splittringen 
i EU-frågan har ökat över tid, från 1.63 enheter 1984 till 3.00 enheter 1996. 
Partiet har således gått från att vara i stort sett eniga i frågan till att vara jämt 
splittrade. I likhet med finska centern tycks det dock inte ha uppstått någon 
formell fraktionalisering, vilket talar för större möjligheter till kompromisser. 
Även om WD och de nordiska centerpartierna förmodligen inte har så 
mycket gemensamt i övrigt är det dock möjligt att EU-kritiker inom WD 
och den nordiska centerdelegationen kan finna stöd för varandras åsikter i till 
exempel Europaparlamentet när det gäller EU:s framtida utveckling. 

Inom Radikale Venstre, som också betecknas som splittrat, har stödet för 
integrationen till skillnad från de övriga sju partierna ökat över tid. Partiet 
som gjort sig känt för sin EU-kritik och som tagit ställning mot såväl 
Enhetsakten som Maastrichtfördraget ställde sig bakom det omförhandlade 
Maastrichtfördraget, som inkluderar ett antal danska undantag, och sedermera 
även Amsterdamfördraget. Partiet tog också formell ställning för en dansk 
anslutning till EMU, när 73 % av deltagarna vid partiets landsmöte 1999 
röstade för en anslutning och 27 % emot.52 Denna omsvängning har dock 
resulterat i att det inom partiet bildades ett löst sammansatt Radikalt EU-
kritiskt nätverk, REUM.53 Trots bildandet av ett EU-kritiskt nätverk torde 
förutsättningarna för Radikale Venstre att samarbeta inom ramen för ELDR ha 
förbättrats något, dels eftersom nätverket är svagt organiserat, dels eftersom 
RV formellt sett inte längre är motståndare till EU: s grundläggande fördrag. 

51 Intervju 99 02 24: Paavo Väyrynen 
52 www.radikale.dk 
53 REUM som bildades den 8 juni 1997 betecknar sig själva som ett EU-kritiskt 
nätverk och inte en fraktion inom RV, se www.radikale.dk 
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Även inom det brittiska Liberal Democrats (2.13), finländska Sfp (2.0), 
samt det portugisiska PSD (1,83) tycks det finnas inre spänningar om än i 
mindre utsträckning än för de ovan nämnda partierna. Inte heller här finns 
det några organiserade fraktioner. Trots att det bara är två partier där det 
finns någon form av organiserat motstånd mot EU, dvs. Centerpartiet och 
Radikale Venstre är det rimligt att anta att samtliga sju internt splittrade 
partier måste ta hänsyn till den interna partiopinionen och såldes kan ha svårt 
att jämka sig samman med de övriga relativt integrationsvänliga partierna i 
ELDR. 

3.6 Motiv för medlemskap 
Gemensamma motiv kan ses som en grundläggande förutsättning för ett 
framgångsrikt och mer långsiktigt transnationellt partisamarbete. Eftersom 
ELDR i sina stadgar och grunddokument har fastslagit såväl organisatoriska 
som ideologiska motiv för sin verksamhet kan man anta att såväl de nio 
partier som grundade ELDR som de partier som senare anslutit sig delar 
dessa motiv, där det överordnade motivet, i enlighet med ELDR: s stadgar, 
kan sägas vara att stärka liberalismen och den liberala rörelsen i Europa. En 
viktig grundförutsättning i det sammanhanget är givetvis att partierna är 
överens om hur den liberala ideologin ska definieras. Som genomgången av 
partiernas ideologiska positioner visar finns vissa skillnader mellan partierna 
vilket kan orsaka problem i samarbetet. Avgörande för att samarbetet ska 
fungera torde därför vara i vilken utsträckning partierna är beredda att 
acceptera gemensamma kompromisser. Detta torde i sin tur vara avhängigt 
partiernas motiv för samarbete, dvs. om motiven är starka eller svaga. Att det 
kan finnas skilda motiv för samarbete är de två belgiska partierna VLD och 
PRL och deras olika relationer till ELDR ett exempel på. 

VLD och PRL var båda med och grundade ELDR. De två partierna som 
fram till i början av 1970-talet var ett och samma parti har karaktäriserats 
som marknadsliberala och relativt integrationsvänliga även om stödet för 
integrationen i det båda partierna sjunkit något under de senaste åren.54 

Partierna är således ganska lika varandra i det avseendet. När det gäller 
partiernas relationer till ELDR finns emellertid en tydlig skillnad. VLD kan 
sägas tillhöra den inre kärnan av ELDR: s medlemmar, där den förre 

54 Rudd, Christopher, 1988, Marks, Gary & Wilson, Carole, 1999 
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partiordföranden Willy De Clercq, spelat en nyckelroll som ordförande i 
ELDR mellan 1981-85 och återigen mellan 1990-95 och numera som 
hedersordförande i ELDR. 

Vad gäller PRL uppges beslutet inom det belgiska partiet att inte använda 
sig av det med mycken möda gemensamt framställda valmanifestet i 
Europavalet 1979 skapa konflikter mellan partiet och ELDR. Konflikterna 
fördjupades vid kongressen i Groeningen 1985 där PRL:s partiledare, Jean 
Gol, protesterade mot ELDR: s politik, som han ansåg vara "plus proches du 
socialisme que du libéralisme", dvs. närmare socialism än liberalism och 
hotade med att lämna ELDR till förmån för den konservativa Internationella 
Demokratiska Unionen, IDU, om det inte skedde någon förändring. 

Även vid den kongress som hölls i Torquay, 1993, där valmanifestet inför 
Europavalet 1994 skulle antas protesterade PRL genom att ledamöterna lade 
ner sina röster i slutvoteringen. Partiet ansåg sig inte kunna stödja ett så 
vänsterinfluerat manifest som man redan nästa dag skulle rösta emot i 
Europaparlamentet.55 

Parallellt med de kyliga relationerna mellan ELDR och PRL, utvecklade 
partiet nära relationer till franska UDF under ledning av Giscard d'Estaing 
och Simone Veil. PRL lierade sig också med de franska partierna i den 
liberala gruppen i Europaparlamentet. Kontakten avbröts dock i och med att 
de franska partierna lämnade ELDR till förmån för EPP, vilket inom PRL 
paradoxalt nog uppfattades "comme un veritable trahison " dvs. som förräderi.56 

I juli 1995 framförde PRL återigen planer på att lämna partigruppen till 
förmån för gruppen, Union pour l'Europe, UPE, bildad av det franska partiet 
Rassamblement pour la République, RPR och Forza Italia. Inte heller den 
här gången verkställdes planerna. Så sent som 1999 förutspådde en av PRL:s 
toppkandidater i Europavalet, Daniel Ducarme, att det skulle ske en 
omgruppering i Europaparlamentet. På vilket sätt ville han dock inte uppge.57 

Trots de ansträngda relationerna är partiet fortfarande medlem i ELDR och 
ingår även i partigruppen i parlamentet. Även om VLD och PRL ligger 
varandra ideologiskt nära tycks åtminstone det senare, att döma av dess 
beteende, inte ha samma kompromissvilliga inställning till partisamarbetet 
som det förra, något som torde avspegla sig i omröstningar i till exempel 
Europaparlamentet. 

55 Coosemans, Thierry, kommande, se även Furnémont, Jean-Francois, 1999, s. 47 
56 Coosemans, Thierry, kommande s. 223 
57 Furnémont Jean-Francois, 1999, s. 47 
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Endast ett fåtal av partierna nämner i sina dokument eller stadgar explicit 
något motiv för medlemskap i ELDR. Medlemskap i den Liberala Internationalen, 
LI, är dock ett motiv som flera av informanterna ger som svar på frågan om 
varför man valt medlemskap i ELDR.58 Är man, som de flesta av ELDR.s 
medlemspartier, sedan länge ansluten till LI faller det sig naturligt att även 
ansluta sig till ELDR. LI-medlemskapet var till exempel den avgörande 
faktorn för danska Radikale Venstre att åter ansluta sig till ELDR, efter att 
partiet under en period av ideologiska skäl valt att stå utanför partinätet.59 En 
gemensam ideologisk grundsyn skulle i så fall vara det främsta motivet för 
medlemskap i ELDR. 

I Folkpartiet liberalemas valmanifest från 1995 uttrycks detta tydligt dvs. 
att det finns ideologiska skäl för samarbetet - "tillsammans" kan partierna 
uppnå ideologiska mål. 

"Den 17 september 1995 kan svenska folket för första gången sända 
direktvalda representanter till ett gemensamt europeiskt parlamen t. För 
oss liberaler är de t en händelse med e n djup innebö rd: Nu är vi svenska r 
med på allvar i arbetet för att lösa Europas stora framtidsfrågor. 
Folkpartiet samarbetar nära med liberale r i europeiska länder . Vi går till 
val med stöd av vårt geme nsamma europeiska parti, ELDR. Tillsammans 
arbetar vi för ett Europa där medborgarna står i centrum."60 

Förutom att det finns ett ideologiskt motiv kan citatet även tolkas som om 
folkpartiet, ett litet parti även i liberala mått mätt vid den här tidpunkten, ha 
ett behov av att markera samhörigheten med likasinnade. Detta bekräftas av 
Hadar Cars, folkpartiets ledamot i Europaparlamentet 1995-1999, som 
menar att man genom att lyfta fram partisamarbetet för väljarna visar att man 
tillhör ett större nätverk av partier som kan bestå av kända och intressanta 
personligheter för att på så sätt få draghjälp på hemmaplan. Det handlar då 
inte enbart om ideologi utan även om att främja partiets position i det egna 
landet.61 För folkpartiets del tycks det således finnas såväl ideologiska som 
strategiska motiv för medlemskapet i ELDR. 

58 Se till exempel intervju 97 12 18: Madeleine Sjöstedt, 97 08 15: Hadar Cars 
99 02 24: Lone Dybkjaer, 98 11 05: Astrid Thoors, 99 02 24: Paavo Väyrynen 
59 Intervju 99 02 24: Lone Dybkjaer 
60 Europa i möjligheternas tid, Folkpartiet liberalernas program inför vale t till EU-
parlamentet 1995 

1 Intervju 97 08 15: Hadar Cars 
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Även brittiska Liberal Democrats lyfter i viss utsträckning fram det gemen
samma målet, dvs. stärkandet av liberalismen, som ett viktigt motiv när partiets 
före detta ledare Paddy Ashdown i förordet till partiet valmanifest 1999 hävdar att: 

"More Liberal democrats votes will mean that more British members of the 
European Parliament will add strength to the already forceful Liberal group in 
the European Parliament - the group that took the lead in bringin g about 
the recent decisive victory of the discredited Santer Commission." 

Här framkommer det emellertid även att det handlar om såväl inflytande som 
att stärka brittiska intressen, dvs. ett partidiplomatiskt baserat motiv. 

Strategiska motiv i termer av att maximera det parlamentariska inflytandet 
står även i förgrunden i det österrikiska Liberales Forums motiv för medlemskap. 
Friedrisch Frischenschlager, partiets talesman och toppkandidat i Europavalet 
1999 uttrycker det enligt följande: 

"Mir ist Bewusst, dass ich hier ein breitgefachertes Programm vorgeschlagen. 
Alleine auf mich gestellt, als wahrscheinlich einziger österreichischer liberaler 
Abgeordneter im EP stünde ich wohl auf verlorenem Posten. Ich meine daher, 
dass gerade die geplante Einbindung meiner Arbeit in die liberale Fraktion im 
Europaparlament (ELDR) mit ihren au sgezeichneten und erfahren Experten 
der richtige Weg ist, mei ne oben aufgestellten Forderung umzusetzen. Die 
ELDR ist mit ihren 52 Mandaten das, Zünglein an der Waage" zwischen den 
großen Fraktionen und hat daher (anders als die Grünen in ihrer zu 
kleinen Fraktion oder gar die Freiheitlichen, die ganz alleine dastehen) die 
Möglichkeit, wirtschaftspolitische Positionen mit den Konservati ven und 
gesellschaftspolitische Vorstellung mit den Sozialdemokraten umzusetzen."63 

Frischenschlager menar att LIF som ett litet parti måste söka samarbete med 
andra likasinnade. Tack vare att ELDR innehar vågmästarrollen i parlamentet 
kan dock LIF fa ett betydligt större inflytande genom samarbete än till 
exempel de gröna som tillhör en mindre partigrupp. 

Holländska WD väljer också att framhålla vågmästarposition som ett 
slags motiv för medlemskap: 

"Since 1976, WD has been a member of the European Liberal, Democrat 
and Reform Party (ELD R). In the ELDR, Europ ean Liberals are united. 
As the third biggest party within the European Parliament, the ELDR 
plays a crucial role in European Politics."64 

WD lyfter emellertid även fram ideologi som en gemensam grund för 
partierna, dvs. att inom ELDR är europeiska liberaler enade. 

Ashdown, Paddy, 1999 
Frischenschlager, Friedhelm, 1999 
VVD: About VVD, 50 years of Dutch liberalism, s.6 
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Likaså Venstre lyfter fram vågmästarrollen. Här handlar det dock i första 
hand om vad det innebär för Venstre, dvs. en form av strategiska motiv. 
Venstre påpekar även att medlemskapet är viktigt för att få tillgång till 
politiska poster i parlamentet och inflytande över det politiska innehållet. 

"Venstre har fået en cent ral placering i gruppen. Det er vig tigt, fordi Den 
Liberale Gruppe indtager positionen mellem Parlamentets to Steirste grupper, 
den socialistiske og den kristeligt-demokratiske. Det indebarer, at De Liberale 
Gruppes medlem mer og Venstres medlemmer ofle er udslagsgivende i 
afstemninger om EU-lovgivning, ikke mindst ved ro rande Det Indre marked, 
konkurrence og miljö."6 

Radikale Venstre pekar också på inflytandet som en viktig faktor i parti
samarbetet. Enligt RV är det nödvändigt att "soka samarbejde for att opnå 
st0rst mulig indflytelse"66 Men inflytandet är också viktigt om man ska kunna 
påverka politiken som den förre partiordföranden Johannes Lebech uttrycker det: 

"Internationaliseringen er en stor udfodring for demokratiet. Jeg finder 
det derfor vigtigt at DRV engagerar sig i international! politiskt arbejde 
og denned er med til at udvikle en europaeisk/international politisk 
offentlighed. Det sker bland andet i form av bilateralt samarbej de med 
andre socialliberale partier och i Det Europaeiske Liberale reformparti 
(ELDR) og Liberal International."67 

Intressant i Lebechs uttalande är att han i första hand nämner samarbete med 
andra socialliberala partier och i andra hand ELDR, vilket möjligtvis markerar 
en svag ideologisk samhörighet med majoriteten av partierna i ELDR. 

Om motivet för de liberala partierna, mot bakgrund av deras medlemskap i 
Liberala Internationalen, att även ingå i ELDR var mer eller mindre självklart har det 
möjligen inte varit lika enkelt för de partier som har en annan ideologisk grundsyn. 

Ett och annat ögonbryn lär till exempel ha höjts av förvåning när det 
finska centerpartiet Keskusta blev medlem i den Liberala Internationalen 1993 
och ELDR 1995. Det har spekulerats om varför partiet valde den liberala parti
familjen och varför de liberala partierna i sin tur valde att acceptera Keskusta. 
En anledning anses vara att det saknas en international för centerpartier 
eftersom partier med agrar bakgrund i hög utsträckning har varit en nordisk 
företeelse. I Öst- och Centraleuropa har det dock (åter-) uppstått partier med en 
liknande bakgrund. Försöken att bilda en international för dessa partier har 

VensetrfsluDvllZn&F999Mere Regkr ~ °8 mgCn undtagelser-
^ RV: EU-valgprogram antagen vid landsmöte 12-13 september 1998 
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emellertid enbart resulterat i ett löst nätverk. Det var därför förmodligen i brist på 
annat som Keskusta valde medlemskap i LI för att på så sätt skapa internationella 
kontakter med andra partier. Paavo Väyrynen, delegationsledare för Keskusta i 
Europaparlamentet menar dock att det även förelåg ideologiska motiv eftersom 
Keskusta varken kan definieras som socialdemokratiskt eller konservativt.68 

Anledningen till varför LI och ELDR valde att acceptera Keskusta kan 
man också bara spekulera kring, en rimlig anledning är dock att man av 
strategiska skäl valde att acceptera Keskusta i syfte att utvidga LI och ELDR 
till fler länder för att på så sätt legitimera organisationernas existens, men även 
för att maximera möjligheterna till parlamentariskt inflytandet i t.ex. EP. 

Det var till att börja med inte heller självskrivet vilken grupp i Europa
parlamentet som Centern skulle tillhöra. Partiet hade haft kontakter med gruppen 
den Radikala Alliansen, men även via personliga kontakter med det irländska 
partiet i gruppen UPE. Enligt centerns ledamot i Europaparlamentet, Karl-Erik Olsson 
sonderade man terrängen ordentligt men "(E)fter samtal med olika grupper 
kvarstod dock bedömningen att centern skulle ansöka om medlemskap i ELDR-
gruppen, bland annat eftersom finska centern redan var medlemmar"69 Till 
skillnad från centerns partiledning ansåg Karl-Erik Olsson att Centerpartiet 
borde "löpa linan fullt ut" och även söka medlemskap i ELDR-partiet. Denna 
fråga, som varit uppe för diskussion och beslut vid flera av partiets stämmor, 
har dock alltid landat i beslutet att avvakta eventuella andra lösningar.70 

Partiets ledamöter i Europaparlamentet har under tiden tagit initiativ till 
träffar med andra partier i syfte att försöka skapa en "tredje kraft" i Europa
parlamentet, dvs. en grupp med en betydligt vidare ideologisk bas än ELDR, 
där centern bättre skulle komma till sin rätt.71 Centerns partistyrelse beslutade 
dock att ansöka om fullvärdigt medlemskap i ELDR i mars år 2000, vilket 
inte mottogs med någon större entusiasm på hemmaplan. I en debattartikel i 
Dagens Nyheter kallades beslutet för "kuppartat" och "odemokratiskt".12 

För centerns del tycks motivet för medlemskap delvis vara pragmatiskt, 
eftersom Keskusta, ett parti som man sedan tidigare haft nära kontakter med, 
redan var medlem i ELDR, samt på grund av att det saknades alternativ 
valde man att ansluta sig till ELDR. Partiet har dock senare motiverat 

68 Intervju 990224: Paavo Väyrynen 
69 Intervju 990225: Karl-Erik Olsson 
70 Se beslut vid centerstämman 1995,1996 och 1997 
71 Olsson, Karl-Erik & Lindqvi st, Hans, Skapa en tredje kraft i parlamentet, Press
meddelande, 970604 
72 Andersson, Ylva, m.fl., Lennart Daléus har misslyckats, DN 2000-03-23, s. A4 
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medlemskapet även utifrån ideologiska skäl. Inför partistämman 2000 menade 
distriktsstyrelsen för Stockholms län i ett svar på en motion angående 
centerns grupptillhörighet i Europaparlamentet att ELDR är en naturlig 
plattform för centern eftersom gruppen har en humanistisk och liberal profil: 

ELDR-partiet är en samlande kraft för europeiska mittenpartier med humanistisk 
och liberal profil. ELDR-gruppen i Europaparlamentet är en naturlig plattform 
för Centerpartiets Europaparlamentariker och deras kollegor från våra nordiska 
syskonpartier. Distriktsstyrelsen ser ingen motsättning mell an ett fördjupat 
engagemang i ELDR och en fortsatt utveckling av Centerpartiets internationella 
arbete, exempelvis inom Centerpartiets Internationella Stiftelse, CIS, 
och det internationella nätverket av Centerpartier.73 

Centerns partistyrelse konstaterar också vid stämman 2000 att "Medlemskapet i 
ELDR-partiet ger möjlighet att bygga starkare nätverk i Europa och påverka 
den europeiska politiken. Ambitionerna att bygga närmare samarbeten med 
närstående "centerpartier", också utanför EU och ELDR ligger fast. "1A 

Av tabell 3.1 framgår det att ett par partier har lämnat ELDR, till exempel 
det portugisiska PSD och franska Parti Républicain. PSD som efter lång 
tvekan, framförallt på grund av inrikespolitiska skäl, blev medlem i ELDR 
1986, valde att lämna samarbetet tio år senare. Partiet som är ett stort parti 
jämfört med de övriga medlemspartierna konkurrerar på hemmaplan med det 
lika stora socialistiska partiet PSP som är medlem i PES. Att det uppfattades som 
besvärande ur partistrategisk synpunkt att vara med i l illa ELDR framgår av 
ett tal som PSD.s generalsekreterare, Manuel Dias Loureiro, höll vid ett av 
ELDR:s möten i Portugal. Enligt Loureiro hade partiet inför det stundande 
valet i Portugal slipat argumenten vad gäller frågan om medlemskap i 
ELDR. Om frågan skulle komma upp på dagordningen skulle man framhålla 
att ELDR förvisso var litet men att PSD hade en central position i partiet till 
skillnad från det socialistiska partiet som endast utgjorde en liten delegation 
inom PES.75 Att man inte ens lyckades övertyga sig själva om denna fördel 
framgick när PDS till slut lämnade ELDR 1996 till förmån för det betydligt 
större EPP. Det ansågs nödvändigt för att partiet skulle kunna återvinna 
premiärministerposten, att kunna visa att partiet hade ett lika stort europeiskt 

Centerns partistamma 2000 , Motion C12 an g. bildandet av en cen tergrön europeisk 
och internationell samarbetsorganisation 

Centerns partistamma 2000, Partistyrelsens yttrande U. Strategiska och organisatoriska 
frågor, Motionerna U1-U25 
75 ELDR Secretary Generals Meeting in Lisboa 19870401 
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inflytande som det socialistiska konkurrentpartiet. Det var således främst av 
inrikespolitiska och inte ideologiska skäl som PSD lämnade ELDR.76 

Samma strategiska skäl, dvs. inrikespolitiska, kan sägas gälla för Parti 
Républicain, även om dess ideologiska hemvist också har ifrågasatts inte 
minst internt inom ELDR. Parti Républicain, PR, har utgjort en del av 
valalliansen Union Démocratie Francais, UDF. Eftersom alla de övriga 
partierna i UDF valt medlemskap i EPP ville man samla krafterna inför de 
nationella valen i Frankrike och valde då att samlas inom ramen för EPP.77 

Sammantaget är det enbart ett fåtal av partierna som i sina valmanifest 
och stadgar anger något motiv för medlemskap i ELDR, möjligen för att 
medlemskapet betraktas som en naturlig följd av medlemskap i Liberala 
Internationalen. Bland partierna ovan finns dock en variation av motiv. 
Ideologi, inflytande, värnandet av nationella intressen, tillgång till politiska 
poster och pragmatism eller en kombination av flera motiv. Bo Manderup 
Jensen, ELDR-gruppens generalsekreterare menar att den tilltagande 
integrationen, dvs. den allt tätare sammanvävningen mellan det nationella 
och det europeiska, också den utgör ett viktigt motiv för samarbete. 

"I kraft av att partierna har insett detta har man också insett att man måste göra 
någonting eftersom vid de tillfallen då man måste förhålla sig till europeiska 
politiska problem som en del av vår nationella politiska dagordning så måste vi 
också ha kontakter i de andra länderna så att vi kan försöka koordinera 
politiken. Därför har det bliv it vikt igare och dä rför kan ma n nog enl igt min 
mening tala om det koncept som heter europeiska politiska partier och att det 
innehåller någonting."78 

I takt med integrationen har således behovet av samarbete ökat och 
därmed även motivet att skapa en så stark europeisk partiorganisation som 
möjligt. Jensen menar att det är en förändring jämfört med tidigare då europeiska 
politiska partier uppfattades som en abstraktion som främst förespråkades av 
en grupp inbitna federalister. I och med att de nationella politikerna har upptäckt 
nödvändigheten av samarbete, investerar de emellertid politisk tid och politiskt 
kapital i projektet Europa och uppbyggandet av europeiska politiska partier.79 

Eftersom endast ett fatal av partierna uttryckligen anger något motiv för 
medlemskap är det svårt att kategorisera partierna med utgångspunkt från 

76 Lord, Christopher, 1998b, se även intervju 97 08 15: Hadar Cars, 98 11 05: Maria 
Åsenius, 98 11 04: Bo Manderup Jensen 
77 Lord, Christopher, 1998b, s.128 
78 Intervju 98 11 04: Bo Manderup Jensen 
79 Ibid 
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denna faktor. Man kan dock anta att de partier som motiverar sitt medlemskap 
ideologiskt också har ett starkt motiv för samarbete. Därmed kan man även 
anta att incitamenten att försöka ena partinätet är starkare. De partier som 
däremot i huvudsak motiverar sitt medlemskap strategiskt, partidiplomatiskt 
eller pragmatiskt kan ha ett svagare motiv för medlemskap och därmed även 
en svagare lojalitet gentemot partinätet. 

Intressant att notera är att det finns en observerbar skillnad mellan hur 
motiven uttrycks i intervjuer respektive i olika partidokument. I intervjuerna är 
det primärt ideologi som framhålls som motiv för samarbete. I valmanifesten 
däremot, som är riktade till väljarna, är det i första hand strategiska över
väganden eller någon form av partidiplomati, som lyfts fram när partierna 
ska motivera medlemskapet i ELDR. 

3.7 Storlek - stora respektive små partier 
Vad gäller partiernas storlek eller relevans är detta intimt sammankopplat 
med partiernas position i partisystemen, på såväl den elektorala som den 
parlamentariska arenan. Det här avsnittet koncentrerar sig i huvudsak på det 
förra, dvs. partiernas storlek i termer av väljarstöd. Även om det med något 
undantag inte direkt framgår av partiemas offentliga motiveringar av medlemskapet 
i ELDR, menar Oscar Niedermayer att små partier har fler skäl att söka 
samarbete jämfört med stora partier.80 Små partier skulle i så fall vara betydligt 
mer kompromissvilliga än stora partier, som i egenskap av just sin storlek kan 
falla tillbaka på fler mandat på ELDR: s kongress, i Europaparlamentet eller 
på andra möjligheter att påverka EU, via till exempel tillgång till Europeiska rådet. 

Storleken kan således ha betydelse för såväl viljan till samarbete som 
partiernas position inom ELDR. Men partiemas stöd bland väljarna i de 
nationella och europeiska valen påverkar även ELDR:s möjligheter att 
konkurrera med de övriga Europeiska partierna. ELDR: s position i till 
exempel Europaparlamentet är beroende av hur pass framgångsrika de 
nationella partierna är i Europavalen. Partiernas storlek kan således säga oss 
dels någonting om skillnader och likheter mellan partierna, dels någonting 
om ELDR: s karaktär jämfört med de övriga Europapartierna. 

80 Niedermayer, Oscar, 1983 
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3.7.1 Väljarstödpå nationell nivå 
Eftersom antalet medlemspartier i ELDR från EU:s medlemsländer har 
varierat över tid från ett tiotal under de första åren till ett tjugotal år 2001 
skulle man kunna förvänta sig att medelvärdet för partiernas samlade 
väljarstöd i de nationella valen skulle ha förändrats. Medelvärdet är dock i 
stort sett detsamma 1999 som 1979, dvs. 11,8 respektive 11,7.81 Däremellan 
har dock medelvärdet varierat med en topp under 1990 på 17,5 % framförallt 
beroende på att det portugisiska medlemspartiet PSD lyckades vinna egen 
majoritet i det portugisiska parlamentet. PSD utgör dock storleksmässigt ett 
undantag jämfört med de övriga partierna. Mot bakgrund av det samman
lagda medelvärdet över hela 20-årsperioden, som är 15,4 %, är det enbart sex 
partier som har ett valresultat som ligger över detta. Som tabell 3.8 visar har 
PSD ett exceptionellt högt medelvärde jämfört med de övriga partierna. 
Även om man skulle exkludera PSD från beräkningen är skillnaderna mellan 
partierna i de båda kolumnerna dock tillräckligt stora för att något av de små 
partierna inte ska byta kolumn. 

Det man kan utläsa ur tabell 3.8 är att ELDR är sammansatt av en rad 
små för att inte säga mycket små partier och endast ett fatal större partier. 
Det innebär att ELDR, jämfört med både PES och EPP är relativt svagt 
representerat i många av EU:s medlemsländer. Med utgångspunkt från Peter 
Mairs definition, att partier måste ha minst 15 % av väljarnas stöd för att 
kunna definieras som stora, är det således enbart sex stycken som kan 
definieras som stora. Mot bakgrund av Niedermayers antagande att små 
partier skulle ha ett större behov av att samarbeta, skulle det således gälla de 
flesta av ELDR: s medlemspartier. 

Beräkningen av medelvärdet av partiernas väliarstöd baserar sig enbart på an talet 
partier som vid de olika mätpun kterna var medlemma r i ELDR, dvs. först när ett 
parti har blivit medlem i ELDR inkluderas det i beräkningen. 
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Tabell 3.8 Stora och små partier i ELDR baserat på väljarstöd mellan 1979-1999 82 

Partier under det totala medelvärdet 
1979-1999 

Partier över det totala medelvärdet 
1979-1999 

Partito Républicain Italiano (3.8) 
Radikale Venstre (3,9) 
Progressive Democrats (4,7) 
Svenska folkpartiet (5,1) 
Centerpartiet (5.1) 
Liberales Forum (5.6) 
Partito Liberale Italiano (5.7) 
Folkpartiet Liberalerna (6.2) 
Freie Demokratische Partei (9) 
Deomocraten 66 (13.3) 
Vlaamse Liberalen en Democraten? 
Parti Républicain Liberal? 
Italia dei Valore ? 
I Democratici ? 

Venstre (16.7) 
Keskusta (20) 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratic (20) 
Demokratesch Partei (20,1) 
Liberal Democrats (20,4) 
Partido Social Democrata (50) 

Källor: Mackie, Thomas, T. & Rose, Richard, 1991 och 1997, European Journal of Political Research, 
1997, Vol. 32,1998, Vol. 34,1999, Vol. 36, wvyw.electionworld.org/index.html  
Kommentar: Partier har inkluderats i beräkningen från och med det år då de blev medlemmar i 
ELDR eller i partigruppen i Europaparlamentet. Det totala medelvärdet for perioden är 15,4 % 

Mairs definition säger emellertid ingenting om partiernas storlek i 
förhållande till andra partier i samma partisystem. Förutom att man måste ta 
hänsyn till valsystem måste man även sätta storleken i relation till position i 
respektive partisystem. Trots att brittiska Liberal Democrats tillhör gruppen 
stora partier i ELDR har det till exempel ett begränsat inflytande i 
Storbritannien och kan således förutsättas vara i större behov av samarbete 
jämfört med de betydligt mindre partierna i Beneluxländerna som i r elation 
till de övriga partierna i dessa partisystem är förhållandevis stora partier. 
Även om man antar att väljarstödet kan ha betydelse för behovet av 
samarbete måste man också ta hänsyn till om partiet är relevant inom ramen 
för respektive partisystem, något som behandlas under avsnitt 3.8. 

Fullständiga uppgifter saknas för Parti Républicain, Partito Liberale, Italia dei 
Valore samt I Democra tici. Av de data som finns att tillgå pekar det mesta på att 
partierna hamnar i den vänstra kolumnen. 

113 



3.7.2 Välj ar stöd på europeisk nivå 
Om partiernas väljarstöd på nationell nivå anger möjligheterna till inflytande i 
Ministerrådet och dessutom säger oss någonting om i vilken utsträckning som ELDR 
är representerat i EU:s medlemsländer, har Europavalen betydelse dels för partiemas 
inflytande i ELDR, dels för ELDR: s inflytande i Europaparlamentet. Jämfört med 
resultaten i de nationella valen tycks de liberala partierna lyckas något sämre i 
Europavalen. Det totala medelvärdet på nationell nivå mellan 1979 till 1999 var 15,4 %, 
men enbart 12 % i Europavalen. Medelvärdet stiger förvisso något över tid från 
11.1 % 1979 till 12 % 1999 med en topp på 13 % 1989. En topp som liksom i de 
nationella valen kan hänföras till att det portugisiska partiet kom med i ELDR. 

I tabell 3.9 kan man se att samma partier som i tabell 3.8, förutom Liberal Democrats, 
återfinns i gruppen partier över det gemensamma medelvärdet. Liberal Democrats 
har ett betydligt lägre stöd i Europavalen, jämfört med på nationell nivå. Även WD 
och PSD gör sämre ifrån sig i Europavalen. WD, liksom de belgiska, danska 
och folkpartierna i såväl Sverige som Finland visar dock en stigande trend under 
de senaste valen. Partierna i Österrike, Tyskland, Italien, och de svenska och 
finska centerpartierna samt holländska D66 visar däremot en vikande trend. Ett 
generellt mönster för Europavalen, som definierats som andra rangens val är att stora 
partier och regeringspartier förlorar och små partier och oppositionspartier 
tjänar på valen. Det mönstret tycks inte slå igenom för de liberala partierna. 
Tabell 3.9 Stora och små partier baserat på väljarstöd i Europavalen 1979-199983 

Under medelvärdet Över medelvärdet 
Liberales Forum (4.2) 
Freie Democratische Partei (4,7) 
Centro Democratico y Social (5,4) 
Svenska Folkpartiet (6,1) 
Centern (6,9) 
Parti Républicain Liberal (8,5) 
Democraten 66 (8,8) 
Radikale Venstre (8,8) 
Folkpartiet (9,3) 
Vlaamse Liberalen en Democraten (10,7) 
Progressive Democrats (10.9) 
Liberal Democrats (11,5) 
Partito Liberale Italiano? 
Partito Repubblicano Italiano? 
Parti Républicain ? 

Venstre (16.7) 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratic (17,3) 
Demokratesch Partei (21.2) 
Suomen Keskusta (23,1) 
Partido Social Democrata (34,8) 

Källa: Agence Europe, 1999 
Kommentar: Det totala medelvärdet för perioden är 12 % 

Fullständiga uppgifter saknas för Parti Républicain, Partito Liberale, Italia dei Valore samt I 
Democratici. Av ae data som finns att tillgå pekar det mesta på a tt partierna hamnar 
i den vänstra kolumnen. 
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Av valresultaten kan man i viss mån utläsa vilket inflytande partierna har 
i såväl ELDR:s interna organ som ELDR:s partigrupp i Europaparlamentet.84 

När det gäller Europaparlamentet har emellertid varje land ett givet antal 
mandat som till en del baseras på folkmängd varför till exempel 
Demokratesch Partei från Luxemburg, trots dryga 20 % i valen, som mest 
innehaft två mandat i Europaparlamentet. I övrigt avspeglas dock partiernas 
väljarresultat, särskilt sedan även Storbritannien infort proportionella val, 
relativt väl i gruppen. Det innebär att WD, PSD, Keskusta och Venstre har 
ett relativt stort inflytande i gruppen. Även den brittiska delegationen är 
relativt stor jämfört med de övriga. Om tesen stämmer att små partier är i 
större behov av samarbete skulle således flertalet av partierna vara villiga att 
samarbeta och framförallt att försöka fa till stånd kompromisser eftersom 
dessa partier i högre utsträckning skulle tjäna på detta. 

3.8 Inflytande - regering eller opposition 
Regeringspartier och oppositionspartier antas ha olika behov av samarbete, 
framförallt eftersom regeringspartier har tillgång till fler inflytandekanaler i 
EU än enbart via ELDR. Dessa partier förmodas därigenom inte ha ett lika 
stort behov som oppositionspartierna av att driva gemensamma frågor och 
upprätthålla den interna sammanhållningen inom ELDR. Ingår partier 
dessutom i en regeringskoalition kan de av det skälet ha svårt att 
samarbeta eftersom de kan vara bundna till överenskommelser inom 
respektive regering.85 

Trots att de flesta av ELDRrs medlemspartier är relativt små har flera av 
dem, i egenskap av sin ideologiska position, ofta utgjort underlag för regerings
koalitioner inom ramen för respektive partisystem. Som figur 3.3 nedan visar 
har de flesta partierna, förutom det brittiska, österrikiska och svenska 
partierna någon gång befunnit sig i regeringsställning under sin tid som 
medlemmar i ELDR. Flera av partierna, som till exempel Svenska 
folkpartiet, WD, FDP och de italienska partierna dessutom under större 
delen av tiden. De flesta av partierna kan därför, med Sartoris definition, 

I ELDR:s interna organ ligger även Europavalresultaten till grund för fördelningen 
av mandat. Men då proportionellt i förhållande till antalet röster. Tabell 3.7 ger således 
inte en rättv isande bild av hur mak tfördelningen och möjlig heter till inflytande ino m 
ELDR:s organisationer ser ut. Den interna maktfördelningen analyseras i kapitel 4. 

Niedermayer, Oscar, 1983 
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betecknas som relevanta inom ramen för respektive partisystem.86 Det är 
dock enbart det portugisiska partiet som innehaft egen majoritet av väljarna 
och således har kunnat bilda regering av egen kraft. Förutom PSD, PRI och 
VLD, har dessutom inget av de övriga partierna under sitt medlemskap i 
ELDR innehaft en statsministerpost, vilket innebär att tillgången till det 
Europeiska Rådet, där utrikes- och statsministrarna träffas har varit 
begränsat.87 I några av länderna däribland Tyskland har man dock innehaft 
utrikesministerposten varför det har funnits ingångar i rådet som ELDR har 
kunnat utnyttja för att framföra synpunkter. Att partier som ingår i rådet inte 
alltid är så intresserade av att utnyttjas som inflytandekanal för de övriga 
medlemspartierna framgick dock tydligt under ELDR-kongressen i Ljubljana 
2001. Belgiska VLD lyckades, genom att hänvisa till sin regeringsposition, 
stoppa antagandet av en gemensam temaresolution som syftade till att 
markera ELDR: s position i frågan om EU: s framtida utveckling. En fråga 
som skulle behandlas under Europarådets toppmöte i Laeken i december 
2001. VLD som innehade statsministerposten i Belgien och tillika var 
innehavare av ordförandeposten i ministerrådet, ansåg inte att det kunde 
binda sig till förmån för en gemensam överenskommelse i händelse av att 
man skulle vara tvungen att sy ihop en kompromiss mellan EU:s femton 
medlemsländer. Därigenom lyckades man även förhindra de övriga partierna 
att anta en resolution.88 Nu kanske VLD:s position är något av ett undantag 
på grund av innehavet av EU-ordförandeskapet, agerandet på ELDR-
kongressen indikerar dock att regeringspartier måste förhålla sig annorlunda 
till EU:s beslutsorgan och till det förhandlingssystem som EU utgör, jämfört 
med partier som befinner sig i opposition. 

86 Österrikiska Liberales Forum betecknas ofta, till följd av sin litenhet, ofta sakna 
relevans, se till exempel Müller, Wolfgang, 1994 
87 Såväl Folk partiet libe ralerna, Centerpartiet och Kesk usta har inn ehaft stats minister
posten i Sverige respektive Finland. Det var dock innan de båda länderna 
blev medlemmar i EU. 
88 Deltagande observation ELDR-kongressen Ljubljana 2001. Nu antogs förvisso ett 
dokument något senare av Rådet vid ett särskilt sammankallat möte, dock med något 
annorlunda innehåll. 
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Figur 3.3. Liberala partiers regeringsmedverkan mellan åren 1979-1999 (från det år respektive parti 
blev medlem i ELDR eller i den liberala gruppen.) 

Parti 1 År 79 1 80 1 81 1 82 1 83 1 84 1 85 1 86 1 87 1 88 1 89 1 90 1 91 1 92 1 93 1 94 1 95 1 96 1 97 1 98 1 99 % 
PRL IBI 39 
VLD 39 
v 60 
FDP 94 
PRI 52 
PLI 62 
DP 30 
WD 75 
LibD 0 
PSD X X X X X X X  X X X  85 
PD x x x x x x x x x x  52 
RV x x x x x x x x x x x x x  100 
D66 x x x x x x x x x x x x x x x  100 
Kesk x x x x x x x x x x x x x x x x  6 
Sfp x x x x x x x x x x x x x x x x  100 
FP x x x x x x x x x x x x x x x x  0 
C  x x x x x x x x x x x x x x x x  0 
LIF x x x x x x x x x x x x x x x x  0 

Kommentar: De år då partierna medverkat i respektive lands regering har markerats med ett 
grått fält. X markerar att partiet ännu inte var medlem i ELDR eller i den liberala gruppen i 
Europaparlamentet. 
Källa: Siaroff, Alan, 2000 

Eftersom de flesta partierna är relativt små och att det tillhör ovanligheterna 
att partierna själva bildar regering är det rimligt att anta att de ändå kan ha ett 
behov av att förhålla sig lojala till partinätet. Fortfarande kan man dock vara 
bunden av kompromisser inom ramen för respektive regeringskoalition. Om 
detta stämmer skulle det åtminstone periodvis röra ett flertal av ELDR: s 
medlemspartier, vilket måste vägas in i analysen av partiernas valmanifest 
och omröstningar i Europaparlamentet. Sammantaget kan partiernas behov 
av eller intresse för ELDR således variera över tid. 

För att om möjligt kunna göra en distinktion mellan partierna kan man 
anta att de partier som suttit i regeringsställning under större delen av sin 
medlemsperiod i högre utsträckning kan förväntas förlita sig även på andra 
inflytandekanaler jämte ELDR. Partier som däremot oftare befunnit sig i 
opposition än i regeringsställning kan i högre utsträckning förväntas lägga 
ner tid och resurser på partisamarbetet och den interna sammanhållningen 
inom ramen för ELDR. 

Som figur 3.3 visar har nio av partierna, Venstre, D66, RV, Sfp, PRI, 
PLI, WD, FDP och PSD, tillbringat mer än hälften av sin medlemstid i 
ELDR i regeringsställning. Om tesen stämmer skulle dessa partier således 
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inte uppfatta ELDR som lika viktigt som de partier som befunnit sig i 
opposition under större delen av perioden. Något som i så fall kan förväntas 
avspegla sig i olika omröstningstillfallen. Det man kan notera med utgångspunkt 
från figuren är att betydligt fler partier befann sig i regeringsställning under 
de tidiga åren. Något som möjligen kan ha påverkat sammanhållningen i 
positiv riktning över tid. 

Ytterligare ett problem som kan uppstå inom ramen för samarbetet är när 
två partier som konkurrerar på nationell nivå ingår i samma europeiska 
partinät. Även om detta inte är ett specifikt problem för ELDR, gäller det i 
högre utsträckning för ELDR än för till exempel EPP. ELDR har till 
exempel flera medlemspartier i Danmark, Sverige, Finland, Holland, Belgien 
och Italien. Om dessa partier ingår i samma regering som är fallet i till 
exempel Belgien och Holland torde det inte utgöra något större problem. 
Men när ett av partierna är i opposition och det andra i regeringsställning 
som i till exempel Danmark kan det givetvis orsaka problem att nå 
överenskommelser. Radikale Venstres ledamot i Europaparlamentet, Lone 
Dybkjaer, menar dock att det inte utgör något större problem eftersom 
skillnaderna består oavsett om man sitter i samma regering eller inte. 

"(V)i har också varit i regering med Venstre, vi är inte eniga med Venstre 
om allting, till exempel vad gäller EU. Venstre vill till exempel helt ge 
upp de danska undantagen. Och vi vill i vart fall inte delta i ett försvars
politiskt samarbete som Venstre vill, så vi har skilda uppfattningar oavsett 
om vi sitter i regering eller inte. Men det är klart att när man sitter i 
regering så är man tvungen att kompromissa men inte på samma sätt som 
om man är i opposition, men i praktiken går det utmärkt."89 

Oavsett om det ställer till med problem eller inte kan det, åtminstone från 
väljarnas perspektiv, uppfattas som problematiskt om partier konkurrerar på 
en arena och samarbetar på en annan. Huruvida man kan se någon skillnad i 
beteende mellan regerings- och oppositionspartier i förhållande till ELDR 
återstår att se. Att ELDR gärna vill framhålla vilka och hur många partier 
som sitter i regeringsställning framgår dock av det årliga dokumentet, ELDR 
in Government, som partinätet lägger ned tid och resurser på att producera.90 

89 Intervju 99 02 23: Lone Dybkjaer 
90 Se även ELDR:s hemsida www.eldr.org/ 
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3.9 Opinionen - intern och extern 
Det vi känner till om opinionen i EU-frågan från tidigare undersökningar är 
att stödet för EU successivt har sjunkit från början av 1990-talet, samt att det 
finns ett gap mellan elitens åsikter i frågan och väljarnas.91 Sammantaget ser 
94 % av det som EU-kommissionen har definierat som ett elitskikt i EU-
länderna, EU som någonting positivt medan endast 48 procent av väljarna är 
av samma uppfattning. Nu finns det förvisso skillnader mellan länderna. 
Gapet är till exempel mycket större i Tyskland, Belgien, Österrike och Sverige 
än vad det är i Irland, Holland, Portugal, Luxemburg och Italien. Oavsett 
detta är gapet tillräckligt stort för att kunna utgöra ett strategiskt dilemma för 
de politiska partierna och då särskilt om det finns en skillnad mellan den 
interna partiopinionen, medlemmarna, och den externa opinionen, väljarna. 

Som Leonard Rays undersökning visade är majoriteten av ELDR:s 
medlemmar relativt eniga i i ntegrationsfrågan. I sju av partierna fanns dock 
en spricka och i ett par av partierna, Centerpartiet och Radikale Venstre, 
finns om än med varierande styrka ett organiserat motstånd mot EU och 
EMU. Om man ser till opinionen återfinns splittringen inom det finska 
centerpartiet, Keskusta, även i EU-kommissionens opinionsundersökning 
1995. Drygt 42 procent av Keskustas väljare uppfattar EU som någonting 
negativt medan enbart 24 procent betraktar EU som någonting positivt. 
Knappt 30 % av de tillfrågade valde svarsalternativet att de varken ser EU 
som någonting positivt eller negativt. Det är oklart hur man ska tolka det 
sistnämnda svarsalternativet. Innebär det att man inte har någon åsikt i 
frågan eller betyder det att man kan se både fördelar och nackdelar med EU? 
Om man i Keskustas fall enbart tar hänsyn till dem som har klart uttalade 
åsikter i EU-frågan har partiets presumtiva väljare en diametralt motsatt 
uppfattning jämfört med partiet som har tagit ställning för EU. Detta 
avspeglar sig även i den finska folkomröstningen om medlemskap i EU där 
enbart 34 % av partiets väljare röstade för medlemskap. 

Om Keskustas väljare är negativa till EU är centerpartiets det i än högre 
utsträckning. 53,4 % uppfattade EU som någonting negativt 1995. Jämfört 
med finska centerns väljare var det dock fler, 32,6 % som uppfattade EU som 
någonting positivt, men betydligt färre, 10,9 % som hade valt svars
alternativet varken eller. Även centerpartiet som också tagit ställning för EU 

I februari/maj 1996 genomförde kommissionen en så kallad Top Decision-makers 
Survey, vilken undersöker elitens (politiker, högre tjänstemän, företags- och 
fackföreningsledare m.fl.) åsikter i EU-frågan, se Hix, Simon, 1999a 
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förefaller därmed marschera i otakt med sina väljare. Klyftan mellan EU-
anhängare och motståndare ser dessutom ut att vara betydligt mer uttalad 
bland centerpartiets väljare jämfört med Keskustas.92 

Radikale Venstre vars hållning i EU-frågan successivt har förändrats från 
att vara djupt kritisk till att numera acceptera EU:s fördragsändringar inklusive 
EMU, återspeglas även bland partiets väljare. Fram till och med 1992 var det 
knappt häften av partiets väljare som uppfattade EU som någonting positivt 
och 23 % som var av motsatt uppfattning. 1995 hade andelen anhängare ökat 
till drygt 70 % medan enbart 13 % uppfattade EU som något negativt. En 
liknande förändring kan man se bland Liberal Democrats väljare. Andelen 
anhängare av EU ökade från 40,5 % till drygt 52 % mellan 1992 och 1995 
medan andelen motståndare minskade från 32,5 till 23,9 %. 

Dessa två partier, dvs. Radikale Venstre och Liberal Democrats representerar 
dock de enda undantagen bland de partier som var medlemmar i ELDR före 
1995 vad gäller väljarnas inställning till EU. För de övriga medlemspartierna 
har andelen EU-förespråkare minskat och andelen motståndare ökat. Bland 
det holländska partiet WD:s väljare har stödet för EU sjunkit från 87,1 % 
till 76,8 % mellan 1992 till 1995. Motståndet har under samma tid ökat från 
3,3 % till 7,4 %. Hos systerpartiet i Belgien, VLD är raset under samma 
period ännu större, från 78,6 % EU-positiva till 58,8 % och andelen negativa 
har mer än fördubblats, från 6,1 % till 14,1. 

De flesta övriga partier visar en liknande trend. Ett frågetecken bör dock 
sättas för Venstre som fram till och med 1994 visade en stigande trend. I 
Eurobarometer 1995 rasar stödet med drygt 20 procentenheter till 59,5 %. 
Året därpå dvs. 1996 röstade dock 85 % av partiets väljare för Amsterdam
fördraget vilket möjligen tyder på något fel, till exempel alltför få 
respondenter, i kommissionens undersökning. 

Sammantaget har stödet för EU bland ELDR-medlemmarnas väljare 
minskat med 7 % mellan 1992 till 1995. De som uppfattar EU som 
någonting negativt har dock enbart ökat med 2,4 % och andelen som inte har 
någon åsikt i frågan med ungefar lika mycket. Trenden, dvs. EU-
medborgarnas vikande stöd för EU slår således också igenom i de liberala 
partiernas externa opinion. Fortfarande är de flesta av partiernas väljare 
emellertid betydligt mer positiva till EU, 68 % 1995, vilket kan jämföras 
med den sammanlagda siffran för EU-medborgarna som 1996 var 48 %. 

92 En majoritet av centerns väljare röstade nej till svenskt medlemskap i EU i 
folkomröstningen 1994, se Holmberg, Sören, 1996, s.226 
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Att stödet för EU internt hos de flesta av ELDR:s medlemspartier fortfarande 
är starkt medan den externa opinionen visar allt större tveksamhet till EU 
utgör dock som nämndes inledningsvis ett strategiskt dilemma för partierna, 
särskilt mot bakgrund av att väljarna är betydligt mindre trofasta jämfört 
med tidigare. Eftersom partierna måste ha stöd bland väljarna för sin politik 
kan ett sjunkande stöd fungera som ett incitament för partierna att bete sig 
som om de delar opinionens åsikter, även om de kanske i r ealiteten är mer 
positiva till EU. Undersökningar har till exempel visat att partierna i sina 
valmanifest försöker att lägga sig i närheten av sina väljares attityder.93 För 
partier där väljarnas stöd är påtagligt lågt eller där stödet för EU sjunker 
skulle man således kunna förvänta sig att de i högre utsträckning väljer att 
till exempel författa egna valmanifest anpassade till den egna väljarkåren än 
att ansluta sig till det gemensamma valmanifestet. 

Man kan givetvis spekulera i om det finns någon 'magisk' gräns för när partierna 
känner sig absolut tvingade att anpassa sig till opinionen. För att om möjligt kunna 
göra en distinktion mellan partierna antas de ha skäl att åtminstone strategiskt 
överväga partiets framtoning i frågan när enbart hälften eller lite drygt hälften 
av väljarna stödjer partiets linje i en fråga. Om stödet däremot ligger på 60 % 
eller mer kan det däremot fortfarande finnas skäl att vidhålla partiets linje för 
att inte riskera a tt väcka missnöje bland majoriteten av väljarna. Det är därför 
rimligt att förvänta sig att de partier vars väljarstöd i EU-frågan ligger under 
60 % kan ha svårare att acceptera gemensamma ställningstaganden, medan 
partier med ett starkare opinionsstöd däremot kan förväntas bejaka detsamma. 
Tabell 3.10 Medlemspartiernas opinionsstöd i EU-frågan94 

Partier med opinionsstöd på 60 % eller 
högre 1995 

Partier med opinionsstöd under 60 % 
1995 

Parti Républicain Liberal 67,9 
Folkpartiet Liberalerna 68,4 
Radikale Venstre 70,2 
Volkspartij for Vrijheid en Democratic 76,8 
Demokratesch Partei 78,1 
Svenska Folkpartiet 81,8 
Democraten 66 85,7 
Progressive Democrats 88,2 

Keskusta 24,0 
Liberales Forum 28,5 
Centerpartiet 32,6 
Liberal Democrats 52,2 
Partido Social Democrata 52,7 
Freie Demokratesch Partei 57,9 
Vlaamse Liberalen en Democraten 58,8 
Venstre 59,5 

Källa: Eurobarometer Cumulative File 1970-1992 ZA 2533/ICPSR 9361, Eurobarometer 40 
October-November 1993 ZA 2459/ICPSR 6360, Eurobarometer 42 1994 ZA 2563/ ICPSR 6518, 
Eurobarometer 44:1 1995 ZA 2690/ICPSR 6723, Eurobarometer 48.0 1997 ZA 2959/ICPSR 2091 

93 Se till exempel Wessels, Bernhard, 1995 
94 De italienska partierna saknas i tabellen, främst på grund av att antalet respondenter i 
kommissionens undersökning var för litet för att man ska kunna ta hänsyn till resultatet. 
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Som tabellen ovan visar är det lika många partier i de två grupperna. Nu 
var flera av partierna, främst från Sverige, Finland och Österrike inte fullt ut 
medlemmar i ELDR, vid mättillfället. De hade dock status som observatörer 
och var på så sätt inblandade i till exempel programarbetet inför valrörelsen 
1999 och satt med i parlamentsgruppen, varför jag ändå har valt att inkludera 
dem i tabellen. Det man kan förvänta sig mot bakgrund av partiernas stöd 
bland de egna väljarna är att partierna med ett stöd lägre än 60 % i högre 
utsträckning anpassar exempelvis sina valmanifest till den egna opinionen. 
Det innebär i sin tur att möjligheterna för ELDR att driva en all-europeisk 
valkampanj undermineras. 

3.10 De vita fläckarna på den liberala kartan 
Förutom att det finns ett antal faktorer som kan antas påverka ELDR: s 
förutsättningar att integreras, finns en annan mer övergripande omständighet 
som också kan ha inverkan på denna möjlighet, om än mer indirekt. Det 
faktum att ELDR saknar medlemmar från flera av EU:s medlemsländer och 
dessutom är relativt svagt representerade i ytterligare några länder kan 
påverka partiers incitament att bli eller förbli medlemmar i partiet. ELDR 
kan i mångt och mycket sägas vara en nordeuropeisk företeelse med svaga 
kopplingar i den södra delen av Europa. Det påverkar dels möjligheterna att 
nå inflytande i EU:s olika institutioner, dels ELDR:s möjligheter att göra 
anspråk på beteckningen "Europaparti". Två omständigheter som i sig kan ha 
betydelse när partier ska ta ställning till medlemskap eller till fortsatt medlemskap. 

Som nämnts tidigare valde portugisiska PSD att lämna ELDR av strategiska 
skäl. Partiet ingår dock i undersökningen eftersom det i egenskap av sin 
storlek kan ha haft ett relativt starkt inflytande över ELDR: s utveckling 
under de tio år som man var med i ELDR. ELDR är dock inte längre 
representerat i Portugal. Även för det franska partiet Parti Républicain, PR, 
visade sig den ideologiska gemenskapen väga relativt lätt i jämförelse med 
behovet av att agera strategiskt på den nationella arenan. ELDR finns såldes 
inte heller representerat i Frankrike. Detta har utgjort ett stort bekymmer för 
ELDR att inte finnas representerade i ett av EU:s största medlemsländer. 

Att det finns en viss ideologisk överlappning mellan ELDR och EPP 
tycks göra det svårt för ELDR att konkurrera med det betydligt större och 
mer resurs- och inflytelserika EPP, vilket i sig kan vara av betydelse för att 
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potentiella eller nuvarande medlemspartier i ELDR ska känna det menings
fullt att ägna tid och resurser åt partisamarbetet.95 

Även i Spanien är ELDR svagt representerat. Spanska CDS som under en 
period dominerade spansk inrikespolitik försvagades i takt med att andra 
partier institutionaliserades för att sedermera försvinna.96 Förutom CDS har 
Partido Reno vådor Democratico och La Fondation FORO varit medlemmar i 
ELDR. Nu har ELDR kontakter med en rad regionala partier i Spanien, från 
bland annat Katalonien, Kanarieöarna och Mallorca. 

ELDR har också sedan det italienska partisystemet i praktiken upplöstes i 
början av 1990-talet även varit relativt svagt representerat i Italien. Nu har 
dock ett flertal italienska partier valt att bli medlemmar i ELDR, varför 
ELDR är relativt starka i Italien. Det räknades till exempel som en 
prestigevinst att Romano Prodis parti I Democratici valde att bli medlem i 
ELDR. Inte enbart för att partiet suttit i regering i Italien utan även för att 
man därigenom etablerade en viktig länk till EU-kommissionen via dess 
president. Ytterligare partier från Italien som valt ELDR är Federazione dei 
Liberali under ledning av Valerio Zanone, Partito Liberale under ledning av 
Stafano de Luca och Rinovamento Italiano under ledning av Lamberto Dini. 

Även ett par grekiska partier har periodvis anslutit s ig till ELDR, varför de 
vita fläckarna är betydligt färre jämfört med tidigare. Eftersom ELDR trots 
detta är svagt representerade i vissa länder i Europa upplevs det åtminstone från 
ELDR:s horisont som ett problem, inte minst ur legitimitetssynpunkt. Partinätet 
försöker därför som nämnts tidigare på olika sätt finna lösningar på problemet. 

3.11 ELDR:s medlemspartier - skillnader och likheter 
Kartläggningen av ELDR: s medlemspartier visar att det förvisso finns en rad 
likheter, men i många avseenden även stora skillnader mellan partierna. 
Expertstudier åskådliggör till exempel ideologiska skillnader mellan 
partierna och då främst längs den socioekonomiska skiljelinjen, vilket kan 
försvåra möjligheterna att nå enighet i olika frågor. Studierna visar även att 
de marknadsliberala partierna dominerat samarbetet såväl under den tidiga 
som senare delen av samarbetet, vilket förmodligen har gjort det svårare för 

Lord, Christopher, 1998b, s. 128. Ytterligare exempel finns att hämta från Östeuropa 
där till exempel det regerande partiet i Ungern, Fidesz, lämnade ELDR år 2000 för 
ett medlemskap i EPP. 
96 Gunther, Richard, Giacomo, Sani & Shabad, Goldie, 1986 
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de socialliberala partierna att finna sig till rätta inom ELDR. Över tid har 
dock de socialliberala partierna blivit fler till antalet vilket också kan betyda 
att kompromissviljan mellan de två falangerna har ökat. 

Längs integrationsskiljelinjen har förvisso skillnaderna mellan partierna 
minskat över tid. I och med att ELDR successivt har utvidgats har emellertid 
ett antal kritiska och internt fraktionaliserade partier kommit med i samarbetet, 
vilket sannolikt har påverkat möjligheterna att hålla samman internt. Att 
några av de sedan länge etablerade medlemmarna också tycks ha intagit en 
något mer kritisk hållning till integrationsprojektet torde också ha haft 
inverkan på ELDR: s ställningstaganden i EU-frågan. 

Kartläggningen visar även att partiernas uttalade motiv för medlemskap 
varierar. I intervjuer framhålls ideologi som det primära motivet för medlemskap. 
När partierna däremot ska motivera medlemskapet för väljarna är det olika 
former av strategiska överväganden som lyfts fram. Det är givetvis svårt att 
tolka motiven enbart mot bakgrund av olika utsagor, framförallt eftersom de 
officiella motiven inte alltid är desamma som de inofficiella. Utsagorna ska 
därför i den mån det är möjligt analyseras i jämförelse med hur partierna 
faktiskt beter sig inom den extraparlamentariska och parlamentariska 
organisationen, särskilt med syfte att se om det finns en koppling mellan 
motiv och handling. 

När det gäller partiernas storlek i termer av väljarinflytande är de liberala 
partierna med något undantag relativt små. De flesta av partinätets medlemmar 
kan därför antas vara i behov av partisamarbete. Utgör man som regel ett 
regeringsparti, vilket flera av partierna gör, kan man dock anta att behovet av 
samarbete är något mindre, jämfört med om man som regel sitter i opposition. 

Partiernas interna och externa opinion i EU-frågan antas också kunna 
påverka samarbetet. Här kan man också se att det finns stora skillnader mellan 
partierna. Några av partierna är som redan sagts internt splittrade i EU-
frågan. Om man ser till den allt mer kritiska EU-opinionen är det ännu fler 
partier som kan antas ha problem att bejaka det relativt integrationsvänliga 
samarbetet inom ramen för ELDR. I tabell 3.11 följer en sammanställning av 
de sex faktorer som har använts i kartläggningen av medlemspartierna. 
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Tabell SAI Sammanställning av faktorer som kan påverka ELDR:s möjligheter att utvecklas 
Partier Ideologi Höger/ 

Vänster 
Ideologi 
Över/Mdlan-
statiighet 

Frak
tion97 

Motiv Storlek Regering/ 
Opposition 

Opinion 

LIF Socialliberalt Överst. Nej Strategi Litet Opposition Svag 
PRL Marknadsliberalt Överst. Nej Strategi Litet Opposition Stark 
VLD Marknadsliberalt Överst. Nej - Litet Opposition Svag 
RV Socialliberalt Mellanst. Ja Ideologi/ 

Strategi 
Litet Opposition Stark 

v Marknadsliberalt Överst. Nej Strategi Stort Regering Svag 
CDS Socialliberalt Överst. - - Litet Opposition 
SFP Marknadsliberalt Överst. Ja Ideologi Litet Regering Stark 
Kesk Marknadsliberalt Mellanst. Ja Strategi/ 

Ideologi 
Stort Regering Svag 

PR Marknadsliberalt Överst. - Strategi Litet Opposition 
FDP Socialliberalt Överst. Nej - Litet Opposition Svag 
PD Marknadsliberalt Mellanst. Nei - Litet Opposition Stark 
PRI Socialliberalt Överst. Nej - Litet Regering 
PLI Marknadsliberalt Mellanst. Nej - Litet Regering 
PL - - - Litet 
IDV - - - Litet 
ID - - -

DP Marknadsliberalt Överst. Nei - Stort Opposition Stark 
D66 Socialliberalt Mellanst. Nej - Litet Opposition Stark 
WD Marknadsliberalt Mellanst. Ja Ideologi/ 

Strategi 
Stort Regering Stark 

PSD Marknadsliberalt Överst. Ja Strategi Stort Regering Svag 
FP Socialliberalt Överst. Nej Ideologi/ 

Strategi 
Litet Opposition Stark 

C Socialliberalt Mellanst. Ja Strategi/ 
Ideologi 

Litet Opposition Svag 

LibDems Socialliberalt Överst. Ja Strategi/ 
Ideologi 

Stort Opposition Svag 

Mot bakgrund av den här kartläggningen kan det parti som befinner sig i den 
ideologiska huvudfaran, är internt enat, framhåller den ideologiska gemen
skapen som ett viktigt motiv för medlemskap, är litet och sällan i 
regeringsställning samt går i takt med sina presumtiva väljare antas vara ett 
parti som idealtypiskt kan förväntas bejaka partisamarbetet och som således 
sällan avviker från gemensamma ställningstaganden. Ett parti som däremot 
befinner sig i minoritet ideologiskt inom ELDR, är internt splittrat, ser mer 
till strategi än ideologi, är stort och ofta i regeringsställning och har EU-
kritiska väljare kan däremot i högre utsträckning förväntas avvika från 

97 Här inkluderas även de partier som enligt Leonard Rays undersökning bedöms 
vara internt splittrade. 
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gemensamma ställningstaganden. Nu passar inget av partierna fullt ut in i 
dessa två idealtyper. Venstre tillhör till exempel den ideologiska huvudfaran 
är internt enigt men framhåller strategiska motiv för sitt medlemskap, är ett 
stort parti som ofta sitter i regeringsställning och är inte fullt ut enigt med 
sina väljare. Eftersom faktorerna pekar i olika riktningar för flera av 
partierna blir det en uppgift för den fortsatta analysen att se om faktorerna 
och i så fall vilka av faktorerna som har betydelse för hur partierna beter sig 
inom partisamarbetet och således även för ELDR:s möjligheter att integreras. 
Det man mot bakgrund av tabellen kan säga är att åtta partier, LIF, RV, 
Venstre, Keskusta, WD, PSD, Centern och Liberal Democrats, är de partier 
som har flest faktorer som talar emot att de skulle bejaka partisamarbetet i 
någon större utsträckning. 

Eftersom man valt att samarbeta förutsätts dock partierna nyttja ELDR 
som ett forum för att försöka överbrygga skillnaderna mellan partierna för att 
på så sätt kunna agera enhetligt. Ett sätt att göra detta är att försöka bygga 
upp en effektiv partiorganisation som förmår hantera och minimera 
skillnaderna. I vilken utsträckning ELDR: s medlemspartier har förmått göra 
det är föremål för analys i nästa kapitel. 
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4 

ELDR - organisatorisk utveckling 

4.1 Inledning 
Etablerandet av europeiska partinät utgör ett sätt för nationella partier att 
hantera den utmaning som EU utgör. Det gemensamma partinätet måste 
emellertid vara tillräckligt integrerat för att partier, i samarbete med varandra, 
ska kunna fatta gemensamma beslut och agera i enlighet med dessa. Som 
framgick av kapitel tre finns det skillnader mellan ELDR: s medlemspartier 
som på olika sätt kan försvåra möjligheterna till samarbete. Syftet med det 
här kapitlet är att studera ELDR: s organisatoriska utveckling för att om 
möjligt utröna i vilken utsträckning ELDR, trots skillnaderna mellan partierna, 
har förmått skapa en integrerad partiorganisation på europeisk nivå. I kapitlet 
studeras även i vilken omfattning som länkar har etablerats till de nationella 
partierna och den liberala partigruppen i Europaparlamentet. 

Graden av interaktion mellan partierna, vilket också anger hur pass 
integrerade de är med varandra, analyseras mot bakgrund av den modell som 
Oscar Niedermayer introducerade 1983, vilken presenterats i kapitel 2. Modellen 
delar in de europeiska partiernas utveckling i tre faser, kontaktfasen, samarbets-
fasen och slutligen integrationsfasen. Indikatorer som anger graden av interaktion 
är förekomsten av kommunikation, organisation och gemensam policyformulering.1 

Organisatoriskt studeras bland annat konfliktregleringsmetoder, medlems
kriterier, finansiella resurser, samt partinätets kompetensområde. 

4.2 Metod och material 
Det empiriska materialet i det här kapitlet bygger dels på studier av ELDR: s 
dokument som nyhetsbrev, protokoll, stadgar, kongress- och interna dokument, 
dels på direkt observation vid ELDR: s kongresser i Berlin 1999 och 
Ljubljana 2001. Materialet har strukturerats med utgångspunkt från Niedermayers 
analysmodell och de tre utvecklingsfaserna i modellen. Eftersom tillgången 

1 Den gemensamma policyformuleringen analyseras i kapitel fem. 
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på internt partimaterial från de tidiga åren har varit begränsad koncentreras 
framställningen till utvecklingen under 1990-talet. Det utgör i sig inget större 
problem eftersom det är under den senaste tioårsperioden som ELDR kan 
sägas ha genomgått förändringar av vikt vad gäller graden av integration. 

I partiers organisationer finns såväl informella som formella inslag. Dessa 
fyller olika funktioner och de informella inslagen spelar ofta en lika, för att 
inte säga viktigare roll än de formella. Det är vanligtvis betydligt enklare att 
studera de förra jämfört med de senare. En stor del av det här kapitlet ägnas 
också ELDR:s formella organisationsstruktur. Genom direkt observation har jag 
emellertid i viss utsträckning även kunnat observera några av de mer informella 
strukturer som jag uppfattar som väsentliga för att man ska kunna förstå 
ELDRrs organisatoriska utveckling. I avhandlingen har så kallad semistrukturerad 
direkt observation utförts. Jag har valt att fokusera observationerna kring det 
som inte går att utläsa från ELDR:s interna partidokument. Det förs till 
exempel inga protokoll vid ELDR: s kongresser varför det är nödvändigt att 
på något sätt observera kongresserna och då särskilt omröstningarna om man 
vill förstå vilka de ideologiska skiljelinjerna i partinätet är. Syftet med 
observationerna har emellertid också varit att studera hur mötena går till och 
hur beslut fattas. Hur de formellt sett ska gå till går att utläsa från stadgar 
och arbetsordningar, men om man vill ta reda på vad som egentligen sker vid 
dessa möten, dvs. vilka informella regler som finns, måste även här någon 
form av observation utföras. Eftersom det har funnits ett specificerat syfte 
med observationerna av ELDR: s kongresser men även av den liberala 
partigruppens möten har jag kunnat fokusera observationerna kring detta. 

Observatörens viktigaste datakälla är de faltnoteringar som utförs. Parallellt 
med observationerna måste forskaren därför skriva ner sina observationer, 
erfarenheter och reflexioner.2 Observationerna har strukturerats med utgångs
punkt från mötenas agenda, men här har även omgivande kontext, mötets 
syfte etc. nedtecknats. Av faltnoteringarna framgår det vad som sker, hur det 
sker och i de fall där det är möjligt att identifiera olika personer, vem som 
säger vad till vem. Förutom att observationerna används deskriptivt för att 
beskriva en händelse, till exempel hur ett möte går till, har observationerna 
även analyserats med utgångspunkt från de olika konfliktlösningsmetoder 
som används. Dessa har därefter karaktäriserats antingen utifrån det formella 
regelverket, dvs. om de återfinns i ELDR: s stadgar och arbetsordning eller om 
de utgör informella lösningar eller regler för hur beslut inom ELDR ska fattas. 

2 Kristiansen, Sören & Krogstrup, Hanne Kathrine, 1999, 151. 
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4.3 ELDR:s organisatoriska struktur 
Kontakterna mellan de liberala partierna i Europa etablerades inom ramen 
för den Liberala Internationalen, LI. Det var också inom LI som idén om ett 
fastare samarbete mellan partierna föddes. En idé som så småningom ledde 
fram till att Federationen för Europeiska Liberala och Demokratiska partier 
ELD, bildades 1976.1 och med att ELD, sedermera ELDR, bildades kan det 
liberala partisamarbetet sägas ha övergått från den initiala kontaktfasen till 
det som Niedermayer definierar som det andra steget i Europeiska partiers 
utveckling, dvs. samarbetsfasen. 

När Niedermayer analyserade de europeiska partiernas utveckling i böljan av 
1980-talet kunde han konstatera att interaktionsgraden fortfarande var relativt 
låg och att de tre europeiska partiorganisationerna, EPP, PES och ELDR 
fortfarande befann sig på samarbetsstadiet. Analysen gjordes dock vid en 
tidpunkt då partisamarbetet för att inte säga hela integrationsprocessen 
befann sig i en stagnationsfas.3 Sedan dess har integrationsprocessen genom
gått en renässans och det har, vilket flera forskare har konstaterat, även 
påverkat de europeiska partiernas utveckling, om än i varierande grad. 

Initiait valde de tre europeiska partierna olika organisatoriska lösningar 
för sina extraparlamentariska organisationer. Det kristdemokratiska EPP 
valde, om än efter en lång intern debatt, att redan inledningsvis beteckna sig 
som ett europeiskt parti, med delvis överstatliga eller federala inslag.4 Den 
socialistiska eller socialdemokratiska samarbetsorganisationen anammade 
däremot en mellanstatlig eller konfederal lösning.5 Här ser vi exempel på två 
diametralt olika sätt att organisera sig vilket, inte bara reflekterar olika 
ambitioner vad gäller den egna verksamheten utan även för integrations
projektet i sin helhet, åtminstone vid den här tidpunkten. 

I likhet med EPP valde de liberala partierna en delvis överstatlig eller federal 
organisatorisk lösning. I de stadgar som arbetades fram inom ramen för LI valde 
man till exempel att använda sig av majoritetsprincipen, inledningsvis 
kvalificerad majoritet, som konfliktregleringsmetod istället för att kräva 
enhällighet vid beslutsfattandet.6 Partierna accepterade således redan från 
böljan, trots de ideologiska skillnaderna mellan partierna, att makt delegerades 
från de nationella partierna till den gemensamma organisationen. Att man till 

3 Hix, Simon & Lord, Christopher, 1997 
4 Johansson, Karl-Magnus, 1997, Jansen, Thomas, 1998 
5 Ladrech, Robert, 2000 
6 Hix, Simon & Lord, Christopher, 1997 
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skillnad från EPP valde att inte beteckna sig som ett parti utan som en 
federation antyder emellertid att det fanns delade meningar om den fortsatta 
inriktningen och att alla medlemspartier inte var eniga om målet att ELDR så 
småningom skulle utvecklas till ett europeiskt parti. 

Trots att man beslutade sig för att använda majoritetsprincipen istället för 
enhällighet som konfliktregleringsmetod innebar det inte att ELDR kunde 
tvinga medlemspartierna att följa gemensamt fattade beslut. Det fanns heller 
ingen garanti för att partierna av lojalitetsskäl skulle följa de beslut som 
fattades inom den nybildade organisationen. Förhandlingar, i syfte att försöka nå 
konsensus, kom därför att bli och vilket vi kan se i den fortsatta fram
ställningen, en viktig grundkomponent inom partinätet såväl i det inledande 
skedet som i det fortsatta samarbetet.7 

Den stagnationsfas som präglat den europeiska integrationsprocessen 
liksom det europeiska partisamarbetet övergick i slutet av 1980-talet till en ny 
fas kännetecknad av ett betydligt större intresse för EU och det europeiska 
partisamarbetet. I takt med att integrationen fördjupades först genom 
ratificerandet av Enhetsakten 1987 och därefter med planerna på att etablera 
en politisk union, blev det även nödvändigt för de europeiska partierna att 
integrera samarbetet för att om möjligt kunna påverka utvecklingen. 

ELDR beslutade därför, möjligen mot bakgrund av att de ideologiska 
skillnaderna försvårade möjligheterna att anta gemensamma ståndpunkter, 
att effektivisera beslutförfarandet. Vid ELDR-kongressen 1991 ersattes den 
kvalificerade majoritetsregeln vid beslutfattande med enkel majoritet.8 En 
handling som förutom att det effektiviserade samarbetet innebar att partierna 
delegerade än mer makt från de egna organisationerna till den gemensamma 
att fatta beslut i frågor rörande den europeiska integrationsprocessen. 
Partisamarbetet fördjupades således avsevärt. Något tvång att följa de 
gemensamma besluten fanns fortfarande inte, varför förhandlingar i syfte att 
nå kompromisser fortfarande var nödvändiga om man ville att så många 
partier som möjligt också skulle omsätta ELDR:s beslut i praktiken. 

Mot bakgrund av de ideologiska skillnaderna mellan ELDR: s medlems
partier som konstaterades i kapitel tre skulle majoritetsprincipen mycket väl 
ha kunnat leda till djupa interna splittringar i partinätet och kanske till och 
med partisamarbetets sammanbrott. Men precis som man har konstaterat att 
införandet av kvalificerad majoritet inom Ministerrådet medförde att länder 

7 Pridham, Geoffrey & Pridham, Pippa, 1981 
8 ELDR Statutes 1991 
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hellre kompromissar eller kohandlar med varandra (s.k. package deals) än att 
riskera att hamna i minoritet och därmed inte alls kunna påverka utveckling, 
tycks majoritetsförfarandet ha utmynnat i detsamma inom ELDR. I minister
rådet har det, till följd av att man lämnade kravet på enhällighet, utvecklats 
en särskild förhandlingskultur präglad av ett ömsesidigt beroende mellan 
länderna.9 Även om de beslut som fattas inom ELDR inte har lika långtgående 
konsekvenser som inom Ministerrådet, finns det även här inslag som tyder 
på ett visst beroendeförhållande mellan partierna, främst eftersom partierna 
är för små för att kunna påverka EU enskilt. De måste helt enkelt samarbeta 
för att nå inflytande, vilket torde ha påverkat förutsättningarna att nå 
gemensamma beslut. 

I samband med att den liberala partifederationen ombildades till ett 
europeiskt politiskt parti 1993 tog samarbetet ytterligare ett steg i i ntegrativ 
riktning. Att det skedde vid just den här tidpunkten berodde framförallt på 
den så kallade partiartikeln i Maastrichtfördraget där de Europeiska politiska 
partierna formellt lyfts fram som viktiga agenter för integrationen.10 ELDR 
hade tillsammans med PES och EPP samfällt agerat för införandet av artikeln i 
Maastrichtfördraget och liksom ELDR vidtog PES och EPP organisatoriska 
förändringar i syfte att anpassa sig till de nya förutsättningarna.11 

Den socialdemokratiska partiorganisationen som fram tills nu varit en 
konfederation av partier ombildades till en partiorganisation med federala 
inslag 1992. Det kristdemokratiska EPP som redan från böljan betecknade 
sig som ett parti behövde enbart göra ett antal mindre ändringar i stadgarna. 
Även för ELDR, vars målsättning redan från starten 1976 hade varit att bilda 
ett europeiskt parti, krävdes enligt ledningen enbart några smärre förändringar 
för att uppfylla kriterierna i Maastrichtfördraget. Den primära förändring som 
ledningen rekommenderade kongressen i Torquay 1993 var därför enbart en 
namnändring, dvs. att ersätta ordet federation i stadgarna med ordet parti.12 

Även om kongressen antog förslaget tycks det ha väckt en del farhågor - inte 
minst vad gäller den framtida maktfördelningen mellan de nationella och det 
europeiska partiet. Willy De Clercq, ELDR:s dåvarande ordförande, menade 
dock att namnbytet främst hade ett symboliskt värde, särskilt i tider då 
legitimiteten för integrationsprojektet sviktade. Han försäkrade även att parti

9 Se till exempel Elgström, Ole & Jönsson, Christer, 1999 
10 Se Maastrichtfördraget art. 138a, Amsterdamfördraget, 191, Nicefördraget, 191 
11 Johansson, Karl-Magnus & Zervakis, Peter, 2002b 
12 ELDR Newsletter no 2/93 
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bildningen inte skulle innebära att mer makt, utöver det som redan fastlagts i 
stadgarna, skulle överföras från de nationella till den gemensamma parti
organisationen. Partisamarbetet skulle även fortsättningsvis inriktas på att 
samordna och poola gemensamma resurser, vilket kan tolkas som att det 
även framgent handlar om att använda förhandlingar som den grundläggande 
metoden att nå gemensamma överenskommelser. 

"Although all that will be proposed is a simple change of name, the 
symbolic impact of such a decision will be far greater. At a time when the 
European integration process is being questioned we need to invest in 
strengthening the link betw een the politician and the citizen. Creating a 
party will neither lead to centralisation nor less en the role of our me mber 
parties. Quite the contrary, its creation will streng then the positio n of the 
national ELDR parties, giving them an even stronger European organisation 
through which they can play an active role in European Politics. Through 
co-ordinating our activities and pooling together our strength we can maximise 
the voice of the Liberal, Democrat and Reform forces in the European 
Union"13 

Trots De Clercqs försäkran har emellertid ELDR successivt vidtagit 
ytterligare organisatoriska förändringar som enligt Niedermayers kriterier 
har ökat interaktionsgraden mellan partierna och därmed även integreringen 
eller federaliseringen av partinätet. 

Såväl partinätets målsättningar som organisatoriska struktur har förändrats. 
Om det ursprungliga syftet med ELDR var att samordna valkampanjerna 
framgår det av den nu gällande ändamålsparagrafen att ELDR ska samla alla 
partier med liberala, demokratiska och reformistiska ideal i Europa som vill 
bidra till EU:s utveckling. Av stadgarna framgår det även att partiet är ett forum 
för medlemspartierna att diskutera och utveckla gemensamma ställnings
taganden. Ställningstaganden som bland annat ska utmynna i ett gemensamt 
Europavalmanifest.14 

För att kunna uppfylla syftet har partinätet fastslagit såväl ideologiska 
som organisatoriska målsättningar. Ideologiskt ska partiet arbeta för att 
stärka liberala, demokratiska och reformistiska rörelser i EU och Europa, 
samt ta gemensam ställning i alla viktiga frågor som rör EU. ELDR ska även 
ha en opinionsbildande roll, samt involvera allmänheten i konstruktionen av 
en europeisk demokrati. 

13 ELDR Newsletter no 2/93 
14 ELDR Statutes 2001, artikel 2 
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Organisatoriskt inriktas verksamheten på att stödja medlemspartierna och 
som tidigare att samordna kampanjerna i Europavalen. Ytterligare en målsättning, 
som tillkommit senare är att partinätet ska sträva efter att bilda partigrupper i 
alla internationella parlamentariska församlingar och utveckla nära samarbets-
relationer med och mellan de nationella partierna, partigrupperna och andra 
liberala rörelser.15 

För att kunna förverkliga dessa utvidgade målsättningar har den 
organisatoriska strukturen förändrats ett flertal gånger. Initiait bestod ELDR 
av enbart två organ - kongressen och den exekutiva kommittén. I samband 
med att partiet bildades 1993 ersattes den exekutiva kommittén av två organ 
dels Rådet, vilket består av representanter från samtliga medlemspartier, dels 
Byrån, som är ett litet exekutivt forum. Ännu ett organ tillkom så sent som 
1995 framförallt till följd av att Europeiska Rådets möten blivit ett allt 
viktigare organ för beslutsfattande inom EU. EPP som var det första partiet 
att etablera möten i direkt anslutning till Europeiska Rådet, följdes snart av 
såväl PES som ELDR. För ELDR:s del innebar det att de informella möten 
som liberala partiledare hållit sedan mitten av 60-talet formellt etablerades 
som ett organ, ELDR Party leaders' meeting, inom partinätet. I takt med att dessa 
möten blivit allt mer populära är det inte enbart partiledare som deltar, varför 
ELDR kongressen 2001 beslutade att döpa om organet till Political Leaders 
meetings för att på så sätt markera den vidgade kretsen av deltagare.16 

De fyra organen, som beskrivs och analyseras nedan, har klart definierade 
roller och uppgifter. Det organ som ägnas mest uppmärksamhet är kongressen, 
dels på grund av att det, formellt sett, är ELDR:s högsta beslutande organ, 
dels på grund av att det har genomgått flera betydelsefulla förändringar 
sedan ELDR bildades 1976. 

Kongressen 
Kongressen, som sammankallas årligen, kan fatta beslut i alla frågor som rör 
EU:s kompetensområden. Den kan också fatta beslut i sådana frågor som med
lemmarna enhälligt har bestämt ska falla under dess kompetens. Förslag som 
medlemspartier har framställt kan också behandlas. Genom att kongressen 
sammankallas årligen har den kunnat spela en inte helt obetydlig roll i 
utformandet av ELDR: s politik. De år som det är val till Europaparlamentet 
fokuserar kongressen i huvudsak på debatt kring och antagandet av ett 

15 Ibid., artikel 3 
16 Ibid., artikel 14 
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gemensamt valmanifest. Under mellanvalsperioden ägnas kongressen dagsaktuella 
frågor vilket kan röra sig om till exempel arbetslöshet, informationsteknologi 
eller EU:s konstitutionella utveckling. När det gäller det senare har EU sedan 
mitten av 1980-talet befunnit sig i en nästan permanent konstitutionell utveckling, 
där ett flertal så kallade regeringskonferenser avlöst varandra. I det läget har 
kongresserna fungerat som ett forum där ELDR:s medlemspartier kunnat 
diskutera och jämka sig samman i frågor rörande EU:s framtida utveckling.17 

Om kongressens aktiviteter kan sägas ha varit desamma sedan ELDR 
bildades har kongressens sammansättning förändrats över tid. Till skillnad 
från de tidiga åren då samarbetet koncentrerades enbart kring partier från 
EU:s medlemsländer har kongressen numera öppnats upp även för affilierade 
partier, samt liberala samanslutningar i andra parlamentariska fora.18 Eftersom 
de flesta affilierade partierna är östeuropeiska partier betecknas öppnandet 
av kongressen för dessa partier som ett utfall av ELDR: s politiska position i 
utvidgningsfrågan. Genom att tidigt väva in länderna i samarbetet vill ELDR 
markera sin vilja att snabbt utvidga EU österut.19 Det kan emellertid även 
sägas vara en strategisk åtgärd. Den förestående östutvidgningen innebär inte 
enbart att fler länder kommer med i EU, utan även att fler partier ska inlemmas i 
det redan existerande europeiska partisamarbetet. ELDR, liksom de övriga 
europeiska partinäten, har därför redan nu odlat kontakter med systerpartier i 
Öst, för att på så sätt förbereda dessa för samarbetet. Mellan ELDR och EPP 
som delvis överlappar varandra ideologiskt har det handlat om vilket av 
partinäten som förmår knyta flest och störst partier till sig. En kamp som kan 
ha betydelse för det framtida inflytandet i Europaparlamentet.20 

Fördelningen av kongressmandaten sker dels genom ett fastställt antal 
mandat per land - lika för alla länder, dels genom en proportionell princip 
baserad på antalet röster i det senaste Europavalet. Om ett land har mer än ett 
medlemsparti fördelas de sex ländermandaten, som tabell 4.1 visar mellan 
partierna i proportion till hur många röster respektive parti fick i det senaste 
Europavalet. Partierna erhåller därefter ett mandat för vaije 100 000 röster 
upp till tre miljoner röster eller merparten av dessa. Ett mandat för varje 250 
000 röster upp till mellan 3 och 5 miljoner röster. Slutligen gäller för över 
fem miljoner röster ett mandat för varje 500 000 röster. 

17 ELDR Congress Documents 1985-2001 
18 ELDR Statutes 1999 
19 ELDR Activity Report, 1997/1999 
20 Lord, Christopher 1998b, se även Forslund, Daniel, 2001 
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Utöver partirepresentanterna har alla ledamöter i partigruppen i Europa
parlamentet, medlemmarna i rådet och tio representanter från ungdomsorganisationen 
LYMEC rösträtt vid kongressen. De affilierade partierna har två mandat vardera 
och liberala partigrupper i andra internationella fora ett mandat. Liberala 
Internationalen har också rätt till ett mandat, men har dock ingen rösträtt. 

Tabell 4.1 Sammansättning av ELDR-kongressen respektive rådet september 2001 
Parti Land Proportionella Ledamöter/ MEPs Ledamöter 

mandat mandat Rådet vid kongressen 
Medlemspartier 
Partit Liberal d'Andorra 6 - 2 - 8 
Liberales Forum 6 2 2 - 10 
Parti Réformateur Liberal 2 6 2 2 12 
Vlaamse Liberalen en Democraten 4 9 3 3 19 
Liberalna Stranka Bosne I Hercego vine 6 - 2 - 8 
Enomenoi Dimokrates 6 - 2 - 8 
Det Radikale Venstre 1 1 1 1 1 
Venstre 5 8 3 5 21 
Eesti Reformierakond 6 1 2 - 9 
Suomen Keskusta 5 6 3 4 18 
Svenska Folkpartiet 1 1 1 1 4 
Freie Demokratische Partei 6 31 8 - 45 
Liberal Party of Gibraltar 1 1 2 
Liberal Party of Greece 6 3 3 12 
Szabad Demokratak Szövetsege 6 3 3 - 12 
Progressive Democrats 6 1 2 - 9 
Partito Repubblicano Italiano 1 7 2 1 4 
Lista di Pietro 1 9 2 2 5 
I Democratici 4 24 6 4 38 
Partia Liberale e Kosoves 6 - 1 - 7 
Latvijas cels 6 2 2 - 10 
Lituvos Liberalu sajunga 6 - 2 - 8 
Demokratesch Partei 6 - 2 1 9 
Democraten 66 2 8 3 2 15 
Volkspartij voor Vrijheid en Démocratie 4 21 5 6 36 
Partidul National Liberal 6 8 4 - 18 
Liberalna Demokracija Slovenije 6 3 3 - 12 
Folkpartiet Liberalerna 3 4 2 3 12 
Centerpartiet 3 3 2 1 9 
Freisinnig-Demokratische Partei des Schweiz 6 4 3 - 13 
Alliance Party of Northern Ireland 1 1 1 - 3 
Liberal Democrats 4 38 11 11 64 
Övriga MEP: s 5 5 
Totalt 138 186 90 52 466 

Tabellen fortsätter på nästa sida ... 
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Parti Land Proportionella Ledamöter/ MEPs Ledamöter 
mandat mandat Rådet vid kongressen 

Affilierade medlemmar 
Partia Aliance Demokratike e Shqiperise 2 2 
Dvishenie za Pravata i Svobodi e 2 2 
Hrvatska Soci j alno Liberalna Stranka 2 2 
Liberal na Stranka 2 2 
Demokratikon Komma 2 2 
Lituvos centro sajunga 2 2 
Liberalno-Demokratska Partija 2 2 
Demokratska Partija na Makedonija 2 2 
Venstre 2 2 
New Democracy Serbia 2 2 
Övriga 
LYMEC 10 10 
WEU 1 1 
OSCE 1 1 
NATO 1 1 
CoR 1 1 
CoE 1 1 
LI 1 1 
Lokala ledamöter 1 1 
Sammanlagt 37 41 
KONGRESSEN TOTALT 175 186 90 52 503 

Källa: ELDR Congress Documents 2001 

Antalet ledamöter är inte fixerat i förväg, som mandaten, i till exempel 
Europaparlamentet, utan beror på hur många partier som är medlemmar och 
hur väl de lyckas i valen. Det är därför inte ovanligt att antalet mandat 
överstiger 500 stycken. Det är dock sällan som samtliga partier förmår fylla 
sina platser. Vid kongressen i Ljubljana 2001 var det till exempel enbart 61 
% eller 311 av 503 anmälda och närvarande till kongressen. Vid kongressen 
1999 i Berlin, när ett valmanifest skulle avhandlas, hade något fler, 60 % 
eller 285 av 418 anmält närvaro.21 

Till skillnad från nationella partier är den liberala partigruppen i Europa
parlamentet representerad i sin helhet på kongressen. Det är en något udda 
lösning eftersom partikongresser vanligtvis har till uppgift att granska partiernas, 
inklusive parlamentsgruppernas, verksamhet. Det innebär till exempel att 
ledamöter från partier som inte är medlemmar i ELDR också är representerade 

Ett an tal assistenter til l parlamentariker fanns också med un der delar av kon gressen 
och kunde därför fylla igen en del luckor. Fortfarande lyckades dock inte alla partier 
fylla sina mandat. 
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på ELDR:s kongress. Partigruppens närvaro vid kongressen var dock uppe 
till diskussion under ELDR-kongressen 2001. Men inte på grund av att man 
ifrågasatte ordningen och ville skapa någon form av ansvarsutkrävande utan 
för att den liberala gruppen i EU:s Regionkommitté hade begärt att den 
skulle jämställas med parlamentsgruppen i Europaparlamentet och såldes 
också ha rätt till mandat på kongressen, i rådet och i byrån. Det rådde dock 
delade meningar på denna punkt främst eftersom flera av partierna vid 
kongressen uttryckte skepsis kring Regionkommitténs roll. Två förslag förelåg 
från stadgekommittén som båda innebar att partigrupperna i respektive 
Regionkommittén och Europaparlamentet skulle jämställas med varandra. 
Det första förslaget gick ut på att ingen av grupperna skulle ha rösträtt, men 
däremot närvarorätt. Det andra förslaget skulle ge de båda rösträtt om än med 
ett begränsat antal ledamöter från Regionkommittén. Inget av förslagen 
lyckades erhålla den kvalificerade majoritet som krävs för stadgeändringar, 
varför europaparlamentarikerna fortfarande har rösträtt, men däremot inte 
regionkommitténs ledamöter. Utfallet av omröstningen väckte protester och 
det fick bland annat ELDR:s förre generalsekreteraren Christian Ehlers att 
spontant resa sig upp och protestera mot att kongressen behandlade 
regionkommitténs ledamöter som andra klassens parlamentariker.22 

Paradoxalt nog röstade kongressen däremot för stadgegruppens förslag att 
den liberala partigruppordföranden i Europarådet skulle ha rätt till ett mandat 
i Byrån. Man beslutade således att stärka en grupp, men inte en annan, vilket 
förvisso kan vara ett uttryck för att man inte riktigt tänkt igenom 
konsekvenserna av hur man röstade. Att döma av flera personers uttalande 
på kongressen torde det dock vara ett utfall av att man inte håller den 
regionala kommittén särskilt högt.23 

En rad förändringar av kongressens struktur har således skett sedan 
partiet bildades. Den viktigaste förändringen torde dock vara den som rör 
beslutsfattandet. Även om förhandlingar fortfarande är en mycket viktig 
grundkomponent i samarbetet har införandet av enkel istället för kvalificerad 
majoritet successivt medfört att partinätet allt oftare tillämpar denna 
konfliktregleringsmetod. Vid kongressen i Berlin 1999 där delegaterna 
behandlade valmanifestet inför det förestående Europavalet 1999 användes 
principen vid ett flertal tillfallen, även när omröstningen gällde känsliga 
frågor som till exempel den gemensamma jordbrukspolitiken. En konsekvens av 

22 Deltagande observation ELDR-kongressen i Ljubljana 2001 09 24-28 
23 Ibid 
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detta var förvisso att det finska Keskusta beslutade sig för att rösta mot 
manifestet i sin helhet. Ytterligare ett par partier, däribland Svenska folkpartiet, 
uttryckte missnöje med diskrepansen mellan den framförhandlade versionen 
som lades fram inför kongressen och den slutliga versionen. De flesta partierna 
valde emellertid att rösta för manifestet vilket kan tolkas som att de även 
accepterade och respekterade kongressens mening och beslutsförfarandet, 
även om vissa partier inte alltid fatt sin vilja igenom.24 

Det man givetvis kan ifrågasätta är värdet av det framröstade resultatet. Av 
tidigare forskning att döma har Europavalmanifesten inte använts i någon högre 
utsträckning av medlemspartierna, åtminstone inte i s in helhet. Valmanifesten 
har också karaktäriserats som relativt innehållslösa och till och med svåra att 
skilja åt mellan de olika partinäten. Över tid tycks dock detta ha förändrats 
åtminstone vad gäller ELDR. Valmanifesten är betydligt mer innehållsrika 
och används i allt högre utsträckning som en bas för arbetet i Europa
parlamentet.25 Värdet av Europavalmanifesten bör därmed inte underskattas. 

Kongressen har således över tid kommit att bli ett allt viktigare forum för 
medlemspartierna, inte minst under valåren. Vill man kunna påverka ELDR:s 
politik är det också viktigt att man är närvarande och utnyttjar sina mandat. 
Det har emellertid visat sig svårt framförallt för stora delegationer, som till 
exempel den tyska och brittiska, att fylla alla sina platser, varför ett förslag om 
så kallade transferable votes lades fram inför kongressen i Ljubljana 2001. 
Systemet innebär att en ledamot kan inneha mer än en röst och stadge
kommittén föreslog att varje ledamot skulle kunna inneha fyra röster vardera. 
Enligt kommittén skulle det såväl stärka demokratin på kongressen som göra 
besluten mindre beroende av vilka som råkar vara eller har råd att 
närvarande vid kongressen. 

"This would ensure that decisions taken depend less on the number of delegates 
who happen to be able to attend on any occasion and more on the 
proportional strength of the party the represent. This would benefit democracy 
in the ELDR Party and may result in some cost benefits to parties."26 

Förslaget vållade en häftig debatt mellan olika partidelegationer. Det 
belgiska VLD som var mest kritiskt hävdade att det var odemokratiskt, att 
det skulle missgynna små delegationer och att det skulle leda till hög 
frånvaro på kongressen vilket inte skulle främja bildandet av ett reellt 

24 Deltagande observation ELDR-kongressen i Berlin 1999 04 28-30 
25 Intervju 99 02 23: Robin Teverson 
26 ELDR Congress Documents 2001: Proposals for changes to the ELDR Party Statutes 
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"citzens party".27 Efter en lång debatt kunde dock VLD gå med på det 
kompromissförslag som ungdomsförbundet LYMEC lagt fram där varje 
delegat skulle ha rätt till två röster och förslaget kunde erhålla den 
nödvändiga 2/3-dels majoritet som krävs för att ändra stadgarna. 

Det nya systemet med transferable votes indikerar att medlemspartiema 
anser att det har blivit allt viktigare att närvara vid kongressen för att kunna 
påverka de beslut som fattas. Eftersom ELDR:s kongresser ofta är förlagda 
under veckorna och inte helgerna, på grund av att det är billigare att anlita 
tolkar under vardagar, måste medlemsländernas delegater ofta ta ledigt från 
jobbet för att kunna delta. När kongresserna är förlagda på vardagarna kan 
man dessutom inte utnyttja flygbolagens helgrabatter. För ett parti som har 
en stor delegation kan det därför vara en dyr affär att delta på ELDR:s 
kongress. Det brittiska Liberal Democrats som är den största partidelegationen 
ersätter därför enbart sina ledamöter med pengar till flygresan i övrigt får 
man betala alla andra omkostnader själv. Man ersätter dessutom endast de 
delegater som är framröstade inom partiorganisationen enligt ett särskilt 
system. Vill någon utöver detta åka på kongressen måste han eller hon betala 
det med egna medel.28 Möjligheterna att fylla platserna har därför varit 
begränsade och därmed har man inte heller kunnat påverka kongressen i 
enlighet med de mandat som man enligt stadgarna har rätt till. Med det nya 
systemet där ledamöterna kan inneha minst två röster vardera har man delvis 
löst detta dilemma för de partier som tidigare inte har haft råd att fullt ut 
delta vid ELDR:s kongresser. 

Byrån 
Även om kongressen i hög grad är involverad i partinätets verksamhet 
genom att den sammankallas årligen ansåg ELDR att det behövdes ett organ 
som kunde handha de exekutiva åtgärderna mellan kongresserna. Byrån som 
tillkom 1993 har dock inte enbart administrativa uppgifter utan även en 
politisk roll och förmodligen också en hel del inflytande eftersom den har 
mandat att representera partinätet mellan kongresserna. I Byrån ingår som 
röstande medlemmar, presidenten, fyra vicepresidenter, kassören, och grupp
ledaren i Europaparlamentet. Av dessa väljs samtliga, förutom gruppledaren 
i Europaparlamentet, av kongressen. 

27 De Clercq, Willy, 2001-09-20 
28 Deltagande observation ELDR-kongressen Ljubljana, 2001 09 24-28 
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I takt med att partiets verksamhet har utvidgats har även Byråns arbete 
blivit mer betungande. ELDR:s ordförande Werner Hoyer uttryckte därför 
önskemål på ELDR: s kongress 2001 att partinätets viceordförande skulle ta 
ett större ansvar för ELDR: s verksamhet, dvs. att byrån också skulle bli ett 
arbetande organ. Även om det inte klart uttalades fanns tydligen ett missnöje 
med den tidigare sammansättningen. Enbart en av de tidigare vicepresidenterna, 
Lord Alderdice, ställde också upp till omval. 

I Byrån ingår även ett antal ledamöter som inte har rösträtt, däribland 
eventuella hederspresidenter, för närvarande den tidigare ordföranden Willy 
De Clercq, generalsekreterare för partinätet respektive partigruppen i Europa
parlamentet, samt ordföranden i ungdomsförbundet LYMEC. Byrån som 
bland annat förbereder ärenden inför kongressen, ELDR:s partiledarmöten, 
samt inför Rådet, sammanträder relativt ofta. Det finns emellertid inte något 
fixerat antal möten. Av verksamhetsberättelsen 1997-1999 framgår det att 
byrån sammanträtt i samband med Rådets möten, haft ett antal telefon
sammanträden, samt däremellan hållit sex separata möten.29 

Rådet 
Förutom Byrån är det Rådet, som ersatte den Exekutiva kommittén 1993, 
vilket har till uppgift att föra partinätets talan mellan kongresserna. I Rådet 
har vaije medlemsparti minst två ledamöter vardera. Därutöver har man rätt 
till ytterligare en ledamot för vaije 500 000 röster partiet erhållit vid det 
senaste Europavalet. Dessa ledamöter utnämns av respektive parti för en 
period av två år. Liksom på kongressen har de affilierade partierna rätt till 
inflytande i Rådet genom att utse en ledamot vardera. Rådet leds av partinätets 
ordförande. Förutom medlemspartiernas ledamöter ingår kommissionärer 
som tillhör något av medlemspartierna, en ledamot från LYMEC, en ledamot 
från andra liberala partigrupper och en ledamot från LI som observatör, samt 
adjungerade ledamöter i Rådet. Inte heller här finns något fixerat antal 
ledamöter vilket innebär att det är en relativt stor församling. Även om viss 
ersättning utgår från ELDR för deltagande i Rådet tycks partierna, att döma 
av närvaron vid Rådets möten, i viss utsträckning låta ekonomiska hänsyn gå 
före möjligheterna till inflytande genom att inte utnyttja alla de mandat man 
har rätt till. Samma finansiella problem som utmärker kongressen präglar 
således också Rådets verksamhet. 

29 ELDR Activity Report 1997/1999 
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Enligt tidigare stadgar skulle Rådet träffas minst tre gånger per år. Under 
senare år har man dock sällan sammanträtt mer än två gånger per år. Det 
beror dels på att det är dyrt att samla så pass många ledamöter, dels på grund 
av att rådet fatt konkurrens av de partiledarmöten som anordnas även de 
minst två gånger per år. För att inte partinätet skulle bryta mot stadgarna 
beslutade därför kongressen 2001 att ändra mötesfrekvensen från minst tre 
till minst två gånger per år. Det skulle, enligt Stadgekommittén, emellertid 
inte hindra Rådet från att träffas oftare om det skulle finnas behov av detta.30 

Förutom att rådet har rätt att agera och fora partinätets talan mellan 
kongresserna ska rådet även utse partinätets generalsekreterare, anta budgeten, samt 
planera och föreslå en plan för den gemensamma Europavalkampanjen. Rådet 
kan även upprätta arbetsgrupper inom områden där en policy behöver utvecklas. 

Ytterligare en viktig uppgift som Rådet har är att det ska godkänna nya 
medlemmar. Vid rådets möte den 8 juni 2001 upptog ELDR fyra partier antingen 
som fullvärdiga eller affilierade medlemmar. Enomenoi Dimokrates, som varit 
affillierade medlemmar sedan december 1996, hade skriftligen begärt att få bli 
fullvärdiga medlemmar, vilket Rådet accepterade enhälligt. Vid mötet fanns 
representanter för såväl The Liberal Party of Andorra respektive Gibraltar, vilka gavs 
tillfälle att presenterade sina respektive partier. Även här accepterade rådet enhälligt 
ansökan om fullvärdigt respektive affilierat medlemskap. Ännu en representant för 
det nyligen bildade partiet Nova Demokratija var närvarande. Partiet hade vid ett 
tidigare tillfälle givits möjlighet att presentera sitt parti. Vid Rådets möte pläderade 
Hans van Baalen, WD, för att partiets ansökan om affilierat medlemskap skulle 
godkännas av rådet. Även Byrån som haft kontakter med partiet pläderade för 
medlemskap, vilket rådet slutligen biföll enhälligt. Det är inte ovanligt att medlems
partier, som i det här fallet VVD, särskilt de som har ett organiserat utbyte 
med partier i öst via olika biståndsorgan, bistår ELDR med kunskap om och 
kontakter med partier i Östeuropa. ELDR som förvisso också har en uppsökande 
verksamhet i Östeuropa i syfte att knyta till sig fler partier har en begränsad 
budget varför man i hög utsträckning måste förlita sig på medlemspartiernas 
kunskaper om de partier som ansöker om medlemskap. Därmed genomgår samtliga 
partier någon form av granskning innan de upptas som medlemmar.31 Den 
två-årsregel som tillämpas, dvs. att partier måste vara affilierade till FT PR i 
två år innan de upptas som fullvärdiga medlemmar ska också betraktas som ett 
sätt att granska nya partier innan de upptas i den liberala partigemenskapen. 

f, ELDR Congress Documents 2001: Proposals for changes to the ELDR Party Statutes 
31 Intervju: 98 11 05 : Maria Åsenius 
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Partiledarmöten 
Organisatoriskt har ELDR steg för steg utvecklat partinätet för att bättre 
anpassa det till partinätets målsättningar och till EU: s utveckling. Den mest 
omfattande förändringen hittills är den makt som medlemspartierna, trots 
ideologiska skillnader, har delegerat till ELDR i syfte att uppnå ett mer 
effektivt beslutsfattande. Partinätet har i det avseendet övergått från det 
Niedermayer definierar som samarbetsfasen till integrationsfasen. De förändringar 
som vidtagits pekar emellertid inte entydigt i en federal riktning. De partiledar
möten, som existerat en tid, men vilka formaliserades stadgemässigt 1995, 
som en konsekvens av att Europeiska Rådets möten blivit allt viktigare, har 
till skillnad från de övriga organen en mer konfederal karaktär. Organet 
präglas, enligt Lord Alderdice, ELDR:s vice ordförande, av samordning av 
nationella partiståndpunkter och eventuella beslut fattas normalt, efter 
förhandling, med enhällighet. Förhandlingarna sköts vanligtvis av assistenter 
till partiledarna och sker ofta kvällen före partiledarna. 

"(W)e have developed a pattern whereby the night before the leaders 
meet, the leaders assista nts all meet and they will have some pape rs that 
are prepared by the secretariat, position paper s, often a press statement. 
They will meet together and discuss with each other in preparation for the 
leaders meeting what would be a press statement that would be acceptable 
to everyone, what are the ke y issues that mu st be debated and then when 
it comes to the leaders meetings much of the work of a press statements is 
already done and so the leaders can concentrate on the discussion they 
want to have. And in particular if it is just before a European Council 
meeting the kind of ap proach that they wo uld like the l iberal members of 
the European Council to take."32 

Att de ståndpunkter som antas ska accepteras av alla signalerar inte enbart 
hur viktiga dessa möten uppfattas vara utan även att det än så länge finns en 
gräns för hur mycket makt de nationella partierna är beredda att delegera till 
ELDR. På partiledarnivå tycks viljan att delegera makt fortfarande vara begränsad. 

Med etablerandet av detta organ avspeglar ELDR:s organisation i viss 
utsträckning EU:s struktur, där majoritetsprincipen råder i vissa organ och 
enhällighet i andra. 

I jämförelse med EPP och PES där partiledarmötena har blivit det 
primära organet för koordination av politiken på grund av dessa partiers 
inflytande i rådet har ELDR: s partiledarmöten inte spelat samma viktiga roll. 
Eftersom liberala partier är relativt små och därför sällan i den position att de 

32 Intervju: 01 09 28: Lord Alderdice 
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kan besätta statsministerposten har den liberala närvaron och därmed även 
möjligheterna till inflytande varit begränsat. Incitamenten för de liberala 
ledarna att delta vid mötena har, åtminstone inledningsvis, varit därefter. 
Eller som den tidigare generalsekreteraren, Christian Ehlers, uttryckte sig vid 
en utvärdering av partiets insatser 1994. 

"Along with these success stories comes a big failure: we did not yet 
manage to draw the political leaders of our member parties closer into our 
work. The fact that we could not hold a Poli tical Leaders' meeting on the 
eve of the European Co uncil in Essen was a great disappo intment to us. 
But we will not give up and we will try even harder next time."33 

De olika försöken att återlansera och blåsa nytt liv i partiledarmötena har 
emellertid resulterat i en ökad närvaro sedan 1998. Vid Rådets möte i Bryssel 
den 8 juni 2001 kunde man konstatera att "these meetings are getting 
extremely popular, becoming more and more difficult to organize, and are 
growing to be increasingly expensive "34 Ett exempel är det partiledarmöte 
som föregick Europeiska Rådets möte i Nice i december 2000. En anledning, 
enligt Lord Alderdice, till att det kunde betecknas som såväl populärt som 
framgångsrikt var att ett av de liberala partierna också skulle delta i 
Europeiska Rådets möte genom belgiska VVD:s partiordförande tillika 
premiärminister, Guy Verhofstadt. 

"For example I can recall in Nice an important part of that summit meeting 
or ministerial meeting, party leader meeting was in order that members 
would explain to Guy Verhofstadt the kinds of things that they felt he 
should be doing and saying at Nice. And you see the effect of that because 
Guy Verhofstadt though he is the p rime minister of not a large country he 
had an enormous impact at Nice. He was clearly standing not just for 
himself but for many smaller countries and for many important principles 
and I think that was possible because he is very good and he is very 
capable but also becaus e he felt well prepared and backed by his liberal 
colleagues because we had met the previous day."35 

Generalsekreterarmöten 
Förutom de ovan nämnda organen finns ett informellt organ som samman
strålar en till två gånger per år. ELDR: s generalsekreterare sammankallar 
sina nationella motsvarigheter för att diskutera partinätets olika angelägenheter. 

33 ELDR Newsletter, no 3/1994. Notera att partiledarmötena ännu inte var stadge-
mässigt formaliserade vid den aktuella tidpunkten. 
34 ELDR Council Minutes 2001 06 19 
35 Intervju: 01 09 28: Lord Alderdice 

143 



Dessa möten finns varken omnämnda i stadgarna eller i partinätets procedur
regler. Det är också oklart när generalsekreterarna böljade träffas. Dessa möten 
omnämns dock i partiets verksamhetsberättelser under hela 1990-talet. Trots 
att det är ett informellt organ spelar det en ganska viktig roll inte minst inför 
planeringen och samordningen av Europavalkampanjerna. Inför valet 1999 
anordnade till exempel ELDR en gemensam kampanjutbildning för general
sekreterarna. Generalsekreterarna fick även bidra till mötet med egna erfarenheter 
i syfte att man skulle utbyta idéer och information om varandras förut
sättningar och kampanjer. Ett utfall av detta möte var att man beslutade att 
plocka fram ett gemensamt kampanjmaterial, som bland annat innehöll tryck-
anvisningar vad gäller logotyper, färg etc. som vaije enskilt parti skulle kunna 
använda for att trycka upp eget material, men med gemensamt utseende.36 

Sammantaget har ELDR: s formella och informella struktur förändrats 
över tid. En del av den informella organisationen har kodifierats i ELDR: s 
stadgar. Andra delar är mer underförstådda. Organisationen förefaller emellertid 
så långt vara väl anpassad till EU: s struktur. Ett exempel på detta är de 
partiledarmöten som ELDR instiftat. Ytterligare förändringar har emellertid 
vidtagits eller är på väg att vidtas för att bättre anpassa ELDR till rådande 
kontext, men även i syfte att nå målsättningen om att skapa en parti
organisation på europeisk nivå. En sådan förändring, vilken också utgör en 
av Nidermayers kriterium för att ELDR ska kunna betecknas som ett 
europeiskt parti, är införandet av en form av individuellt medlemskap. 

4.4 Individuellt medlemskap 
Ett av de stora diskussionsämnena inom såväl de europeiska partinäten som 
Europapartiforskningen är om individuellt medlemskap ska utgöra ett kriterium 
för att europapartierna ska kunna betecknas som partier i statsvetenskaplig 
mening. Meningarna är delade på den punkten.37 I Niedermayers analys
modell utgör det emellertid ett av kriterierna för att mäta graden av integration. 

Inom ELDR finns också skilda åsikter i frågan och diskussionen om 
individuellt medlemskap, som väcktes redan i samband med att federationen 
ombildades till politiskt parti 1993, har varit både lång och konfliktfylld. 
Anledningen till att förslaget inte vann gehör vid den tidpunkten var farhågan om 
att ELDR skulle bli alltför självständigt i förhållande till de nationella partierna. 

36 Intervju 98 11 04: Bo Manderup Jensen 
37 För en diskussion kring detta se Johansson, Karl-Magnus & Zervakis, Peter, 2002a 
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I takt med att partinätet har integrerats har frågan återigen aktualiserats 
och vid kongressen i Wien 1996 lade tyska FDP och holländska D66 tillsammans 
med Rådet ett förslag om införandet av individuellt medlemskap. Det stötte 
dock på patrull i och med att holländska WD och österrikiska Liberales 
Forum motsatte sig förslaget med argumentet att det var en alldeles för 
viktig fråga för att den skulle kunna antas utan en vidare diskussion. 
Förslaget förkastades således, men diskuterades återigen vid kongressen i 
Bryssel 1997. En arbetsgrupp tillsattes under kongressen för att bearbeta frågan. 
Arbetsgruppens ordförande Lord Alderdice kunde dock konstatera att meningarna 
fortfarande var alltför delade för att man skulle kunna nå en kompromiss. 

'It was quite clear that there were two quite divergent sets of views by the 
question of individual membership (...) There were very considerable 
anxieties for ex ample that such de velopment would undermine the member 
parties, that it w ould weaken them in some way, that perhaps there would 
be wild elements who would might put themselves forward for individual 
membership, people who had been ejected from a member party, or 
people who could not get any backing for their ideas and views' 

Om motståndarna framförallt baserade sina argument på att individuellt 
medlemskap skulle försvaga medlemspartiernas roll menade förespråkarna 
att det skulle bidra till att stärka den liberala rörelsen i Europa. Det 
individuella medlemskapet skulle särskilt bidra till att nå liberaler i länder 
där det inte finns något liberalt parti. Det skulle även kunna erbjuda 
individuella parlamentsledamöter, som exempelvis ELDR:s gruppledare Pat 
Cox som kandiderat som oberoende till Europaparlamentet och som formellt 
sett inte är medlem i ELDR, en möjlighet att komma med i partiet. 

Inom ungdomsförbundet LYMEC verkade man inte hysa samma farhågor 
som en del av medlemmarna i ELDR, utan beslutade att införa individuellt 
medlemskap 1997. Något som i sin tur kan ha verkat pådrivande för partinätet att 
återigen lyfta frågan på kongressen 2000 där det beslutades att en stadgekommitté 
skulle tillsättas, med uppgift att bland annat se över frågan inför kongressen 2001.39 

I det förslag som lades fram inför kongressen 2001 förefaller dock 
stadgekommittén ha insett att det inte skulle vara möjligt att genomdriva 
förslaget om ett renodlat individuellt medlemskap. En kompromiss lades därför fram 
rörande elektroniskt medlemskap, s.k. e-medlemskap. Ändringsförslagen påverkar 
två artiklar, fem och sex, i stadgarna. Vad skillnaden mellan elektroniskt 

38 ELDR Congress Documents 1997 
39 ELDR Congress Documents 2000: Report on the ELDR Party statutes 
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medlemskap och individuellt medlemskap är framgår dock inte av förslaget i 
artikel fem. I artikeln jämställs individuella medlemmar med politiska partier. 

Artide 5 
Membership of the ELDR Party is open to all political partie s in Europe 
and individual citizens that accept these Statutes, the Stuttgart Declaration 
and the policy programmes, as agreed by the Congresses of the ELDR Party. 

I stadgekommitténs motivering till förändringen, som verkar något krystad, 
framkommer att skillnaden mellan e-medlemmar och individuella medlemmar, 
är att e-medlemmarna, åtminstone till att börja med, inte ska ha något 
inflytande i partinätet. Fördelen med att införa ett e-medlemskap är dock att 
ELDR tack vare den nya informationsteknologin kan kommunicera med 
många människor samtidigt till en låg kostnad. Erfarenheter från bland annat 
Tyskland har också visat att partimedlemmar som flyttar ofta låter sitt 
partimedlemskap upphöra. Via ett elektroniskt medlemskap skulle dessa 
personer inte gå förlorade. Syftet med ett e-medlemskap skulle således inte 
vara att på något sätt underminera det nationella partimedlemskapet. 
Kommittén försäkrar också att "Political Party membership at a national 
level is and will remain the bedrock of involvement in European Political 
Life. 'A01 det föreslagna tillägget till artikel sex nedan har man också lagt till 
begreppet elektroniskt för att markera skillnaden mellan individuellt 
medlemskap respektive individuellt e-medlemskap. I artikeln föreslår man 
även att de nationella partierna ska ha möjlighet att motsätta sig en 
medlemsansökan. 

Artide 6 
Individual citizens, who whish to support the ELDR party and want to be 
informed on European Politics and ELDR, can apply for individual 
electronic membership of the ELDR Party. In the event of an objection by 
a member party to an application for membership under this article the 
Secretary-general shall refer the matter to the Bureau for adjudication. 
The Bureau shall decide on such matters by simple majority vote. The 
detailed rights and responsibilities of e-membership shall be identified in 
a separate section to the Internal Rules of Procedure of the ELDR Party. 

E-medlemmarna ska således inte ha något inflytande i partinätet. 
Stadgekommittén menar emellertid att om det skulle bli ett tillräckligt stort 
antal e-medlemmar kan det bli aktuellt att överväga om det är lämpligt att 
skapa en särskild sektion för e-medlemmarna. Denna sektion skulle i så fall 
ha rätt att utse ett visst antal delegater med rösträtt vid kongressen. 

40 Ibid 
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Det var möjligen det sistnämnda som ledde till att Radikale Venstre och 
Venstre yrkade att följande tillägg skulle ersätta mening två, tre och fyra i 
stadgekommitténs förslag till artikel sex. 

"Individual citizens from countries, where there are already one or more 
member parties, will have to be member of one of these ELDR member 
parties to obtain e-membership." 

Under det kongressutskott som behandlade frågan om individuellt 
medlemskap var det flera partier, däribland Svenska folkpartiet från Finland 
och det svenska centerpartiet, som stödde Venstres och Radikale Venstres 
förslag. Svenska folkpartiet yrkade också att man innan beslut fattades skulle 
upprätta regler för de individuella medlemmarna och den eventuella medlems
sektionen. Ordföranden för stadgekommittén, Lord Alderdice, menade emellertid 
att det var onödigt dels på grund av att man inte i förväg kunde veta om det 
fanns något intresse för e-medlemskap, varför en regelsamling vore onödigt 
arbete, dels på grund av att det vore rimligt att en eventuell sektion för e-
medlemmar fick upprätta sina egna interna regler. Utskottet nöjde sig med 
den motiveringen. 

Radikale Venstres och Venstres krav på att e-medlemmarna måste vara 
medi i något av ELDR:s medlemspartier stötte också på motstånd. Folkpartiet 
liberalerna, genom Louise Nilsson, menade att det vore orimligt att kräva att 
man måste bli medlem i något av ELDR: s medlemspartier för att kunna bli 
e-medlem. Enligt Nilsson skulle det, om folkpartiet försvann, innebära att 
hon först måste ansluta sig till centerpartiet för att kunna bli e-medlem och 
inte direkt till ELDR. Även Zsolt Szabo, WD, pekade på det orimliga i 
detta krav eftersom det skulle utgöra ett hinder för bildandet av nya partier. 

Stadgekommitténs förslag vann slutligen kongressens gehör och ELDR 
har därmed infört en form av individuellt medlemskap. Man kan givetvis 
ifrågasätta om det nuvarande e-medlemskapet faller in under Niedermayers 
definition av individuellt medlemskap. Stadgekommitténs ordförande Lord Alderdice 
menar dock att det inte finns någon tvekan om att ELDR i och med kongressens 
beslut har jämställt individer med partier och därmed infört individuellt 
medlemskap.41 Den kompromiss som ELDR-kongressen antagit, kan dock 
sägas innebära att det individuella medlemskapet införs etappvis, och att det 
enbart tillkommit som ett sätt att blidka motståndarna. Ännu återstår emellertid att 
se om det finns något intresse för individer att bli medlemmar i ELDR. 

41 Intervju 01 09 28: Lord Alderdice 
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Det intressanta med denna utveckling, förutom att ELDR nu kan sägas ha 
tagit ytterligare ett steg i integrativ riktning, är att medlemspartierna 
förefaller ha olika syn på vad ELDR är och hur det ska utvecklas framgent. 
Motståndarna till individuellt medlemskap verkar betrakta ELDR primärt 
som ett samarbetsforum för redan etablerade partier. Argumenten mot 
individuellt medlemskap baseras på rädslan att de nuvarande medlems
partierna ska förlora kontrollen över den egna väljarkåren genom den 
konkurrens som en individuell medlemssektion skulle skapa. Förespråkarna 
för individuellt medlemskap verkar däremot betrakta detta som ett steg i en 
önskvärd riktning, dvs. att det etableras ett integrerat parti på europeisk nivå. 
ELDR:s ordförande, Werner Hoyer, menar, trots att alla medlemspartier inte 
är överens, att det på sikt är möjligt att etablera'en individuell medlems
sektion, vilken skulle jämställs med de övriga medlemmarna, dvs. de 
nationella partierna. Enligt Hoyer som för närvarande definierar ELDR som 
ett "Verbandspartei", dvs. en federation av partier, befinner sig ELDR 
i en övergångsfas, mellan att vara en federation av partier och ett 
"Mitgliederpartie ", dvs. ett medlemsparti eller massparti. 

"Die ELDR ist derzeit dabei, sich auf eine Übergangsphase von einer 
Verbandspartei zu einer Mitgliederpartei einzustellen. Nach meiner Vorstellung, 
wird in der EL DR zukünftig auch eine indi viduelle Mitgliedschaft möglich 
sein. Parallel zu d en nationalen Delegationen würde die ELDR somit durch 
das Element einer Delegat ion aus Direktmitgliedern ergänzt werden und 
dadurch zu einer Mischpartei aus Mitgliedern und Verbänden, d.h. 
nationalen Parteien."42 

ELDR:s medlemskår skulle därmed utgöra en mix av individuella medlemmar 
och nationella partier. Enligt Niedermayers modell skulle det innebära att 
ELDR fortfarande befann sig i samarbetsfasen och. att man ännu inte nått den 
slutliga integrationsfasen. Mot bakgrund av EU:s struktur och förmodade framtida 
uppbyggnad förefaller emellertid den mixade medlemskår som ELDR:s ordförande 
förutspår som en mer realistisk lösning åtminstone under överskådlig framtid. 

42 E-postkorrespondens 02 02 06: Werner Hoyer 
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4.5 ELDR:s finansiella förutsättningar 
Ytterligare en indikator, vilket enligt Thomas Dietz kan säga någonting om 
graden av integration är hur de europeiska partinäten är finansierade 43 Fram 
tills nu har ELDR:s resurser i huvudsak kommit från två olika källor. Medlems
partierna betalar årligen en medlemsavgift, en i förväg fastställd summa lika 
för alla medlemspartier och en något lägre summa för de affilierade parti
medlemmarna. Medlemspartierna bidrar sedan i enlighet med antalet medlemmar 
i rådet, vilket i sin tur bygger på antalet röster i det senaste Europavalet.44 

Det innebär att brittiska Liberal Democrats med sina 5,2 miljoner röster i 
valet 1999, bidrog med € 23 743 år 2001, medan det Liberala partiet i 
Kroatien som enbart är affilierat till ELDR bidrog med € 2800.45 

Den andra huvudsakliga inkomstkällan är bidrag från ELDR-gruppen i 
Europaparlamentet. Bidraget från gruppen har emellertid sjunkit markant 
från närmare 50 % till planerade 32 % av budgeten 2002.46 Även om det 
varit väl känt att såväl ELDR som EPP, PES och den gröna partifederationen 
tagit emot stöd från sina respektive partigrupper i Europaparlamentet är det 
formellt sett inte lagenligt. Numera är det dock accepterat som en övergångs
lösning fram till dess att EU har utformat någon form av partistöd till de 
Europeiska partierna.47 

Utöver medlemsavgifterna och partigruppens bidrag tar partinätet även 
emot donationer vilket emellertid är en mycket marginell del av budgeten. 
ELDR har dock beslutat till följd av olika partidonationsskandaler, bland 
annat i Tyskland, att alla bidrag ska offentliggöras i framtiden och även att 
Rådet formellt måste acceptera bidrag över € 5000. 

Jämfört med de tidiga åren har budgeten vuxit rejält i omfattning. Från 
1982 har den totala budgeten har från € 87 00048 till planerade € 450 500 år 
2002, dvs. mer än fem gånger mer än i början av 1980-talet.49 Samtidigt har 
emellertid antalet medlemspartier mer än fyrdubblats vilket i sin tur 
inneburit att man inte har mer pengar att röra sig med utan snarare mindre. 

43 Dietz, Thomas, 1997, s. 26, se även tabell 2.3 
44 ELDR Statutes 2001 
45 ELDR Member Party contributions 2002 in Euro, proposals of the 30 of August 2001 
46 ELDR Member Contributions 1999/2000, samt ELDR Member Party contributions 
2002 in Euro, proposals of the 30 of August 2001 
47 Johansson, Karl-Magnus & Zervakis, Peter, 2002b, s. 21 
48 Hix, Simon, 1995, s. 118 
49 ELDR Member Party contributions 2002 in Euro, proposals of the 30 of August 
2001 
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Den finansiella situationen utgör ett bekymmer för ELDR. Partierna ska 
enligt fastställda regler betala in sina medlemsavgifter före den 31 mars. Gör 
man inte det åläggs man att betala en straffavgift.50 Trots det tycks det vara 
lite si och så med betalningsviljan. Kassören tackade vid ett av Rådets möten 
särskilt de partier som betalat i tid och föreslog samtidigt att Rådet skulle 
föreslå åtgärder för att fler skulle betala i tid. Vid samma möte förklarade 
ELDR:s president Werner Hoyer att den finansiella situationen skulle 
komma att bli än mer besvärlig när de nya partistadgar som EU beslutat att 
upprätta, antas.51 Hoyer förutspådde bland annat att ELDR måste höja 
medlemsavgifterna vilket också kalkylerats med inför budgeten 2002. För 
Liberal Democrats skulle det innebära att medlemsavgiften höjs med 
närmare € 3000 och för de affilierade partierna med € 200 vardera.52 Ett 
förslag som inte mottagits med någon större entusiasm bland ELDR: s 
medlemspartier.53 Mot bakgrund av att flera partier själva har problem att 
finansiera sin egen verksamhet, torde det inte heller göra det enklare att få in 
medlemsavgifterna. I revisorernas halvårsrapport för 2001 framgår det att 
enbart 26 av 43 partier förmått betala i tid, samt att enbart två av de 
affilierade medlemspartierna hade betalat medlemsavgiften.54 

Av budgeten visar det sig att de politiska utgifterna för 2002, dvs. utgifter 
för kongressen, diverse möten, samt informationsmaterial utgör G 223 000 
av totala 450 500. Resterande del går under rubriken administrativa utgifter 
och rör i hög utsträckning personalens löner. Jämfört med de nationella 
partierna är ELDR:s budget relativt liten. Till exempel är den alldeles för 
liten för att man ska kunna etablera ett större och mer effektivt sekretariat. 
ELDR har för närvarande fyra anställda, två direkt och två via Centre 
d'Etude, samt ett par projektanställda.55 I och med att ELDR delar kontor 
och organisatoriska resurser med gruppen i Europaparlamentets byggnader i 
Bryssel är kostnaderna för detta minimala. De tre europeiska partinäten har 
emellertid kommit överens om att alla ska flytta ut från parlamentets 

50 ELDR Rules concerning travel reimbursements and member parties contributions 
adopted by the ELDR-Council on 11/5/1995 
51 Council Minutes 2001 06 19 
52 ELDR Member Party contributions 2002 in Euro, proposals of the 30 of August 2001 
53 Deltagande observation ELDR Kongressen Ljubljana 2001 09 24-28 
54 ELDR Biannual Report of the Audit of the Accounts 2001 of the ELDR Congress 
Ducument 2001 
55 Centre d'Etudes Liberal etablerades av ELDR 1987, med syftet att 'propager et 
disséminer l'ideologi et les politiques liberals du Groupe Liberal, Démocratique et 
Réformeateur au Parlement Européen'. ELDR Activity Report 1988/1990 
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byggnader innan 2002 års utgång, som en följd av de nya finansiella regler 
för partierna som EU ska upprätta.56 Det skulle i s å fall innebära ytterligare 
en betungande kostnad för ELDR. 

Bristen på resurser är en restriktion som påverkar rutinarbetet markant 
och är en av orsakerna till att ELDR har varit tvungen och planerar att vidta 
organisatoriska förändringar för att "better adapt the party to a tighter financial 
situation".51 Alla möjligheter att fa in mer pengar studeras. I förslaget om e-
medlemskap beslutade till exempel kongressen 2001 att e-medlemmarna ska 
betala en medlemsavgift till ELDR, trots att de till att börja med inte 
kommer att fa något inflytande i partinätet.58 Vid ett av rådets möten 
beslutade man även att antalet officiella möten ska minimeras och att man 
ska försöka samordna fler möten för att på så sätt spara pengar.59 

Även om ELDR varit en av de pådrivande krafterna för att de europeiska 
partierna ska finansieras via EU istället för som nu halvillegalt via gruppen 
är det inte säkert att det kommer att förbättra ELDR: s finansiella situation. 
Ur ett maktperspektiv kan det däremot innebära att ELDR inte längre behöver 
stå i beroendeförhållande till partigruppen i Europaparlamentet. Därigenom 
förväntas även den interna maktfördelningen förändras något vilket anses 
kunna gynna partinätets medlemmar oavsett om de är partier eller individer. 

4.6 ELDR - från samarbete till integration 
Som tabell 4.2 visar har interaktionen mellan ELDRis medlemspartier 
successivt ökat. Medlemspartierna har också överfört makt från de egna 
organisationerna till den gemensamma, vilket innebär att partiet över tid har 
rört sig från kontaktfasen, till samarbetsfasen och numera har äntrat den så 
kallade integrationsfasen. Partinätet uppfyller därmed eller är på väg att 
uppfylla några av de kriterier som enligt Niedermayer krävs för att ELDR 
ska kunna definieras som ett politiskt parti. Fortfarande är det dock några 
viktiga kriterier som partinätet ännu inte uppfyller. 

Partiet har förvisso öppnat upp för individer att bli medlemmar, det 
individuella medlemskapet har dock inte ersatt partimedlemskapet. Frågan är 
om det alls kommer att göra det och om det överhuvudtaget är nödvändigt. 
Det är inte helt ovanligt på nationell nivå, särskilt i federala system, att individer 

56 Deltagande observation ELDR Kongressen Ljubljana 2001 09 24-28 
57 ELDR Congress Documents 2000: Report on the ELDR Party statutes 
58 Deltagande observation ELDR Kongressen Ljubljana 2001 09 24-28 
59 Council Minutes 99 12 09 
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först och främst är medlemmar i sin lokala eller regionala partiorganisation, 
vilken i sin tur är ansluten till den nationella partiorganisationen. Även om 
EU skulle utvecklas än mer i federal riktning än vad unionen gjort hittills 
behöver det inte betyda att de nationella partierna marginaliseras eller 
försvinner. Att individer är medlemmar i nationella partier och inte direkt i 
de europeiska partierna behöver därför inte vara ett kriterium för att 
partinäten ska kunna definieras som partier i statsvetenskaplig mening. Att 
nationella partier även fortsättningsvis kommer att utgöra huvuddelen av 
ELDR.S medlemskår, men tillsammans med individuella medlemmar, förefaller 
därför som en troligare framtida lösning än att de individuella medlemmarna, 
enligt Niedermayers modell, helt skulle ersätta partierna. 

Vad det individuella medlemskapet dock kan innebära, vilket flera av 
ELDR:s medlemspartier tycks frukta, är att än mer makt överförs från de 
nationella partierna till ELDR, precis som när det gäller beslutsfattandet. Just 
på den punkten, när det gäller beslutfattandet framträder emellertid integrationen 
mellan partierna som allra tydligast. Majoritetsprincipen gäller som konflikt-
regleringsmetod inom nästan samtliga av ELDR:s organ. Undantaget är när 
de politiska ledarna möts då man normalt sett eftersträvar konsensus. Här 
kan man se att ELDR: s organisation påminner om hur EU är konstruerat och 
med vilka metoder som beslut fattas. Även inom de flesta av EU:s organ 
används majoritetsprincipen, dock inte vid Europeiska rådets möten där det 
är konsensus som gäller. De olika inslagen av mellan- och överstatlighet som 
sätter sin prägel på EU återspeglas således även inom ELDR. 

När det gäller underavdelningar har LYMEC, ungdomsförbundet, 
inkorporerats i ELDR:s beslutsfattande. Ungdomsförbundet som årligen får 
bidrag av ELDR, har rösträtt vid ELDR: s kongress och även platser i Rådet 
och Byrån. Vid ELDR-kongressen på Teneriffa 2000 bildades ett nätverk för 
liberala kvinnor. Detta organ är dock inte formellt sett inordnat i ELDR: s 
struktur, vilket inte betyder att det saknar inflytande. Något som tydligt 
framgick under ELDR-kongressen 2000.60 

Fortfarande är ELDR:s kompetensområde något kringskuret, vilket även 
det sammanfaller med den subsidiaritetsprincip som råder inom EU. Användandet 
av gemensamma symboler är också begränsat. Partinätet har förvisso undersökt 
möjligheterna att öka medvetenheten om ELDR genom att använda det 
gemensamma partinamnet och partilogotypen inte enbart på internet utan 
även genom till exempel gemensamma medlemskort. Än så länge har inte 

60 ELDR Congress Documents 2000 
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något av dess förslag realiserats. Även om de flesta partierna pa sina 
hemsidor hänvisar till sitt medlemskap i ELDR och ofta även lyfter fram 
ELDR:s logotyp, har den definitivt inte ersatt medlemspartiernas egna 
logotyper. Den kommer med all sannolikhet inte heller att göra det under 
överskådlig tid, möjligen kommer man att använda den gemensamma logotypen 
i högre utsträckning om transnationella val och valkampanjer förverkligas. 

När det gäller partinätets finansiella medel är man fortfarande i viss 
utsträckning beroende av partigruppen i Europaparlamentet. Detta förväntas 
dock förändras inom kort genom att EU inför partistöd till Europapartierna. 
Vad gäller Niedermayers tredje kategori dvs. den gemensamma policy-
formuleringen har det inte undersökts i det här kapitlet, utan kommer att 
granskas separat i nästa kapitel. Det vi kan säga hittills är emellertid att 
partinätet, i takt med att det har integrerats, har förmått anta manifest och 
politiska program av mer substantiella karaktär. 
Tabell 4,2 Graden av interaktion mellan 1949-2001 

LI 
1948-1976 

ELD/ELDR 
1976-1993 

ELDR 
1993-

1. Permanent kommunikation Ja Ja med högre frekvens Ja med högre frekvens 
2. Permanent organisation 
- Permanent organisation Ja Ja Ja 
- Individuellt medlemskap Nej Nej Ja 
- Underavdelningar Ja Ja Ja 
- Inkorporering av underavdelningar 
i beslutsfattandet 

Nej Ja Ja 

- Sammansättning av 
Kongressen 
Rådet 
Byrån 
Politiska ledares möten 

Proportionell 
Proportionell 
Ingen regel 
Beroende av politisk 
position 

Proportionell 
Proportionell 
Ingen regel 
Beroende av politisk 
position 

- Beslutfattande på/i 
Kongressen 
Rådet 
Byrån 
Politiska ledares möten 

Kvalificerad majoritet fram 
till 1991 

Normalt enhällighet 

Enkel majoritet 
Enkel majoritet 
Enkel majoritet 
Normalt enhällighet 

- Kompetensområde I viss 
utsträckning 
begränsat 

I viss utsträckning begränsat I viss utsträckning 
begränsat 

- Gemensamma symboler Ja i viss utsträckning Ja i viss utsträckning 
- Egna finansiella medel Ja i viss utsträckning Ja i viss utsträckning 
3. Gemensam policyformulering Ja Ja ett gemensamt manifest 

och politiska program 
Ja ett gemensamt 
manifest och politiska 
program 
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Även om det organisatoriskt och med utgångspunkt från Niedermayers 
kriterier, inte är helt missledande att använda beteckningen parti för att 
karaktärisera ELDR, måste partinätet givetvis vidta en lång rad åtgärder för 
att det ska kunna fungera i enlighet med dess egna målsättningar. 

Många problem kan givetvis vara ett uttryck för så kallade 'barnsjukdomar'. 
ELDR är fortfarande en relativt ung organisation och det tar vanligtvis tid att 
etablera en väl fungerande partiorganisation. Eftersom partiet har anpassat 
sig till EU:s konstitutionella utveckling är organisationens karaktär givetvis 
också beroende av hur EU utvecklas framgent. ELDR dras i l ikhet med EU 
av en rad problem som präglar integrationen. De många språken gör till 
exempel att ELDR: s möten kräver mycken planering och tolkhjälp eftersom 
bristande språkkunskaper kan vara ett hinder för kommunikation. De olika 
politiska och organisatoriska kulturerna kan också ställa till med svårigheter. 
Att det finns en rad skillnader mellan partierna, inte minst ideologiskt, vilket 
redovisades i kapitel tre gör förmodligen inte det hela enklare. 

Trots detta har ELDR uppnått en viss grad av organisatorisk styrka. Det 
räcker dock inte enbart att ha etablerat en väl integrerad extraparlamentarisk 
organisation. Denna organisation måste även förmå omsätta partiets målsättningar 
i praktiken. Den måste därför i enlighet med de krav som Rudolf Hrbek 
ansåg vara nödvändiga för att ELDR skulle kunna förverkliga sin ambition 
om en europeisk partiorganisation etablera länkar till den liberala partigruppen i 
Europaparlamentet och till de nationella partierna.61 

4.7 Länken mellan ELDR och de nationella partierna 
ELDR: s organisatoriska utveckling har, som det här kapitlet har visat, 
medfört att den extraparlamentariska organisationen har uppnått en viss grad 
av självständighet. Denna självständighet är i sig ett exempel på att partierna 
respekterar ELDR som en slags partienhet på den europeiska arenan. De 
möten eller sammankomster som utgör ELDR: s organisatoriska struktur, 
kongresser, rådsmöten, byrån etc., tycks fungera relativt väl. Utöver detta har 
dock ELDR även till uppgift att utveckla nära arbetsrelationer med och 
mellan de nationella partierna, de nationella partiernas parlamentsgrupper, 
ELDR-gruppen och partigrupper i andra transnationella fora.621 ljuset av den 

61 Se kapitel 1 
62 ELDR Statutes 2001 
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pågående integrationsprocessen där de olika arenorna länkas samman har 
denna uppgift kommit att bli allt viktigare eftersom de nationella partiernas 
behov av att koordinera sina politiska ståndpunkter genom hela det 
europeiska politiska systemet har ökat. Mot bakgrund av detta karaktäriserar 
ELDR:s ordförande, Werner Hoyer, "networking" eller nätverkande mellan 
partierna som ELDR:s huvuduppgift. Ett exempel på detta, där nätverkandet 
kan ha betydelse och som lyfts fram inte enbart av Hoyer utan även på 
ELDR:s hemsida är det faktum att ELDR under andra halvåret 2002 befinner 
sig i en situation där liberala partier eller liberala företrädare leder EU:s tre 
viktigaste organ, dvs. Europeiska Rådet, EU-kommissionen och Europa
parlamentet. Något som man hoppas ska leda till att ELDR kan påverka 
EU:s utveckling och då främst den förestående utvidgningen av EU. 

"Die Hauptaufgabe der ELDR Partei liegt derzeit in einer „networking"- Funktion 
zwischen den Mitgliedsparteien sowie zwischen den Mitgliedspart eien und der 
ELDR-Fraktion im Europäischen Parlament. Derzeit befinden wir uns in der 
historisch bislang einmaligen Situation, den Kommissionspräsidenten, den 
Parlamentspräsidenten und den Vorsitz der Ratspräsidentschaft mit Liberalen 
besetzen zu können. Dies gibt uns die Chance, am Vorabend der Osterweiterung 
und inmitten des Reformprozesses der EU, entscheidende Impulse für die 
weitere Entwicklung der EU geben zu können. Voraussetzung hierfür ist 
jedoch, daß die liberalen Parteien Europas sich auf eine gemeinsame Position 
einigen und diese durch eine Stimme - nämlich über die ELDR - an die 
entscheidenden Stellen kommunizieren. Neben den ELDR-Treffen der 
Delegierten der Mitgliedsparteien treffen sich zu diesem Zweck die 
liberalen Minister und Parteivorsitzenden zu gemeinsamen Gesprächen an 
dem Vorabend eines jeden Europäischen Rates. Ähnliches gilt für die 
liberalen Mitglieder des EU-Konventes. Die ELDR bietet somit eine 
Plattform für die Abstimmung von Positionen".63 

En förutsättning för att man ska kunna nå inflytande är emellertid att de 
liberala partierna förmår enas och i det läget utgör ELDR en plattform där 
medlemspartierna kan stämma av sina positioner och jämka sig samman. 

Att stärka länken mellan ELDR och de nationella partierna har också 
varit den primära uppgiften för ELDR: s partisekretariat. Traditionellt gör 
den det genom att närvara vid medlemspartiernas kongresser. Av de årliga 
aktivitetsrapporterna framgår det att ELDR:s generalsekreterare besöker 
mellan 25-35 nationella partikongresser årligen.64 Härvidlag torde därför 
ELDR vara en relativt vanlig syn på medlemspartiernas kongresser varför 

63 E-postkorrespondens 02 06 06: Werner Hoyer 
64 Se ELDR Activity Report för 1992/1993 & 2000/2001 
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även många nationella partimedlemmar borde vara medvetna om ELDR:s 
existens. ELDR anordnar även internationella konferenser och seminarier 
som involverar de nationella partierna.65 

Sekretariatet sammanför också med viss regelbundenhet medlems
partiernas generalsekreterare eller internationella sekreterare för olika möten 
där man diskuterar främst organisatoriska och strategiska frågor. General-
sekreterarmötena kan därmed också sägas utgöra ett slags förmöten till byrån 
och rådet där ELDR:s generalsekreterare har en möjlighet att kontrollera 
bärigheten i olika förslag. 

ELDR: s sekretariat har också till uppgift att publicera information om 
partinätet, men även om dess medlemmar. Tidigare publicerade ELDR ett 
nyhetsblad i pappersform fyra gånger per år. Numera publiceras det mesta 
via internet. ELDR var dock i jämförelse med de övriga Europeiska 
partinäten relativt sent ute med sin hemsida.66 Eller rättare sagt det fanns en 
hemsida men den uppdaterades mycket sällan varför den inte fyllde någon 
egentlig funktion. Numera har ELDR anslagit mer pengar till detta och 
anlitat en professionell firma att sköta hemsidan, varför informationsflödet 
har ökat markant.67 

Länken mellan den nationella nivån och ELDR förefaller dock vara relativt 
svag när det handlar om att försöka koordinera ståndpunkter mellan de 
ordinarie mötena. Vid ett flertal tillfallen har ELDR därför anordnat seminarier 
med syfte att främja kontakter mellan partierna och ELDR och då särskilt 
partigruppen. I januari 1993 träffades partigruppledare på nationell och 
europeisk nivå på inbjudan av den tidigare gruppledaren Yves Galland, och 
ELDR:s president Willy De Clercq. Flera olika förslag som syftade till att förbättra 
samarbetet mellan den europeiska och den nationella nivån antogs. Bland 
annat skulle man initiera fler gemensamma aktioner och att se till att det 
fanns ett permanent flöde av information mellan de olika nivåerna. Bristen 
på finansiella och organisatoriska resurser, samt brist på tid och intresse 
medförde dock att de antagna förslagen endast omsattes i begränsad utsträckning. 

Ytterligare ett försök gjordes i maj 1997 när man introducerade ett så 
kallat "new partnership " mellan representanter från nationell och europeisk 
nivå, den här gången med något större framgång. ELDR:s president Werner 
Hoyer konstaterade även i sitt tal på ELDR-kongressen 2001 att man nått 

65 Ibid 
66 Gidlund, Gullan, 1999 
67 ELDR Activity Report 2000-2001 

156 



viss framgång när det gällde att nätverka mellan partigruppen och de 
nationella grupperna. Fortfarande återstår dock enligt Hoyer mycket att göra för 
att bättre kunna dra nytta av varandras kompetens och undvika dubbelarbete.68 

En stor del av sekretariatets tid har ägnats åt att upprätta samarbete med 
partier i Öst- och Centraleuropa. ELDR har också i samarbete med gruppen 
introducerat ett slags besöksprogram för partier från dessa länder som tillåter 
tio parlamentariker årligen att följa arbetet i Bryssel och Strasbourg. Det har 
varit mycket uppskattat och välbesökt. ELDR anordnar också en årlig 
Östvästkonferens där europaparlamentariker har möjlighet att träffa kollegor 
i öst. Dessutom har ELDR ett så kallat "Outreach Programme" där man 
främst söker kontakt med eventuella kandidater för medlemskap i ELDR.69 

Tack vare alla kontakter med partier i Öst- och Centraleuropa förefaller 
länkarna mellan dessa partier och ELDR vara nästan mer välutvecklade än 
med medlemspartierna i EU:s femton medlemsländer. 

Ett annat tecken på att ELDR har vuxit i betydelse som en partienhet på 
europeisk nivå är partiledares ökade intresse för de transnationella parti
aktiviteterna. Det kan i sin tur vara en konsekvens av bristen på inflytande på 
nationell nivå. Liberala partiers regeringsmedverkan har varierat över tid 
vilket har medfört ett behov av att skapa en någotsånär stabil kanal att söka 
nå inflytande i till exempel Europeiska Rådet. Det europeiska parti
samarbetet ger partiledarna en arena genom vilken de kan kompensera 
bristen på inflytande över integrationsprocessen via nationella kanaler. En 
utvärdering av ELDR:s partiledarmöten visar, förutom att de är väldigt 
uppskattade, även att det finns ett behov av att inte enbart diskutera 
dagsaktuella frågor utan också att bygga ett nätverk av kontakter mellan 
partiledarna. 

"In November 1995 the leaders commented on the preparation of the 
Intergovernmental Conference. Although the issue was very topical and 
the ELDR Party gain ed large media coverage, the leaders had the feeli ng 
that a one-day meeting did not provide enough time for personal talks 
among them. Therefore, this year 's Leaders' meeting was set up using a 
new formula: Leaders must be giv en time to debate broad policy guidelines 
and concentrate on personal networking. The text will be p repared by the 
leaders' personal representatives in a parallel session."70 

68 Deltagande observation ELDR-kongressen Ljubljana 2001 09 24-28 
69 ELDR Activity Report 1995/1996 & 2000/2001 
70 ELDR Activity Report 1995/1996 
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Sammantaget finns, trots vissa brister, flera faktorer som pekar på att 
ELDR åtminstone i viss utsträckning förmått fullgöra den uppgift som finns 
nedtecknad i stadgarna. Länken mellan de nationella partierna och ELDR har 
stärkts över tid. Partinätet har genom att etablera forum där partierna kan 
mötas också främjat integrationen av partinätet. 

ELDR ska emellertid också enligt stadgarna främja kontakter med 
liberala partigrupper i andra internationella parlamentariska församlingar, 
som till exempel Europarådet, WEU, Nato och Nordiska Rådet. Detta ligger 
också i linje med det övergripande målet dvs. att ELDR ska sträva efter att 
stärka den liberala, demokratiska och reformistiska rörelsen i Europa eller 
som Pat Cox, partigruppens ledare i Europaparlamentet uttryckte det, "it 
must be possible to arrive at a better co-ordination of agendas in order to be 
able to join hands more often and to strive for our common ideas. "7l 

De olikartade strukturerna mellan partigruppen i Europaparlamentet och 
andra liberala partigrupper försvårar emellertid möjligheterna till samarbete. 
Partigruppen i Europeiska Rådet träffas till exempel endast fyra gånger per 
år och har stor omsättning av ledamöter. Genom ett närmare samarbete mellan 
de olika organen hoppas man dock kunna främja samarbete. Ambitionerna är 
därför att arrangera möten där ordföranden för alla liberala samman
slutningar i Europa träffas årligen i samband med den Liberala Internationalens 
eller ELDRrs kongress. Som ett led i närmandet mellan de olika parlamentariska 
grupperna beslutade ELDR vid kongressen 2001, på förslag av Svenska 
folkpartiet, att Europarådets liberala gruppordförande skulle inneha en 
permanent position i ELDR: s byrå. 

Ett annat exempel på försöken att länka samman liberala rörelser är det 
transnationella nätverk av motsvarande regional- och kommunalråd, som har 
etablerats genom den liberala gruppen i EU:s Regionkommitté. Syftet med 
detta nätverk är att samla mer specifik information om effekterna av EU: s 
lagstiftning på lokal och regionalnivå, men också att bidra till att "better root 
the ELDR in the member parties ",72 Sammantaget har ELDR, förutom att 
det har etablerat länkar till de nationella partierna även utvecklat länkar till 
andra liberala partiorganisationer på såväl nationell som regional och 
europeisk nivå. 

71 Intervju 98 11 04: Pat Cox samt ELDR Online News no 3/98 
72 ELDR Work Programme 1999-2004 
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4.8 Länken mellan ELDR och partigruppen i Europaparlamentet 
Ett delsyfte med bildandet av ELDR var att det skulle bistå partigruppen i 
parlamentet med en partipolitisk bas, för att därigenom stärka dess legitimitet 
och möjligheter till inflytande i Europaparlamentet. Av flera olika skäl har 
ELDR haft problem att fylla denna roll. Gruppen 'Liberaler och Allierade' bildades 
redan 1953. Även om det var en ganska inkongruent grupp bidrog de 
finansiella och organisatoriska medlen från Europaparlamentet till att skapa 
en relativt oberoende och i viss utsträckning sammanhållen liberal kraft i EP. 
Skapandet av federationen med dess relativt få möten och därigenom brist på 
kontinuitet i jämförelse med gruppens dagliga engagemang i EU:s angelägen
heter påverkade därmed inte gruppens oberoende i någon större utsträckning. 
Redan från böljan var således ELDR i underläge till gruppen, vilket bidrog till 
att underminera dess möjligheter att utgöra en partipolitisk bas för partigruppen. 

Ett problem som partinätet dessutom har brottats med är att två av de 
största liberala partierna har haft en relativt svag koppling till den liberala 
gruppen i Europaparlamentet.73 Det brittiska Liberal Democrats har till exempel 
på grund av det majoritetsvalsystem som tillämpas i Storbritannien knappt varit 
representerade i parlamentet. Det tyska liberala partiet, FDP, har brottats med 
femprocentspärren i Tysklands valsystem och har inte varit representerade i 
parlamentet sedan 1994. Att två av de största liberala partierna i Europa mer eller 
mindre saknat representation i Europaparlamentet, samtidigt som de på grund av att 
de är stora partier från stora medlemsländer har haft många mandat på ELDR:s 
kongress har skapat en obalans i representation mellan ELDR och partigruppen. 
Det anses i sin tur ha försvagat gruppens vilja att följa kongressens beslut.74 

Partinätets ambitioner att ta ledning över gruppen och ge den politiska 
riktlinjer har således försvårats av en rad omständigheter. Genom introduktionen 
av ett proportionellt valsystem i Storbritannien har emellertid LibDems lyckats 
öka representationen från två till tio ledamöter och är för närvarande den 
största partidelegationen i gruppen. En position som bättre motsvarar LibDems 
representation på ELDR-kongressen. Fortfarande är dock det tyska FDP utan 
representation i Europaparlamentet. I sitt tal till ELDR-kongressen 2001 
underströk emellertid partinätets president Werner Hoy er, möjligen också för att 
han själv är tysk, att ELDR inte ska ge sig förrän FDP är tillbaka i parlamentet.75 

73 Hrbek, Rudolf, 1988, s.467 

75 IbÌd 
75 Deltagande observation ELDR-kongressen Ljubljana 2001 09 24-28 
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Ytterligare ett faktum som har försvårat för partinätet att fungera som en 
politisk bas för partigruppen är att europaparlamentarikernas lojalitet till ELDR 
är relativt svag, framförallt på grund av att de nomineras av sina respektive 
nationella partier och att väljarkåren är nationell. Det är dock möjligt att det i 
takt med att partinätet institutionaliseras att ledamöterna även börjar känna 
en viss lojalitet med ELDR. Risken är därmed att det uppstår lojalitetskonflikter 
i och med att det kan uppkomma situationer när ledamöterna utsätts för ett 
korstryck av divergerande nationella och europeiska partiintressen. Dessutom 
förväntas ledamöterna, inte minst av medierna, representera nationalstatliga 
intressen, vilket kan stå i stark kontrast till det överstatliga perspektivet som 
dominerar Europaparlamentet.76 

Den svaga länken mellan de två organisationerna och gruppens relativa 
oberoende reflekteras i de ursprungliga stadgarna. Ända fram till på senare 
år framgår det att gruppen har betraktats som en organisation skild från och 
inte på något sätt underordnad partiet. Partiet och gruppen skulle emellertid 
så långt det var möjligt stödja varandra genom att anta gemensamma stånd
punkter.77 Detta har förändrats, åtminstone formellt sett. Numera har gruppen 
knutits närmare partiet genom att stadgarna markerar att partiet representeras 
i parlamentet av partigruppen.78 När partiet bildades ändrades även gruppens 
namn i syfte att markera den starkare kopplingen mellan de två. Dessutom 
har man vidtagit en rad åtgärder för att stärka länken mellan de två noderna 
genom att publicera gemensamma nyhetsbrev och program samt organisera 
gemensamma konferenser och möten. Den viktigaste förändringen är dock 
att det numera är partinätet, åtminstone enligt stadgarna och inte gruppen 
ensam som beslutar om vilka partier och individer som ska ingå i gruppen. 
Gruppen kan således inte längre som tidigare bestämma över sin egen 
sammansättning eller tillåta medlemmar som inte uppfyller kraven på 
medlemskap som ställs i ELDR:s stadgar. I det avseendet har således makten 
överförts från gruppen till den extraparlamentariska organisationen. 

Som nämnts tidigare har förhållandet även förändrats på det finansiella 
planet. Gruppen som tidigare har bistått partinätet med över hälften av dess budget, 
bidrar nu med enbart cirka 30 % av densamma. Beroendet har således minskat och 
förmodas minska än mer i och med EU:s planer på införandet av partistöd till partierna. 
Partinätet skulle på så sätt kunna stå friare i sin granskning av partigruppens vaksamhet 

76 Gidlund, Gullan, 1992, s. 197 
77 ELDR Statutes 1993 
78 ELDR Statutes 1999 
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Sammantaget har de förändringar som skett successivt underminerat 
partigruppens autonoma position i förhållande till den extraparlamentariska 
organisationen, åtminstone formellt sett. I takt med att ELDR har utvecklats 
har länken mellan de två stärkts och stadgemässigt kan partigruppen 
åtminstone delvis sägas vara partidominerad, dvs. den officiella makten vilar 
i den extraparlamentariska organisationen. Partigruppen tycks dock tack vare 
sin position i EU-systemet och det dagliga engagemanget i Europa
parlamentet, till skillnad från partiet som saknar en given plattform och som 
inte sammanträder lika ofta som gruppen, fortfarande spela en mycket 
inflytelserik roll inom partinätet. Partigruppen har förvisso på senare tid fått 
konkurrens i såväl partiernas som mediernas ögon av de partiledarmöten 
som hålls i direkt anslutning till Europeiska rådet. Av pressmeddelanden och 
olika uttalanden att döma avhandlas dock oftast de mer långsiktiga frågorna 
rörande EU: s utveckling och inte de mer dagsaktuella och kortsiktiga frågorna 
som oftast står på agendan i Europaparlamentet. Beroende på vilka frågor 
och på vilken nivå som frågorna avhandlas kan relationerna mellan partinätet 
och gruppen således variera. I de mer långsiktiga s.k. "history-making decisions" 
är det partinätet som dominerar gruppens arbete. Partinätet utgör således i 
det avseendet en slags bas även för partigruppens arbete. När det däremot 
gäller det vardagliga arbetet utgör partigruppen fortfarande ELDR: s fokala 
punkt. Eftersom detta också utgör majoriteten av det beslut som fattas inom 
EU måste partinätet i hög utsträckning fortfarande förlita sig på partigruppen 
för att på så sätt kunna påverka den europeiska integrationsprocessen. 

Samarbetet mellan de två noderna präglas således av viss konkurrens. De menings
motsättningar som förekommer menar dock ELDR:s ordförande Werner Hoyer 
tillhör en fungerande demokratisk organisation. På frågan om ELDR har förmått 
fungera som en politisk bas för partigruppen och ge den politiska riktlinjer 
menar Hoyer att först när ELDR har utvecklats till ett medlemsparti och att 
transnationella val har genomförts kan ELDR utvecklas till en 'äkta' politisk bas. 

Die meisten der Entscheidungen werden im Konsens zwischen der 
Fraktion und Partei getroffen. Unstimmigkeiten oder gar offene 
Auseinandersetzungen finden nur selten statt, gehören aber meines 
Erachtens auch durchaus zu einer lebendigen, demokratischen Partei 
dazu. Als echte politische Basis und Richtliniengeber für die Fraktion 
wird sich die ELDR Partei aber erst dann entwickeln, wenn wir die 
individuelle Mitgliedschaft eingeführt und etabliert haben, und wenn die 
Wahl unserer ELDR-Abgeordneter über eine europäische Liste erfolgt.79 

79 E-postkorrespondens 02 06 06: Werner Hoyer 
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Vad som avses med begreppet en äkta bas kan givetvis diskuteras. 
Förmodligen är det ansvarsfrågan som åsyftas. Fortfarande är ledamöterna i 
partigruppen i första hand ansvariga inför sina väljare på nationell nivå och 
sina nationella partier. Något som dock kan förändras i det fall att 
transnationella val, med transnationella listor genomförs. 

4.9 ELDR:s organisatoriska utveckling 
I vilken utsträckning har då ELDR förmått etablera en sammanhållen och 
integrerad partiorganisation på europeisk nivå? En slutsats som man kan dra 
mot bakgrund av kartläggningen av ELDR:s organisatoriska utveckling är att 
ELDR har utvecklats från en relativt löst sammanhållen federation av partier 
till en väl sammanhållen partiorganisation på europeisk nivå. En organisations
process som i hög utsträckning löper samman med EU:s konstitutionella 
utveckling. Det sammanfaller med det teoretiska argumentet att institutionella 
och konstitutionella regler, som valsystem, regler för partier och relationen 
mellan den exekutiva och legislativa makten, har stor betydelse för hur 
partier och partisystem utvecklas.80 Det första direkta valet av Europa
parlamentet fungerade som en katalysator för bildandet av ELDR 1976. EU:s 
förvandling från ett i huvudsak ekonomiskt samarbete till en politisk union, 
ledde till att ELDR ombildades från federation till politiskt parti. 

Även om ELDR ännu inte uppfyller alla Niedermayers kriterier, har länkarna 
mellan de tre noderna i partinätet, den extraparlamentariska organisationen, 
den parlamentariska och de nationella partierna, stabiliserats och stärkts över 
tid. Partinätet har äntrat integrationsfasen och befinner sig i en situation där 
man försöker konsolidera partiorganisationen. I och med det allt intensivare 
transnationella partisamarbetet mellan ELDR:s medlemspartier, framförallt 
till följd av behovet av att koordinera liberala ståndpunkter i ett allt mer 
inflytelserikt Europaparlament och i relation till möten i Europeiska Rådet, har 
partinätet institutionaliserats och i viss utsträckning förmått fylla rollen som 
ett forum och en transnationell aktör genom att länka samman de olika noderna. 

Även om partigruppen i Europaparlamentet fortfarande kan sägas utgöra 
ELDR: s fokala punkt har gruppen fatt viss konkurrens av ELDR: s parti-
ledarmöte eller mötet för politiska ledare som organet heter efter kongressen 
2001. Det gäller inte minst i frågor som rör EU: s långsiktiga utveckling. Här 

80 Katz, Richard, S. & Mair, Peter, 1995 
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framgår det också tydligt att även om ELDR:s organisation bär vissa likheter 
med sina nationella motsvarigheter, så har organisationen i hög utsträckning 
anpassats till EU:s nätverksliknande struktur. Lord Alderdice liknar till exempel 
den nuvarande organisationen vid en trebent pali, med tre viktiga organ, 
kongressen, partigruppen och partiledarmötena. Utöver dessa finna andra organ 
som successivt vinner i styrka och som också utgör en del av partinätet. 

"(I) think now we have like a th ree-legged stool - the ELDR party meeting 
here in congress, ELDR group in the EP and the ELD R Political Leaders 
summits. Those are the three important legs but they are not the only ones 
because there are the ELDR Group in the Committee of the Regions, there 
are the ELD R group in the Coun cil of Europ e and these are beg inning to 
develop there own strengths. But for the m oment we n ow, we used to h ave 
only two legs to the stool which is not very balanced , the group and the 
parity, now we have the group, the party and the lea ders and we will hav e 
groups in the other institutions which are gradually strengthening too."81 

För närvarande pågår det inom ELDR en diskussion om hur man 
ytterligare ska kunna stärka det transnationella partisamarbetet. Det var till 
exempel meningen att ELDR: s president skulle lägga fram ett dokument till 
kongressen 2001 med förslag på förändringar för att partinätet skulle kunna 
uppfylla denna målsättning.82 Något sådant förslag lades dock inte fram och 
en av anledningarna var att man inom ELDR avvaktar utformningen av de 
Europeiska partistadgar som enligt Nicefördraget ska lägga grunden för de 
europeiska partiernas rättsliga och finansiella status.83 Även om stadgarna till 
en stor del enbart kommer att kodifiera den nuvarande partiutvecklingen, 
kommer de även att innehålla regler för finansiering av de Europeiska 
partierna. När detta införs kommer det sannolikt leda till mer än oberoende 
och därmed även mer inflytelserika europeiska partinät. 

Även om ELDR stödjer denna förändring är det dock inte säkert att det 
kommer att leda till mer resurser än vad partinätet har att röra sig med idag. 
Den finansiella situationen för ELDR och andra små partier eller parti
federationer kommer därmed även fortsättningsvis utgöra ett besvärande 
hinder för den fortsatta utvecklingen och möjligheterna att konkurrera med 
de två stora partierna, PES och EPP. 

81 Intervju 01 09 28: Lord Alderdice 
82 ELDR Congress Documents 2000 
83 De europeiska partierna har själva lag t fram ett förslag til l stadgar fö r europeiska 
partier. Ett förslag som väckt viss debatt, se European Party Statute, Working 
Document of European Political Parties, Brussels 15 February 2000 
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Ytterligare en anledning till att man inom ELDR för diskussioner om den 
organisatoriska utformningen är den förestående utvidgningen av EU, som 
bland annat medför en ny fördelning av mandat i Europaparlamentet. I 
Nicefördraget fastställdes ett fast antal plaster i Europaparlamentet oavsett 
hur många länder som blir medlemmar i EU. De 732 platserna ska fördelas 
mellan såväl de nuvarande som de nya länderna vilket inte minst kommer att 
påverka de små ländernas och även små partiernas möjligheter till inflytande. I 
samband med detta har diskussionen om transnationella listor väckts, vilket 
skulle kunna erbjuda små partier en chans till representation i Europa
parlamentet. På förslag av holländska D66 vid kongressen i Berlin beslutade 
ledamöterna, efter en lång debatt, att stödja ett sådant förslag. Ämnet var 
dock inte helt okontroversiellt, särskilt inte mot bakgrund av att det kommer 
att medföra ytterligare delegering av makt från de nationella partierna till 
ELDR, eftersom listorna måste fastställas någonstans. Med en sådan förändring 
skulle ELDR utveckla ytterligare en traditionell partifunktion, dvs. att 
nominera och välja representanter, en funktion som än så länge exklusivt har 
förbehållits de nationella partierna. Partiet skulle på så sätt även ha en mer 
naturlig roll i att koordinera de europeiska valkampanjerna. 

ELDR:s nuvarande struktur reflekterar i hög utsträckning EU:s utveckling. 
Hur ELDR förändras i framtiden beror i sin tur på hur EU utvecklas. Det 
man kan säga om Niedermayers analysmodell som utarbetades i början av 
1980-talet är att den till en viss del framstår som relevant. Modellen 
förutsätter dock ett EU som är betydligt mer federalt än dagens EU. Den 
europeiska integrationsprocessen har förvisso inneburit en viss grad av 
federalisering, men också att unionen har utvecklat särdrag som gör det svårt 
att jämföra den med någon annan internationell organisation. Det förefaller 
dessutom i dagsläget, med det nya Nicefördragets mer konfederala prägel, 
inte särskilt rimligt att EU inom en snar framtid skulle transformeras till en 
federation. Det är rimligare att anta att EU under överskådlig tid kommer att 
förbli det komplexa förhandlingssystem eller det dynamiska flernivåsystem 
det utgör idag.84 Det betyder att även om incitamenten för partierna att 
engagera sig i de transnationella aktiviteterna och att samordna valkampanjerna, 
består eller till och med ökar, är det inte givet att väljarna har tillräckliga 
motiv att engagera sig så länge som de genom valen endast har en begränsad 
möjlighet att påverka hur EU styrs. 

84 Kohler-Koch, Beate & Eising Rainer, 1999 
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Europaparlamentet är dock den av EU:s institutioner som ur medborgarnas 
ögon uppfattas som mest legitim. Att Europavalen karaktäriseras som andra 
rangens val indikerar därigenom att det snarare handlar om en brist på parti
engagemang och inte enbart på medborgarintresse.85 Det kräver inte enbart 
att partierna engagerar sig mer i Europavalen utan även att Europaparlamentet 
utvecklas till en mer relevant partner i EU:s förhandlingssystem. 

Liksom det är omöjligt att förstå EU:s utveckling enbart genom att 
studera dess formella element är det svårt att förstå de europeiska partiernas 
utveckling enbart genom att studera deras organisatoriska och stadgemässiga 
utveckling. Ett partis formella karaktäristika är givetvis viktigt, men vad det 
här kapitlet också har visat är att det också finns viktiga informella element 
som måste tas med i analysen om man till fullo vill förstå ELDR:s 
utveckling. Undersökningen har visat att användandet av enkel majoritet vid 
omröstningar i partinätet förvisso accepteras och respekteras av ELDR:s 
medlemspartier. Trots att majoritetsbeslut har börjat användas i allt större 
utsträckning präglas emellertid partisamarbetet fortfarande av en konsensus-
kultur, där partierna har utvecklat ett förhandlingssystem för att kunna agera 
så enhetligt som möjligt. De formella reglerna förefaller därmed fylla funktionen 
som ett ramverk mot vilket ELDR kan falla tillbaka om man inte lyckas ena 
partierna via förhandlingar. Hur ELDR fungerar är således inte enbart 
präglat av traditionella partiorganisationer utan också av den förhandlings
kultur och det så kallade ' network mode of governance ' som utmärker EU. 

Även om det kan ses som en svaghet att de formella och informella 
elementen av ELDR: s organisation inte alltid korresponderar med varandra 
behöver det inte vara så. Samspelet mellan de formella och informella reglerna 
tycks istället skapa en dynamik, vilket också leder till nya organisatoriska 
lösningar. Den nuvarande organisationen tycks i det avseendet, åtminstone 
för ELDR:s del, utgöra en övergångslösning i avvaktan på hur EU utvecklas. 
Oavsett detta måste ELDR om det vill kunna agera på den europeiska 
arenan, inte enbart vara tillräckligt integrerat organisatoriskt, det måste även 
vara tillräckligt ideologiskt sammanhållet för att uppfylla de krav som ställs 
på transnationella partiorganisationer. I vilken utsträckning man faktiskt 
förmår hålla samman ideologiskt är ämnet för nästa kapitel. 

85 Lord, Christopher, 2001 
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5 

ELDR - idémässig utveckling 

5.1 Inledning 
ELDR har, vilket framgår av kapitel fyra, successivt integrerats organisatoriskt. 
För att ELDR i enlighet med sina stadgar ska kunna bidra till integrationen 
av Europa är det emellertid nödvändigt att partinätet också integreras idémässigt, 
dvs. att ELDR:s medlemspartier närmar sig varandra ideologiskt.1 Syftet 
med det här kapitlet är att analysera om och i så fall i vilken utsträckning 
som det har skett en idémässig integration eller europeisering inom ramen 
för ELDR. Det är framförallt förändringar som skett från och med att ELDR 
ombildades från en transnationell partifederation till att, enligt egen utsaga, 
vara ett europeiskt parti, dvs. tiden från 1993 och framåt som står i fokus. 

Analysen av den idémässiga integrationen tar sin utgångspunkt i att 
ELDR försöker mobilisera politiska resurser i olika beslutssituationer och 
via förhandlingar samordna och jämka samman olika åsikter och intressen.2 

När interaktionen mellan ELDR:s medlemspartier ökar antas det via till 
exempel idédiffusion även leda till någon form av europeiseringsprocess 
inom ELDR, dvs. att medlemspartierna närmar sig varandra ideologiskt. 
Förutsättningarna för att de ska närma sig varandra är emellertid att det finns en 
viss grad av strukturella likheter mellan medlemspartierna. Saknas dessa likheter 
kan man förmoda att idédiffusionen är svagare eller inte förekommer alls. 

Enligt ELDR:s stadgar ska de gemensamma Europavalmanifest som antas 
vid ELDR:s kongresser vara styrande för partinätets verksamhet.3 Det är därför 
rimligt att anta att det är möjligt att fastställa och jämföra partiernas positioner via 
studier av Europavalmanifesten. Kapitlet inleds med en diskussion kring den 
innehållsanalytiska metod som används för att studera innehållet i valmanifesten. 
Innan resultatet av innehållsanalysen för Europavalen 1994 respektive 1999 

1 För en diskussion kring partiers integrativa funktion se till exempel, Lipset, 
Seymour, M. & Rokkan, Stein, 1967, s. 3-6 och Parsons, Talcott, 1956, s. 63-85,225-239 
2 Detta kan ske i till exempel Europeiska Rådet eller Europaparlamentet. 
3 ELDR Statutes 1999, art. 2 
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presenteras redovisas kort ELDR:s ideologiska grunder samt debatterna vid de 
kongresser där de gemensamma valmanifesten för Europavalen 1994 respektive 
1999 antogs. Detta grundar sig dels på studier av olika partidokument samt 
på deltagande observation. Därefter görs en jämförelse mellan hur partierna 
positionerar sig i Europavalen respektive i de nationella valen. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattande analys av den idémässiga utvecklingen inom ELDR. 

5.2 Metod och material 
Kapitlet baseras huvudsakligen på innehållsanalys av Europavalmanifest, 
men även studier av kongressdokument, samt deltagande observation. Den 
metod som används för att fånga den idémässiga utvecklingen inom ELDR 
har utarbetats inom ramen för 'The Manifesto Research Group of the European 
Consortium for Political Research', senare 'The Comparative Manifesto Project', 
CMP. Metoden har visat sig särskilt lämplig om man i ett stort material vill 
kunna fånga förändringar i partiers policypositioner, vad gäller såväl den 
rumsliga fördelningen som förändringar över tid.4 Innehållsanalysen bygger 
på kvantitativa moment, men kräver samtidigt en kvalitativ analys av varje 
enskilt ställningstagande i de manifest som analyseras och tar sin utgångspunkt i 
"saliency theory". Teorin grundar sig, till skillnad från konfrontationsteorier, på 
antagandet att partier i sina valmanifest snarare tenderar att lyfta fram sina egna 
frågor och därmed tala förbi varandra istället för att debattera eller muta in 
samma frågor.5 

När partier ska adressera väljarna i valmanifest, som vanligtvis är begränsade 
till sitt omfång, tvingas de prioritera vilka policyområden som ska lyftas 
fram.6 De områden som främjas är givetvis de som ligger partierna nära 

4 Se till exempel Budge, lan et.al. 1987, Laver, Michael & Budge, Ian, 1992, samt 
Budge, Ian et al. 2001 
5 För en d iskussion kring skillnaderna mellan konfrontationsteori och saliency theory se 
Budge, lan, 1987, s. 24-25 samt, 2001, s.85ff 
6 Kritik har r iktats mot CMP:s metod vad gäller valet av analysenhet dvs. valmanifest. 
Valmanifest är eme llertid enligt anglo-saxisk tradition partiemas huvuddokument inför 
den kommande mandatperioden, där de politiska ståndpunkterna kan antas vara representativa 
för respektive parti som helhet. Av det skälet lämpar de sig väl när det gäller att undersöka 
partiers positioner. Valmanifest kon centrerar sig förvisso på de frågor som är akt uella 
eller förväntas bli aktuella under valrörelsen, men det utesluter inte att andra element 
av mer varaktig natur som länkar partiet till dess bakgrund även finns med. Åtminstone 
borde det vara möjligt att upptäcka båda dessa influenser och att skilja dem åt för att 
kunna analysera både partiet s position vad gäll er dagsaktuella frågor och samtidigt 
mäta den ideologiska kontinuiteten och konsistensen eller bristen pa densamma över 
tid. För en utförlig diskussion kring detta se till exempel Hearl, Derek, 1988 s. 437 
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ideologiskt. Genom att studera dessa prioriteringar har man inom ramen för 
CMP kunnat identifiera och kvantifiera partiers positioner längs olika 
skiljelinjer över tid. Därigenom har man också kunnat uppskatta konkurrensen 
inom ett och samma partisystem, men även variationer mellan partisystem. 

Den metod som utarbetats inom ramen för CMP tar sin utgångspunkt i ett 
kodschema som innehåller 56 koder fördelade på sju olika kategorier. De sju 
kategorierna är: external relations, freedom and democracy, political system, 
economy, welfare and quality of life, fabric of society och slutligen social 
groups.7 Även om andra typer av skiljelinjer kan mätas med hjälp av dessa 
koder, är den socioekonomiska skiljelinjen central i de studier som utförts 
inom CMP eller mot basis av CMP:s data.8 Eftersom samma kodschema har 
använts för att kartlägga manifest i över 50 demokratier under hela 
efterkrigstiden, har man förmått skapa en generell vänster-högerskala som, 
med något undantag, uppvisar goda resultat.9 

Metoden har utvecklats med utgångspunkt från nationella valmanifest, men 
har även applicerats på lokala partimanifest i Skottland av Bodil Agasoster 
med syftet att studera variationer inom ett och samma parti och därigenom 
även den ideologiska konsistensen mellan regional/lokal och nationell nivå.10 

Den har även, om än med ett modifierat kodschema, använts av Simon Hix 
för att studera Europapartiernas valmanifest och policyuttalanden med avsikten 
att studera vilka skiljelinjer som framträder inom EU, samt hur partierna 
placerar sig längs dessa skiljelinjer.11 Metoden har således applicerats på 
såväl nationella som lokala/regionala och europeiska valmanifest.12 

I den här studien av ELDR:s idémässiga utveckling kommer i ett första 
steg CMP:s metod och kodschema att användas. Eftersom kodschemat i 
huvudsak fångar en av de skiljelinjer som anses prägla politiken inom EU, 
dvs. den socioekonomiska skiljelinjen, kompletteras undersökningen i ett andra 
steg med, det i viss utsträckning modifierade, kodschema som utarbetats av 
Simon Hix. På så sätt kan även den andra skiljelinjen inom EU, dvs. den 

7 Se Appendix 1 
8 Andra skiljelinjer som kan studeras är till exempel partiers inställning till planekonomi 
respektive marknadsekonomi, välfärd samt internationell fred, se Budge, lan, et.al. 2001. 
9 Det har till exempel visat sig svårt att fånga den religiösa dimensionen i Irland med 
hiälp av CMP:s kodschema. 

Agas0ster, Bodil, 2001 
11 Hix, Simon, 1999b 
12 Metoden har även applicerats på andra typer av dokument. Torbjörn Bergman, 1995, 
har till exempel använt metoden för att studera hur partier positionerar sig i sina 
regeringsförklaringar i syfte att förklara koalitionsmönster. 

169 



integrativa skiljelinjen fångas. Syftet är dock, i likhet med Bodil Agasosters 
studie av lokala valmanifest i Skottland, att undersöka likheter och skillnader 
inom ett parti eller partinät, ELDR och då särskilt om ELDR:s medlems
partier närmar sig varandra idémässigt. Sammantaget analyseras partiernas 
positioner längs följande fem olika skiljelinjer eller dimensioner: 

1. Vänster-höger med utgångspunkt från CMP.s kodschema 
2. Den ekonomiska dimensionen med utgångspunkt från Hix kodschema 
3. Den politiska dimensionen med utgångspunkt från Hix kodschema 
4. Den politiska och ekonomiska dimensionen med utgångspunkt från 

Hix kodschema 
5. Den integrativa dimensionen med utgångspunkt från Hix kodschema 

5.2.1 Tillvägagångssätt 
Partiers Europavalmanifest analyseras i syfte att fastställa partiers positioner 
och eventuella förändringar över tid. Totalt analyseras 28 stycken Europa
valmanifest, i ett första steg med hjälp av CMP:s kodschema. Anledningen 
till att CMP:s kodschema används är dels den möjlighet det medför att 
analysera partiernas positioner i höger- respektive vänsterfrågor, dels den 
möjlighet det medför att jämföra hur partierna positionerar sig i Europavalen 
respektive de nationella valen. 

I Europavalmanifesten är det förvisso frågor som rör den europeiska 
integrationsprocessen som förväntas stå i fokus. Det betyder inte att frågor 
av socioekonomisk karaktär saknas i manifesten. Tidigare forskning visar att 
partierna i syfte att undvika interna konflikter kring integrationsfrågan, 
snarare tenderar att lyfta fram den socioekonomiska dimensionen framför 
den integrativa.13 Om man vill kunna spegla partiernas position även i 
integrativa frågor kan man därför inte enbart använda de två koder i CMP:s 
kodschema som registrerar ställningstagande i så enkla termer som för eller 
emot integrationsprocessen. Att enbart använda dessa koder skulle dessutom 
omöjliggöra en jämförelse mellan partiernas positioner i Europavalen respektive 
de nationella valen. För att göra det möjligt att jämföra resultaten i den här 
studien med resultat från nationell nivå har Europavalmanifesten istället 
kodats som om de vore nationella manifest, dvs. de två koder som rör den 
europeiska integrationsprocessen har endast använts när partierna talar om 

13 Hix, Simon & Lord, Christopher, 1997 
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integrationen i allmänna ordalag eller när det handlar om utvidgningen av EU. 
Det innebär, i de fall när partierna till exempel pläderar för institutionella 
förändringar, att de har kodats precis som om partierna förespråkat institutionella 
förändringar på nationell nivå. Genom att därefter beräkna vilken vikt partierna 
lägger vid de olika policyområdena har en bedömning gjorts av partiernas 
socioekonomiska profil. Partiernas position i valet 1994 bildar på så sätt 
utgångspunkt för att mäta eventuella förändringar längs denna skala i valet 
1999, men även med partiernas positioner på nationell nivå.'4 

När det gäller själva kodningsproceduren har varje mening som exempel 
1 nedan visar analyserats och kodats. 

Exempel 1. Liberals in Europe will strive for human rights. (Kod 201) 
Ibland uttrycks två argument i samma mening som i exemplet nedan, varvid 
två olika koder har använts. Kodbärande enheter är således meningar eller 
bisatser som innehåller olika policyförslag eller ståndpunkter. 

Exempel 2. Liberals in Europe will strive for human rights/and social justice. (Kod 201 +503) 
I vissa fall finns meningar eller stycken som beskriver eller konstaterar olika 
faktauppgifter, dessa har givits koden noll. I de allra flesta valmanifesten rör 
det sig om enbart ett fåtal meningar. I andra fall kan två koder användas för 
samma mening. Enligt CMP:s riktlinjer skall man, när så är fallet, ta sin 
utgångspunkt i den rubrik som anges för det avsnitt i vilket meningen ingår. 
I ytterligare andra fall saknas koder för vissa policyförslag. Ett sätt att 
komma förbi detta är att konstruera nya koder. Jag har undvikit det för att, så 
långt det är möjligt, kunna jämföra resultatet från den här undersökningen 
med CMP:s data från nationell nivå. Fall där det saknas koder gäller primärt 
relativt nya politikområden som till exempel etisk djurhantering eller 
bioteknik. Dessa båda frågor omnämns dock ofta under de avsnitt som 
behandlar miljö varför de kodats som en miljöfråga. 

I ett andra steg har Europavalmanifesten kodats och analyserats med 
utgångspunkt från det reviderade kodschema som konstruerats av Simon Hix.15 

Med hjälp av detta schema kan såväl den socioekonomiska som integrativa 

Höger-vänsterskalan i CMP:s schema str äcker sig från -100 till 100. Hypo tetiskt 
skulle således ett parti som enbart lyfter fram frågo r av vänsterkaraktär kunna få 
resultatet - 100, medan ett parti som enbart lyfter fram frågor av högerkaraktär 
s » , , nna få resultatet 100.1 realiteten är spännvidden dock sällan så stor. Mitten 
pa skalan är noll vilket partier so m prioriterar vänster- respektive högerfrågor i lika 
hög utsträckning uppnår. 
15 Se Appendix 2 
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skiljelinjen fastställas. Schemat som består av 52 koder fördelade på sex 
kategorier bygger i hög utsträckning på CMP:s kodschema, främst när det 
gäller den socioekonomiska dimensionen.16 Till skillnad från CMP:s kodschema 
har Hix emellertid konstruerat ett schema med utgångspunkt från att den 
socioekonomiska skiljelinjen egentligen är summan av två värdedimensioner, en 
ekonomisk och en politisk dimension. 

Den ekonomiska dimensionen innefattar i vilken utsträckning som det 
offentliga ska tillåtas begränsa individens ekonomiska frihet, där ytterligheterna 
längs dimensionen representeras av olika former av interventionism respektive 
förespråkandet av en fri marknad. Till den förra kategorin hör policyområden 
som planekonomi, korporativism, handelsprotektionism, ökade offentliga 
åtaganden, samt utvecklingsbistånd. Till den senare kategorin hör frågor 
kring fri företagsamhet, ekonomisk effektivitet och produktivitet, frihandel, 
minskade offentliga utgifter, samt ekonomiska konkurrenskriterier. Längs 
den ekonomiska dimensionen placerar sig vanligtvis konservativa och 
liberala partier till höger och socialistiska partier till vänster. 

Den politiska dimensionen, där Hix definierar ytterligheterna i termer av 
libertarianism respektive authoritarianism, rör i vilken utsträckning det 
offentliga ska tillåtas kringgärda den enskildes politiska och sociala frihet. 
Under kategorin libertarianism finns frågor rörande mänskliga fri- och rättig
heter, demokrati, miljö, jämställdhet, fred och EU-medborgarskap. Under 
kategorin authoritarianism finns frågor rörande traditionella värden och 
moral, konstitutionalism, lag och ordning, militarism och social harmoni. 
Längs den politiska dimensionen placerar sig i regel socialistiska respektive 
liberala partier till vänster medan konservativa partier placerar sig till höger. 

Att göra denna distinktion mellan en ekonomisk och politisk dimension 
inom ramen för den socioekonomiska skiljelinjen lämpar sig särskilt väl vid 
studier av liberala partier eftersom det inom den liberala partifamiljen ofta 
görs en åtskillnad mellan socialliberala respektive marknadsliberala partier. 
Distinktionen är emellertid inte glasklar eftersom partier som bedöms utgöra 
marknadsliberala partier i ekonomiska termer, kan inta socialliberala 
ståndpunkter i frågor som rör individens frihet.17 Genom att studera hur 

Jämfört med CMP:s kodschema tar Simon Hix i sitt reviderade kodschema 
utgångspunkt från de koder i CMP:s schema som markerar den socioekonomiska 
dimensionen, övriga koder i CMP:s schema har uteslutits och istället ersatts med 
koder som mäter partiers position längs integrationsdimensionen. Därav följer, bland 
annat, att det inte är lika många koder i Hix respektive CMP:s schema. 
17 Smith, Gordon, 1988 
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partierna förhåller sig längs dessa två skiljelinjer bör det dock vara möjligt 
att fördjupa analysen av partiernas positioner längs den socioekonomiska 
skiljelinjen och således också klarlägga skillnader och likheter mellan 
partierna, men även att fastställa om det sker ett närmande mellan partierna. 

Förutom den ekonomiska och politiska dimensionen kan även ELDR:s och 
de liberala partiernas inställning till den europeiska integrationsprocessen 
studeras mer i detalj med hjälp av Hix kodschema. Schemat är konstruerat på 
så sätt att de skiljer mellan partier som vill ge EU en mer mellanstatlig 
respektive överstatlig karaktär. Partiernas ståndpunkter kan därmed jämföras 
med den bild av nationella partiers positioner längs integrationsdimensionen 
som Leonard Rays expertstudie för åren 1984-1996 ger. I Rays undersökning 
konstateras att integrationsdimensionen har fatt en ökad betydelse även på 
nationell nivå, vilket i sin tur har skapat problem för en del partier att hålla 
samman internt.18 

I likhet med det första steget i undersökningen, dvs. analysen av manifesten 
med utgångspunkt från CMP:s kodschema har koderna i valmanifesten 
räknats samman var och en för sig för att därefter beräknas i förhållande till 
helheten. Precis som var fallet i den första analysomgången saknas vissa 
koder, däribland en kod som täcker in jordbrukspolitiken, samt koder för nya 
policyområden som till exempel djurhantering.19 Eftersom några av ELDR:s 
medlemspartier har agrara rötter torde jordbrukspolitiken vara en fråga av 
partiskiljande karaktär. Jordbruksfrågorna har därför kodats antingen som 
gynnande av småföretagande eller i det fall när det handlar om stöd till 
gruppen jordbrukare som kategorin Labour Groups Positive (112).201 redovisningen 

18 Ray, Leonard, 1999 
19 Simon Hix har tillsammans med Matthew Gabel, 2002, vid ett senare tillfälle utvecklat 
och förfinat Hix ursprungliga kodschema för att på så sätt även täcka in nya frågor. 

I CMP:s unde rsökningar används endast en kod för menin gar eller bisa tser i val
manifest som rör jordbruk i pos itiv eller negativ bemärkelse (per703). Det bygger på 
antagandet att partierna antingen väljer att profilera sig i frågan eller inte och att hur 
ofta man nämne r jordbruk ger en bild av respektive partis inställning till jordbruk. 
Detta är problematiskt åtminstone på EU-niva eftersom de flesta part ier som ingår i 
den här undersökningen ägnar utrymme åt jordbruksfrågan inom EU oavsett om man 
har agrara kopplingar eller inte. Eftersom det saknas en kod för jordbruksfrågorna i Hix 
schema har jag därför varit tvungen att försöka passa in avsnitten om jordbruk under 
andra kategorier. Inom ELDR kan man se en relativt tydlig distinktion mellan partier 
som a ena sidan betraktar jordbruk som en småföretagarfråga bland andra småföretagar-
frågor, där det handlar om att sk apa förutsättningar för företagande och då under så 
få regleringar som möjligt och partier som är av direkt motsatt uppfattning, dvs. som 
vill ha mer regleringar. Genom att placera dessa skilda synsätt under två olika koder 
kan man också skilja mellan partier med olika uppfattningar i jordbruksfrågan. 
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presenteras för de två Europavalen först de två olika socioekonomiska 
dimensionerna var och en för sig. De två dimensionerna slås sedan samman 
till en enda dimension, den politiska och ekonomiska dimensionen, vilken 
därmed är jämförbar med resultatet av den kodning som genomförts mot 
basis av CMP:s kodschema. Till sist presenteras partiernas positioner längs 
integrationsskilj elinj en. 

5.2.2 Reliabilitet och validitet 
Den metod som utarbetats inom ramen för CMP ställer höga krav på såväl 
reliabilitet som validitet. Eftersom innehållsanalys, oavsett om den är kvantitativ 
eller kvalitativ, innehåller någon form av tolkningsmoment finns alltid risk 
för subjektiva bedömningar.21 När det gäller reliabiliteten har man därför 
inom CMP utarbetat procedurer, med tillhörande träningsprogram, för att på 
så sätt uppnå en gemensam standard för de personer som utfört kodningen. 
Data bedöms därför ha en hög grad av reliabilitet.22 

Frågetecken har dock riktats mot CMP:s metod när det gäller att, mot 
bakgrund av salience theory, även kunna säga någonting om partiers positioner i 
förhållande till varandra. En rad jämförelser med olika metoder har dock 
utförts, däribland av Matthew Gabel och John Huber, som menar att CMP:s 
data är tillförlitligt inte enbart när det gäller att påvisa vilka politiska områden 
som partier mutar in utan även vad avser partiers positioner längs den 
socioekonomiska skiljelinjen.23 CMP:s data har därmed befunnits hålla hög 
standard även när det gäller validiteten.24 

21 För reflektioner kring textanalysens begränsningar, se till exempel Bergström, 
Göran & Boréus, Kristina, 2000, s. 78-84 
22 Volkens, Andrea, 2001, Här kan man givetvis invända genom att säga att oavsett hur 
samstämmiga de som kodar är i sin bedömning tar man med CMP: s metod enbart 
hänsyn till det uttalade och inte till det outtalade. För att även kunna fånga det 
outtalade krävs andra metoder som till exempel diskursanalys. Det hade emellertid i 
det här fallet omöjliggj ort en jämförelse med hur partierna positione rar sig i sina 
nationella valmanifest. 
23 Gabel, Matthew, J. & Huber, John, D., 2001, s. 102, se även McDonald, Michael D. 
& Mendes, Silvia, M. 2001 
24 Metoden saknar givetvis inte kritik. Michael Laver & John Garry, 2000, anser förvisso 
att textanalyse ns fördelar vida överstige r såväl expertbedömningar som voterings
analyser, men att det allt id finns en risk at t manuell kodning baseras på förutfattade 
meningar om partiers positio ner. Genom att utveck la datorbaserade metoder skulle 
man inte enbart komma förbi detta problem utan även kunna utvidga analysen till att 
inte enbart gälla valma nifest utan även andra p artidokument som till exempel parti
program, motioner, regeringsförklaringar och poli tiska tal. Se äv en Laver, Michael, 
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Det kan givetvis uppstå såväl reliabilitets- som validitetsproblem när man 
ska försöka applicera en metod som anpassats till ett specifikt material dvs. 
nationella valmanifest, på en delvis annan typ av material som i det här fallet 
är Europavalmanifest. Manifesten är dock åtminstone formellt sett likartade 
till sin status, även om de behandlar olika politiska nivåer.25 Efter vissa 
generella överväganden och efter att ha övat, samt genomgått de test som 
bifogats CMP:s data, har jag uppnått god kännedom om hur kodningen ska 
gå till. Det visade sig därefter inte vara särskilt svårt, om än tidsödande, att 
genomföra kodningen. Den enda egentliga svårigheten har som nämnts ovan 
rört nya politikområden. Detta är ingenting som är unikt för studier av 
Europavalmanifest utan rör även nationella valmanifest. Det är möjligt, i takt 
med att till exempel biotekniken och biomedicinen vinner insteg, att CMP:s 
schema måste kompletteras med nya koder för att om möjligt kunna fånga 
nya intressanta skiljelinjer. Tills vidare har detta problem lösts med hjälp av 
de riktlinjer som CMP utarbetat. Reliabiliteten i den här undersökningen 
torde därför vara god. 

När det gäller undersökningens validitet, dvs. graden av överensstämmelse 
mellan den teoretiska och den operationella definitionen, förefaller CMP.s 
kodschema täcka in partiers positioner i enlighet med salience theory. 
Procedurerna och operationaliseringar i den här undersökningen bör därmed 
även uppnå vedertagna validitetskriterier. Längre fram i kapitlet kontrolleras 
undersökningens validitet genom en jämförelse med andra sätt att fastställa 
partiers positioner, som expertbedömningar och opinionsmätningar. 

När det gäller det schema som utarbetats av Simon Hix finns ingen utförlig 
information i anslutning till kodschemat om hur kodningen ska gå till. Hix 
uppger dock att han använder sig av samma teknik som inom CMP.26 

Eftersom schemat dessutom i vissa stycken bygger på CMP:s schema har jag 
utgått från att samma regler gäller vid tillämpandet av Hix som för CMP:s 
kodschema. Även Hix kodschema förefaller täcka in de flesta aspekterna i enlighet 
med salience theory varför även den del av undersökningen som baseras på 
Hix kodschema torde uppfylla gängse validitets- och reliabilitetskriterier.27 

25 Enligt ELDR:s stad gar skall Europav almanifesten fungera som s tyrdokument för 
partiets parlamentariska grupp mellan valperioderna. Europavalmanifesten skiljer sig 
forvisso nån nationella manifest i så motto att de i stor utsträckning behandlar utvecklingen 
på europeisk nivå och åtminstone idealt sett inte specifikt nationella frågor. Eftersom 
manifesten antas på liknande sätt som de nationella manifes ten kan de emellert id 
förmodas innehålla samma auktoritativa uttalanden som de nationella manifesten. 
26 Hix, Simon, 1999b, s.69 
27 För en jämförelse mellan de olika metoder att fastställa partiers positioner se avsnitt 5.7 

175 



28 5.2.3 Avgränsningar 
För att kunna dra generella slutsatser kring ELDRrs idémässiga utveckling 
över tid hade det varit önskvärt att kunna inkludera samtliga ELDR:s medlems
partier och manifest från 1979 till 1999. Inom statsvetenskaplig forskning är 
det dock, av praktiska skäl, inte alltid möjligt att göra totalundersökningar. 
Avgränsningar blir nödvändiga och i det läget är det viktigt att under
sökningen bidrar med så mycket information och variation som möjligt i 
förhållande till helheten. 

Innehållsanalysen begränsar sig i tid till 1990-talet dvs. de två senaste 
valen till Europaparlamentet. Att den gör det torde emellertid inte påverka 
slutresultatet i alltför hög utsträckning framförallt på grund av att det är 
rimligt att anta att det skedde en kvalitativ förändring av programarbetet, 
samt av viljan eller förmågan att samarbeta, i och med att den liberala 
partifederationen ombildades till ett parti 1993. Det har vilket kapitel lyra 
visar, åtminstone haft inverkan på ELDRrs organisatoriska utveckling. 
Partierna har framförallt under den senaste tioårsperioden integrerats med 
varandra organisatoriskt, vilket även kan förväntas spilla över på den 
idémässiga utvecklingen. 

Det visade sig dessutom svårt, för att inte säga omöjligt, att fa tag på 
manifest från alla partier. Endast tre partier har på förfrågan haft vänligheten 
nog att förse mig med samtliga valmanifest från 1979 och framåt. I övrigt 
har jag hänvisats till nationella riksarkiv, partiarkiv eller i vissa fall till 
bibliotek, men inte heller här med någon större framgång. För de flesta 
partierna har jag dock kunnat fa tag på manifest eller motsvarande dokument 
förvalen 1994 och 1999.29 

28 I kapitlet kommer en diskussion om metoden och tillvägagångssättet att foras 
fortlöpande. 
29 Partierna har brevledes ombetts att skicka sina Europavalmanifest till mig. I de 
fall när nationel la val och Europaval har hållits samtidigt har några partier valt att 
skicka enbart de utdrag ur manifesten som specifikt berör EU. Det har, vilket 
framkommer längre fram i kapitlet ställt till med vissa problem och till exempel 
medfört, i ett par fall, att jag varit tvungen att utesluta partier från analysen eftersom 
dessa dokument inte täcker in samtliga dimensioner och därigenom inte är 
representativa för partiers positioner längs de olika dimensioner som studeras. 
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Tabell 5.1 Partier och manifest som ingår i undersökningen. 
Parti Land Förkort Valmanifest Valmanifest 

ningar 1994 1999 
ELDR ELDR X X 
Liberales Forum Österrike LIF X X 
Parti Réformateur Liberal Belgien PRL X X* 
Vlaamse Liberalen en Democraten Belgien VLD X X* 
Radikale Venstre Danmark RV X X 
Venstre Danmark v X* X 
Svenska Folkpartiet Finland SFP X X 
Suomen Keskusta Finland Kesk X 
Freie Demokratische Partei Tyskland FDP X X 
Demokratesch Partei Luxemburg DP X* X 
Democraten 66 Holland D66 X 
Volksparteij voor Vrijheid en Démocratie Holland WD X X 
Folkpartiet Liberalerna Sverige FP X X 
Centern Sverige C X X 
Liberal Democrats Storbritannien LibDems X X 

Kommentar: Markeringen * i tabell 5.1 anger att valmanifestet ersatts med annat motsvarand e dokument 
eller utgör utdrag ur nationella valmanifest i de fall när Europavalen har hållits samtidigt med de 
nationella valen. I Sverige hölls det första valet till Europaparlam entet 1995.1 Österrike och Finland hölls 
de första Europavalen 1996. Dokumenten för partiern a från dessa länder härrör således från dessa val. 

Förutom att jag varit tvungen att göra en tidsmässig avgränsning har även 
den språkliga mångfalden i Europa medfört att vissa partier uteslutits från 
undersökningen. Det gäller främst partier från Italien, Spanien och Portugal. 
Det utgör givetvis en brist eftersom tyngdpunkten i studien därmed kommer 
att vila i Nordeuropa. Det skiljer sig emellertid inte från den faktiska 
situationen inom ELDR som sedan det spanska partiet CDS upphört att 
existera, det portugisiska partiet PSD lämnat ELDR, den inrikespolitiska 
turbulensen i Italien medfört att den italienska representationen i ELDR 
under en period varit mycket försvagad, samt att ELDR saknar medlems
partier från Frankrike, de facto domineras av partier från Nordeuropa under 
den aktuella perioden.30 Det irländska partiet Progressive Democrats, PD, 
har jag, trots flera förfrågningar, inte fått kontakt med varför inte heller det 
finns med i undersökningen. PD förefaller emellertid spela en marginell roll 
inom ELDR och är inte heller representerade i Europaparlamentet varför 
dess frånfälle inte torde vara avgörande för studien som helhet. 

Totalt baseras undersökningen på 28 valmanifest, två manifest per parti 
förutom för finska Keskusta och holländska D66, där det av olika skäl enbart 
varit möjligt att fa tag på ett manifest vardera för de två partierna. Utöver 
ELDR ingår således, som tabell 5.1 visar, 14 partier i studien. 

30 För en genomgång av ELDR:s skiftande medlemskår se kapitel tre. 
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Även om alla ELDRrs medlemmar från EU:s femton medlemsländer inte är 
representerade i undersökningen förefaller, mot bakgrund av mandatfördelningen 
på kongressen samt styrelseuppdrag och mandat i Europaparlamentet, de 
partier som ingår i studien vara representativa för den variation av förut
sättningar som kan sägas prägla det liberala samarbetet. Bland partierna i den 
här undersökningen finns gamla, nya, stora, små, regerings- och oppositionspartier, 
samt internt fraktionaliserade partier representerade. 

Mot bakgrund av de expertstudier och den väljarundersökning som 
redovisats i kapitel tre och som användes inledningsvis för att analysera de 
nationella partiernas förutsättningar att samarbeta inom ramen för ELDR 
finns förvisso en liten övervikt av partier som kan definieras som socialliberala i 
den här undersökningen. Eftersom avsikten primärt är att studera i vilken 
riktning partierna rör sig i förhållande till varandra torde det emellertid vara 
av mindre betydelse. Det är dock viktigt att hålla i minnet att de resultat som 
presenteras inte rör förhållandet inom ELDR som helhet, utan enbart de partier 
som ingår i undersökningen. Resultatet kan däremot peka på tendenser som 
kan antas prägla det liberala partisamarbetet inom ramen för ELDR. 

Förutom att partier på nationell nivå vanligtvis tar sin utgångspunkt i 
någon form av ideologi är partiers politik ofta produkten av en inkrementell 
process, snarare än kraftiga omsvängningar. Så torde även vara fallet för de 
partinät som bildats på europeisk nivå. De ståndpunkter som antogs i samband 
med att de bildades borde därmed också vara de som senare har legat till grund 
för partisamarbetet. Innan vi går in på analysen av Europavalmanifesten från 
valen 1994 och 1999 finns det därför anledning att göra en kort tillbakablick 
på det som kan sägas utgöra ELDR: s grundläggande ståndpunkter samt de 
konflikter som präglade partisamarbetet i dess inledande skede. 

5.3 Stuttgartdeklarationen - ELDR: s ideologiska bas 
I samband med att den liberala partifederationen bildades 1976 antogs en 
gemensam politisk plattform, Stuttgartdeklarationen, som partisamarbetet sedan 
dess har vilat på.31 Tanken, enligt ELDR:s stadgar, är att deklarationen ska 
fylla två funktioner. För det första ska den utgöra en ideologisk vision för 
den fortsatta integrationsprocessen och som sådan bilda en utgångspunkt för 
partinätets programarbete. För det andra ska den fylla en slags "gate-keeper" 

31 ELD: Constitution of the federation of Liberal and Democratic Parties of the ELD, 
Stuttgart, 26-27 March, 1996 
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funktion. Partier som vill bli medlemmar i ELDR måste, förutom att acceptera 
stadgarna, även ställa sig bakom deklarationen, samt de policyprogram som 
antagits av kongressen.32 Stuttgartdeklarationen innehåller följande fem 
huvudpunkter: 

1. The supreme task of the European Union must be to guarantee human, civil 
and political rights on the European level. 

2. The European Union needs a free democratic constitution based 
on the principle of division of powers, majority voting and 
protection of minorities. 

3. The European Union must assure steady and balan ced economic growth, thus 
creating for its citizens the conditions for effective social protection in the 
vicissitudes of life. This can no longer be done at national level. 

4. The European Union must be founded on the common convictio n that the 
freedom of the individual, equal opportunities for all and the free competition 
of ideas and parties are indispensable elements of a democratic society. 

5. The European Union needs a common foreign policy covering both the 
external relations of the European community and the European Political 
Cooperation and designed to serve the freedom and security of Europe and 
peace in the world, side by side with our partners in the Atlantic Allianc e, 
notably the United States, and in the United Nations. 

Deklarationen lyfter fram traditionella liberala värderingar som mänskliga 
fri- och rättigheter, demokrati och marknadsekonomi, men markerar även 
ELDR: s federala ambitioner för den fortsatta integrationen genom kravet på 
en europeisk konstitution. 

Vilken faktisk funktion har då deklarationen haft? Det man kan konstatera är 
att samtliga punkter i deklarationen är centrala i ELDR: s manifest från 1979 
och framåt om än i varierande grad. Ideologiskt förefaller deklarationen därmed 
ha bildat utgångspunkt för ELDR:s programarbete.33 Att döma av EU:s 
utveckling tycks ELDR också ha haft ett visst mått av framgång när det 

32 Statutes of the ELDR, 1999, kap.3, art.5 
33 Pimkterna återkommer i ELDR:s valmanifest från 1979, 1984, 1989, 1994 samt 1999. 
De återfinns även i uttalanden från ELDR: s kongresser se kongressdokument från 
1977-2001, se även ELD R.s hemsida där utd rag fran samtliga kongresser presenteras, 
www.eldr.org 
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gäller att förverkliga sina idéer.34 En stadga för mänskliga rättigheter har till 
exempel upprättats inom EU vilket är ett krav under punkt ett i 
deklarationen. Mycket tyder även på att EU, i enlighet med punkt två, förses 
med någon form av konstitution i samband med regeringskonferensen 2004. 
Etablerandet av en ekonomisk och monetär union som är ett av kraven under 
punkt tre har redan förverkligats och den gemensamma utrikes- och säkerhets
politiken är under uppbyggnad. Under punkt fem välkomnas alla länder i 
Europa som medlemmar i EU under förutsättning att de är demokratier. En 
utveckling som förvisso ter sig något mer avlägsen jämfört med de övriga 
punkterna, men där nästa utvidgning av EU österut kan ses som ett första 
steg på vägen mot förverkligandet av en sådan vision. 

När det gäller den andra funktionen dvs. att deklarationen ska fylla en 
slags gate-keeperroll tycks den däremot inte ha haft en lika framträdande 
ställning. Ett antal partier, däribland Centern och Keskusta, som åtminstone 
mot bakgrund av sina valmanifest, definitivt tar avstånd från ELDR:s 
federala vision av EU, är till exempel sedan några år medlemmar i partinätet. 
Strategiska skäl, som till exempel behovet av att knyta till sig fler partier för 
att om möjligt vinna i inflytande i Europaparlamentet, förefaller därmed 
väga tyngre än behovet av någon form av ideologisk samstämmighet. 

Att deklarationens två funktioner inte är helt synkrona är med all 
sannolikhet en källa till de interna problem som anses prägla ELDR. Problem, 
som enligt Michael Steed, kännetecknade det liberala partisamarbetet ända 
från böljan.35 Inför den kongress som skulle anta ELDR:s första gemen
samma valmanifest hade ett förslag utarbetats under ledning av Martin 
Bangemann, FDP, och sedan skickats till alla medlemspartier innan kongressen 
för översyn. När manifestet väl skulle antas vid kongressen i Bryssel 1977 
framgick det att vissa partier hade tagit programprocessen på mer allvar än 
andra. Det franska medlemspartiet Parti Républicain, PR, var ett exempel på 
det senare, vilket innebar att partiets synpunkter inte heller beaktats under 
arbetets gång. Eftersom PR inte hade samma åsikt som de övriga partierna i 
integrationsfrågan fick det till följd att PR motsatte sig nästan samtliga 
punkter av integrativ karaktär i programförslaget, vare sig det gällde krav på 
mänskliga rättigheter, en federal uppbyggnad av EU:s politiska system eller 
en gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. De flesta övriga partierna var 

34 En annan möjlig förklaring till detta är givetvis att de fem punkterna är alltför 
allmängiltiga och inte specifika för ELDR jämfört med t.ex. EPP eller PES. 
35 Steed, Michael, 1982 
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emellertid eniga om den fortsatta utvecklingen och särskilt FDP, LibDems, PLI 
och PRI visade ett starkt engagemang för den europeiska integrationsprocessen. 

I ekonomiskt avseende visade sig däremot andra skiljelinjer mellan partierna. 
De socialliberala partierna hade till exempel svårt att acceptera de mer marknads-
inriktade partiernas ekonomiska synsätt. Även på jordbruksområdet rådde 
oenighet där främst brittiska LibDems visade sig vara kritiska till den alltför 
interventionistiska gemensamma jordbrukspolitiken.36 

Interna konflikter längs de två skiljelinjer som anses dominera politiken 
inom EU, dvs. den integrativa och den socioekonomiska skiljelinjen, framträdde 
således tydligt redan under ett tidigt skede av det liberala partisamarbetet. 
Därav följer att ELDR karaktäriserats som relativt ideologiskt heterogent.37 

Eftersom partisamarbetet, liksom integrationsprocessen i övrigt, stagnerade 
efter det första valet till Europaparlamentet torde partiernas incitament att 
närma sig varandra ha varit svaga. Den renässans som Maastrichtprocessen 
innebar för partisamarbetet i slutet av 1980-talet kan emellertid ha haft en 
motsatt effekt. Ett första tillfälle att studera ett eventuellt närmande mellan 
partierna är den kongress i Torquay, Storbritannien, 1993 där ELDR formellt 
omvandlades från partifederation till ett europeiskt parti, men där kongressen 
även skulle anta ett gemensamt valmanifest inför Europavalet 1994. 

5.4 Europavalet 199438 

I sitt inledningsanförande riktat till de församlade partierna vid ELDR-
kongressen i Torquay framhöll ordföranden för ELDR, belgaren Willy 
DeClerq, att det programförslag som kongressdeltagarna hade att ta ställning 
till var resultatet av hårt arbete. DeClerq liknade, möjligen för att övertyga 
de partier som inte var helt tillfreds med dokumentet, resultatet vid en samman
smältning av medlemspartiernas, partigruppens och de affillierade partiemas förslag. 
Samtidigt skyndar han sig emellertid med att påpeka att alla partier inte fått sin 
vilja igenom, eftersom programförslaget representerar majoritetens synpunkter. 

37Ibid 
37 Se till exempel Fitzmaurice, John, 1975, Pridham, Geoffrey & Pridham, Pippa, 1981 
Bardi, Luciano, 1994, Lord, Christopher, 1998b, m.fl. 

Jag bevakade ELDR-kongressen i Torquay för folkpartiets räkning. I uppdraget ingick 
att avlägga en rapport om förhållandena inom ELDR. De korta referaten från debatterna 
bygger på mina observationer av kongressen. Analysen av vilka ändringsförslag som 
antogs respektive förkastades bygger däremot på studier av kongressdokument. 
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"The Draft programme you have before you is the result of much work by the 
Programme committee and Council. Both of them are to be congratulated on 
their efforts. What we have is an amalgam, a tapestry, if you like, of all 
the policy proposals of all our member parties, the LDR Group, and 
including I am gla d to say ou r affiliated and observers. Of course not every 
one will have sustained their point of view to this stage, because the majority 
view will have been adopted to prepare the draft. However, it still falls to 
Congress to reach a decision on those points that remain in contention and 
which you can see in the amendments we will debate and vote."39 

I talet belyser De Clercq den svåra balansgång som präglar den politiska 
processen inom ELDR, att å ena sidan försöka väva in så många partiers 
synpunkter som möjligt för att på så sätt legitimera slutresultatet och å andra 
sidan tillämpa majoritetsprincipen samt att försöka finna en konsistent linje 
genom programmets alla delar. Talet belyser även det maktrelaterade dilemmat i 
partisamarbetet dvs. att de nationella partierna är självständiga i förhållande 
till ELDR vilket kan leda till att partier som inte får sin vilja igenom vid 
kongressen sannolikt inte kommer att använda det gemensamma manifestet 
på nationell nivå. 

Trots att det, enligt Willy DeClerq, lagts ned mycket arbete på program
förslaget hade det inkommit 132 ändringsförslag till kongressen, vilket tyder 
på att partierna på en rad punkter var oeniga om vad manifestet skulle innehålla. 
Ännu fler ändringsförslag tillkom under kongressen och det påstås att antalet 
yrkanden i slutänden var uppe i över 400 stycken. Det stora antalet yrkanden 
har gett kongressen epitetet kaotisk, eller till och med den mest kaotiska 
kongressen sedan det liberala partisamarbetet inleddes i mitten av 70-talet.40 

En möjlig orsak till det kaos som uppstod under kongressen var att den 
hölls i skuggan av debaclet runt ratificeringen av Maastrichtfördraget och 
den ökade misstron mot integrationsprojektet bland EU-ländernas medborgare 
som det i sin tur var ett uttryck för. Även inom ELDR föreföll man ha nåtts 
av insikten om att det växande gapet mellan väljare och valda måste minska 
för att om möjligt säkra integrationsprojektets framtid. Det ledde bland annat 
till att den föreslagna titeln på det gemensamma valmanifestet 'Leading 
Europe Towards Union', ändrades till ''Building a Citizens Europe'. Andra 
legitimitetsskapande förslag som till exempel kraven på decentraliserat 
beslutsfattande i enlighet med subsidiaritetsprincipen och en utvidgning av 
det stycke som behandlar socialpolitik och arbetslöshetsåtgärder antogs 

39 De Clercq, Willy, 1993 
40 Cox, Pat, 1998 
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också av kongressen. I många frågor föreföll emellertid meningarna vara 
delade vad gäller vilka åtgärder som skulle vidtas för att legitimera EU, 
därav den kaotiska stämningen på kongressen. 

Det man kan utläsa ur den lista på ändringsförslag som lades fram inför 
kongressen är att det förelåg relativt stor enighet om vissa avsnitt i program
förslaget. Endast ett fatal yrkanden rörde till exempel de avsnitt som 
behandlar krav på mänskliga rättigheter, utvidgningen av EU och stöd till de 
forna central- och östeuropeiska staterna. Majoriteten av ändringsförslagen 
koncentrerades istället kring frågan om en europeisk konstitution, EMU, den 
gemensamma jordbrukspolitiken, flykting- och invandringspolitiken samt 
utformningen av en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Det torde 
således vara kring dessa policyområden, där det finns en koncentration av 
ändringsförslag, som det också föreligger störst oenighet bland de partier 
som är medlemmar i ELDR.41 Vad var det då som partierna var oeniga om 
och vilka åsikter vann kongressens majoritet? 

Trots att ELDR redan i Stuttgartdeklarationen förespråkade upprättandet 
av en europeisk konstitution och att det formellt sett är en av de punkter som 
partier måste acceptera om de vill bli medlemmar i ELDR, väckte program
kommitténs förslag som talar om behovet av "a genuine constitutional settlementA2 

debatt på kongressen. Åsiktsskillnaderna var relativt tydliga mellan de partier eller 
enskilda ledamöter som i huvudsak ville att EU skulle utgöra ett mellanstatligt 
samarbete och de som förespråkade mer av överstatlighet. Majoriteten av kongress
deltagarna vidhöll dock kravet från 1976 om upprättandet av en konstitution, om 
än med tillägget att den ska ha en decentraliserad federal karaktär.43 

När det gäller EMU-frågan röstade majoriteten, trots protester, för 
ändringar i en mer ortodox ekonomisk inriktning för uppfyllandet av kraven 
för medlemskap i EMU. Samtidigt justerades förväntningarna på ett möjligt 
genomförande av EMU: s olika faser längre fram i tiden. 

Ett annat ämne, som vållade en i det närmaste aggressiv debatt, var hur 
den gemensam invandrings- och flyktingpolitiken skulle utformas. Här möttes 
ytterligheter som å ena sidan ville se en skärpning av flyktingpolitiken och 
införandet av möjligheter att avhysa de som vägrar integration44, till dem 

41 ELDR Congress Documents, 1993, Torquay, List of amendments to the ELDR 
Manifesto 

ELDR Draft Election Manifesto, Leading Europe Towards Union, 1994, s.22 
ELDR Election manifesto, Building a Citizens Europe, 1994, s.23 
ELDR Congress 1993, Torquay, List of Amendments to the ELDR draft Manifesto, 

1994, Amendment 77 
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som å andra sidan förespråkar en humanare flyktingpolitik och ett öppnare 
Europa. Förespråkarna för en human flyktingpolitik visade sig vara i majoritet på 
kongressen. Den enda förändringen som förkämparna av en restriktiv flykting
politik förmådde driva igenom var förstärkta insatser mot illegal invandring. 

Även avsnittet som berör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 
debatterades och då framförallt den del som rör behovet av ett gemensamt 
försvar. Förespråkarna för att EU överhuvudtaget ska utrustas med en 
försvarsstyrka vann över dem som motsatte sig en sådan utveckling. Vad 
denna försvarsstyrka i sin tur skulle baseras på var ytterligare ett debattämne. 
Konfliktlinjen mellan de partier som ville bibehålla den transatlantiska 
länken i försvarssyfte och de som ville att Europa, via den Västeuropeiska 
unionen, VEU, skulle ta ett större ansvar för Europas säkerhet löstes 
emellertid genom en kompromiss. Enligt manifestet ska VEU utgöra den 
europeiska pelaren inom ramen för NATO-samarbetet. 

Flest ändringsförslag hade lagts på det avsnitt som behandlar den gemen
samma jordbrukspolitiken. I programförslaget förespråkades en marknads
anpassning av jordbruket. Trots en lång och bitvis mycket infekterad debatt 
lyckades inte partier med förankring i den agrara sfären rucka på denna 
marknadsliberala inriktning. 

När kongressombuden till sist skulle ta ställning till valmanifestet i sin 
helhet valde två partier att lägga ned sina röster. Ledamöterna från belgiska 
PRL protesterade mot den i deras tycke alltför generösa flyktingpolitiken 
och alltför marknadsanpassade jordbrukspolitiken. Danska Radikale Venstre 
protesterade bland annat mot förslaget om upprättandet av en konstitution 
och den militaristiska inriktningen av säkerhetspolitiken. 

Om man jämför kongressen 1993 med kongressen 1977 kan man konstatera 
att det är i stort sett samma frågor som debatteras och även samma skilje
linjer som utkristalliseras. Något direkt närmande mellan partierna verkar 
därmed inte ha skett. Med andra ord förefaller partierna, åtminstone kring vissa 
policyområden, ha svårt att finna acceptabla kompromisser. Hur stora är då 
skillnaderna mellan partierna längs den socioekonomiska och integrativa 
skiljelinjen? 

5.4.1 Den socioekonomiska vänster-högerskalan 1994 
I syfte att kunna fastställa likheter och skillnader mellan partierna längs den 
socioekonomiska skiljelinjen har ELDR:s respektive tolv av ELDR:s medlems
partiers Europavalmanifest från 1994 i ett första steg kodats med utgångspunkt 
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från det kodschema som har utvecklats inom ramen för CMP. Som figur 5.1 
visar finns en ganska stor spännvidd mellan partierna i ELDR längs vänster
högerskalan. De två partier som förkastade det gemensamma valmanifestet 
vid kongressen i Torquay, dvs. RV och PRL är de partier som befinner sig 
längst till vänster respektive höger om de gemensamma ståndpunkterna i 
ELDR:s manifest. PRL befinner sig emellertid positionsmässigt inte särskilt 
långt från ELDR: s placering, utan är det parti som förutom WD ligger 
närmast ELDR. Att VVD och ELDR hamnar på samma position beror på att 
VVD var det enda parti som använde ELDR:s manifest även på nationell 
nivå, vilket med all sannolikhet hänger samman med att ordföranden i 
programkommittén var Florns Wijsenbeek från just VVD. 

Figur 5.1 Vänster-höger 1994, Europa valmani fest, CMP:s kodschema 
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Kommentar: Medelvärdet för partierna i undersökningen är exklusive ELDR och DP 0,8 
(inklusive DP och ELDR 0,9) och standardavvikelsen 13,3 (inklusive DP och ELDR 13,8). 
Samtliga partiers Europavalmanifest, förutom DP:s, har kodats av författaren med utgångs
punkt från CMP:s kodschema. Kodschemat presenteras i Appendix 1.1 Luxemburg hölls nationella 
val och Europaval samtidigt vilket innebar att DP gick till val med ett enda valmanifest. Data 
för DP i den här tabellen har därför hämtats från CMP. 

Att valmanifestet som Willy DeClerq beskrev det i sitt inledningstal på 
kongressen skulle utgöra en sammansmältning av medlemspartiernas stånd
punkter förefaller åtminstone inte stämma med utgångspunkt från figur 5.1. 
Medelvärdet för de partier som ingår i undersökningen längs höger-vänsterskalan 
ligger på 0,8 dvs. betydligt längre till vänster jämfört med ELDR:s position i 
figuren. Det kan möjligen förstås mot bakgrund av att ett antal partier som 
karaktäriseras som marknadsliberala, däribland det franska partiet Parti 
Républicain, portugisiska PSD och det italienska partiet PLI, inte ingår i 
undersökningen, men fanns representerade på kongressen. En annan orsak 
till ELDR: s position i figuren kan vara att de svenska, finska och österrikiska 
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partierna, som förvisso deltagit i programarbetet, ännu inte var fullvärdiga 
medlemmar i ELDR, vilket innebar att de saknade rösträtt och således inte 
hade något större inflytande över slutresultatet på kongressen. 

Av figur 5.1 kan man utläsa att partierna i undersökningen fördelar sig i 
tre grupper. En grupp partier, RV, C och VLD, som placerar sig relativt långt 
ut till vänster. En annan något mer utspridd grupp partier, V, LibDems, FDP, 
SFP, FP och LIF placerar sig, förutom danska Venstre, något till höger om 
mitten. DP, WD, PRL och ELDR återfinns ytterligare en bit längre ut till 
höger om mitten. 

Mot bakgrund av John Huber och Ronald Ingleharts expertstudie från 
1995 (se tabell 3.4), placerar sig partierna, med några undantag, ungefar som 
förväntat längs dikotomin social- kontra marknadsliberal, dvs. antingen till 
höger eller till vänster. Det är främst två partier, V och VLD, som positionerar 
sig annorlunda jämfört med Huber och Ingleharts studie. De två partierna 
brukar vanligtvis karaktäriseras som marknadsliberala partier. Att döma av 
resultatet i den här studien skulle de snarare kunna definieras som social
liberala än marknadsliberala partier. 

Att partierna intar dessa positioner kan möjligen förstås mot bakgrund av 
att partierna, i sina Europavalmanifest, ibland väljer att prioritera andra 
frågor jämfört med i de nationella valmanifesten. I åtminstone Venstres fall 
är det en rimlig tolkning. I det nationella valet i Danmark, som hölls i 
september 1994 har Venstres position längs den socioekonomiska dimensionen 
uppmätts till 54,1, dvs. en i det närmaste konservativ position jämfört med i 
den här undersökningen.45 En annan möjlig förklaring till att Venstres 
resultat i den här undersökningen skiljer sig så markant från dess nationella 
position är att data baseras på ett positionsdokument inför regerings
konferensen 1996 och inte ett valmanifest, då manifestet visade sig omöjligt 
att fa tag på. Positionsdokumentet riktar sig emellertid till allmänheten och 
är utformat som ett valmanifest varför min bedömning var att det skulle 
kunna ersätta det obefintliga valmanifestet. Skillnaderna är dock så pass 
stora mellan partiets position i det nationella respektive det europeiska valet 
att man skulle kunna misstänka att positionsdokumentet inte är representativt 
för Venstre. Här måste man dock ta hänsyn till det som ofta anses vara ett av 
innehållsanalysens tillkortakommanden, dvs. den kontext i vilket dokumentet 
presenteras, för att om möjligt kunna tolka partiets position. 

45 Budge, lan et al. 2001 
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Vid den här tidpunkten, i samband med Europavalet 1994, hade man i 
Danmark relativt nyligen genomfört två folkomröstningar där danskarna i 
gemen visat stor skepsis till EU.46 Venstre torde därmed ha haft ett stort 
behov av att försöka övertyga den kritiska opinionen om integrations
projektets förtjänster och föreslå ett antal legitimitetsskapande åtgärder. 
Eftersom regeringskonferensen koncentrerades, åtminstone inledningsvis, 
kring hur EU skulle kunna föras närmare medborgarna, är det också dessa 
frågor som dominerar i Venstres positionsdokument. Det är i sig inget som 
är unikt för Venstre, även i flera av de övriga valmanifesten som ingår i den 
här studien finns hänvisningar till regeringskonferensen. Det talar för att 
Venstres position i den här undersökningen inte är helt orimlig, trots att den 
skiljer sig markant från partiets position i de nationella valen. 

Även det belgiska partiet VLD:s position förefaller något märklig om 
man jämför med den gängse bilden av VLD som ett marknadsliberalt parti. 
VLD:s position i figur 5.1, dvs. -13,5 avviker emellertid inte i någon högre 
utsträckning från hur partiet placerar sig i det nationella val som ligger 
närmast före Europavalet 1994, dvs. -10,6.47 Åtminstone vid den här tidpunkten 
skulle därför VLD snarare kunna betraktas som ett socialliberalt istället för 
marknadsliberalt parti. 

Det som möjligen också är något förvånande i figur 5.1 är att Radikale 
Venstre, men framförallt Centern hamnar så pass långt till vänster i förhållande 
till de övriga partierna. I det nationella valet 1994 i Sverige positionerar sig 
till exempel Centern betydligt längre till höger jämfört med i figur 5.1. En 
möjlig tolkning av detta är att båda partierna, jämfört med de övriga, lägger 
en mycket stor vikt vid miljöfrågan (14,7 respektive 13 %) vilket i CMP:s 
kodschema betraktas som en vänsterfråga. 

Ytterligare en skillnad jämfört med de expertbedömningar som refererats 
ovan är att partierna i figur 5.1 snarare placerar sig i tre än två falanger, dvs. 
några partier till vänster, några till höger, men de flesta i en något diffusare 
mittenkategori. Som nämnts tidigare placerar sig dock de flesta partierna 
som förväntat antingen till höger eller till vänster. Att några partier, som till 
exempel V, VLD och C inte gör det förefaller dels bero på den kontext i 

Den första folkomröstningen om Maastrichtfördraget hölls den 2/6 1992. Vid det 
tillfället röstade 50,7 % nej till fördraget och enbart 49,3 % ja. Efter att Danmark 
förhandlat till sig ett antal undantag från Maastrichtavtalet hölls en andra folk
omröstning den 18/5 1993. Vid det tillfallet röstade 56,7 % ja och 43,3 % nej. 
Statistisk tiårsoversigt 2001, Danmarks statistik, 2001, Köpenhamn. 
47 Budge, lan, et. al. 2001 
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vilken partierna verkar som i Venstres fall, dels bero på att det är andra 
frågor som står på dagordningen inom EU. När det gäller Centern är det 
också rimligt att anta att den interna fraktionalisering i EU-frågan har 
påverkat utformningen av partiets manifest. 

Vilka frågor är det då partierna är eniga om? Med hjälp av det kodschema 
som Simon Hix konstruerat är det möjligt att analysera den ekonomiska, politiska 
och integrativa dimensionen var för sig, varvid det är möjligt att fördjupa 
analysen kring skillnader och likheter mellan partierna i undersökningen. 

5.4.2 Den ekonomiska dimensionen 1994 
I syfte att kunna fördjupa analysen av partiernas positioner har samma 
valmanifest som refereras ovan kodats en andra gång med utgångspunkt från 
det kodschema som Simon Hix utarbetat. Schemat som i viss utsträckning 
bygger på CMP:s koder, men har kompletterats med ytterligare ett antal 
koder i syfte att kunna fånga såväl den socioekonomiska som integrativa 
skiljelinjen i partiers Europavalmanifest.48 Mot bakgrund av schemat kan 
man även dela in höger-vänsterskalan i två olika dimensioner, en ekonomisk 
och en politisk dimension. 

Om man till att börja med studerar partiernas positioner i ekonomiskt 
avseende är det i stort sett samma partier som tidigare som placerar sig till 
höger respektive vänster. Till skillnad från i figur 5.1 hamnar emellertid WD och 
ELDR relativt nära medelvärdet för partierna i undersökningen. I ekonomiska 
frågor skulle därmed ELDR: s valmanifest kunna betraktas som en kompromiss
produkt åtminstone bland de partier som ingår i den här undersökningen. 

Även här dvs. i figur 5.2 fördelar sig partierna i tre grupper. Något till höger 
om WD och ELDR, placerar sig LIF, V, FDP och SFP. Ännu längre till 
höger ligger FP, VLD och PRL. Till vänster om WD och ELDR återfinns 
en grupp partier, RV, C och LibDems. Även Demokratesch Partei, Luxemburg, 
placerar sig till vänster i tabell 5.2. Det beror förmodligen på att data i den 
här figuren, till skillnad från figur 5.1, baseras på ett utdrag ur det nationella 
manifestet och inte manifestet i sin helhet.49 Utdraget behandlar nästan 

48 Se Appendix 2 
49 Eftersom nationella val och Europaval hölls sam tidigt i Luxemburg gick DP till 
val med enbart ett manifest för de båda valen. Det manifestet har kodats mom ramen 
för CMP och kunde därför användas i figur 5.1. Eftersom DP valde att skicka enbart 
det utdrag ur manifestet som berör EU har jag inte kunnat koda manifestet i sin 
helhet mot basis av Hix kodschema. Uppgifterna för DP i figur 5.1 respektive 5.2 är 
därför inte jämförbara med varandra. 
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uteslutande olika institutionella lösningar på Europanivå, samt makt
fördelningen mellan den europeiska och nationella nivån, varför det till skillnad 
från det dokument som ersatte Venstres valmanifest inte avspeglar DP:s 
prioriteringar mellan olika policy områden. Resultatet i figur 5.2 förefaller 
därmed inte vara representativt för partiet, åtminstone inte i socio-
ekonomiska frågor, varför data för DP i valet 1994 exkluderas från analysen 
av partiernas positioner. 
Figur 5.2 Den ekonomiska dimensionen (Interventionism/Free market) 1994, Hix kodschema 

I -20 A5 -10 -5 0 5 10 15 20 F 

Kommentar: Medelvärdet för partierna i undersökningen är exklusive ELDR och DP 10,1 
(inklusive DP och ELDR 7,8) och standardavvikelsen 7,6 (inklusive ELDR och DP 7,8). 
Samtliga partiers Europavalmanifest har kodats av författaren med utgångspunkt från Hix 
kodschema. Schemat presenteras i appendix 2. DP har exkluderats från beräkningen eftersom 
det utdrag ur valmanifestet som data i figuren baserar sig på inte förefaller vara representativt 
för partiet. 

Det är framförallt bland de partier som befinner sig till höger om ELDR 
som man kan se vissa positionsförändringar jämfört med i figur 5.1. Både FP 
och VLD placerar sig till exempel betydligt längre till höger i tabell 5.2 
jämfört med i tabell 5.1. I åtminstone VLD:s fall är skillnaden markant. Av 
partiernas valmanifest framgår det att det i både VLD:s och FP:s fall beror 
på att de två partierna ägnar stort utrymme i valmanifesten åt såväl frihandel 
som småföretagarfrågor i förhållande till andra frågor längs denna dimension. 

Det man sammantaget kan säga, med utgångspunkt från Hix kodschema, 
är att den ideologiska tyngdpunkten i ekonomiska frågor vilar mer till höger 
än till vänster vid den här tidpunkten, dvs. mer åt en politik som befrämjar 
fri företagsamhet och frihandel och mindre åt en politik som gynnar olika 
former av interventionism. De partier som man kan anta har problem att följa 
partilinjen i olika frågor är följaktligen de partier som placerar sig till vänster 
i tabellen, RV, LibDems och C. Att så också är fallet när det gäller till 
exempel RV visar inte minst den ovan redovisade analysen av ELDR-
kongressen i Torquay 1993. 
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Brittiska Liberal Democrats, placerar sig förvisso ungefar som förväntat i 
förhållande till såväl expertbedömningar som studier inom ramen för CMP. 
Det finns ändå anledning att kommentera grunden för partiets position i 
Europavalet 1994. I sitt Europavalmanifest har LibDems, förutom EU-frågor, 
även valt att lyfta fram nationellt viktiga frågor som utbildning och hälso-
och sjukvårdsfrågor i p olemik med sina nationella partimotståndare. Eftersom 
båda dessa policyområden ligger utanför EU:s kompetensområde har valmanifestet 
en något annorlunda profil jämfört med de övriga valmanifesten som ingår i 
undersökningen. Att Liberal Democrats valt att profilera sig i nationellt angelägna 
frågor belyser den andrarangsproblematik som ofta förknippas med Europa
valen.50 Om man i LibDems manifest enbart skulle beakta europeiska spörsmål 
skulle partiet placeras betydligt närmare ELDR jämfört med i figuren ovan. 
Nu utgör Liberal Democrats manifest ett undantag i den här undersökningen, 
de övriga manifesten har en mer 'europeisk' karaktär. En konsekvens av Europa
valens andrarangskaraktär är emellertid att analyser av hur partier positionerar 
sig med utgångspunkt från Europavalmanifest riskerar att snedvridas i de fall 
när partierna lyfter fram såväl nationella som europeiska frågor. 

5.4.3 Den politiska dimensionen 1994 
Den politiska dimensionen mäter i vilken utsträckning det offentliga ska 
tillåtas inskränka på den enskildes politiska och sociala frihet. Partier som 
placerar sig till vänster längs dimensionen förväntas särskilt lyfta fram 
mänskliga rättigheter, demokrati, miljö, jämställdhet och fredsfrågor. Partier 
som placerar sig till höger förväntas däremot ha en försvarsvänlig attityd och 
förespråka lag och ordning, samt social harmoni och traditionella moraliska 
värderingar. 

Det figur 5.3 visar är att partierna är betydligt mer utspridda längs den 
politiska jämfört med den ekonomiska dimensionen. Inga tydliga grupperingar 
av partier framträder. Samtliga partier, förutom PRL, hamnar dessutom till 
vänster om noll, dvs. på i stort sett den motsatta sidan jämfört med i figur 
5.2. Detta illustrerar väl varför liberala partier kan bilda koalition med 
socialistiska partier i frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati och 
miljö, men varför man likväl kan bilda koalition med konservativa eller 
kristdemokratiska partier i ekonomiska frågor. 

50 För en definition av begreppet andrarangsval se Rief, Karlheinz & Schmitt, 
Hermann, 1980 
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RV och PRL utgör även längs den här dimensionen motpoler till 
varandra. Av figuren framgår att ELDR placerar sig till vänster om medel
värdet för partierna i undersökningen, vilket antyder att de socialliberala 
partierna kan ha haft ett visst inflytande över frågor rörande exempelvis 
demokrati och miljö i det gemensamma valmanifestet. 
Figur 5.3 Den politiska dimensionen (Libertarian/Authoritarian) 1994, Hix kodschema 
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Kommentar: Medelvärdet för partierna i undersökningen är exklusive ELDR och DP -19,2 
(inklusive ELDR och DP -18,9) och standardavvikelsen 13,0 (inklusive ELDR och DP 13,3). 
Samtliga partiers Europavalmanifest har kodats av författaren med utgångspunkt från Hix 
kodschema. Schemat presenteras i appendix 2. DP har exkluderats från beräkningen eftersom det 
utdrag ur valmanifestet som data i figuren baserar sig på inte förefaller vara representativt för partiet. 

Om man i valmanifesten studerar vad det är som skiljer partierna från 
varandra längs den politiska dimensionen handlar det inte så mycket om 
förespråkandet av demokrati eller mänskliga rättigheter utan snarare om att 
partierna som placerar sig till vänster väljer att lyfta fram frågor om miljö 
och jämställdhet till skillnad från de övriga. Särskilt i miljöfrågan framträder 
en markant skillnad. De flesta av partierna som placerar sig till vänster längs 
den politiska dimensionen ägnar en mycket stor andel av dokumenten åt 
miljöfrågor, medan partierna till höger knappt ens nämner miljö i sina 
valmanifest. Även om det inte framkommer om man analyserar debatterna 
under ELDR:s kongresser förefaller miljöfrågan således vara ytterligare ett 
policy område där det finns delade meningar inom ELDR. 

En annan intressant reflektion kring hur partierna placerar sig längs denna 
dimension är att flera av partierna som, om experter tillfrågas bedöms vara 
marknadsliberala, som till exempel VLD, WD, men även SFP hamnar betydligt 
längre till vänster om andra partier som vanligtvis bedöms vara socialliberala. 
Det förefaller därför som om den ekonomiska dimensionen tillåts väga 
tyngre än den politiska åtminstone när experter ska fastställa partiers position. 
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5.4.4 Den politiska och ekonomiska dimensionen 1994 
För att göra det möjligt att jämföra partiernas placering med till exempel 
expertbedömningar eller opinionsmätningar, men även med analysen av 
Europavalmanifesten mot basis av CMP:s kodschema har den ekonomiska 
och politiska dimensionen, i likhet med Hix studie av de europeiska partierna, 
sammanförts till en dimension.51 Hur placerar sig då partierna i förhållande 
till varandra längs den politiska och ekonomiska dimensionen? 

Även om man i likhet med figur 5.1 grovt skulle kunna indela 
partierna i tre grupper, dvs. där RV och C tillsammans med LibDems placerar 
sig längst ut till vänster. PRL placerar sig precis som tidigare längst ut till 
höger, medan WD/ELDR, SFP, VLD, FP, LIF, FDP och V placerar sig i en 
grupp däremellan, är åtminstone partierna i mittengruppen betydligt mer 
utspridda jämfört med i figur 5.1. 

Figur 5.4 Den politiska och ekonomiska dimensionen 1994, Hix kodschema 
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Kommentar: Medelvärdet för partierna i undersökningen är exklusive ELDR och DP 0,5 (inklusive 
ELDR och DP -1,6) och standardavvikelsen 13,5 (inklusive ELDR och DP 13,7). Samtliga partiers 
Europavalmanifest har kodats av författaren med utgångspunkt från Hix kodsche ma. Schemat presenteras 
i appendix 2. DP har exkluderats från beräkningen eftersom det utdrag ur valmanifestet som data i figuren 
baserar sig på inte förefaller vara representativt för partiet. 

Likheterna mellan de två figurerna till trots finns några intressanta skillnader 
som är värda att notera. Till skillnad från i figur 5.1 där valmanifesten kodats 
med hjälp av CMP:s kodschema placerar sig några av partierna mot basis av 
Hix kodschema, däribland VLD, V och FDP, betydligt mer till höger medan 
andra partier, som LibDems, FP, LIF och WD/ELDR, placerar sig mer till 
vänster. Om man studerar innehållet i manifesten är det primärt integrations
dimensionen som bidrar till att det uppstår skillnader när Hix respektive 

51 För beräkningsgrunderna se appendix 3 
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CMP:s kodschema tillämpas. När valmanifesten kodats med hjälp av CMP:s 
kodschema har alla frågor i första hand, oavsett om de handlar om EU eller 
inte, betraktas som socioekonomiska frågor. Undantaget är de fall när 
partierna i allmänna ordalag talar om integrationen eller specifikt nämner 
utvidgningen av EU. Avsikten med detta var att kunna jämföra partiernas 
position på europeisk nivå med deras position på nationell nivå. I Hix 
kodschema däremot har integrationsdimensionen separerats från den 
socioekonomiska skiljelinjen. I de fall när partier placerar sig mer till vänster 
i figur 5.4 jämfört med 5.1 beror det primärt på att EMU-frågan inte ingår i 
den politiska och ekonomiska dimensionen utan i integrationsdimensionen. 

Om EMU-frågan enbart ska betecknas som en integrationsfråga kan 
givetvis ifrågasättas, särskilt mot bakgrund av dess genomgripande karaktär. 
Om man vill fånga partiers positioner längs de två dimensioner som anses 
prägla EU-politiken är det i och för sig rimligt att analytiskt skilja ut de 
frågor som kan antas vara specifika för integrationen. EMU-frågan skulle 
dock i lika hög utsträckning kunna karaktäriseras som en socioekonomisk 
fråga. Eftersom integrationsdimensionen tenderar att växa i betydelse även 
på nationell nivå är det emellertid intressant att även studera hur partierna 
positionerar sig längs denna dimension. 

5.4.5 Integrationsdimensionen 1994 
Om den liberala partifamiljen betecknas som heterogen längs höger-vänster
skalan brukar den uppfattas som betydligt mer samstämmig i sin inställning 
till EU.52 Om man bortser från RV, Centern, men även Venstre, ligger partierna 
också relativt nära varandra längs integrationsdimensionen jämfört med längs 
den socioekonomiska skiljelinjen. De mest integrationsvänliga partierna är, 
förutom LIF, de partier som varit med längst i partisamarbetet, vilket talar 
för att tidsaspekten kan ha betydelse för vilken inställning man har till 
integrationsprojektet. De flesta partierna är emellertid överens om en fortsatt 
och fördjupad integration, genom bland annat förverkligandet av EMU, samt 
införandet av någon form av kompetenskatalog som definierar EU:s 
uppgifter. Eftersom de gemensamma ståndpunkterna i ELDR:s valmanifest 
ligger en bit till höger om medelvärdet kan man förmoda att de partier som 
är mer kritiskt inställda till integrationen inte har fått gehör för sina synpunkter. 

52 Hix, Simon & Lord, Christopher, 1997, se även Marks, Gaiy & Wilson, Carole, 1999, m.fl. 
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Eftersom skillnaderna mellan de flesta av partierna är relativt små är det 
givetvis intressant att särskilt analysera de partier som markant avviker från 
de övriga partierna. Radikale Venstre och Centern placerar sig förvisso i 
förhållande till de övriga precis som förväntat med utgångspunkt från Rays 
expertstudie som presenterades i kapitel 3, men vad är det som explicit 
utmärker dessa partier i förhållande till de övriga? 

Centern som tagit ställning för ett svenskt medlemskap i EU uppger sig i 
valmanifestet vara "motståndare till vaije försök att i samband med regerings
konferensen 1996 utveckla EU till en förbundsstat".53 Att förvandla EU till 
en förbundsstat är inget krav som något av de andra medlemspartierna heller 
framför, vad man istället uttrycker i valmanifesten är att man, via en klarare 
kompetensfördelning mellan nivåerna, vill ge EU en federal karaktär. Med 
det avses främst att EU enbart ska sköta gemensamma gränsöverskridande 
politikområden, medan alla andra politikområden antingen ska handhas på 
nationell, regional eller lokal nivå. Centern framhåller även till skillnad från 
de flesta övriga partierna som är beredda att utvidga överstatligheten till fler 
områden, att beslut ska decentraliseras från EU till medlemsländerna för att 
på så sätt stärka EU:s i grunden mellanstatliga karaktär. 

Figur 5.5 Integrationsdimensionen (Independence/Integration) 1994, Hix kodschema 
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Kommentar: Medelvärdet för partierna i undersökningen är exklusive ELDR och DP 2,6 
(inklusive ELDR och DP 3,5) och standardavvikelsen 12,7 (inklusive ELDR och DP 11,8) 
Samtliga partiers Europavalmanifest har kodats av författaren med utgångspunkt från Hix 
kodschema. Schemat presenteras i appendix 2. DP har exkluderats från beräkningen eftersom 
det utdrag ur valmanifestet som data i figuren baserar sig på inte förefaller vara representativt 
för partiet. 

53 Centern, Valplattform 1995, s. 3 
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Även RV motsätter sig i likhet med Centern att EU utvecklas till en 
federal stat. Samtidigt förespråkar RV, i likhet med ELDR, en tydligare 
kompetensfördelning mellan EU:s institutioner och medlemsländerna. Till 
skillnad från ELDR är man dessutom beredd att ge Europaparlamentet och 
de nationella parlamenten mer inflytande genom att de tilldelas initiativrätt. 
Det gör RV:s inställning till EU något svårtolkad eftersom ett Europa
parlament med initiativrätt drastiskt skulle förändra balansen mellan 
institutionerna. Det finns således en viss inkonsekvens mellan förslagen i 
RV:s manifest, vilket möjligen tyder på att de olika falanger som finns inom 
RV i denna fråga fatt stöd för olika förslag i manifestet. 

Centern motsätter sig även ett svenskt medlemskap i EMU. Så länge som 
de ekonomiska konvergenskriterier, som ligger till grund för projektet, inte 
tar hänsyn till miljöskulden eller arbetslösheten, förblir EMU "ytterligare ett 
centralistiskt projekt som Centern måste avvisa ".5A Partiet kräver också att 
regeringskonferensen 1996 måste utforma ett valutasamarbete som tar hänsyn 
till den nationella suveräniteten och till medlemsländernas olika förutsättningar. 
RV som vid den här tidpunkten också var EMU-motståndare hänvisar i sitt 
valmanifest till de danska undantagen från Maastrichtfördraget där Danmark 
bland annat förbehålls rätten att stå utanför den tredje fasen av EMU. 

Venstre brukar beteckna sig själva som Danmarks mest integrations
vänliga parti. Det är mycket möjligt att Venstre i en dansk kontext också är 
det mest integrations vänliga partiet. I jämförelse med de övriga medlems
partierna i ELDR förfaller dock partiet inta en mer återhållsam inställning till 
EU. Återigen bör påpekas att data i figur 5.5 baseras på ett positionsdokument 
inför regeringskonferensen 1996 som presenterades vid en tidpunkt då det av 
strategiska skäl kanske fanns anledning för Venstre att i vissa avseenden 
förhålla sig måttfull till integrationen. 

Sammantaget visar analysen av debatter och yrkanden under ELDR: s kongress 
i Torquay 1993, men även av de nationella partiernas Europavalmanifest från 
Europavalet 1994, att det finns skillnader längs såväl den socioekonomiska som 
den integrativa skiljelinjen. Vid den här tidpunkten förefaller den ideologiska 
tyngdpunkten i ekonomiska frågor vila mer till höger än till vänster varför 
partier som placerar sig till vänster längs denna dimension kan antas ha 
svårare att ansluta sig till den gemensamma partilinjen i omröstningar i till 
exempel Europaparlamentet. Längs den politiska dimensionen är det betydligt 
svårare att urskilja några tydliga falangbildningar. Skillnaderna verkar också 

54 Centern, Valplattform 1995, s. 8 
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primärt härröra från olika synsätt i miljö- och jämställdhetsfrågor. Även längs 
integrationsdimensionen framträder som förväntat vissa skillnader mellan de 
partier som är mer positivt respektive negativt inställda till integrationen. 

I grova drag stämmer partiernas placering i valet 1994 med såväl Huber 
& Ingleharts som Rays expertbedömningar av de nationella partiernas positioner 
längs höger-vänsterskalan respektive integrationsdimensionen. Det finns 
förvisso några partier som avviker från detta mönster. I samtliga fall är 
avvikelserna emellertid möjliga att förstå genom att till exempel beakta 
opinionsläget på hemmaplan eller intern fraktionalisering. Om det sker en 
integration inom ramen för det liberala partisamarbetet kan man dock 
förvänta att skillnaderna mellan partierna minskar över tid. För att utröna om 
så är fallet övergår studien nu till att jämföra partiernas positioner i 
Europavalet 1999 med de resultat från 1994 som presenterats ovan. 

5.5 Europavalet 199955 

Förberedelserna inom ELDR inför Europavalet 1999 startade redan 1997. I 
januari påbörjade ELDR:s programkommitté, under ledning av irländaren 
Pat Cox, arbetet med det gemensamma valmanifestet. All tid ägnades emellertid 
inte enbart åt valmanifestet, utan samma år, dvs. 1997, presenterade kommittén 
en delrapport med rubriken Creating employment - the future of work.56 

Två målsättningar skulle enligt ordföranden vägleda kommitténs arbete. 
För det första skulle kommittén försöka åstadkomma ett kort, fokuserat och 
politiskt meningsfullt program vilket skulle förmå kommunicera liberala idéer 
och policies mellan partierna i ELDR och till väljarna. För det andra skulle man 
försöka undvika att skapa ett "Torqay II", dvs. kaos på den kongress som skulle 
anta manifestet. För att undvika det senare valde man att skicka program
förslaget på remiss två gånger till medlemspartierna istället för som tidigare 
enbart en gång med förhoppningen att man redan innan kongressen skulle 
kunna förhandla och nå konsensus genom s.k. "successive approximation 
På så sätt hoppades man även kunna isolera de mest känsliga frågorna och 
överlämna dessa för debatt och beslut på kongressen i april 1999 i Berlin.57 

Analysen av debatterna vid ELDR-kongressen i Berlin 1999 bygger på deltagande 
observation inom ramen för avhandlingsarbetet, samt på en studie av yrkanden 
framlagda vid kongressen. 
56 The ELDR Party, Activity Report, 1997/1999 samt Cox, Pat, 1999 
57 Cox, Pat, 1998 
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Utkastet till valmanifest med titeln, "Unity in freedom: The Liberal 
Challenge for Europe", koncentrerades i huvudsak kring tre policyområden: 
ekonomi, demokrati och säkerhetspolitik. Totalt hade 84 ändringsförslag sänts in 
till kongressen, vilket var något färre än under kongressen i Torquay 1993. 
Eftersom flera av dessa rörde språkliga korrigeringar samt att Rådet dvs. 
ELDR:s styrelse, förmådde enas om ett tiotal kompromissförslag medförde 
att antalet ändringsförslag sammantaget var betydligt färre jämfört med i 
Torquay. Därav kan man säga att programkommittén i viss utsträckning 
lyckades med målsättningen att undvika en upprepning av det kaos som 
präglade kongressen i Torquay 1993.58 

Trots att det förekom färre ändringsförslag och att debatten var betydligt 
mer koncentrerad och inte så affekterad som 1993 kan kongressen i Berlin 
ändå i mångt och mycket ses som en repris av kongressen i Torquay, 
framförallt på grund av att ungefär samma frågor var uppe till debatt. Precis 
som i Torquay debatterades exempelvis försvarspolitiken. Det var i och för 
sig en direkt följd av Natos intervention i Kosovo som pågick samtidigt med 
kongressen. Redan i valmanifestets inledning yrkades till exempel att ELDR 
i manifestet skulle uttrycka sitt "wholehearted support" för det militära 
transatlantiska samarbetet, samt stöd till Natos kampanj i Jugoslavien.59 

Ändringsförslaget bifölls visserligen, men endast med 76 röster för och 70 
emot, vilket visar på en djup oenighet i synen på EU: s roll och hur konflikter 
av den typ som pågick på Balkan bör lösas. Att ändringsförslaget antogs 
skulle kunna tolkas som en förstärkning av den redan försvarsvänliga 
inställningen i manifestet från 1994. Istället för att som 1994 explicit ta 
ställning för ett gemensamt försvar, mjukades emellertid texten upp något 
genom att istället tala om det eventuella utvecklandet av ett gemensamt 
försvar. Av debatten att döma berodde det dock framförallt på att man ville 
undvika att bygga upp en konkurrerande militär allians till Nato. 

Ett annat ändringsförslag som bifölls med ännu mindre marginal (76-75) 
var ett av de förslag som holländska D66 lade fram. Partiet yrkade att det 
avsnitt som behandlade demokratifrågor skulle läggas först i programmet 
och därmed byta plats med det stycke som handlade om ekonomi. Det kan te 
sig som endast en formell ändring, men bör nog snarare tolkas mot bakgrund 
av vilken ideologisk vikt de olika medlemspartierna lägger vid två skilda 

58 ELDR Congress Documents, 1999, Amendments to the ELDR draft manifesto 
59 Unity in Freedom: The Liberal Challenge for Europe, Electoral Manifesto for the 
ELDR Party Congress, Draf 
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politikområden. Som sådan illustrerar frågan väl den skillnad som föreligger 
mellan socialliberala och marknadsliberala partier. 

Ett område som i likhet med kongressen i Torquay också vållade debatt i 
Berlin var jordbruksfrågan. Ett relativt långt stycke i programförslaget som 
uttrycker missnöje med den långsamma reformtakten av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, fick stöd av 73 ledamöter medan 72 röstade mot och två 
lade ner sina röster. Ytterligare ett ändringsförslag under jordbruksavsnittet 
som lagts fram av PRL angående jordbruksstödets betydelse för landsbygdens 
överlevnad orsakade debatt, men röstades slutligen ner med 83 röster mot 
och 69 för. Istället antogs ett kompromissförslag som i viss mån gick PRL 
till mötes. PRL:s ledamöter var emellertid inte nöjda med detta utan deklarerade 
frankt att partiets parlamentariker inte skulle rösta med parlamentsgruppen i 
denna fråga i Europaparlamentet.60 

Hur den framtida flykting- och invandringspolitiken skulle utformas var 
också den uppe till debatt precis som i Torquay. Holländska VVD:s förslag 
att särskilja politiska flyktingar från ekonomisk invandring bifölls, trots 
protester, med 83 röster för och 65 emot. 

I frågan om när utvidgningen av EU österut skulle kunna äga rum ville 
Folkpartiet i manifestet fastställa att den skulle ske redan år 2003. Detta 
avslogs med två rösters övervikt (73-71), vilket enligt debatten antingen 
berodde på att man av förhandlingstekniska skäl inte ville binda sig vid ett 
exakt årtal, eller, vilket måste betraktas som en ny företeelse inom ELDR, en 
allmänt växande skepsis mot utvidgningsprocessens som sådan. 

Det voterades om betydligt fler frågor, men det var endast i anslutning till 
dessa sex som det begärdes rösträkning. Påtagligt ofta var det finska 
Keskusta som begärde votering och röstade också ofta annorlunda än 
majoriteten. Innan den slutgiltiga omröstningen om valmanifestet i sin helhet 
var det därför inte särskilt förvånande att Keskusta deklarerade sitt missnöje 
med de förändringar som kongressen gjort i programmet och då framförallt 
på jordbruksområdet. Även belgiska PRL, DP från Luxemburg och finska 
SFP uttryckte missnöje med just jordbruksavsnittet och menade att de istället 
hade föredragit den "vä/avvägda kompromiss som programkommittén enat 
sig om ",6i Det var emellertid enbart Keskusta som röstade mot programmet som 
helhet, medan de övriga tre partierna reserverade sig mot formuleringarna i 
j ordbruksavsnittet. 

60 Inlägg i debatten av ledamot från PRL 990430 
61 Inlägg i debatten av ledamot från SFP, 990430 
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Även Radikale Venstre deklarerade vissa tveksamheter till valmanifestet, 
framförallt med hänvisning till de danska undantagen. Ledamöterna deklarerade 
emellertid samtidigt att de hade beslutat sig för att "visa sin goda vilja och 
rösta för manifestet ".62 

Återigen manifesterades skiljelinjerna inom den liberala partifamiljen och 
visade på intern splittring i vissa policyområden som kan försvåra möjlig
heterna att hålla samman partinätet. Det tycks med andra ord vara svårt för 
partierna att överbrygga de intema skiljelinjerna, vilket trots den organisatoriska 
integrationen av ELDR talar mot en liknande utveckling på det idémässiga 
planet. Hur ser det då ut om man jämför partiernas valmanifest från 1999 
med valmanifesten från 1994? 

Tillvägagångssättet för att analysera Europavalmanifesten för 1999 är 
detsamma som analysen av manifesten från 1994. Precis som tidigare analyseras 
Europavalmanifesten i ett första steg med utgångspunkt från CMP:s kodschema 
med syftet att studera hur partierna inom ELDR placerar sig längs den 
socioekonomiska skiljelinjen. Därefter analyseras manifesten mot basis av det 
kodschema som Simon Hix utarbetat. Förutom de partier som studerades i 
valet 1994 inkluderas även finska Keskusta och holländska D66, i undersökningen 
av Europavalmanifesten från 1999. 

5.5.1 Den socioekonomiska vänster-högerskalan 1999 
Trots att kongressen i Berlin 1999, åtminstone att döma av vilka ämnen som 
debatterades, i mångt och mycket kan sägas ha varit en repris av kongressen 
i Torquay 1993, framgår det av analysen av ELDR: s respektive 14 partiers 
valmanifest att det har skett ett visst närmande mellan partierna. 

Av figur 5.6 kan man se att partierna, bortsett från VLD, är mer koncentrerade 
längs höger-vänsterskalan jämfört med motsvarande figur från valet 1994. 
Att VLD avviker från de övriga partierna i så pass hög utsträckning förefaller 
dock mer ha samband med ett metodproblem i den här undersökningen än 
med partiets egentliga position. Precis som i Luxemburg 1994, genomfördes 
i Belgien nationella val samtidigt med Europavalet 1999. Det innebar att 
VLD liksom DP gick till val med enbart ett manifest för de båda valen. 
Analysen av det utdrag ur valmanifestet från 1994 som DP valde att skicka till 
mig visade sig inte vara representativt för partie ts position i socioekonomiska 
frågor. Detsamma gäller för utdraget ur VLD:s valmanifest från 1999, varför VLD 
utesluts från analysen av partiets position längs vänster-högerskalan för 1999. 

62 Inlägg i de batten av ledamot från RV, 990430 
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Figur 5.6 Vänster-höger, Europavalmanifest, 1999, CMP:s kodschema 
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Kommentar: Medelvärdet för partierna i undersökningen är exkl usive ELDR och VLD 2,8 (inklusive 
ELDR och VLD 0,6) och standardavvikelsen 9,0 (inklusive ELDR och VLD 12,8) Samtliga partiers 
Europavalmanifest har kodats av författaren med utgångspunkt från CMP:s kodschema. Schemat 
presenteras i appendix 1. VLD har exkluderats från beräkningen eftersom det utdrag ur valmanifestet som 
data i figuren baserar sig på inte förefaller vara representativt för partiet. 

Data för det belgiska partiet PRL baseras också på ett utdrag från ett 
nationellt program. Utdraget är dock heltäckande i så motto att det rör såväl 
ekonomiska och sociala som institutionella aspekter av EU-politiken, varför 
PRL:s position till skillnad från VLD:s verkar vara representativ för partiets 
ställningstaganden i övrigt. PRL inkluderas därför i analysen nedan. 

Detta belyser väl den innehållsanalytiska problematik som kan uppstå, 
vare sig man använder sig av CMP:s eller Hix kodschema, när nationella val 
och Europaval infaller samtidigt. Varken CMP:s eller Hix schema är 
anpassade för detta. Det hade möjligen varit ett alternativ att använda sig av 
VLD:s respektive PRL:s manifest i sin helhet. Det hade emellertid medfört 
att man även inkluderat frågor som ligger utanför EU:s kompetens-område, 
vilket i sin tur hade fatt till följd att dokumenten inte varit fullt ut jämförbara 
med de övriga partiernas manifest. Därmed hade man ändå riskerat att fa ett 
missvisande resultat. Om man skulle vilja utvidga studien att gälla även andra 
partier eller partifamiljer är detta således någonting som måste beaktas. 

Det man kan se i figur 5.6 jämfört med motsvarande figur för 1994 är att 
standardavvikelsen minskar från 13,3 till 9,0 vilket tyder på att det har skett 
ett närmande mellan partierna.63 Att döma av medelvärdet för de undersökta 
partierna, bortsett från ELDR och VLD, har de sammantaget, om än 
marginellt, rört sig något till höger, från 0,8 till 2,8, mellan valen. Det gäller 

63 Måttet standardavvikelse används som en indikator för om partierna närmar sig 
varandra eller inte. 
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dock enbart några av partierna. C, RV, LibDems, V, FP och FDP, placerar 
sig i Europavalet 1999 längre till höger jämfört med tidigare. LIF, SFP, 
WD, PRL och ELDR placerar sig däremot längre till vänster jämfört med 
valet 1994. För de flesta partierna handlar det om små förändringar i endera 
riktningen. För några av partierna däribland C, RV och FDP rör det sig 
däremot om en markant skillnad. Fortfarande kan dock både C och RV sägas 
befinna sig på den socialliberala halvan av vänster-högerskalan medan 
däremot FDP har ersatt PRL som det mest marknadsliberala av de partier 
som ingår i undersökningen. Att PRL har rört sig in mot mitten kan delvis 
förstås mot bakgrund av att man sedan 1994 har bytt partiledare och därmed 
även arbetat fram en annan politisk profil.64 FDP:s annorlunda politiska 
profil 1999 jämfört med 1994 anses inte heller bero på någon slump. Enligt 
Geoffrey K. Roberts har partiet framförallt under de senaste åren även på det 
nationella planet rört sig i marknadsekonomisk riktning.65 

I Centerns fall handlar den förändrade positionen primärt om att partiet 
lägger större tyngdpunkt vid frågor av ekonomisk karaktär i förhållande till 
demokratifrågor jämfört med tidigare. I RV:s fall beror förändringen delvis 
på att man till skillnad från tidigare uttrycker stöd för frihandel. 

Precis som tidigare är det således möjligt att konstatera att integrations
dimensionen påverkar partiernas placeringar när CMP:s kodschema används 
för att analysera partiernas positioner längs vänster-högerskalan. Hur placerar 
sig då partierna i Europavalet 1999 om man väljer att renodla den socio-
ekonomiska skiljelinjen från integrationsskiljelinjen? 

5.5.2 Den ekonomiska dimensionen 1999 
Om man enbart studerar hur partierna positionerar sig längs den ekonomiska 
dimensionen framgår det att skillnaderna mellan partierna ökar över tid. 
Jämfört med motsvarande undersökning från 1994 ökar standardavvikelsen 
från 7,6 till 9,1. Om man ser till medelvärdet sker det dock en förflyttning 
något till vänster. Liksom i figuren 5.6 ovan är det också något splittrat i 
vilken riktning som partiernas positioner förändras, dvs. om partierna placerar 
sig längre till höger eller vänster i valet 1999 jämfört med 1994. 

De partier som står för de största förändringarna längs den ekonomiska 
dimensionen är SFP och PRL vars positioner 1999 ligger betydligt längre till 

64 D'Hoore, Marc, 1998, s. 122 
65 Roberts, Geoffrey, K. 2002, s. 10 
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vänster jämfört med 1994. LibDems, V och FP placerar sig också något till 
vänster 1999 jämfört med 1994. 

FDP, WD och i viss utsträckning LIF, positionerar sig däremot betydligt 
mer till höger jämfört med 1994. Partier som i övrigt rör sig högerut är precis 
som indikerats tidigare RV, C, men även DP.66 

Figur 5.7Den ekonomiska dimensionen (Interventionism/Free market) 1999, Hix kodschema 
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Kommentar: Medelvärdet för partierna i undersökningen är exkl usive ELDR och VLD 9,8 (inklusive 
VLD och ELDR 10,3) och standardavvikelsen 9,1 (inklusive ELDR och VLD 8,6) Samtliga partiers 
Europavalmanifest har kodats av författaren med utgångspunkt från Hix kodschema. Schem at presenteras 
i appendix 2. VLD har exkluderats från beräkningen eftersom det utdrag ur va lmanifestet som data i 
figuren baserar sig på inte förefaller vara representativt för partiet. 

Liksom tidigare kan partierna sägas placera sig i tre grupper med några 
partier till vänster, några till höger och en större grupp partier i mitten. 
ELDR befinner sig emellertid nära medelvärdet för de undersökta partierna 
längs denna dimension vilket tyder på att man i ekonomiska frågor, trots att 
skillnaderna mellan partierna ökar något längs denna dimension har förmått 
jämka sig samman i det gemensamma valmanifestet. 

5.5.3 Den politiska dimensionen 1999 
Längs den politiska dimensionen kan man, till skillnad från den ekonomiska, 
notera ett visst närmande mellan partierna. Om man jämför de två valen, dvs. 
1994 och 1999 minskar standardavvikelsen från 13,0 till 12,4. Här är 
spridningen dock större jämfört med längs den ekonomiska dimensionen, 
vilket antyder att det ändå kan finnas problem att komma överens i frågor 
som härrör under den här dimensionen. Jämfört med 1994 placerar sig de 

66 Observera att data för DP från 1994 baseras på ett utdrag ur ett valmanifest vilket 
gör att resultaten inte är fullt ut jämförbara. 
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flesta partierna, förutom två, något längre till vänster 1999. Det beror bland 
annat på att partierna i sina valmanifest lyfter fram aktuella frågor som 
karaktäriseras som vänsterfrågor dvs. öppenhet och transparens, som en 
motåtgärd mot ett upprepande av korruptionsskandaler liknande den som 
ledde till att EU-kommissionen tvingades avgå 1999. Till skillnad från 1994 
väljer man således att ägna utrymme i manifesten åt denna fråga, vilket 
också avspeglar sig i en positionsförflyttning. 
Figur 5,8 Den politiska dimensionen (Libertarian/Authoritarian) 1999, Hix kodschema 
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Kommentar: Medelvärdet för partierna i undersökningen är exklusive ELDR och VLD -19,0 
(inklusive ELDR och VLD -20,4) och standardavvikelsen 12,4 (inklusive ELDR och VLD 
12,0) Samtliga partiers Europavalmanifest har kodats av författaren med utgångspunkt från 
Hix kodschema. Schemat presenteras i appendix 2. VLD har exkluderats från beräkningen 
eftersom det utdrag ur valmanifestet som data i figuren baserar sig på inte förefaller vara 
representativt för partiet. 

Att RV och C, men även ELDR placerar sig längst till vänster längs denna 
dimension, beror återigen på att man till skillnad från de övriga partierna 
lägger särskilt stor vikt vid miljöfrågor. Det parti som står för den enskilt 
största positionsförändringen är WD. Att döma av hur partiet vanligtvis 
placeras hänger det snarare samman med att WD använde sig av det gemen
samma valmanifestet från 1994 även på nationell nivå än en reell positions-
förflyttning. Om man jämför VVD:s manifest med de övriga partierna lägger 
partiet betydligt större tonvikt vid ekonomiska frågor jämfört med demokrati
frågor. Att partiet har en annan inställning till demokratifrågor än de flesta 
övriga partier visade sig vid ELDR-kongressen 1999 där WD med emfas 
motsatte sig att demokratiavsnittet skulle byta plats med ekonomiavsnittet 
och således placeras först i manifestet. Partiet ägnar inte heller något större 
utrymme åt miljöfrågor jämfört med de övriga partierna. 
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Analysen av valmanifesten från 1999 bekräftar på nytt att miljöfrågan är 
en intern partiskiljande fråga där partierna kan förväntas fa svårigheter att 
hålla samman vid omröstningar i till exempel Europaparlamentet. Det gemen
samma valmanifestet förefaller i det avseendet vara en kompromissprodukt. 
Partier med ett starkt engagemang i miljöfrågor har, trots att alla partier inte 
delar detta, lyckats fa med ett miljöavsnitt i det gemensamma manifestet, 
sannolikt i utbyte mot att även andra partiers hjärtefrågor inkluderas. Att döma 
av de stora skillnaderna i just den här frågan är det därför rimligt att anta att 
det gemensamma manifestet hade sett annorlunda ut om målsättningen var 
att det även skulle användas av ELDR:s partier på nationell nivå. 

5.5.4 Den politiska och ekonomiska dimensionen 199967 

Om man jämför hur partierna placerar sig längs den politiska och ekonomiska 
dimensionen i figur 5.8, dvs. valmanifesten analyserade mot basis av Hix 
kodschema med hur partierna placerar sig i figur 5.6 dvs. valmanifesten 
analyserade mot basis av CMP:s kodschema överensstämmer resultaten i 
relativt hög utsträckning. När integrationsdimensionen exkluderas som i 
figuren nedan placerar sig förvisso partierna sammantaget något längre till 
vänster jämfört med i figur 5.6. Precis som antytts tidigare beror detta 
framförallt på EMU-frågan och att den i Hix kodschema faller under integrations
dimensionen och inte under den politiska och ekonomiska dimensionen. 

Jämfört med 1994 är det i hög utsträckning samma partier som befinner 
sig till vänster respektive till höger längs dimensionen. När man slår samman 
den ekonomiska och politiska dimensionen kan man också konstatera att det 
sker ett visst närmande mellan partierna i socioekonomiska frågor. Standard
avvikelsen minskar från 13,5 till 12,2. Närmandet mellan partierna är dock 
något större över tid om man jämför analysen av manifesten med CMP:s 
schema jämfört med Hix schema, vilket också det kan hänföras till 
integrationsdimensionen. Eftersom partierna är mer samstämda i integrations
frågor jämfört med i socioekonomiska frågor slår det igenom tydligare när 
CMP.s schema tillämpas. 

Det är framförallt två partier, tyska FDP och österrikiska LIF, vars positioner 
förändras i relativt hög utsträckning när deras valmanifest analyseras med 
Hix, respektive CMP:s kodschema. Det förra placerar sig betydligt längre till 
vänster och det senare betydligt längre till höger. I FDP:s fall beror det på att 

67 För beräkningsgrunderna se appendix 3 
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partiet lägger särskild tonvikt vid EMU-frågan. I LIF:s fall hänger det samman 
med att partiet lägger särskild tyngdpunkt vid åtgärder som till exempel öppenhet, 
transparens och demokrati i syfte att undvika framtida korruptionsskandaler. 

Figur 5.9 Den politiska och ekonomiska dimensionen 1999, Hix kodschema 
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Kommentar: Medelvärdet för partierna i u ndersökningen är exklusive ELDR och VLD -1 1 
(inklusive ELDR och VLD -0,9) och standardavvikelsen 12,2 (inklusive ELDR och VLD 
11,9) Samtliga partiers Europavalmanifest har kodats av författaren med utgångspunkt från 
Hix kodschema. Schemat presenteras i appendix 2. VLD har exkluderats från beräkningen 
eftersom det utdrag ur valmanifestet som data i figuren baserar sig på inte förefaller vara 
representativt för partiet. 

Det man kan konstatera mot bakgrund av standardavvikelsen är att det 
har skett ett visst närmande mellan partierna även om förändringarna för de 
flesta av partierna inte är särskilt stora. RV intar fortfarande en ytterlighets
position till vänster. Längst ut till höger återfinns däremot WD istället för 
PRL. Mellan dessa ytterligheter kan man grovt indela partierna i två grupper, 
där den ena gruppen placerar sig till vänster och den andra till höger om noll. 

Partierna positionerar sig således som förväntat längs den ekonomiska 
och politiska dimensionen och stämmer därmed relativt väl överens med 
framförallt expertbedömningar av partiers positioner längs den socioekonomiska 
dimensionen. Graden av överensstämmelse med undersökningar baserade på 
väljarnas utlåtande över partiernas positioner är däremot något lägre.68 Det 
man kan se om man studerar de olika dimensionerna var och en för sig är att 
för några av partierna överväger den politiska dimensionen till förmån för 
den ekonomiska och vice versa. SFP placerar sig till exempel betydligt 
längre till vänster jämfört med vad man kunde förvänta sig enligt såväl 

68 Huber, John & Inglehart, Ronald, 1995, samt Oscarsson, Henrik, 2001 
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expertbedömningar som väljarundersökningar, men även i förhållande till 
innehållsanalysen mot bakgrund av CMP:s kodschema. 

ELDR placerar sig också relativt långt till vänster jämfört med de övriga 
partierna. Som nämnts tidigare tycks det vara en effekt av att partier med ett 
starkt miljöengagemang även har lyckats få med denna fråga i det gemen
samma valmanifestet, trots att alla partier, att döma av de nationella 
valmanifesten, inte delar detta engagemang. 

5.5.5 Integrationsdimensionen 
Även längs integrationsdimensionen minskar avståndet något mellan 
partierna. Minskningen är dock inte särskilt omfattande, vilket kan förstås 
med utgångspunkt från att skillnaderna mellan partierna, bortsett från några 
av dem, var förhållandevis liten redan 1994. Det man tydligt kan se i figuren 
är, vilket också konstaterades i kapitel tre, att det längs denna dimension 
finns två falanger inom ELDR. Centern och Keskusta har, tillsammans med 
DP från Luxemburg, en annorlunda syn på hur EU ska utvecklas framgent 
jämfört med de övriga partierna. 

Att Centern och Keskusta skulle inta denna position är precis vad man 
kunde förvänta mot bakgrund av tidigare forskning.69 Det som däremot är 
lite förvånande är DP:s position. Partiet har spelat en central roll inom ELDR 
varför man hade kunnat anta att partiet skulle ha en liknande inställning som 
de flesta övriga partierna. Även om partiet till exempel pläderar för att 
subsidiaritetsprincipen ska tolkas som en federal lösning för integrations
projektet, framgår det av DP:s valmanifest att partiet har farhågor att 
integrationsprocessen ska leda till att man inom EU inte tar tillräcklig hänsyn 
till de små ländernas förutsättningar och då särskilt i relation till den fortsatta 
utvidgningen av EU. Partiet lyfter därmed i synnerhet fram vikten av att man 
inom EU tar särskild hänsyn till medlemsländernas suveränitet och att EU 
även fortsättningsvis utgör ett samarbete mellan suveräna stater. 

69 Ray, Leonard, 1999 

206 



Figur 5.10 Integrationsdimensionen (Independence/Integration) 1999, Hix kodschema 
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Kommentar: Medelvärdet för partierna i undersökningen är exklusive ELDR och VLD 4,6 
(inklusive ELDR och VLD 5,8) och standardavvikelsen 11,5 (inklusive ELDR och VLD 10,7) 
Samtliga partiers Europavalmanifest har kodats av författaren med utgångspunkt från Hix 
kodschema. Schemat presenteras i appendix 2. VLD har exkluderats från beräkningen 
eftersom det utdrag ur valmanifestet som data i figuren baserar sig på inte förefaller vara 
representativt för partiet. 

Det parti som i förhållande till 1994 uppvisar den största förändringen längs 
den här dimensionen är danska RV. Partiet går från att vara den minst 
integrationsvänliga till att nu inta i det närmaste samma position som sin 
partikollega Venstre från Danmark. Den främsta anledningen till partiets 
förändrade position är att det i sitt valmanifest på en rad punkter vill stärka 
Europaparlamentets roll. De danska undantagen är inte heller lika fram
trädande i manifestet från 1999 som 1994, vilket utgör en antydan om den 
helomvändning som partiet sedermera skulle göra i just den frågan vid sitt 
landsmöte 2001, dvs. att kräva att Danmark ansluter sig fullt ut till EU och 
att de danska undantagen upphävs.70 

Även V, SFP, och FP rör sig i mer integrationsvänlig riktning jämfört 
med 1994, vilket är helt enligt förväntningarna. Att även WD gör det är 
däremot oförmodat eftersom partiet enligt Leonard Rays expertstudie är 
djupt splittrat i integrationsfrågan, varvid man hade kunnat förvänta sig att 
partiet rörde sig i motsatt riktning. 

Analysen av ELDR:s respektive ett antal av ELDR:s medlemspartiers 
Europavalmanifest ger således vid handen att det sker ett visst närmande 
mellan partierna. När det gäller den socioekonomiska skiljelinjen pekar dock 
resultatet åt lite olika håll. När valmanifesten kodas med utgångspunkt från 

70 Det Radikale Venstre, Ophaevelse av forbeholdene, Resolution, Landsmöte, 15-16 sept 2001 
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CMP.s kodschema kan man se att skillnaderna mellan partierna minskar, 
även om det till viss del förefaller bero på att integrationsdimensionen är 
inkluderad i CMP:s kodschema. När valmanifesten kodas med hjälp av Hix 
kodschema kan man se att minskningen sker längs den politiska dimensionen 
men att skillnaderna mellan partierna däremot ökar längs den ekonomiska 
dimensionen. Sammantaget dvs. om man sammanför den politiska och 
ekonomiska dimensionen till en dimension kan man dock även här konstatera 
att det sker ett visst närmande mellan partierna. Precis som förväntat sker 
även ett visst närmande mellan partierna längs integrationsdimensionen. Det 
innebär att ELDR åtminstone i någon mening kan sägas uppfylla en 
integrativ funktion internt i den egna partiorganisationen. Det är i sin tur en 
viktig förutsättning för att ELDR ska kunna fullgöra samma funktion externt 
gentemot väljarna i Europa. Eftersom en sådan process kan skönjas inom 
ramen för det europeiska partisamarbetet skulle man kunna förvänta sig en 
liknande utveckling även på nationell nivå, dvs. att integrationsprocessen är så 
pass genomgripande att den även spiller över på partiernas nationella politik. 

5.6 Medlemspartiernas positioner i de nationella valen 
För att kunna studera i fall det, till följd av partisamarbetet, även sker någon 
form av spill-over effekt på den nationella partipolitiken används CMP:s data 
som baseras på analyser av partiernas nationella valmanifest.71 Eftersom de 
nationella valen infaller olika i EU:s olika medlemsländer har det varit nödvändigt 
att skapa referenspunkter för att göra en jämförelse möjlig. Referenspunkterna i 
undersökningen är de år då det genomförts val till Europaparlamentet. I de 
fall där de nationella valen och Europavalen inte infaller samtidigt har 
primärt data från det val som infaller närmast före Europavalen använts. 

Om man studerar hur partierna positionerar sig i förhållande till varandra 
över tid visar det sig att spridningen mellan partierna minskar mellan 1979 
till 1989. Standardavvikelsen minskar från 22,04 till 15,23, vilket talar för att 
det sker ett närmande mellan partierna. Eftersom detta rör en period då 
partisamarbetet befann sig i en stagnationsfas torde förändringen dock 
snarare vara en följd av den internationella händelseutvecklingen än 
partisamarbetet i sig.72 

71 Budge, lan, et al. 2001 
72 Det är till exempel inte helt orimligt att anta att förändringen är en följd av kalla 
krigets slut och de omvälvningar i Öst- och Centraleuropa som det medförde. 
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I och med att partisamarbetet tog fart igen under böljan av 1990-talet 
skulle man därmed ha kunnat förvänta sig att samma tendenser som råder 
inom ELDR, dvs. att det sker ett visst närmande mellan partierna återfinns 
även mellan partierna på nationell nivå. Så är emellertid inte fallet. Jämfört 
med 1989 ökar skillnaderna mellan partierna från 1989 till 1994, då standard
avvikelsen ökar från 15,23 till 19,78. 

Figur 5Al Medlemspartiernas positioner på nationell nivå 1994 (socioe konomisk vänster-
högerskala) 
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Kommentar: Medelvärdet för partierna i undersökningen är 7,4 och standardavvikelsen 20,4. 
Källa: Budge, lan et al. 2001 

Eftersom de data som jag har att tillgå från CMP inte sträcker sig längre än till 
1998 saknas uppgifter för länder och partier som genomfört val 1999. Trenden 
för de tolv partier som redovisas i figur 5.12 är emellertid densamma dvs. 
skillnaderna fortsätter att öka. Standardavvikelsen ökar från 20,4 1994 till 
24,6 1998. Den integration som har kunnat påvisas genom analysen av 
partiernas Europavalmanifest förefaller därmed vara en relativt isolerad 
företeelse inom ramen för det liberala partisamarbetet. 

Det finns ett antal tänkbara orsaker till varför det inte sker något närmande 
mellan partierna på nationell nivå. Det kan till exempel ha att göra med att det är 
andra frågor som står på dagordningen i de nationella valen jämfört med i 
Europavalen. Frågor som inte alltid ligger inom EU:s kompetensområde 
varför det inte heller finns någon större anledning för partierna att samordna 
politiken. Det kan också bero på att partierna av strategiska skäl inte kan 
förändra sin politik i alltför hög utsträckning på nationell nivå eftersom det 
skulle skapa interna problem, men även rubba den nationella partikonkurrensen. 
Oavsett vad det beror på visar analysen av partiernas nationella valmanifest 
och Europavalmanifest att sammanflätningen mellan den nationella och den 
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europeiska nivån inte förefaller vara särskilt genomgripande, alternativt endast 
partiell, i så motto att man inte enbart i analytiska utan även i faktiska termer 
kan göra en åtskillnad mellan politik på europeisk respektive nationell nivå. 

Om man mot bakgrund av figur 5.11 och 5.12 jämför partiernas positioner på 
nationell nivå med deras positioner i Europavalen kan man således konstatera 
att skillnaderna är relativt stora. Om man även jämför hur partierna positionerar 
sig i Europavalen samt de nationella valen med expertbedömningar och 
väljarundersökningar stämmer partiernas positioner i Europavalen bättre 
överens med hur partierna karaktäriseras i såväl expertbedömningar som 
väljarundersökningar. Det förefaller därför som om såväl experter som 
väljare grundar sina bedömningar på andra saker än vad partierna explicit 
säger i sina valmanifest, åtminstone att döma av skillnaderna mellan de olika 
metoderna att fastställa partiernas positioner på nationell nivå. 
Figur 5.12 Medlemspartiernas positioner på nationell nivå 1998 (socioekonomisk vänster-högerskala) 
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Kommentar: Medelvärdet för partierna i undersökningen är 10,8 och standardavvikelsen 24,6. 
Källa: Budge, lan et al. 2001 

5.7 Partiers positioner längs vänster-högerskalan - en jämförelse 
Nedan jämförs de åtta vänster-högerskalor som använts för att analysera ELDR:s 
medlemspartiers socioekonomiska positioner över tid, dvs. Huber och Ingleharts 
expertbedömning av partiers positioner från 1995, (tabell 3.4)73 Henrik 
Oscarssons väljarundersökning från 1999, (tabell 3.5)74 de liberala partiernas 
positioner i Europavalen 1994, (figur 5.1 och 5.4) och 1999 (figur 5.6 och 5.9), 
samt partiemas positioner på nationell 1994, respektive 1998 (figur 5.11 och 5.12)75. 

73 Huber, John & Inglehart, Ronald, 1995 
74 Oscarsson, Henrik, 2001 
75 Budge, lan et al. 2001 
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Sammantaget har tre olika sätt att fastställa partiers positioner använts i 
den här avhandlingen. I ett första skede användes Huber & Ingleharts 
expertbedömning av partiers positioner längs höger-vänsterskalan från 1995. 
Huber & Ingleharts studie tillhör en av de mest spridda studierna av partiers 
positioner och som sådan har den haft stor betydelse för förståelsen av det 
politiska landskapet i olika länder. Studien utnyttjas därför som en analytisk 
utgångspunkt framförallt i kapitel tre, men även i det här kapitlet för att 
bedöma var den ideologiska tonvikten i ELDR vilade i mitten av 1990-talet. 
Nackdelen med expertbedömningar är emellertid att de enbart tenderar att ge 
en ögonblicksbild av partiers positioner vid en given tidpunkt. Eftersom 
partiers positioner inte är statiska utan kan förändras över tid kompletterades 
expertbedömningen med en undersökning av partiernas positioner från 1999. 
Den senare undersökningen som utförts av Henrik Oscarsson, baseras på 
väljarundersökningar i samband med Europavalet 1999. 
Figur 5.13 Jämförelse mellan Huber & Ingleharts respektive Oscarssons studie 
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Som figur 5.13 visar är överensstämmelsen, trots tidsskillnaden och 
skilda tillvägagångssätt, relativt god mellan dessa två studier. Vid en 
regressionsanalys framgår det att sambandet mellan dessa två är det starkaste 
av de åtta olika vänster-högerskalor som jämförs. Det är endast i fyra fall 
som experterna inte förefaller vara överens med väljarna. Det gäller LIF, FP, 
WD och V, som avviker från de övriga partierna. 

Dessa två undersökningar har som nämnts ovan bildat utgångspunkt för 
analysen av var den ideologiska tyngdpunkten i ELDR vilar. De två har i sin 
tur jämförts med det sätt att fastställa partiers positioner som utgjort den 
huvudsakliga metoden i det här kapitlet, dvs. innehållsanalys av partiers 
Europavalmanifest. 

I kapitlet har jag kunnat konstatera att resultatet av innehållsanalysen i 
grova drag stämmer överens med såväl Huber & Ingleharts expertbedömning 
som Oscarssons väljarundersökning. Det gäller framförallt när man analyserar 
partiernas positioner i ekonomiska termer. Sambandet mellan innehållsanalysen 
och Huber & Ingleharts samt Oscarssons undersökningar är dock inte 
tillnärmelsevis lika starkt som mellan expertbedömningen och väljar-
undersökningen. De flesta partier som karaktäriseras som socialliberala 
partier i de två undersökningarna kan emellertid också karaktäriseras som 
socialliberala mot bakgrund av analysen av partiernas Europavalmanifest. I 
några fall stämmer de dock inte överens. De partier som kraftigt avviker från 
såväl de övriga partierna som från förväntningarna har i det här kapitlet 
analyserats i anslutning till de två Europaval som ingår i undersökningen. I 
de allra flesta fallen finns det också rimliga förklaringar till varför vissa 
partier avviker från det förväntade i de olika undersökningarna. 

För att fastställa partiers positioner med utgångspunkt från deras 
Europavalmanifest har två olika kodscheman använts, det ena utvecklat 
inom ramen för CMP och det andra utvecklat av Simon Hix. Om man jämför 
dessa två undersökningar med Huber & Ingleharts respektive Oscarssons 
studie, visar det sig att analysen baserad på Hix kodschema i något högre 
utsträckning stämmer överens med Huber och Ingleharts studie jämfört med 
när manifesten analyseras mot basis av CMP. 
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Figur 5.14 Jämförelse mellan partiernas positioner i Europavalet 1999 fastställda mot basis av 
CMP:s respektive Hix kodschema 
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Som figur 5.14 visar stämmer positionerna för vissa av partierna relativt väl 
överens i vissa fall men inte i andra. Som nämnts tidigare beror skillnaderna 
mellan de två undersökningarna på att integrationsdimensionen är inkluderad 
i det ena fallet, dvs. i CMP:s schema, men inte i det andra, dvs. i Hix schema. 

Om man utgår från Huber och Ingleharts expertbedömning, vilket i och 
för sig inte behöver vara den givna utgångspunkten, förefaller Hix schema, 
jämfört med CMP:s, något mer tillämpbart när partiers socioekonomiska 
positioner i Europavalen ska fastställas. Det primära skälet till att CMP:s 
schema användes i den här undersökningen var emellertid den möjlighet det 
öppnade för att jämföra hur partierna positionerar sig i Europavalen med 
redan existerande data för de nationella valen. Det jämförelsen i figur 5.15 
mellan resultaten i den här undersökningen och med CMP:s data från 
nationell nivå visar är emellertid att partierna positionerar sig annorlunda på 
nationell respektive europeisk nivå. Den främsta orsaken till att så är fallet är 
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möjligen något trivial dvs. att det är olika frågor som avhandlas på europeisk 
respektive nationell nivå, på grund av att EU och nationalstaterna har delvis 
olika kompetensområden. Det är också andra frågor som har stått på 
dagordningen i Europavalen jämfört med i de nationella valen. Det detta 
dock indikerar är som tidigare nämnts att EU som ofta beskrivs i termer av 
ett dynamiskt flernivåsystem ännu inte förefaller vara så sammanflätat på 
alla plan som många forskare vill påstå. 

Figur 5.15. Jämförelse mellan partiernas positioner i nationella val 1998 och Europavalen 
1999 fastställda mot basis av CMP:s kodschema 
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I den här jämförelsen mellan de olika sätten att fastställa partiers 
positioner har även partiernas positioner i de nationella valen dvs. med 
utgångspunkt från CMP:s data jämförts främst med Huber och Ingleharts 
men även Oscarssons studie. Det man hade kunnat förvänta sig är att 
överensstämmelsen mellan CMP:s data från 1994 och Huber och Ingleharts 
skulle vara relativt stora eftersom de båda undersökningarna utgår från en 
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nationell kontext och dessutom har utförts ungefär samtidigt. Det visar sig 
emellertid även här att det finns relativt stora skillnader mellan de två 
undersökningarna. En slutsats som man möjligen kan dra från detta är att de 
experter som bedömt partiernas positioner inte baserar sina utlåtanden på det 
partierna explicit säger i sina valmanifest utan på någonting annat. Mot bakgrund 
av att sambandet mellan expertbedömningar och väljarundersökningar, och 
då inte enbart i den här undersökningen, förefaller vara relativt starkt, är det 
däremot rimligt att anta att experter istället baserar sina bedömningar av 
partiers positioner på just väljarundersökningar. 

Graden av överensstämmelse mellan de olika sätten att fastställa partiers 
positioner längs den socioekonomiska dimensionen, dvs. Huber & Ingleharts, 
Oscarssons, Europavalmanifeststudien från 1994 och 1999, baserade på CMP:s 
respektive Hix kodschema, samt data från CMP:s nationella manifeststudie, 
varierar således. Som nämnts tidigare samvarierar Huber & Ingleharts studie 
i relativt hög utsträckning med Oscarssons. Det gör även resultaten från 
Europavalmanifeststudien. Data för de nationella valen är sinsemellan också 
relativt likvärdiga. Mellan dessa tre olika grupper av undersökningar är dock 
graden av överensstämmelse betydligt lägre.76 Att det i viss utsträckning 
beror på att det rör sig om två olika politiska nivåer framstår som relativt 
klart. Om någon av de olika undersökningarna är mer korrekt än den andra 
är däremot svårt att uttala med någon säkerhet. 

5.8 Idédiffusion och partiernas idémässiga utveckling 
Trots att internationella partikontakter ofta uppges vara viktiga för partierna, 
tycks de ha märkvärdigt svårt att konkret ange på vilka punkter som kontakterna 
faktiskt har haft betydelse. Knut Heidar och Lars Svåsand skriver till exempel: 

"Samme hvor viktig og betydningsfullt internasjonalt partisamarbeid er, 
betyder det aldri, if0lge vore kilder, at partiena har måttet b0je seg for 
andre og endre sine programposter. Det er heller icke slik att partiene sier 
i klartekst at et bestemt politiskt stanpunkt eller argument er klippet fra 
programmet til et sosterparti i ett annet land - fordi det er slik en god idé.77 

I en faktoranaivs visar det sig att Huber och Ingleharts respektive Oscarssons 
studier laddar på båda komponenterna medan resultaten från Europavalmanifesten 
laddar mer på komponent ett, men att data från de nationella valen laddar mer på 
komponent två. 
77 Heidar, Knut och Svåsand, Lars 1997, s.267 
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Anledningen är enligt Heidar och Svåsand att det skulle kunna ge politiska 
motståndare retoriska gratispoänger. "Å bli "styrt fra Moskva " var aldri noe 
gunstig utgångspunkt for å slå igjennom i den offentlige debatten. Det blir 
neppe så mye bedre å vceere «styrt fra Bryssel>>."78 

Då tycks det vara betydligt enklare att framhålla påverkan i den andra 
riktningen. SFP skriver till exempel i sitt valmanifest från 1999 att "Finland 
har genom samarbetsvilja, sakkunskap och engagemang skapat en god grund 
för att påverka i EU". Detta har redan lett till resultat t.ex. när det gäller 
initiativet om den nordliga dimensionen i EU, bättre miljö och konsument
regler och de första stegen mot mera öppenhet i EU:s beslutsprocess, enligt 
nordisk modell.79 

Folkpartiets ledamot i den programkommitté som författade ELDR:s 
Europavalmanifest 1994, menade att de nordiska deltagarna bidragit med 
åsikter om bland annat öppenhet, arbetslöshet och miljöfrågor.80 Handläggare 
vid centerns riksdagskansli gör bedömningen att centern, som medlem i den 
liberala partigruppen i EP, har haft inflytande över partigruppens politik och 
nämner områden som det nordliga perspektivet, synen på europasamarbetet, 
regionernas roll, utvidgningen och då särskilt mot Baltikum, en restriktivare 
narkotikapolitik samt miljöfrågor.81 Flera av de övriga respondenterna är 
inne på samma linje dvs. att de på olika sätt har förmått påverka den gemen
samma politiken inom ELDR. 

Partierna kan således relativt enkelt påvisa att det skett en påverkan i en 
riktning, från de nationella partierna till ELDR, men kan eller vill däremot 
sällan ge exempel på någon påverkan i den andra riktningen, från ELDR till 
den nationella nivån. Den här studien av partiernas Europavalmanifest visar 
emellertid, trots att partierna är ovilliga att medge det, att de nationella 
partierna tenderar att påverkas idémässigt via partisamarbetet inom ELDR. 
Ett tecken på det är att det sker ett visst närmande mellan partierna över tid. 
Resultaten visar att partierna närmar sig varandra längs såväl den socio-
ekonomiska som integrativa skiljelinjen. Partierna förefaller dock ha problem att 
överbrygga olikheterna i ekonomiska frågor där skillnaderna mellan partierna 
snarare växer medan man i politiska frågor kommer varandra något närmare. 
Mot bakgrund av den organisatoriska integration som har skett inom ELDR hade 

78 Ibid 
79 SFP, Vision om EU:s mission, 1999, s. 2 
80 Intervju 97 08 15: Carl B Hamilton 
81 Intervju 97 09 23: Magnus Wallerå och Henrik Sjöholm 
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man dock kurmat förvänta sig en mer omfattande integration på det idémässiga 
planet än vad man kan utläsa av partiernas Europavalmanifest. Den idémässiga 
integrationen förefaller vara en betydligt trögare process än den organisatoriska, 
vilket kan antyda att det är här det liberala partisamarbetets akilleshäl återfinns. 

Att det ändå sker ett visst närmande mellan partierna skulle i och för sig 
kunna vara ett led i någon allmän konvergens mellan samtliga partier i Europa. 
Någon sådan står dock inte att finna, åtminstone inte i socioekonomiska frågor.82 

Det förefaller därför rimligare att utgå från att den tendens inom som påvisats i 
det här kapitlet rör sig om en europeiseringsprocess vilken i sin tur är en följd av 
någon form av idédiffusion inom ramen för det liberala partisamarbetet. 

När det gäller förekomsten av kontaktkanaler och möjligheter till interaktion, 
mellan aktörerna, vilket är en förutsättning för att det ska kunna ske någon 
form av idédiffusion, visar analysen av ELDR:s kongresser att man under 
programarbetets gång varit mån om att förhandla sig fram till en gemensam 
syn i så många frågor som möjligt. På så sätt har kanaler för kommunikation 
i olika frågor upprättats. Eftersom programskrivandet pågick parallellt på 
europeisk och nationell nivå och att samma personer ofta var involverade i 
de parallella processerna, talar för att närmandet inte är slumpmässigt utan 
mycket väl kan bero på en diffusion av idéer mellan partierna. 

En grundläggande förutsättning för att idédiffusion ska äga rum är dock 
att det finns en intern mottaglighet hos den presumtiva mottagaren.83 

Partierna har förvisso via sitt medlemskap i ELDR formellt sett förbundit sig 
till vissa idéer, men det finns inget som kan tvinga partierna att anpassa sig 
fullt ut. Med andra ord är det inte givet att ett parti adopterar en idé enbart 
för att den utgör en gängse uppfattning inom ELDR. Ett parti som ständigt 
obstruerar kan förvisso ombes att lämna partisamarbetet, med risk att då gå 
miste om de fördelar som följer av att vara medlem i ett partinät eller en 
partigrupp, som till exempel ekonomiska och personella resurser, fördelning 
av platser i utskott, ordförandeposter etc. Det ska vägas mot vad det kan 
kosta att byta ståndpunkt i en för partiet grundläggande fråga. Det kan till 
exempel skapa oenighet på den interna arenan, vilket i sin tur kan försvåra 
möjligheten att nå partiets övergripande målsättningar på andra arenor.84 Det 
kan också leda till att man förlorar väljarstöd och därmed inflytande, eller får 
svårigheter att samarbeta inom ramen för en koalitionsregering. 

S2 Budge, lan & Bara, Judith, 2001, s.57-58 
8. Karvonen, Lauri, 1981 s. 232-233 
84 Sjöblom, Gunnar, 1968 
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En förutsättning för att idédiffusion ska kunna ske är således att det finns 
en intern mottaglighet eller att det finns ett behov hos den mottagande parten. 
Ett sådant tillfälle kan vara när ett parti ställs inför ett nytt policyområde som 
till exempel den europeiska integrationsprocessen. Men behovet kan också 
ligga på ett mer krasst plan, som när ett parti drabbas av upprepade 
valförluster och kopierar eller imiterar ett annat parti i syfte att framstå som 
mer lockande på väljararenan. 

Det analysen av valmanifesten på europeisk och nationell nivå visar är 
emellertid att integrationen mellan de liberala partierna är begränsad i så 
motto att närmandet mellan partierna enbart sker inom ramen för det europeiska 
partisamarbetet. Om man studerar hur partierna positionerar sig på nationell 
nivå kan man under 1990-talet istället se en motsatt tendens, dvs. att 
skillnaderna mellan partierna ökar. Det torde, trots att kontaktkanaler mellan 
ELDR:s medlemspartier har etablerats, bero på att behovet av att samordna 
politiken på nationell nivå är relativt lågt eftersom det fortfarande råder stora 
skillnader mellan hur länderna till exempel organiserar sina välfärdssystem. 
Därmed är det inte lika givet att idédiffusion äger rum och möjligen finns 
inte heller några starka incitament för att interaktionen på den här nivån ska öka. 

Det som blir uppenbart när man studerar Europavalmanifesten, men även 
hur partierna positionerar sig på nationell nivå, är att partierna främst har 
svårigheter att överbrygga skillnader i ekonomiska frågor. Även om det har 
skett ett visst närmande mellan partierna är det fortfarande möjligt att göra 
en distinktion mellan socialliberala och marknadsliberala partier. Den är 
dock inte helt glasklar och följer inte alltid den distinktion mellan partierna, 
baserad på expertbedömningar och välj arundersökningar, som presenterades 
i kapitel tre. 

När det gäller integrationsdimensionen stämmer antagandet från kapitel 
tre betydligt bättre, bortsett från att DP från Luxemburg i sitt valmanifest 
framstår som betydligt mer EU-skeptiskt än förväntat. I Rays undersökning 
som refereras i kapitel tre framställs även det holländska WD och de båda 
belgiska partierna som allt mer kritiska till integrationen. Någon sådan tendens 
har inte kunnat konstateras mot bakgrund av partiernas Europavalmanifest. 

Förutom att partiernas ideologiska positioner givetvis har en betydelse för 
om ett närmande mellan partierna överhuvudtaget är möjligt, antogs i kapitel 
två att även andra strukturella faktorer kan ha betydelse för om ett närmande 
mellan partierna kan ske, däribland fraktionalisering, storlek, position på 
nationell nivå, samt opinionsläget i EU-frågan. Analysen av valmanifesten 
visar att fraktionalisering i vissa fall tycks ha betydelse men inte i andra. I 
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Centerns och möjligen i Keskustas fall verkar det troligt att den interna 
fraktionaliseringen bromsar ett eventuellt närmande mellan dessa partier och 
de övriga medlemspartierna. När det gäller RV och WD tycks det dock inte 
ha haft något större inflytande över partiernas positioner. Något tydligt mönster 
när det gäller partiernas storlek och hur man rör sig i förhållande till varandra, 
dvs. att små partier skulle ha ett större behov av att anpassa sig än stora, står 
inte heller att finna. Om man jämför C och FP blir det till exempel uppenbart 
att upprepade valnederlag inte är tillräckligt för att ett parti ska ge sig till att 
imitera eller kopiera idéer. Idéerna måste också passa partiet, vilket är fallet 
när det gäller FP men inte C, åtminstone inte längs integrationsdimensionen. 

Inte heller när det gäller partiernas position på nationell nivå, om man 
sitter i regering eller inte förefaller påverka partiernas rörelseriktning. Vid 
valet 1994 var det enbart ett fatal partier som satt i regeringsställning. I valet 
1999 ingick däremot hälften av de undersökta partierna i regeringskoalitioner, 
vilket inte tycks ha hindrat partierna från att positionera sig som de gör. 
Däremot förefaller det nationella opinionsläget i integrationsfrågan ha haft 
betydelse i några fall för hur partierna positionerar sig. 

Förutsättningarna för att ett närmande ska kunna komma till stån d varierar 
således mellan de olika partierna i undersökningen. En grundläggande 
förutsättning är givetvis att de ideologiska skillnaderna inte är alltför stora 
mellan partierna. Om Stuttgartdeklarationen, i enlighet med stadgarna, också 
i realiteten hade fungerat som en gate-keeper, dvs. att enbart partier som 
omfattar de gemensamma idéerna hade kunnat bli medlemmar i ELDR, hade 
med all sannolikhet partinätets förmåga att uppfylla den integrativa 
partifunktionen varit större. Möjligheterna att faktiskt utöva den funktionen 
och på så sätt bidra till integrationen av Europa hade däremot, med en strikt 
tillämpning av gate-keeperfunktionen, begränsats avsevärt eftersom det 
medfört att färre partier hade kunnat bli medlemmar i ELDR. Därmed hade 
ELDR också riskerat att förlora den inflytelserika rollen som tredje största 
partinät och partigrupp i Europaparlamentet. 
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6 

ELDR i Europaparlamentet1 

6.1 Inledning 
Den liberala partigruppen i Europaparlamentet har tidigare varit relativt autonom i 
förhållande till ELDR.2 Av kapitel fyra framgick det emellertid att länken mellan 
ELDR och partigruppen successivt stärkts, såväl organisatoriskt som idémässigt, 
vilket talar för att ELDR i viss utsträckning förmår utgöra en politisk bas för 
partigruppen och ge gruppen politiska riktlinjer. I det dagliga politiska arbetet 
inom EU, utgör emellertid fortfarande gruppen en central nod i partinätet 
och torde därigenom ha ett stort inflytande över den politik som utformas 
inom ramen för ELDR. Det är därmed sannolikt att politiken utvecklas i ett 
samspel mellan de två noderna även om det är den extraparlamentariska noden 
som gör anspråk på att ge gruppen riktlinjer bland annat via det gemen
samma Europavalmanifestet för att på så sätt legitimera gruppens aktiviteter. 

Inom det liberala partinätet är det emellertid inte enbart ELDR som gör 
anspråk på att ge politiska riktlinjer till gruppen. Eftersom det är nationella 
partier som kontrollerar utnämningen av enskilda parlamentariker förväntas 
också de ställa krav på hur de 'egna' ledamöterna ska rösta i olika frågor. 
Det gäller inte minst, som flera undersökningar visar, ledamöter vars partier 
sitter i regeringsställning på nationell nivå.3 I det läget riskerar ledamöterna 
att hamna i ett "korstryck" av förväntningar och krav från såväl ELDR som 
respektive nationellt parti, vilket i sin tur kan antas försvåra den liberala 
gruppens möjligheter att hålla samman internt och därmed även möjlig
heterna att nå inflytande i Europaparlamentet.4 

Såväl den extraparlamentariska som den parlamentariska noden i det liberala partinätet 
heter ELDR. För att undvika sammanblandningar mellan de två noderna i texten benämns 
enbart den extraparlamentariska noden ELDR medan den parlamentariska noden benämns 
antingen den liberala partigruppen alternativt enbart liberala partigruppen eller partigruppen. 
2 Hrbek. Rudolf, 1988 
3 Hix, Simon, & Lord, Christopher, 1996, se även Hix, Simon, 1997 
4 Lodge, Juliet, 1989, s.63, se även Gidlund, Gullan, 1992, s.104 
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Om partierna fortsätter att närma sig varandra idémässigt, som tidigare 
kapitel har visat, är problemet av övergående natur. Analysen av ELDR: s 
medlemspartier visar emellertid att det fortfarande finns vissa idémässiga 
skillnader mellan partierna i ELDR i frågor av såväl socioekonomisk som 
integrationskaraktär, vilket torde avspegla sig i hur ledamöter i gruppen 
röstar. Om det dessutom är så att partier och då främst regeringspartier, i takt 
med att Europaparlamentets makt ökar, väljer att stärka länken till de egna 
ledamöterna i Europaparlamentet kan det också förväntas påverka samman
hållningen i negativ riktning. 

Åtminstone två motsatta tendenser förefaller således prägla möjligheterna 
för den liberala gruppen att agera enhetligt i Europaparlamentet. Genom att 
studera den interna sammanhållningen, vilket är det primära syftet i det här 
kapitlet, är det möjligt att dels studera styrkan i dessa tendenser, dels studera 
hållfastheten i länken mellan de nationella partierna och respektive nationell 
partidelegation i gruppen. 

Kapitlet inleds med en undersökning av gruppens interna sammansättning 
över tid för att på så sätt karaktärisera vilka partier som är medlemmar i 
gruppen och hur det i sin tur kan antas påverka förutsättningarna att nå 
sammanhållning. Undersökningen baseras i huvudsak på kartläggningen av 
ELDR:s medlemspartier i kapitel tre och fem. Därefter följer en studie av 
gruppens interna organisation i sin kontext, dvs. Europaparlamentet eftersom 
även det kan antas påverka möjligheterna att samarbeta. Därpå följer en kart
läggning av den interna sammanhållningen i partigruppen mellan 1981-1999. 
Kapitlet avslutas med en analys av länken mellan partigruppen och de 
nationella partierna. 

6.2 Metod och material 
Undersökningen av gruppens sammansättning över tid baseras i huvudsak på 
bearbetning av tidigare forskning om de enskilda partierna, offentligt utgivet 
material rörande mandatfördelningen i Europaparlamentet, samt material 
publicerat av partigruppen. Studien av partigruppens struktur och arbetsmetoder 
grundar sig dels på offentliga dokument som till exempel partigruppens 
arbetsordning, dels på direkt observation och intervjuer. Kartläggningen av 
den interna sammanhållningen i partigruppen bygger på uppgifter hämtade 
från Europaparlamentets protokoll publicerade i Europeiska Gemenskapernas 
Officiella tidning, C-serien. 
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Data för åren 1981-1994 har insamlats av Thierry Coosemans. Det rör sig 
om totalt 1065 s.k. roll call votes, RCV, eller voteringar med namn-upprop i 
Europaparlamentet.5 Uppgifterna för den Qärde mandatperioden, dvs. mellan 
1994-1999, är egenhändigt insamlat och utgör ett slumpmässigt urval av 329 
voteringar. Data för den femte mandatperiodens första halvår har insamlats 
av Simon Hix inom ramen för forskningsprojektet, EPRG, och rör 246 
voteringar. Totalt handlar det således om 1640 voteringar från 1981 till 
1999. Samtliga resultat som presenteras i det här kapitlet bygger på mina 
egna bearbetningar av det insamlade materialet. 

Roll-Call Votes, RCV, utgör en speciell form av voteringar i Europa
parlamentet. Normalt sett avgörs omröstningarna i Europaparlamentet genom 
handuppräckning. Parlamentets president bedömer därefter visuellt vilket yrkande 
som vunnit majoritet. I de fall där presidenten är osäker på utfallet eller om 
någon begär det sker omröstningarna elektroniskt.6 Vid en elektronisk omröstning 
registreras enbart det totala antalet röster (för, mot resp. avstår) och således inte 
hur varje enskild ledamot röstar.7 Omröstning kan enligt Europaparlamentets 
arbetsordning även ske via RCV om en partigrupp eller minst 32 av parlamentets 
ledamöter skriftligen begär det dagen innan omröstningen. RCV kan också begäras 
av en majoritet av de närvarande ledamöterna i plenum.8 Vid RCV eller 
votering med namnupprop registreras vaije ledamots ställningstagande (för, mot 
eller avstår) i Europaparlamentets protokoll. Eftersom voteringar med RCV enbart 
utgör en minoritet av andelen omröstningar, ca 15 %, som sker i Europa
parlamentet har det ifrågasatts om de kan anses vara representativa för leda
möternas åsikter i olika frågor.9 Framförallt mot bakgrund av att det kan ligga 
strategiska motiv till grund för att man begär RCV, som till exempel att en 
partigrupp vill offentliggöra sin egen ståndpunkt i en fråga.10 Det är heller 
inte helt ovanligt att partigrupperna kompromissar och kohandlar med varandra 
om utfallet i dessa voteringar, vilket i så fall riskerar att snedvrida utfallet." 
Dessa data är emellertid de enda som finns att tillgå om man vill studera hur 
enskilda ledamöter eller nationella partidelegationer har röstat. Eventuella problem 

5 Coosemans, Thierry, kommande 
6 European Parliament, Rules of Procedure, Rule 133 
7 Ibid, Rule 135:2 
8 Ibid, Rule 134 och 135:3 
9 Fass, Thorsten, 2002b, s. 12 
10 Raunio, Tapio, 1996, s. 117, se även Carubba, Clifford & Gabel, Mathew, 1999 
11 Schmidt, Olle, 2001-02-23, Nyhetsbrev, www.olles.nu 
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med RCV måste därför givetvis beaktas i analysen. Samtidigt bör man 
emellertid även beakta att intresset för hur ledamöterna röstar har vuxit i takt 
med att Europaparlamentets makt har ökat. Eftersom varje enskild ledamot 
riskerar att ställas till svars för hur han eller hon har röstat, i medierna, av sitt 
nationella parti eller av partigruppen i parlamentet, förefaller det rimligt att 
anta att representativiteten vid RCV har ökat och de eventuella snedvridande 
inslagen minskat. 

För att beräkna sammanhållningen i gruppen används måttet Index of 
Agreement, vilket är ett mått på relationen mellan de tre former av röster 
som ledamöterna av en partigrupp kan avge (ja, nej, avstår) i relation till det 
totala antalet röster som avgivits av medlemmarna i en grupp. IA= högsta 
värdet (ex. ja) - summan av de två andra värdena (nej + avstår) x 100/det 
totala antalet röster som avgivits av gruppen. Index är 100 om alla medlemmar 
röstar lika och noll om de två enheterna i formeln är lika stora. När indexet 
har ett negativt värde splittras gruppen i tre enheter.12 

Studien utgår från att ledamöterna i partigruppen strävar efter att nå så 
hög intern sammanhållning som möjligt, eftersom det maximerar möjligheterna 
att nå inflytande i parlamentet. Förutom IA som är ett mått för samman
hållningen i gruppen, indelas även alla RCV i fall där gruppen är helt enig 
respektive när det finns avvikande meningar, med särskild fokus på i vilken 
utsträckning som nationella partidelegationer avviker från gruppens majoritet. 
Eventuella avvikelser i gruppen förväntas säga någonting om styrkan i 
länken mellan de nationella partierna och respektive delegation i gruppen. 

6.3 Den liberala gruppens sammansättning över tid 
Förutom partispecifika faktorer som kan påverka partigruppers samman
sättning finns såväl extema som interna faktorer av institutionell karaktär som 
kan påverka gruppstrukturen i Europaparlamentet. Europavalen är en sådan 
faktor, vilka delvis har medfört att partigrupper tillkommit, i vissa fall gått 
upp i andra grupper, upplösts eller försvunnit. Sammansättningen av grupperna 
är därmed delvis beroende av hur väl enskilda partier lyckas i valen. 

När ledamöterna väl är på plats i Europaparlamentet kan samman
sättningen också påverkas av en rad interna förhållanden som till exempel i 
vilken utsträckning partigrupperna är beredda att öppna upp samarbetet för 
partier eller ledamöter som sedan tidigare inte har en given plats i någon grupp. 

12 Raunio, Tapio, 1996, s. 125-6, se även Âttina, Fulvio, 1990, s. 564 
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Åtminstone under de första mandatperioderna var gruppstrukturen i 
Europaparlamentet relativt instabil.13 Över tid har den emellertid stabiliserats 
något, även om det fortfarande sker omstöpningar såväl mellan som under 
mandatperioderna. Den liberala gruppen, som är relativt liten jämfört med 
socialdemokratiska, PES och kristdemokratiska, EPP, har till följd av varierande 
framgångar på väljararenan till exempel funnit det nödvändigt att hålla 
dörren öppen för så många ledamöter som möjligt för att på så sätt bibehålla 
storleken och nå den viktiga vågmästarpositionen mellan PES och EPP. 

Förutom dessa externa och interna faktorer kartläggs den liberala 
gruppens sammansättning mot bakgrund av de faktorer som skisseras i 
kapitel två och tre, dvs. ideologi, eventuell fraktionalisering, motiv, position 
på den nationella arenan, samt intern och extern opinionsstruktur. 

6.3.1 Den liberala gruppen 1953-1979 
Partigruppen Liberaler och allierade bildades den 20 juni 1953 i Kol- och 
Stålunionens Gemensamma församling i Strasbourg. Gruppen samlade elva 
av de totalt 78 nationellt utnämnda ledamöterna i församlingen. Ungefar 
samtidigt bildades även en socialistisk och kristdemokratisk grupp. Dessa tre 
grupper har sedan dess utgjort en slags ryggrad i Europaparlamentets interna 
arbete. Anledningen till att transnationella partigrupper bildades berodde på 
att man i församlingen hade beslutat sig för att fördela utskottsplatser på 
basis av ledamöternas ideologi istället för nationella hemvist. Motivet till 
denna manöver var att man så långt det var möjligt ville förhindra att det 
uppstod nationella block, vilka skulle kunna utgöra ett hinder för gemensamt 
beslutsfattande.14 

De flesta av partierna i den liberala gruppen hade sedan tidigare ett 
etablerat samarbete inom ramen för Liberala Internationalen. Precis som 
namnet antyder, Liberaler och Allierade, hade emellertid ett antal partier 
som inte kan sägas tillhöra den liberala partifamiljen i klassisk bemärkelse, 
anslutit sig till gruppen. Av den anledningen kom gruppen att karaktäriseras 
som den mest ideologiskt heterogena av de tre grupperna i den 
Gemensamma församlingen.15 

13 Raunio, Tapio, 1996, s. 91 
14 Raunio, Tapio, 2000, s.232 
15 Fitzmaurice, John, 1975, s. 109, Enligt författaren innhöll gruppen "a progressive 
element, a traditional liberal element, a conservative element and a right-wing element". 
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Under 1970-talet skedde emellertid en kvalitativ förändring av samarbetet 
i gruppen. Det berodde för det första på att nya länder anslöt sig till EU. Eftersom 
de liberala partier som därmed tillkom från Danmark och Storbritannien, 
sedan länge var medlemmar i Liberala Internationalen, föreföll det naturligt att 
det också skulle bli medlemmar i den liberala partigruppen. Varken brittiska 
Liberal Democrats eller danska Venstre ville emellertid sammankopplas med 
de högerextrema element som var allierade till partigruppen, utan krävde att 
partier som inte kunde betecknas som liberala skulle uteslutas från samarbetet 
innan något medlemskap i gruppen kunde komma i fråga. Det skedde också, 
vilket innebar att den ideologiska heterogeniteten i gruppen minskade.16 

För det andra innebar planerna på införandet av direkta val till Europa
parlamentet att behoven av samordning mellan de nationella partierna i syfte 
att legitimera partigruppernas verksamhet ökade. Som har beskrivits tidigare 
bildades därför Federationen för Europeiska Liberala och Demokratiska 
partier 1976. Det medförde i sin tur att den interna sammansättningen inte 
längre utgjorde enbart en angelägenhet för partigruppen. Av federationens 
stadgar framgår det att europaparlamentariker som är medlem i något av 
federationens medlemspartier automatiskt är medlem även i partigruppen. En 
tanke med medlemskapet i den liberala federationen sedermera det europeiska 
liberala partinätet, ELDR, är således att det ska fungera som ett slags 
ideologiskt filter för vilka partier som kan ansluta sig till partigruppen och 
att man därigenom ska fa till stånd en bättre synkronisering av vilka partier 
som kan definieras som liberala.17 

Om enskilda ledamöter eller partidelegationer, som inte är medlemmar i 
ELDR, vill ansluta sig till gruppen måste de enligt partigruppens arbets
ordning underteckna ett dokument där de uppger att de känner till ELDR:s 
och gruppens grundprinciper och stadgar, samt att de ställer sig bakom 
dessa.18 Samma ideologiska krav för medlemskap i gruppen gäller därmed 
både för medlemmar och för icke-medlemmar i ELDR. Som har framgått av 
tidigare kapitel har emellertid gruppen i hög utsträckning själva kunnat 
avgöra vilka som ska ingå i gruppen. Detta har åtminstone formellt sett skärpts 
över tid. Numera kan gruppen inte längre på egen hand avgöra vilka som ska ingå 
i gruppen utan måste först samråda med ELDR innan beslut fattas. Länken 
mellan de två noderna i partinätet har således stärkts, åtminstone formellt sett. 

16 Coosemans, Thierry, kommande 
17 Intervju, 99 02 23: Maria Åsenius 
18 Arbetsordning för ELDR, 1997, Kapitel 1, p.2 
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6.3.2 Den liberala gruppen 1979-1999 
Under de första mandatperioderna dominerades gruppen av franska partier. 
Att den franska delegationen under lång tid var den enskilt största inom 
gruppen visar sig bland annat genom att den, bortsett från den första mandat
perioden, innehade gruppledarposten.19 Delegationen som bestod av tre 
partier, Parti Républicain, PR, Centre des Démocrates Socieux, CDS, och 
Parti Radical, inordnade under paraplyorganisationen UDF, definieras alla 
som marknadsliberala partier, även om det är en något vansklig benämning 
eftersom traditionell klassificering utifrån olika partifamiljer inte riktigt låter 
sig appliceras på det franska partisystemet. De kan dock betecknas som 
relativt homogena längs den socioekonomiska skiljelinjen. Längs integrations
dimensionen skiljer sig däremot partierna något från varandra, där främst 
CDS har betecknats som integrationsvänligt, medan PR har karaktäriserats 
som betydligt mer kritiskt inställt till integrationen.20 

De flesta av de övriga partierna i gruppen, belgiska PRL och VLD, danska 
Venstre, italienska PLI och holländska WD har också karaktäriserats som 
marknadsliberala och integrationsvänliga, vilket talar för att sammanhållningen 
under de tidiga åren kan ha varit relativt god.21 Samtliga av gruppens nationella 
partidelegationer satt emellertid under hela eller delar av framförallt den första 
mandatperioden i regeringsställning på hemmaplan vilket talar för motsatsen. 

I och med att Grekland, Spanien och Portugal anslöt sig under 1980-talet 
tillkom nya partier i gruppen. Att det portugisiska PSD och katalanska 
partiet CDC blev medlemmar i gruppen innebar emellertid inte någon 
ideologisk förskjutning vare sig i socioekonomiska eller i integrationsfrågor.22 

Den marknadsliberala tendensen förstärktes snarare, särskilt eftersom ett av 
de få socialliberala partierna, tyska FDP, försvann från gruppen i och med att 
det inte lyckades erövra något mandat i valet 1984. 

19 Under de två första åren leddes gruppen förvisso av Martin Bangemann, FDP, vilket 
förmodligen var en konsekvens av att gruppen nominerade Simone Veil, CDS, till president i 
Europaparlamentet. Veil valdes också till den det direktvalda parlamentets första president. 
I samband med att hon återinträdde i gruppen utnämndes hon till gruppens ordförande. 
20 Frears, John, 1988, s. 124-5. Enligt författaren har de tre partierna rötter i konservativ, 
(PR) kristdemokratisk (CDS) respektive anti-klerikal (Parti Radical) idétradition. Se 
även Wilson, Frank, L. 1998, s. 48ff, Bell, David, S. 2000, s. 103 ff. 
21 Smith Gordon, 1972 & 1983 citerad i Humpreys, Peter & Steed, Michael, 1988, 
s. 408-9 
22 Malmström, Cecilia, 1998, s. 175. Författaren placerar partiet strax till höger om mitten 
längs den socioekonomiska skalan. När det gäller integrationsdimensionen ser partiet 
den europeiska integrationen som en möjlighet att hävda katalanska intressen gentemot 
den spanska centralmakten. 
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Den franska delegationen var fortfarande den största under den tredje 
mandatperioden (1989-1994) med sina elva mandat av totalt 49, vilket 
avspeglar sig i valet av den förre franske presidenten, Valéry Giscard d'Estaing, 
som gruppledare. Att två nya partier tillkom, det irländska marknadsliberala 
Progressive Democrats samt det spanska, socialliberala CDS23 innebar inte 
heller det någon större ideologisk förskjutning, vare sig i socioekonomiska 
eller integrationstermer, inom gruppen, och torde därmed inte ha påverkat 
den interna sammanhållningen i någon större utsträckning. Att det motsatta 
lika gärna kan vara fallet talar framförallt den interna turbulens som präglade 
partisamarbete. Trots att Giscard d'Estaing var gruppledare hindrade det inte 
honom från att mitt under mandatperioden, av inrikespolitiska skäl, plötsligt 
lämna gruppen till förmån för den kristdemokratiska gruppen, EPP.24  

Giscard d'Estaing hade visserligen först försökt slå samman ELDR och EPP, 
vilket misslyckades, dels på grund av att ELDR:s sekulära tolkningen av 
mittenpolitiken står i di rekt konflikt med synsättet inom EPP, dels på grund 
av att vissa av ELDR:s medlemspartier uppfattar sig stå närmare PES i vissa 
frågor.25 Sammanslagningsförsöket ledde istället till att den franska delegationen 
splittrades. Endast två franska ledamöter stannade kvar i gruppen, vilket 
medförde att gruppens position i parlamentet försvagades, men också en viss 
ideologisk förskjutning inom gruppen i socialliberal riktning. 

23 Hur det spanska partiet CDS ska placeras på höger-vänsterskalan är omtvistat. 
Partiet har dock i många frågor intagit en mittenvänsterposition och valde 
medlemskap i Liber ala Internationalen och ELDR ist ället för den kristdemokratiska 
eller konservativa unionen som ett sätt att visa sin ideologiska hemvist. Se till 
exempel Luz Morån, Maria, 1996, s. 326-7 
24 Germain, Gilbert, 1996, s.61. Författaren pekar på nationell strategi snarare än ideologi 
som skälet till varf ör Giscard d'Estaing valde att lämn a gruppen. Eftersom de franska 
center-högerlistorna baserades på rådande inrikesförhållanden snarare än på basis av 
association med vissa grupper i EP, medförde det att ledamötern a, som kandidera t 
på samma lista valde att sitta i fem olika grup per i parlament et. Av inrikesp olitiska 
skäl fann man det nö dvändigt att samla ledamöterna i en grupp för att på så sätt inte 
uppfattas som splittrade. Se även Chariot, lean & Chariot, Monica, 1989 
2 Lord, Christopher, 1998a 
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Tabell 6,1 Mandatfördelning i den liberala gruppen i Europaparlamentet 1979-1999 
Land Parti 1979-

1984 
1984-
1989 

1989-
1994 

1994-
1999 

1999-

Österrike Liberales Forum 1 _ 

Belgien Parti Réformateur Liberal-FDF-MCC26 

Vlaamse Liberalen en Democraten 2 
2 

3 
2 

2 
3 

3 
3 
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3 
Danmark Det Radikale Venstre 

Venstre 3 2 3 
1 
4 

1 
5 

Spanien Centro y Democratico y Social 
Convergenicia i Unio 
Centro Democratico de Catalunya 
Coalition Canaria 

2 

528  

2 
2 

1 
2 
1 

Finland Suomen Keskusta 
Svenska folkpartiet 

4 
1 

4 
1 

Frankrike Union pour la Démocratie Française 
Le Centre29 

Parti Radical 
Parti Républicain 

17 

5 

3 
4 

11 

1 

Tyskland Freie Demokratische Partei 4 4 
Irland Progressive Democrats 

Independent 1 
1 
1 1 1 

Italien Partito Repubblicano Italiano 
Partito Liberale Italiano 
Lega Nord 
I Democratici 

3 
2 5 3 

1 

6 

1 

6 
Luxemburg Demokratesch Partei 2 1 1 1 1 
Nederländerna Democraten 66 30 

Volkspartij voor Vrijheid en Démocratie 
2 
4 4 

1 
3 

4 
6 

2 
6 

Portugal Partido Social Democrata 10 9 8 
Sverige Folkpartiet Liberalerna 

Centerpartiet 
1 
2 

3 
1 

Storbritannien Liberal Democrats 2 10 
Totalt 

42 31/ 
41 49 43/ 

52 51 

Källa: Electoral Studies, ELDR Short History 

Från att ha dominerats av den franska partidelegationen saknade gruppen under 
den fjärde mandatperioden (1994-1999) nästan helt representatio n från Frankrike, 
då endast en ledamot stannade kvar i gruppen. Det ledde till att positionen 

f Från och med valet 1994 ställde PRL upp i valen tillsam mans med FDF , i valet 
1999 inkluderades även MCC. 
27 En av de tre som valdes in på PRL-FDF-MCC:s lista har valt att sitta i EPP 
281 valet 1989 ställde CDS upp i koalition med partiet Foro. 

Listan toppades av Simone Veil och bestod till största delen av kandidater som 
tillhörde CDS. 
30 D66:s ledamöter var under den första mandatperioden 1979-1984 'grupplösa'. 
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som den enskilt största nationella delegationen övertogs av portugisiska PSD 
med åtta ledamöter. Redan vid den här tidpunkten spekulerades det emellertid 
om att även portugiserna ville lämna gruppen till förmån för EPP.31 Luckan 
efter den franska delegationens avhopp fylldes dock så småningom, dels med 
danska Radikale Venstre och brittiska Liberal Democrats, båda socialliberala 
partier, dels med partier från de nya EU-medlemsländerna Finland, Sverige 
och Österrike. Tillskottet från de nya länderna innebar att den ideologiska 
tyngdpunkten skiftade ytterligare något till vänster i gruppen. Som analysen 
av partiernas valmanifest i kapitel fem visar var skillnaderna mellan partierna i 
den liberala gruppen ganska stora. Fortfarande tillhörde emellertid majoriteten 
av ledamöterna marknadsliberala partier. Däremot medförde utvidgningen att 
gruppen, som tidigare varit relativt enig längs integrationsdimensionen, att den 
splittrades i två falanger, där framförallt de finska och svenska centerpartierna 
förde in en betydligt mer kritisk inställning till integrationsprojektet. 

I syfte att stärka sin position som den tredje största gruppen i parlamentet valde 
gruppen, under den fjärde mandatperioden, att inkludera ytterligare ett parti, 
norditalienska Lega Nord. Partiet har förvisso definierats som marknadsliberal^ 
men kan inte sägas tillhöra den liberala partifamiljen i traditionell bemärkelse.32 

Mitt under den ijärde mandatperioden valde slutligen den portugisiska 
delegationen att lämna ELDR till förmån för EPP.33 Anledningen bedömdes 
i likhet med den franska delegationens avhopp främst vara strategisk och inte 
ideologisk. Maria Åsenius, handläggare vid partigruppens kansli, menar att 
den portugisiska delegationen inte kunde bestämma grupptillhörigheten på 
egen hand, utan fick direktiv hemifrån att de skulle lämna gruppen.34 Även 
Karl-Erik Olsson, MEP, hävdar att delegationens agerande handlade mer om 
inrikespolitisk strategi än om ideologi. 

"När de kom i o ppositionsställning i Port ugal så ville p artiet på he mmaplan 
inte längre tillhöra ELDR utan EPP. Inte på grund av åsiktsskillnader utan de 
trodde att de var enklare att få kontakter och dra fördelar för det egna partiet på 
hemmaplan genom att vara med i den grupp där de mäktiga människorna sitter. 
Ju större parti, ju större grupper - desto mäktigare människor sitter där och det är 
roligt att umgås med dem. Politik är inte bara idéer det handlar också om makt"35 

31 Corbett, Richard et al. 2000, s.77 
32 Malmström Cecilia, 1998, s.240 
33 Den portugisiska delega tionen lämnade gruppen den 6 november 1996. Europa
parlamentets protokoll 11/11/1996 
4 Intervju 99 02 23: Maria Åsenius 

35 Intervju 99 02 25: Karl-Erik Olsson 
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Några månader senare lämnade även Lega Nord gruppen om än av helt andra 
skäl än UDF och PSD.36 Lega Nord hade liksom andra partier som inte är medlemmar 
i ELDR, skrivit under stadgarna och Stuttgartdeklarationen och således ställt sig 
bakom ELDR:s grundprinciper. Efter en rad uttalanden i medierna gällande norra 
Italiens självständighet i förhållande till resten av landet (Padanien-frågan), men främst 
demonstrationer med fascistiska förtecken, ville de övriga italienska ledamöterna dock 
inte längre förknippas med Lega Nord, och begärde att de skulle lämna gruppen.37 

I och med att de franska, italienska och portugisiska delegationerna nu 
lämnat gruppen saknande man nästan helt representation från södra Europa. 
Den geografiska tyngdpunkten i gruppen förflyttades därmed norrut, vilket bland 
annat markerades av att Guijs de Vries från holländska WD valdes till ny 
gruppledare 1994 efter fransmannen Yves Galland. De Vries lämnade emellertid 
parlamentet 1998 till förmån för regeringsuppdrag på hemmaplan varför den 
oberoende kandidaten från Irland och tidigare vice-gruppledare Pat Cox 
valdes att företräda gruppen.38 Trots alla avhoppen behöll gruppen, med sina 
43 ledamöter, positionen som tredje största parti och vågmästare i parlamentet. 

Europavalet 1999 innebar att man för första gången använde sig av ett 
proportionellt valsystem i alla EU: s medlemsländer. Det påverkade framförallt 
brittiska Liberal Democrats möjligheter till representation i Europaparlamentet. 
Partiet ökade från två till tio mandat och blev därmed den största nationella 
delegationen inom gruppen.39 Under denna den femte mandatperioden blev även 
en rad italienska partier medlemmar i partigruppen och i ELDR, däribland I 
Democratici. Det är oklart hur dessa italienska partier ska karaktäriseras ideologiskt. 
Enligt James L. Newell kan det största av dessa partier I Democratici placeras något 
till vänster om mitten vilket talar för att den ideologiska tyngdpunkten förflyttades 
ytterligare något till vänster i gruppen.40 Med de brittiska och italienska 
ledamöternas anslutning till gruppen bestod den 1999 av 52 ledamöter. Till följd av 
ökade spänningar mellan PES och EPP har gruppen i högre utsträckning än 
tidigare kunnat utnyttja rollen som vågmästare, något som trots ökade ideologiska 
spänningar internt kan ha fungerat som ett incitament till ökad sammanhållning.41 

36 Lega Nord lämnade gruppen den 19februari 1997 Europaparlamentets protokoll, 21/02/1997 
37 Intervju 99 02 23: Maria Åsenius 
38 European Voice, 1998, 5-11 February, de Vries lämnade gruppen den 3 augusti 1998 
Europaparlamentets protokoll 14/09/1998 
391 oktober 1998 anslöt sig en ledamot från det brittiska konservativa partiet till Liberal 
Democrats varför delegationen ökade från tio till elva ledamöter. Europaparlamentets 
Protokoll 19/10/1998 
40 Newell, James, L. 2000 
41 Hix, Simon, 2000 
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6.3.3 Partigruppen -förändring över tid 
Trots den interna turbulensen med delegationer som har kommit och gått har 
gruppen storleksmässigt förmått hålla sig på mellan 8-10 % av det totala 
antalet ledamöter i Europaparlamentet ända sedan det första valet genomfördes 
1979.42 Storleksmässigt har gruppen således varit förhållandevis stabil. Till 
följd av varierande väljarframgångar, den successiva utvidgningen av EU, 
samt att gruppstrukturen i parlamentet inte varit helt given, har, som nämnts 
tidigare, den interna sammansättningen i gruppen emellertid varierat över tid, 
vilket kan antas ha påverkat den interna sammanhållningen i negativ riktning. 

När det gäller gruppens ideologiska tyngdpunkt längs höger-vänster
dimensionen kan den mot bakgrund av expertbedömningar karaktäriseras som 
marknadsliberal under de tidiga åren, för att successivt förskjutas i mer social
liberal riktning. Under de två senaste mandatperioderna kan andelen mandat, 
med utgångspunkt från expertbedömningar, sägas vara fördelade på två nästan 
lika stora falanger, dvs. en socialliberal och en marknadsliberal. Mot bakgrund 
av min egen undersökning av hur medlemspartier inom ELDR positionerar 
sig i sina Europavalmanifest, vilken redovisats i kapitel fem, tenderar emellertid 
partierna att närma sig varandra över tid vilket talar för att även den interna 
sammanhållningen i gruppen ökar under den fjärde och femte mandatperioden. 

Även när det gäller integrationsdimensionen har de flesta partierna närmat 
sig varandra under senare tid. Mot bakgrund av valmanifeststudien är det 
främst tre partier som avviker från detta mönster, Centern, Keskusta och DP. 
I gruppen finns således två falanger längs denna dimension vilket torde 
avspegla sig i omröstningarna i parlamentet. Å andra sidan är Centern, men 
även Keskusta internt splittrade längs integrationsdimensionen, vilket innebär 
att de inte behöver avvika i sin helhet från grupplinjen. 

En faktor som kan ha betydelse för den interna sammanhållningen från 
och med 1999 är att alla partier, förutom de spanska ledamöterna, inte enbart 
är medlemmar i partigruppen utan även i ELDR. Länken mellan de två 
noderna har således successivt stärkts i det avseendet. Därigenom kan man 
förvänta sig att partierna känner en viss grad av lojalitet med gruppen och 
ELDR, vilket även kan avspegla sig i en tätare sammanhållning. 

När det gäller partiernas positioner i de nationella partisystemen satt de 
flesta av partierna i regeringsställning till och från under de första mandat
perioderna. Andelen partier i regeringsställning sjönk dock i slutet av 1980-

42 Hix, Simon & Lord, Christopher, 1997, s. 102 
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och början av 1990-talet för att därefter öka något igen. Givet att partiernas 
position på nationell nivå har betydelse kan det avspegla sig i hur man röstar 
i Europaparlamentet. Det man kan förvänta sig är att partier i regerings
ställning är mer benägna att ge direktiv eller kontrollera sina egna ledamöter 
i Europaparlamentet, vilket också skulle leda till att dessa partier avviker 
oftare från gruppens linje. 

Även graden av framgång bland väljarna och hemmaopinionen och då i 
första hand när det gäller integrationsdimensionen kan ha betydelse för hur 
de nationella delegationerna röstar i Europaparlamentet, särskilt när det böljar 
närma sig ett val och då primärt Europaval. Även dessa två faktorer måste 
beaktas i analysen av den interna sammanhållningen. 

Eftersom gruppen är så pass liten i förhållande till EPP och PES, måste 
den hela tiden kämpa för att bibehålla positionen som tredje största grupp 
och vågmästare i parlamentet. Att inkludera partier, som till exempel Lega 
Nord, som inte tillhör den liberala partifamiljen i klassisk bemärkelse tycks 
emellertid inte vara någon hållbar lösning. En fråga man kan ställa sig i det 
sammanhanget är i vilken utsträckning partigruppens storlek har betydelse? 
ELDR:s generalsekreterare Bo Manderup Jensen menar att storleken primärt 
har betydelse när det handlar om fördelningar av politiska poster i parlamentet. I 
övrigt måste man även beakta den relativa storleken framförallt på grund av 
att närvaron överlag är låg. 

"Självklart spelar den (läs s torleken, min anm.) en vik tig roll - om man ska 
nå 314 röster så visst är storleken viktig. Men det är mindre viktigt än man i 
förstone kan tro, för på det sättet som vi inrä ttar oss på i parlamentet dvs. 
att det är ett f lertal av de avgivna rösterna, om man inte förskriver att det 
ska vara ett minsta antal röster, men i de flesta omröstningar - det gäller även 
•viktiga omröstningar, så är det majoriteten av de avgivna rösterna som avgör. 
Därför kan man, om vi har en hög närv aro, eftersom närvaron överlag är 
låg - då har våra 33 medlemmar större betydelse. Svaret på frågan är att 
storlek har betydelse men den relativa storleken är också viktig. Storleken på 
gruppen har betydelse för tilldelningen av poster ex. parlamentets ordförande, 
vice ordförande osv. 

Trots att Jensen vill tona ner storlekens betydelse förefaller den 
emellertid vara central i gruppens interna arbete eftersom man lägger ner 
mycket arbete på att försöka locka till sig fler medlemmar, dock med något 
större urskiljning jämfört med under de tidiga åren. Enligt Bo Manderup 
Jensen är gruppens strategi att försöka locka till sig ledamöter som kan 

43 Antalet som åsyftas är de tillfallen när 33 ledamöter är närvarande i gruppen. 
44 Intervju, 98 11 04: Bo Manderup Jensen, se även Malmström, Cecilia, 2000 
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känna sig hemma i gruppen, men enbart under förutsättning att det inte 
äventyrar den interna sammanhållningen. Den interna sammanhållningen 
förefaller därmed vara överordnad strävan att bli så stora som möjligt. 

Vi har diskuterat gruppens strategi och då var det helt klart att den liberala 
gruppens strategi är, vilket de flesta är eniga om, att försöka dra till sig alla de 
som inte definierar sig som t illhörande socialisterna eller kristdemokraterna. 
Självklart rör det inte exempelvis de som vill sitta med extremhö gern. 
Men vi har samtidigt som utgångspunkt att när vi utvidgar gruppen så får 
det inte kompro mettera gruppens poli tiska strategi det vill säga om v i nu 
föreställer oss att det plötsligt kom 15 medlemmar från det konservativa partiet 
(läs brittiska Tories min anm.) så skulle vi inte omedelbart acceptera det eftersom 
vi inte vill att högerflygeln ska bli för stark i förhållande till vänster
flygeln efte rsom det skulle knäcka den viktiga samh örigheten i gruppen. 
Därför är strategin alltså att ja vi vi ll gäma ha med så många som möUmt, 
men förutsättningen är att det inte komprometterar vår politiska strategi.' 

Jensen bekräftar att det finns två falanger längs den socioekonomiska 
dimensionen, men att man åtminstone vid den här tidpunkten hade funnit en 
balans mellan de två som gjorde det möjligt att hålla samman gruppen 
internt. Vid de tillfallen när nationella delegationer ansökt om medlemskap, 
som till exempel italienska Forza Italia, vilka skulle kunna rubba denna 
balans har man också avböjt ansökan.46 

I den här processen har också de nationella partidelegationerna stort 
inflytande. Om det redan ingår en nationell partidelegation i gruppen och en 
annan partidelegation från samma land ansöker om medlemskap har den första 
delegationen rätt att stoppa medlemskap. När till exempel svenska center
partiet ansökte om medlemskap i gruppen, hade folkpartiet haft möjlighet att 
hindra centern från att bli medlem, om man till exempel hade uppfattat partiet 
som en konkurrent på den nationella arenan. Det gjorde man emellertid inte 
varför centern kunde bli medlemmar i såväl gruppen som ELDR.47 Ett annat 
exempel på detta är när åtta ledamöter från Lista Bonino med den tidigare 
kommissionären Emma Bonino i spetsen ansökte om medlemskap i gruppen vid 
årsskiftet 2001/02. Ansökan avslogs emellertid, eftersom fem av de italienska 
ledamöterna hotade med att lämna gruppen om representanterna från Lista 
Bonino skulle accepteras som medlemmar. Efter visst debacle accepterade 
också ledamöterna från Lista Bonino avslaget på medlemsansökan 48 

45 Ibid 
46 Hix, Simon & Lord, Christopher, 1997, s. 104 
47 Intervju 97 08 15: Hadar Cars 
48 Dybkjaer, Lone, 2002, Nyhedsbrev for uge 4-7 februar 2002. Telefonintervju 02 05 16: 
Cecilia Malmström 
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Sammanfattningsvis kan flera olika faktorer antas påverka den interna 
sammanhållningen i gruppen. Vid en genomgång av sammansättningen av 
gruppen mot bakgrund av de faktorer som presenterades i kapitel tre 
förefaller utvecklingen emellertid inte vara entydig, i vissa fall pekar den i 
riktning mot ökad sammanhållning, i andra fall mot minskad. Innan vi går in 
och studerar hur det faktiskt förhåller sig med den interna sammanhållningen 
ska ytterligare en faktor som kan antas ha betydelse för sammanhållningen 
studeras, dvs. den kontext i vilken gruppen verkar. Tidigare forskning lyfter 
fram institutionella och konstitutionella faktorer som viktiga för såväl 
partiers utveckling som partigruppers agerande på både nationell och 
europeisk nivå. Eftersom EU anses präglas av en särskild förhandlingskultur 
som stimulerar till konsensus kan den, om den återfinns även i den liberala 
partigruppen, ha stor betydelse för möjligheterna att nå den sammanhållning 
som är avgörande om man vill nå inflytande i EU:s politiska system. 

6.4 Partigruppen - intern struktur och arbetsmetoder 
Parlament i representativa demokratier är inte utformade efter någon enhetlig 
modell. I vissa länder är parlamentens primära funktion att fungera som en bas 
för regering respektive opposition, i andra länder koncentrerar man sig däremot i 
huvudsak på den lagstiftande funktionen. Beroende på hur parlamenten är 
utformade och vilka funktioner som prioriteras påverkas även de parlamentariska 
partigruppernas strukturer och arbetsmetoder. För att man ska förstå vilken 
roll partigrupperna spelar måste de således bedömas i sin kontext.49 Även om 
Europaparlamentet inte fullt ut kan jämföras med nationella parlament har 
det över tid tillskansat sig inflytande över budgeten, i viss utsträckning över 
exekutivens utnämnande, samt lagstiftande befogenheter. Tre traditionella 
uppgifter som brukar tillskrivas parlament i representativa demokratier. EU 
har dock ingen regering i egentlig bemärkelse även om en del menar att 
kommissionen i exekutiv mening kan jämföras med nationella regeringar. 
Europaparlamentets inflytande över kommissionens utnämning är också begränsat 
vilket inte alltid uppfattas som ett hinder. ELDR:s tidigare generalsekreterare 
Bo Manderup Jensen menar till exempel att det snarast utgör en "lyx" att 
parlamentet slipper det fulla ansvaret att utse kommissionen. Enligt Jensen 
utgör det en förutsättning för att parlamentet överhuvudtaget ska fungera. 

49 Se till exempel Heidar, Knut & Koole, Ruud, 2000a 
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Om det vore så att Europaparlamentet vore tvunget att mobilisera majoriteter 
till förmån för en regering skulle nationella hänsyn med all sannolikhet på ett 
helt annat sätt framträda i parlamentet jämfört med idag.50 Majoriteterna 
skulle dessutom behöva vara betydligt mer stabila jämfört med i nuläget.51 

Att Europaparlamentet kan fokusera enbart på den lagstiftande funktionen 
anses vara signifikativt för parlamentet. I takt med att parlamentets befogen
heter har utvidgats har det emellertid medfört att volymen av ärenden ökat, 
vilket i sin tur ställer högre krav på expertkunskaper. För att arbetet ska 
kunna fungera effektivt delegeras ärenden därför till olika utskott vilka i sin 
tur fördelar arbetet till enskilda ledamöter, s.k. rapportörer, som förbereder 
de lagförslag som sedan läggs fram i plenum. Det huvudsakliga arbetet vad 
gäller det innehållsliga men även kompromisser mellan ideologiska och 
territoriella anspråk sker således i utskotten. Europaparlamentet har därför 
definierats som ett högt specialiserat och utskottsbaserat parlament, vilket i 
sin tur antas generera kompromisslösningar i högre utsträckning jämfört med 
parlament med annan organisationsform. Dessa förhållanden anses också i 
hög utsträckning avspegla sig i partigruppernas arbetssätt och struktur.52 

6.4.1 Partigruppens struktur 
Vaije partigrupp har en egen intern maktstruktur som varierar både när det 
gäller omfång och ansvar. De stora grupperna anses, just på grund av sin 
storlek, ha ett större behov av en institutionaliserad hierarkisk struktur för att 
om möjligt kunna koordinera aktiviteterna. Grundstrukturen är emellertid 
oavsett gruppstorlek liknande och kan delas upp i två nära relaterade och till viss 
del överlappande grupper. För det första ledamöterna och för det andra grupp
ledningen bestående av styrelsens ordförande, vilken vanligtvis också är 
gruppledare, en eller flera viceordforande samt styrelsens övriga medlemmar. I 
de små grupperna är skiljelinjen mellan styrelsen och de övriga medlemmarna 
mindre markant än i de större grupperna.53 

Den mest prestigefyllda posten inom den liberala gruppen är gruppledar-
posten, vilken även inkluderar uppdraget som styrelsens ordförande. Av den 
arbetsordning som reglerar den liberala gruppens interna angelägenheter 
framgår det att gruppledaren har såväl administrativa som politiska uppgifter. 

50 Hix, Simon & Lord, Christopher, 1996, Hix, Simon, 1997 
51 Intervju 98 11 04: Bo Manderup Jensen 
52 Raunio, Tapio, 2000, se även Mamadouh, Virgine & Raunio, Tapio, 2002 
53 Raunio, Tapio, 1996, s.69 

236 



Internt ska gruppledaren ansvara för gruppens möten, men även lämna förslag 
till politiskt balanserade beslut. Externt företräder gruppledaren partigruppen 
i Europaparlamentets ordförandekonferens.54 Med andra ord fastställer grupp
ledaren tillsammans med de övriga gruppledarna parlamentets dagordning. 
Gruppledaren har också en extern politisk roll i och med att det är han eller 
hon som för fram gruppens positioner i viktiga debatter i parlamentet. Den 
liberala gruppen har som redovisas i tabell 6.2 haft sju gruppledare sedan 
1979. Eftersom posten är så pass prestigefylld skulle man kunna anta att den 
mer eller mindre automatiskt tillfaller den nationella delegation som innehar 
flest mandat. Under de första mandatperioderna pekar även utnämningarna i den 
riktningen. Partigruppens första gruppledare i det direktvalda parlamentet tillhörde 
förvisso FDP med enbart fyra mandat, men det hänger med all sannolikhet 
samman med att gruppen valde att nominera fransyskan Simone Veil till president 
i Europaparlamentet. Eftersom partigruppen i allians med kristdemokraterna 
även lyckades fa henne vald kunde den franska delegationen knappast kräva 
att fa ytterligare utdelning på basis av sina mandat, även om den var den 
största delegationen. 
Tabell 6.2 Gruppordförande i den liberala gruppen 1979-2002 

1979-1984 Martin Bangemann Tyskland 
1984-1989 Simone Veil Frankrike 
1989-1991 Valéry Giscard d'Estaing Frankrike 
1991-1994 Yves Galland Frankrike 
1994-1998 Guijs De Vries Holland 
1998-1999 Pat Cox Irland 
1999-2002 Pat Cox Irland 
2002- Graham Watson Storbritannien 

Källa. ELDR Short History, www. eld.europarl.eu.int 

Under såväl den andra och tredje mandatperioden tillsatte den franska 
delegationen, som var den största, gruppledarposten. Trots att den portugisiska 
delegationen blev den största när de flesta franska ledamöterna lämnade 
gruppen i mitten av den tredje mandatperioden beslutade gruppen att bibehålla 
Yves Galland som gruppledare. Den portugisiska delegationen fick istället 
överta generalsekreterarposten, vilken även den anses vara prestigefylld. 

Guijs de Vries som tillträdde 1994 tillhörde också den största nationella 
delegationen, WD, i gruppen. Pat Cox, som övertog posten när Guijs De Vries 

54 ELDR Arbetsordning 1997, kap. 2, p. 7. 
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lämnade Europaparlamentet för nationella uppdrag, utgör däremot ett undantag 
från regeln att största delegationen också tillsätter gruppledarposten. Pat 
Cox, som förvisso tidigare tillhört det irländska Progressive Democrats, har 
dock sedan han lämnat partiet kandiderat som oberoende till parlamentet. Att 
Cox fick förtroendet att efterträda de Vries kan ha att göra med rent 
praktiska skäl. Cox var redan viceordförande och eftersom man befann sig i 
slutet av mandatperioden kan det ha tett sig naturligt att han trädde in 
tillfälligt istället för att välja en ny ordförande för enbart några få månader. 
Det är dock lika troligt att valet av Cox beror på att han är en omvittnat 
skicklig politiker.55 Det visar inte minst det faktum att han omvaldes under 
den femte mandatperioden. Efter att Cox gått vidare till att bli Europa
parlamentets president 2002 återställdes emellertid ordningen att den största 
nationella delegationen tillsatte gruppledarposten i och med att Graham 
Watson, Liberal Democrats valdes till ny gruppledare. 

Gruppens styrelse ansvarar för att förbereda politiska diskussioner, gruppens 
positioner i olika frågor, samt för gruppens administration och anställda. 
Styrelsen består dels av de ledamöter som väljs av gruppen, ordförande, tre 
viceordförande, kassör och gruppledare, dels de medlemmar som utses 
automatiskt. De senare är gruppens ledamöter i Europaparlamentets styrelse 
(motsv. talmän), ordförande i parlamentsutskott, questorer,56 tidigare ordförande 
i Europaparlamentet eller tidigare ordförande i gruppen. Dessutom väljs 
automatiskt en viceordförande från det parti eller den delegation som inte är 
representerad på annat sätt. Det gäller även ledamot från ordförandens parti 
om hans eller hennes parti inte är representerade på annat sätt i styrelsen.57 

Under mandatperioden 1999-2002 såg styrelsen ut enligt följande: 

55 European Voice, 1999, 15-21 April 
56 En questor är ansvarig för administrativa och finansiella frågor som rör leda
möterna i Europaparlamentet, European Parliament, Rules of Procedure, 4:25 
57 ELDR Arbetsordning 1997, kap. 2 p. 9a 
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Tabell 6.3 Sammansättning av den liberala gruppens styrelse 1999-2002 
ELDR Byrå Ledamöter Parti Land Mandat 
Ordförande Pat Cox Oberoende Irland 1 
1 : e vice ordförande Bertel Haarder V Danmark 5 
2: e vice ordförande Paolo Costa ID Italien 6 
3: e vice ordförande Paavo Väyrynen Kesk Finland 4 
4: e vice ordförande Dirk Sterckx VLD Belgien 3 
Kassör Charles Gasoliba I Böhm CDC Spanien 2 
Vice president i EP Jan Kees Wiebenga WD Holland 6 
Questor Daniel Ducarme PRL Belgien 2 
Utskottsordförande Graham Watson LibDems Storbritannien 11 
Ledamot Lone Dybkjaer RV Danmark 1 
Ledamot Colette Flesch DP Luxemburg 1 
Ledamot Cecilia Malmström Fp Sverige 3 
Ledamot Karl-Erik Olsson C Sverige 1 
Ledamot Luciano Sbarbati PRI Italien 1 
Ledamot Astrid Thors Sfp Finland 1 
Ledamot Isodoro Sanchez Garcia CC Spanien 1 
Generalsekreterare Bo Manderup Jensen Venstre Danmark 5 
1 : e vice 
Generalsekreterare 

Alexander Beels WD Holland 6 

Källa: www, eld, europarl. eu. in t 

Av tabell 6.3 framgår att samtliga partier är representerade i styrelsen 
förutom D66. Även om det inte är formellt reglerat är i praktiken även de 
nationella delegationsledarna automatiskt medlemmar i styrelsen, vilket 
implicerar att de nationella partidelegationerna spelar en viktig roll i gruppen. 
De nationella delegationerna väljer sina egna ledare och representerar det 
nationella partiet i gruppens interna förhandlingar, samt fattar beslut internt i 
styrelsen för delegationens räkning. De flesta nationella grupper träffas 
också innan gruppens möten för att diskutera igenom de ärenden som finns 
på dagordningen och fattar beslut som de försöker driva i gruppen. Richard 
Corbett menar att splittring internt i grupperna primärt beror på att en eller 
flera nationella delegationer väljer att rösta mot gruppen. 

"On important issues, Groups will try to negotiate compromises among 
their national delegations before takin g a decision. When Groups fail to 
vote cohesive ly, it is usually because one or more national delegat ions 
have decided to opt out of a Group position."58 

Man kan emellertid inte ta för givet att de nationella delegationerna alltid 
agerar enhetligt, eftersom även nationella partier kan vara splittrade i såväl 
socioekonomiska som integrationsfrågor. 

58 Corbett, Richard et al. 2000, s. 90 
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En annan viktig intern post är posten som gruppens generalsekreterare. 
Generalsekreteraren är politiskt tillsatt och även här kan man se ett mönster 
över tid vad gäller relationen mellan nationella delegationers storlek och 
innehavet av posten. Vanligtvis har den näst största delegationen innehaft 
generalsekreterarposten. Av tabell 6.4 framgår att generalsekreteraren i regel 
stannar längre på sin post än enbart en mandatperiod. Det innebär att 
personen ifråga också erbjuder en form av stabilitet i en i övrigt relativt 
instabil miljö. Av arbetsordningen framgår det att generalsekreteraren skall 
bistå gruppens styrelse.59 Generalsekreteraren ansvarar även för den stab av 
handläggare som gruppen har till sitt förfogande och spelar därigenom en 
viktig roll i gruppens politiska arbete. 
Tabell 6.4 Generalsekreterare i den liberala partigruppen 
1977-1987 Massimo Silvestro Italien 
1987-1994 Dominique Cattet Frankrike 
1994-1997 Mario David Portugal 
1997-2002 Bo Manderup Jensen Danmark 
2002- Alexander Beels Holland 

Källa: Coosemans, Thierry, kommande, samt www.eld.europarl.eu.int 

En anledning till att partigrupperna har kunnat verka relativt självständigt från 
såväl de nationella partierna som de extraparlamentariska partiorganisationerna 
är att de redan från det att det att partigrupperna bildades 1953 har erhållit 
ekonomiskt stöd från Europaparlamentet.60 Från mitten av 1990-talet avsätts 
cirka 10 % av parlamentets budget till grupperna, vilket sedan fördelas 
proportionellt. Förutom bidrag till sekreterarstöd, får gru pperna även ekonomiskt 
stöd för politiska aktiviteter som till exempel resor, och information. Utöver 
detta får grupperna även stöd till anställda, kontor, möteslokaler och tekniska 
hjälpmedel.61 

Reglerna för tilldelningen av antalet anställda per grupp är mycket detaljerade. 
Förutom att grupperna har rätt till ett visst antal anställda tilldelas grupperna 
även personal efter hur många språk som talas inom gruppen. Det totala antalet 
anställda far dock inte överstiga antalet medlemmar i gruppen. En viss del av 
personalen rekryteras via parlamentet, men de flesta är politiskt rekryterade. 
Även om partikansliet vanligtvis inte är involverade i skrivandet av rapporter 
underskattas ofta deras betydelse. De har många gånger sektoriella ansvarsområden 

59 ELDR Arbetsordning 1997 kap. 2 p. 9f 
60 Gidlund, Gullan, 1992, s.104 
611 detta är inte de ersättningar som ges till de enskilda ledamöterna inräknat. 
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och till uppgift att följa en eller ett par utskott där de assisterar ledamöterna på 
olika sätt. De följer även omröstningarna och ser till att det finns en grupplinje. 
Partikansliet kan även bidra till att hålla kontakten med de nationella partierna. En 
ansenlig del av gruppens arbete utför s inom ramen för gruppens kansli, varför det 
även fungerar som en viktig sammanhållande länk mellan utskotten och gruppen.62 

Sammanfattningsvis förefaller gruppen ha upprättat en väl fungerande 
struktur som är anpassad till hur Europaparlamentet fungerar. I denna struktur är 
de nationella partidelegationerna centrala åtminstone när det handlar om 
fördelningen av poster internt i gruppen, där det finns en koppling mellan 
storlek och prestigefyllda poster. Men det förefaller också vara viktigt att 
alla partier finns representerade i gruppens styrelse. Man röstar förvisso om 
de olika positionerna och det är inte ovanligt att flera ledamöter kandiderar 
till exempelvis gruppledarposten. Vanligtvis avgörs valet genom omröstning 
med enkel majoritet. För att dra en parallell till hur EU fungerar finns det i 
gruppen inslag av såväl mellanstatliga, dvs. alla partier är representerade, 
som överstatliga principer, dvs. omröstningar sker med enkel majoritet när 
den interna maktfördelningen ska i gruppen ska avgöras. 

6.4.2 Arbetsmetoder inom gruppen63 

Europaparlamentets arbete är organiserat i fyraveckorscykler, där två veckor 
ägnas åt utskottsmöten, en vecka åt grupp- och nationella delegationsmöten, 
samtliga i Bryssel och slutligen en vecka åt sessionen i Strasbourg. Enligt 
Amsterdamfördraget skall parlamentet sammanträda elva gånger per år i 
Strasbourg. På grund av den ökade arbetsbördan hålls emellertid ofta så 
kallade extrasessioner även i Bryssel. 

Gruppmötena är centrala i gruppens verksamhet eftersom det är här som 
förberedelserna sker inför sessionerna i Strasbourg eller Bryssel, vilket även 
innebär att ledamöternas ståndpunkter inom gruppen koordineras. Gruppmötena 
kan även användas för andra mer övergripande diskussioner eller för att ta 
emot besökare. Under sessionerna i Strasbourg träffas även gruppen för att 
ytterligare koordinera sin verksamhet, fördela talartid och ta ställning till sent 
framlagda ärenden. Eftersom gruppmötena är så pass centrala i gruppens 
arbete torde väl fungerande gruppmöten vara avgörande för möjligheterna att 
överbrygga ideologiska och sakpolitiska skillnader mellan ledamöterna. 

62 Se till exempel Raunio, Tapio, 1996, Hix, Simon & Lord, Christopher, 1997, Corbett et al, 2000 
63 Detta stycke baseras i huvudsak på deltagande observation vid gruppmöten 1998 
och 1999, samt på erfarenheter av praktiktjänstgöring i gruppen våren 1993. 
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Partigruppmöten, oavsett om det är på nationell eller europeisk nivå, är 
vanligtvis slutna för andra deltagare än den egna gruppens parlamentariker 
och tjänstemän.64 Det gäller även för den liberala gruppen. Enligt den 
liberala gruppens arbetsordning ska alla personer som deltar i möten iaktta 
absolut sekretess vad gäller mötets innehåll.65 Eftersom förhandlingarna 
mellan ledamöterna sker bakom lyckta dörrar är det relativt okänt hur 
gruppmöten i Europaparlamentet fungerar. Det finns därför anledning att mer i 
detalj beskriva förhandlingarna under ett av den liberala gruppens möten, för 
att på så sätt förmedla hur det kan gå till när beslut i olika ärenden fastställs. 

Som nämnts tidigare fastställer gruppledaren tillsammans med styrelsen 
en dagordning. Ledamöter som vill lägga till ärenden på dagordningen kan 
antingen göra det i förväg genom att kontakta gruppledaren eller ta upp det på 
sittande möte innan dagordningen fastställs. Vanligtvis inleder gruppledaren 
med att redogöra för eventuella överläggningar med de andra partigrupperna 
och att lyfta fram frågor där gruppen kan spela en viktig roll. Den 23 februari 
1999, 9.00-12.30, såg dagordningen för gruppmötet ut enligt följande: 

Dagordning för liberala gruppen 23 februari, 1999 
1. Examination of the February II session, including: 

the Heinisch report on Socrates and Youth for Europe: Turkey (Mr Monfils) 
the Langen report on tobacco taxes (Mrs. Kestelijn) 
the Grosstête report on packaging (Mrs Riis-Jorgensen) 
the Schnellhardt report on labelling, presentation and advertising on foodstuffs 
(Mrs Riis-Jorgensen) 
the Rotley report on legal protection of inventions: grace period (Mrs. Thors) 
(at 11.00 hours) 

2. Designation of speakers 
3. The Hague report on the future financing of the European Union (Mr Brinkhorst) 
4. 1997 discharge (Mr. Brinkhorst) 
5. Any other business 

Namnen inom parentes efter varje ärende är ledamöter i de utskott som 
har huvudansvaret för och är gruppens talespersoner i respektive ärenden. 
Eftersom gruppen är så pass liten har man enbart en eller två i vissa fall tre 
ledamöter i vardera av parlamentets 17 utskott. I utskotten förbereder enskilda 
ledamöter förslag till såväl parlamentets ställningstaganden till kommissionens 
lagförslag, som resolutioner baserade på egna initiativ. Vilka ledamöter som 

64 Heidar, Knut & Koole, Ruud, 2000a 
65 ELDR Arbetsordning, 1997, kapitel 4, p.l3b 
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ska förbereda olika lagförslag, s.k. rapportörer, fördelas mellan grupperna i 
ett förfarande som kan liknas vid en auktion, där grupperna beroende på 
intressen för olika frågor kan lägga bud på olika uppdrag via ett slags 
poängsystem. Eftersom arbetsbördan i Europaparlamentet successivt har 
vuxit delegerar grupperna ansvar till ledamöterna i de olika utskotten att föra 
respektive grupps talan. På så sätt har man i likhet med parlamentet i övrigt 
utvecklat en hög grad av delegering men även specialisering. Ledamöterna 
använder därefter gruppmötena till att briefa gruppen om utvecklingen kring 
olika lagförslag och ger på så sätt de övriga ledamöterna en möjlighet att 
hålla sig uppdaterade om vad som händer. Det ger också gruppen som helhet 
en möjlighet att utbyta åsikter, debattera olika ärenden, reducera interna 
konflikter och på så sätt mejsla ut en grupplinje. Gruppmötena är dock 
primärt avsedda för att ta upp frågor där bedömningen är att det finns delade 
meningar inom gruppen och där man anser att man behöver diskutera frågan 
innan omröstning i p lenum. I de ärenden som inte tas upp till beslut baseras 
gruppens åsikter således på utskottsledamöternas ståndpunkter.66 

Hur går det då till på gruppmötena? Det gruppmöte som refereras ovan 
utgör ett representativt exempel på hur den liberala gruppens möten fungerar, 
samt för vilka konfliktlösningsmetoder som kan användas i gruppen. Mötet 
inleddes med att ledamöterna tog upp angelägna och aktuella ärenden som 
inte fanns upptagna på ärendelistan. Bland annat diskuterades det faktum att 
Europaparlamentet hållits stängt den 22 februari på grund av att ca 40 000 
bönder demonstrerat i Bryssel. Gruppen beslutade sig för att brevledes framföra 
en protest till parlamentets talman för denna, enligt de flesta ledamöterna, 
omotiverade stängning. Därefter redogjorde gruppledaren för eventuella 
tillägg till agendan vid nästa sessionsmöte. Det gällde bland annat aktuella 
ärenden som situationen i Kosovo, fängslandet av PKK-ledaren Öcalan, samt 
händelser som inträffat i Sydafrika. Med anledning av de nya ärendena 
redogjorde den svenske ledamoten Hans Lindqvist, c, för de kurdiska 
demonstrationerna i Sverige till följd av fängslandet av Öcalan och förslog 
att man skulle ta initiativ till en internationell fredskonferens angående 
kurdernas situation. Gruppledaren Pat Cox var dock tveksam till förslaget. 
Hadar Cars, fp, även han tveksam, menade att man borde tänka igenom 
frågan ytterligare innan gruppen fattade något beslut i frågan. Till exempel 

Det är i dessa situatio ner som partigru ppens sekretariat spelar en vikt ig roll, dvs. 
att bistå den enskilde ledamoten mea uppgifter om tidigare ställnings tagande som 
kan ha betydelse för ärendet i fråga. 
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borde man fundera över hur initiativet skulle tolkas i Turkiet. Bertel Haarder, V, 
även han tveksam, menade att gruppen inte var redo för en konferens, men 
att gruppen däremot skulle kunna uttala sig om kurdernas situation utifrån 
kulturella aspekter till exempel frågan om tillåtelse att tala kurdiska i skolorna. 
Jan Wiebenga, WD, menade också att frågan noga måste övervägas, 
särskilt som gruppen inte var enig i sin inställning till Turkiet. Retoriskt undrade 
han om gruppen betraktade Öcalan som en politisk flykting eller en terrorist? 
Eftersom debatten riskerade att dra ut på tiden föreslog gruppledaren att 
frågan skulle diskuteras vid ett senare tillfälle och övergick till dagordningen 
vars första punkt behandlade just Turkiet och frågan om att utvidga utbildnings
programmet Sokrates till Turkiet (Heinisch report). Gruppens talesman Monfils, 
PRL, redogjorde för rapporten som tog ställning för en utvidgning av 
Sokrates, samt för läget i utskottet. Vid debatten framkom att gruppens 
inställning till rapporten var delad. Majoriteten menade att man först borde 
kräva respekt för de mänskliga rättigheterna innan samarbete inom utbildnings
politiken kunde komma i fråga. Minoriteten, företrädda av bland annat Monfils, 
PRL och Bertens, D66, menade däremot att Socrates var en bra möjlighet att 
stödja ungdomar och demokrati i Turkiet. Eftersom gruppen inte förmådde 
ena sig kring en linje och att gruppen tidigare hade varit oeniga frågade 
gruppledaren om minoriteten kunde tänka sig att lägga ner rösterna i syfte att 
inte splittra gruppen. Monfils deklarerade att han kunde tänka sig att göra 
det, men enbart under förutsättning att alla andra också gjorde det. 
Gruppmötet enades också om att det var så man skulle gå tillväga. 

Nästa ärende på dagordningen behandlade en fråga rörande den nordliga 
dimensionen samt Rothley report. Vad gäller den nordliga dimensionen hade 
gruppen haft en arbetsgrupp som arbetat fram ett ställningstagande rörande 
den nordliga dimensionen som man sedan lyckats driva igenom i parlamentet. 
Även här rådde delade meningar till ett antal yrkanden som gruppen lagt via 
Astrid Thors, Sfp. Det var framförallt Paavo Väyrynen, Keskusta, som drivit 
frågan i gruppen tidigare, som motsatte sig vissa skrivningar. Cox föreslog 
att han tillsammans med Väyrynen skulle reda ut eventuella problem inför 
omröstningen, vilket den övriga gruppen gick med på. 

I fråga om Rothley report menade Astrid Thors att det fanns implikationer i 
lagförslaget som gruppen borde studera närmare innan man tog ställning. Andra 
menade dock att det inte fanns några problem. Vid omröstningen om hur man 
skulle gå vidare med ärendet stödde tolv stycken Thors förslag att vänta och se 
och fyra att man skulle rösta enligt rapporten. Vid det här laget var klockan 
redan 12.30 och mötet avslutades. Övriga ärenden bordlades till nästa gruppmöte. 

244 



Exemplet ovan visar att när gruppen är oenig i olika frågor kan de lösas 
på ett flertal olika sätt. Frågor kan antingen lösas genom omröstning där en 
enkel majoritet av de närvarande fäller avgörandet om ingen av ledamöterna 
begär att någon annan omröstningsprincip ska gälla.67 Majoritetens linje 
gäller i så fall i plenum. Är skillnaderna alltför stora kan emellertid frågan 
hänskjutas till en förhandlingsdelegation som arbetar fram en kompromiss
lösning. Vid gruppmötet den 23 februari utgjordes den av enbart två personer, 
men det är vanligt att fler ingår i delegationen och då även gruppens inpiskare 
eller whip. Under dessa förhandlingar försöker man komma fram till en 
gemensam linje. Det kan man antingen göra genom att finna en kompromiss 
som alla kan ställa sig bakom, men man kan även kohandla med varandra, 
dvs. enskilda ledamöter eller en nationell delegation accepterar att rösta för 
ett förslag i utbyte mot att gruppen röstar för ett annat förslag. Denna 
kohandel är vanlig inom EU och går då under benämningen "package-
deals "68 I enstaka fall kan man också, som exemplet ovan visar, besluta sig 
för att lägga ner rösterna dvs. att undvika att ta ställning i en fråga. 

Under hela den här processen spelar inpiskaren en viktig roll. Posten som 
inpiskare är inte formellt reglerad i gruppens arbetsordning, uppgifterna 
består emellertid främst av att se till att närvaron och sammanhållningen vid 
sessionerna är så hög som möjligt. Rollen som inpiskare är dock inte lika 
auktoritär som i många nationella parlamentet, framförallt eftersom medlemskap 
i en viss grupp inte är självklar utan frivillig, vilket innebär att man inte kan 
bestraffa de som avviker från grupplinjen. Är det då tillåtet att avvika från 
gruppens linje? Samtliga respondenter menar att det är tillåtet, men enbart 
om man på förhand har talat om att man har för avsikt att göra det och 
därigenom givit gruppen en chans att förhandla fram en kompromisslösning. 
Det finns ytterligare ett sätt att lösa interna konflikter även om det tillhör 
undantagen. Robin Teverson som var inpiskare under mandatperioden 1994-
1999 uttryckte sitt tydliga ogillande över denna metod där man använder sig 
av två röstlistor, en för majoriteten och en för minoriteten, eftersom metoden 
undergräver gruppens inflytande. 

"Occasionally and I heavily dislike this as a group we have two voting 
lists but that's very unusual ...I would want to keep that to a minimum 
otherwise we find we dissipate our power". 

67 Arbetsordning för ELDR, 1997, kapitel 3. punkt 11 
68 Elgström, Ole & Jönsson, Christer, 1999 
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Ibland tillåter man även fri röstning i till exempel moralfrågor.69 Man kan 
också göra markeringar i de voteringslistor som gruppens upprättar i de fall 
där man vill göra ledamöterna uppmärksamma på att man röstar om en 
känslig fråga.70 Målsättningen är dock att nå så stor enighet som möjligt 
varför man i första hand alltid försöker förhandla fram en gemensam lösning. 

Hur går man då till väga rent praktiskt för att få fram gruppens stånd
punkter i olika frågor? Maria Åsenius menar att det finns någon sorts linje i 
de flesta frågor, "man börjar sällan från scratch ELDR är ju ett parti och en 
grupp som har funnits i många år".71 Det finns således en slags aquis politique 
som man som grupp har att förhålla sig till.72 Dessutom finns det gemensamt 
framarbetade valmanifestet även om det inte är "heligt och inte hindrar 
gruppen från att ompröva beslut ",73 När det kommer ett nytt betänkande på 
dagordningen fors diskussioner i de olika utskotten och ledamöterna arbetar 
tillsammans med gruppens kansli fram ändringsförslag till de texter som 
läggs fram. Handläggaren skriver därefter ett förslag som tas upp på förmöten 
för utskottens ledamöter där olika frågetecken rätas ut. Är man osäker på om 
det finns en majoritet i gruppen för de föreslagna ändringarna tas det upp på 
gruppmötet. Ett sätt som har blivit allt vanligare att jobba på är att tillsätta en 
arbetsgrupp i olika frågor. Exempel på sådana frågor där man tillsatt arbets
grupper är utvidgningen, arbetslösheten och jordbruksfrågorna.74 

Sammanfattningsvis har gruppen successivt utvecklat arbetsmetoder 
präglade dels av en hög grad av specialisering i likhet med parlamentet i 
övrigt, dels av en förmåga att via förhandlingar utmejsla en enhetlig linje i 
gruppen. Detta ligger väl i linje med antagandet i kapitel två att gruppen har 
anammat liknande förutsättningar som gäller inom EU i övrigt. 

Eftersom en anslutning till den liberala gruppen är det enda alternativet 
för de flesta av ELDR: s medlemmar, skapar det en medvetenhet om att man 
kommer att ha med varandra att göra under en lång tid framöver. Det skapar 
i sin tur ett speciellt förhandlingsklimat. Förhandlingarna sker därmed i den 
så kallade skuggan av framtiden vilket innebär att man väljer att så långt det 

69 Intervju, 99 02 23: Robin Teverson 
70 Intervju, 99 02 23: Maria Åsenius 
71 Ibid 
72 Inom EU används termen aquis communautaire som en samlingsbeteckning för 
den gemensamma lagstiftninge n. Aquis politique är motsvarande beteckning for, i 
det här fallet, gruppens samlade politiska ställningstaganden. 
73 E-mail korrespondens 01 04 11: Maria Åsenius 
74 Intervju 99 02 23: Maria Åsenius 
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är möjligt försöka nå konsensus, koncentrera sig på att lösa konflikter genom 
så kallade package-deals och fokusera på problemlösning istället för 
retorik.75 Ett arbetssätt som torde ha en positiv inverkan på den interna 
sammanhållningen i gruppen och möjligen kan överbrygga åtminstone vissa 
av de ideologiska skillnader som finns i gruppen. Innan jag går in på hur 
ledamöterna och gruppen röstar i E uropaparlamentet finns det anledning att 
fråga ledamöter i gruppen hur de uppfattar den gängse bilden inom 
forskningen av gruppen som ideologiskt heterogen. 

6.5 Intern sammanhållning 
Ända sedan Europaparlamentet eller den Gemensamma församlingen, bildades 
har den liberala partigruppen karaktäriserats som betydligt mer ideologiskt 
heterogen än de två stora grupperna, PES och EPP. När man tar del av olika 
uttalanden från ledamöter inom partigruppen eller frågar dem direkt är de 
flesta emellertid av uppfattningen att det förvisso finns interna ideologiska 
spänningar, men att de inte ska överdrivas. 

Simone Veil som var gruppledare 1984-1989 menar till exempel i ett tal 
till ELDR-kongressen 1985 att det ibland kunde vara svårt att komma 
överens inom gruppen. Oftast var det emellertid inget större problem 
eftersom man som regel lyckades finna en kompromiss som de allra flesta i 
gruppen kunde acceptera. 

It is true that not all the members of the group necessarily always agree 
with the majority position adopted within the Group, yet we usually 
manage to find a solution acceptable to all, without recourse to discipline 
but in spirit of compromise typical of the Liberals."76 

Karl-Erik Olsson, c, som blev ledamot i Europaparlamentet i och med 
Sveriges inträde i EU 1995 tycker inte heller att den ideologiska heterogeniteten 
utgör något större problem. Olsson påpekar emellertid att det finns spänningar 
inom vissa områden, bland annat i frågor som rör den europeiska integrations
processen. Olsson bekräftar därmed det som framkommer i analysen av 
partiernas valmanifest, dvs. att det finns två falanger inom ELDR, i frågan 
om den europeiska integrationsprocessens framtid. 

75 Elgström, Ole & Jönsson, Christer, 1999, s. 70-71 
76 ELDR Congress Documents 1985, s.94 
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"Nej - jag tycker inte alls att detta (läs ideologiska heterogeniteten, min 
anm.) är något problem. Vissa personer är i vissa frågor lite aparta men i 
det stora hela går det bra, men vi accepterar också i gruppen att man far 
ha egna åsikter. I de tunga frågorna har vi i allmänhet en ganska enhetlig 
uppfattning. Det är klart vad gäller den långsiktiga utvecklingen av Unionen 
så kan man säga att kärnan i ELDR, som man kanske kan säga är Benelux-
liberaler, är mycket federalistiska och det mycket mer än vad en svensk 
centerpartist någonsin kan bli, även om jag är beredd att gå förhållandevis 
långt jämfört med många andra. Men jag tror att det beror på den historiska 
situationen och upplevelsen av nationalstaten som ofullständig. Man brukar 
lite skämtsamt säga att om man bor i ett litet land där man bara behöver 
cykla en timme för att komma till nästa land så är det lätt att säga att man 
behöver något större. De flesta svenskar har inte upplevt det problemet. 
Det är en väldigt enkel beskrivning - men det ligger troligtvis en del i det."77 

Alla ledamöter är emellertid inte lika benägna att stämma in i Veils 
påstående ovan. Lone Dybkjaer, RV, hävdar till exempel att den ideologiska 
spridningen är mycket stor i gruppen. Sammanhållningen tar enligt Dybkjaer 
snarare utgångspunkt i en form av negation dvs. att man är "icke-kristeliga 
eller konservativa" eller "icke socialistiska", än en gemensam liberal 
ideologi.78 Det skulle om det stämmer i så fall utgöra en mycket bräcklig 
grund för samarbetet och således även för förutsättningarna att hålla samman. 

Ett annat problem, som inte berörts tidigare, men som anses prägla 
Europaparlamentet är att länderspecifika eller geografiska frågor slår igenom 
vid omröstningarna, dvs. att det uppstår olika geografiska block inom 
partigrupperna. På frågan om det finns några blockbildningar i den liberala 
gruppen menar förre generalsekreteraren Bo Manderup Jensen att det 
förvisso finns sådana skiljelinjer, men på grund av att den liberala gruppen är 
nordeuropeiskt dominerad utgör det en marginell företeelse. 

"I parlamentet som helhet är vissa frågor geografiskt bestämda det är det 
inget tvivel om - t.ex. jordbrukspolitik. Tidigare har det varit så att den 
gemensamma jordbrukspolitiken favoriserade nord i förhållande till syd -
det har avspeglat sig i hur man röstat. Det är omvänt med struktur
fonderna. De kommer syd till godo och det är nord som betalar och där 
kan man se det omvända (...) När vi talar om avgasregler för bilar så kan 
man säga att de franska medlemmarna oavsett vilken grupp de tillhör har 
blivit kraftigt påverkade av sin egen bilindustri och röstar på ett sådant 
sätt att vi kan se att fransmännen önskar längre övergångsperioder etc. 
Dessutom finns en räcka traditionella - kulturtraditionella skillnader och 
det upplever jag är mer och mer framträdande jämfört med tidigare. Det 

77 Intervju 99 02 25: Karl-Erik Olsson 
78 Intervju, 99 02 24: Lone Dybkjaer 
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gäller till exempel frågor om transparancy och openness som främst 
skandinaverna är engagerade i (...) De latinska länderna har inte samma 
behov av en debatt om öppenhet och genomskinlighet som vi har och det 
måste man respektera och försöka finna en kompromiss. Alla dessa 
skillnader finner vi om än i begränsad omfattning, även i vår grupp -
precis som i alla andra grupper, men i begränsad omfattning eftersom vi i 
vår grupp är starkt nordeuropeiskt dominerade. Vi har svag representation 
från de södra delarna. Frankrike är ett sådant exempel - det är ett problem 
för oss - men innebär samtidigt att vi inte har samma spänningar som man 
har i parlamentet i övrigt".79 

Till skillnad från de större partigrupperna kan vi således förvänta oss att 
nord-syd dimensionen inte återfinns i någon större utsträckning i den liberala 
gruppen. Av såväl analysen av valmanifesten i kapitel fem som av gruppens 
sammansättning, samt de intervjuer som refererats ovan finns emellertid 
falanger längs såväl högervänster- som integrationsdimensionen vilket på ett 
eller annat sätt borde avspegla sig i hur partidelegationerna röstar. 

6.5.1 Första mandatperioden 1981-198480 

Under den första mandatperioden tillhörde de flesta av gruppens ledamöter 
partier som har definierats som marknadsliberala. Givet att ideologi spelar en 
roll vid omröstningarna skulle man kunna anta att det primärt är de social
liberala ledamöterna, vilka befinner sig i minoritet i gruppen, som avviker 
från majoritetslinjen. Under den här perioden sitter samtliga partier, förutom 
UDF, i regeringsställning på hemmaplan varför sammanhållningen överlag 
kan förväntas vara låg. I tabellerna nedan redovisas för det första närvaron i 
gruppen över tid eftersom det kan antas påverka resultatet. För det andra 
redovisas index of agreement, IA, som speglar den interna samman
hållningen i gruppen. För det tredje redovisas även enigheten i gruppen, dvs. 
i hur många fall av det totala antalet RCV som gruppen är fullständigt enig. 

Tabell 6.5 Närvaro och sammanhållning vid RCV 1981-1984 
År 1981 1982 1983 1984 Totalt 
Närvaro i % 33 29 21 23 26 
IA 80 89 80 84 83 
Enighet i % 51 64 67 62 63 

Kommentar: Sammanställningen rör 215 RCV 

79 Intervju, 98 11 04: Bo Manderup Jensen 
80 Data för de två första åren saknas. 
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Eftersom närvaron är låg, i snitt enbart 26 %, är det svårt att dra några 
slutsatser vad gäller sammanhållningen, förutom att det med all sannolikhet 
hade sett annorlunda ut om närvaron varit högre. Med det förbehållet kan 
man ändå se att sammanhållningen - bland dem som är närvarande - med 
utgångspunkt från IA är relativt hög. Det betyder inte att man alltid röstar 
enhälligt. Det är enbart vid 63 % av omröstningarna som gruppen 'talar med 
en röst'. I alla de övriga fallen avviker en eller flera ledamöter. Vilka 
nationella delegationer är det då som avviker från gruppen? 

Av tabell 6.6 framgår det att det är enbart vid ett fåtal tillfallen som de 
nationella delegationerna i sin helhet röstar mot gruppen. Danska Venstre är 
den nationella delegation som vid flest tillfallen röstar mot gruppen. Vid lika 
många tillfallen röstar den oberoende kandidaten från Irland mot gruppen. 
Därefter följer de holländska, tyska och belgiska partierna som vardera röstar 
mot majoriteten i tre procent av voteringarna. Delegationerna från Italien och 
Luxemburg röstar endast i två respektive en procent av voteringarna. 
Franska UDF som också är den största delegationen röstar däremot inte i sin 
helhet mot gruppen en enda gång. 

Tabell 6.6 Röstningsmönster inom gruppen 1981-1984 
Partidelegationer Land Tillfallen i % när nationell 

delegation röstar mot 
gruppens majoritet 

V Danmark 6 
Oberoende* Irland 6 
WD Holland 3 
FDP Tyskland 3 
VLD/PRL Belgien 3 
PRI/PLI Italien 2 
DP Luxemburg 1 
UDF Frankrike 0 

Kommentar: Partier i regeringsställning var DP och PLI, hela mandatperioden. VLD och PRL 
fr.o.m. 12/81 och resten av m andatperioden. PRI fr.o.m. 06/81 -12/82 samt 08/83 oc h resten 
av mandatperioden. Venstre fr.o.m. 09/ 82 och resten av manda tperioden. FDP fr.o.m. 10/82 
och resten av mandatperioden. WD fr.o.m. 11/82 och resten av mandatperioden.81 

Partidelegationer markerade med * representeras av enbart en ledamot 

81 Siaroff, Alan, 2000 
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Eftersom samtliga partidelegationer, förutom UDF och den oberoende 
kandidaten från Irland, sitter i regeringsställning hade man kunnat förvänta 
sig att sammanhållningen skulle vara låg, och följaktligen att delegationerna 
skulle ha röstat mot gruppens majoritet vid fler tillfällen. Som tabell 6.6 
visar är det enbart vid ett fatal tillfallen som delegationerna enar sig mot 
gruppen. Det visar sig också att det inte finns något samband mellan hur länge 
partierna har suttit i regeringsställning under mandatperioden och antalet 
tillfallen som man röstar mot majoriteten i g ruppen. Förhållandet är snarare 
det omvända, dvs. ju längre det nationella partiet har suttit i regerings
ställning desto mer sällan avviker man. Eftersom det i det belgiska och 
italienska fallet inte går att skilja på de olika partierna är det möjligt att det 
finns en viss snedfördelning i materialet. Å andra sidan satt dessa partier i 
samma regeringar i Belgien respektive Italien varför direktiv från den egna 
regeringen skulle ha medfört att de röstade likadant. Några sådana direktiv 
förefaller inte ha förekommit i någon högre utsträckning. 

Det tycks inte heller finnas något ideologiskt mönster i avvikelserna. 
Eftersom den ideologiska tyngdpunkten i gruppen vilade mer till höger än 
till vänster skulle man ha kunnat förvänta sig, givet att klassificeringen av 
partierna är korrekt, att de socialliberala partierna skulle ha avvikit oftare än 
de övriga. Det gör emellertid varken FDP eller DP. 

I flertalet av de voteringar där gruppen splittras, dvs. i 37 % av frågorna, 
handlar det snarare om att det är enskilda ledamöter som avviker från 
grupplinjen än nationella partidelegationer. Det gäller särskilt den franska 
delegationen, vars ledamöter står för flest avvikelser från grupplinjen. Det 
indikerar dels att den franska delegationen, liksom de flesta övriga delegationer 
inte var särskilt väl sammanhållna i sig, dels att det står ledamöterna relativt 
fritt att rösta som de behagar. Länken mellan den nationella nivån och 
respektive nationell partidelegation förefaller därmed ha varit relativt svag. 

6.5.2 Andra mandatperioden 1984-1989 
Nya partidelegationer tillkom i gruppen under den andra mandatperioden till 
följd av att Spanien och Portugal anslöt sig till integrationsprocessen. 
Förändringen medförde emellertid inte någon ideologisk förskjutning utan 
befäste snarare gruppens marknadsliberala inriktning, vilket talar för en 
relativt god sammanhållning. Precis som under den första mandatperioden 
satt emellertid de flesta av partierna i gruppen förutom, DP och CDC, i 
regeringsställning, vilket talar för en motsatt tendens. 
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Tabell 6.7 Närvaro och sammanhållning vid RCV 1984-1989 
År 1984 1985 1986 198782 1988 1989 Totalt 
Närvaro i % 20 31 32 36 28 24 32 
IA 71 87 85 90 87 69 84 
Enighet i % 25 70 63 68 72 54 64 

Kommentar: Sammanställningen rör 583 RCV 

Som tabell 6.7 visar var närvaron i gruppen under den här perioden något 
högre jämfört med tidigare. Den är emellertid fortfarande väldigt låg, enbart 
32 procent, med en topp i mitten av mandatperioden på 36 procent. Den enda 
rimliga tolkningen, med utgångspunkt från det material som jag har att tillgå, 
är att det är den nya portugisiska delegationen med tio ledamöter som bidrar 
till denna ökning. Den tycks emellertid, i likhet med de flesta övriga ledamöterna, 
samtidigt förlora något av intresset för verksamheten i parlamentet eftersom 
närvaron sjunker mot slutet av mandatperioden. 

Den interna sammanhållningen uppvisar ett liknande mönster som närvaron. 
Den stiger i mitten av mandatperioden för att successivt sjunka mot slutet. 
Att det tillkom nya partidelegationer i mitten av perioden påverkade åtminstone 
inledningsvis sammanhållningen i positiv mening. Eftersom varken den portugisiska 
eller den spanska delegationen avviker i någon större utsträckning från gruppen 
förefaller de inte ha haft några större problem att finna sig tillrätta i gruppen. 

Om man ser till antalet frågor där gruppen agerar enhetligt är de, jämfört 
med den första mandatperioden, något fler under den här mandatperioden. 
Trots det är gruppen splittrad i mellan 30-40 % av voteringarna. Vilka 
nationella delegationer är det då som avviker från gruppens majoritet? 
Tabell 6.8 Röstningsmönster i gruppen 1984-1989 
Partidelegationer Land Tillfallen i % när nationell delegation 

röstar mot gruppens majoritet 
UDF Frankrike 9 
Oberoende* Irland 7 
v Danmark 4 
WD Holland 3 
PSD Portugal 2 
VLD/PRL Belgien 2 
PRI/PLI Italien 2 
CDC Spanien 1 
DP* Luxemburg 0,7 

Kommentar: Partier i regeringsställning: PSD, V och WD hela mandatperioden. VLD och PRL 
t.o.m. 05/88, PLI och PRI to.m. 04/87, samt 07/87 och resten av mandatperioden. UDF, 03/86-05/88.83 

Partidelegationer markerade med * representerades av enbart en ledamot. 

Il Siffrorna gäller enbart för första halvåret 1987 
83 Siaroff, Alan, 2000 
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Till skillnad från under den första mandatperioden är det nu UDF som 
röstar mot majoriteten flest gånger av samtliga nationella delegationer. Det 
skulle möjligen kunna vara en effekt av att man under en del av mandat
perioden sitter i regeringsställning. Om man ser till antalet månader som de 
olika partierna satt i regeringsställning under mandatperioden och antalet 
tillfällen när de olika nationella delegationerna röstar mot gruppens majoritet 
är sambandet emellertid fortfarande negativt. Ju länge tid i regeringsställning, 
desto förre gånger röstar man mot gruppens majoritet. 

Inte heller under den här mandatperioden finns det något mönster i 
avvikelserna när det gäller de två ideologiska dimensionerna. Precis som 
tidigare står enskilda ledamöter och inte nationella delegationer som helhet 
för avvikelserna från grupplinjen. För att fa någon klarhet i vad det beror på, 
om det till exempel är samma personer som ständigt avviker skulle man 
behöva gå ner på individ- och partinivå för att se om det finns något mönster 
i avvikelserna eller om det beror på vilka frågor som det voteras kring. Det 
material som jag har att tillgå under de tre första mandatperioderna medger 
emellertid inte det. Tills vidare får vi alltså nöja oss med att konstatera att 
länken mellan den nationella nivån och de enskilda ledamöterna förefaller 
vara fortsatt svag. 

6.5.3 Tredje mandatperioden 1989-1994 
Eftersom gruppen under den tredje mandatperioden präglades av relativt stor 
intern turbulens, till följd av att partidelegationer hoppade av och nya 
tillkom, är det rimligt att förvänta sig att det avspeglar sig i en lägre intern 
sammanhållning. Till detta bör läggas att den ideologiska tyngdpunkten också 
försköts något till vänster under mandatperioden, varvid den ideologiska 
spännvidden inom gruppen lär ha ökat. Relativt många partier satt dessutom 
under hela eller delar av mandatperioden i regeringsställning vilket ytterligare 
kan ha påverkat möjligheterna att hålla samman i negativ riktning. 

Tabell 6.9 Närvaro och sammanhållning vid RCV 1989-1991 & 199484 

År 1989 1990 1991 1994 Totalt 
Närvaro i % 24 30 27 28 27 
IA 67 62 62 74 69 
Enighet i % 49 53 49 41 48 

Kommentar: Sammanställningen baseras på 267 RCV 

84 Data för 1992 och 1993 saknas. 
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Precis som förväntat avspeglar sig den interna turbulensen i såväl närvaron vid 
voteringarna som i den interna sammanhållningen. Som framgår av tabell 6.9 är 
närvaron vid RCV under den tredje mandatperioden till och med lägre än 
tidigare. Gruppen var dessutom betydligt mer splittrad jämfört med tidigare, även 
om sammanhållningen stiger något mot slutet av mandatperioden. Den låga 
sammanhållningen avspeglar sig också i att gruppen i genomsnitt endast förmår 
tala med en röst i knappt hälften av voteringarna. Eftersom det är nödvändigt 
för en grupp, särskilt av ELDRis storlek, att agera enhetligt om man vill kunna 
nå inflytande i Europaparlamentet, torde en konsekvens av den låga samman
hållningen vara att gruppens inflytande i Europaparlamentet var mycket ringa 
under den här perioden. Hur avspeglar sig då denna situation i de nationella 
delegationemas agerande? Är det fler eller färre som avviker jämfört med tidigare? 

Liksom under den andra mandatperioden är det den franska delegationen 
som oftast avviker från gruppens majoritet. Även Venstre och den irländska 
delegationen, som nu består av en oberoende ledamot och en ledamot från 
Progressive Democrats, följer tidigare mönster. Till skillnad från den första och 
andra mandatperioden avviker även de belgiska och holländska delegationerna 
oftare. Fortfarande är emellertid sambandet mellan regeringsställning och i 
vilken utsträckning som man avviker från gruppens majoritet negativt. 
Partierna på nationell nivå tycks därmed inte ha något större intresse av att 
styra sina nationella delegationers förehavanden. 
Tabell 6,10 Röstningsmönster i gruppen 1989-91 & 1994 
Partidelegationer Land Tillfallen i % när nationell delegation 

röstar mot gruppens majoritet 
UDF Frankrike 8 
V Danmark 8 
DP/Oberoende Irland 7 
PRL/WD Belgien 6 
VVD/D66 Holland 6 
FDP/Grüne85 Tyskland 5 
PSD Portugal 5 
CDC/CDS Spanien 3 
DP* Luxemburg 3 
PLI/PRI Italien 2 

Kommentar: Partier i regeri ngsställning var FDP och PSD hela mandatperioden. PRI, 07/89-
04/91 och 04/93-05/94, PLI, t.o.m. 05/94. V, t.o.m. 01/93. PD, 07/89-10/92. CDS, 10/90-
06/93. UDF fr.o.m. 03/93 och resten av mandatperioden.86 

Partidelegationer markerade med * representerades av enbart en ledamot 

85 En grön ledamot valde av oklar anledning att sitta med i den liberala gruppen 
under den här mandatperioden. 
86 Siaroff, Alan, 2000 
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Att sammanhållningen ökar mot slutet av mandatperioden förefaller 
framförallt bero på att de franska ledamöterna som inte enbart stod för flest 
avvikelser som delegation utan även för flest individuella avvikelser gentemot 
gruppen nu hade lämnat den. Men ökningen inträffar också i s amband med 
att ELDR ombildas från en federation till ett europeiskt politiskt parti. Det 
sker i sin tur som en effekt av att integrationsprocessen fördjupas i samband 
med förhandlingarna om Maastrichtfördraget. Vad man möjligen kan förvänta 
sig av dessa institutionella och konstitutionella förändringar är att samman
hållningen, precis som i slutet av den tredje mandatperioden fortsätter att öka 
också under den fjärde. 

6.5.4 Fjärde mandatperioden 1994-1999 
Även den fjärde mandatperioden präglas av en hel del interna förändringar i 
gruppen, dels till följd av utvidgningen av EU till Finland, Sverige och 
Österrike, dels på grund av att den portugisiska delegationen lämnar gruppen 
i november 1996 till förmån för kristdemokratiska EPP. Till följd av 
utvidgningen av EU och den relativt stora omsättningen av ledamöter under 
de första två åren av mandatperioden har jag valt att koncentrera under
sökningen av gruppens sammanhållning från andra halvan av 1996 och 
framåt. Att den portugisiska delegationen lämnade och att partier från de nya 
medlemsländerna tillkom innebar att den ideologiska tyngdpunkten i gruppen 
förflyttades något till vänster och en något mer skeptisk hållning till integrations
projektet. Det talar i kombination med att något fler partier, jämfört med 
tidigare, främst mot slutet av mandatperioden satt i regeringsställning för en 
låg sammanhållning i gruppen. 

Om man studerar tabell 6.11 är det emellertid uppenbart att någonting, 
precis som antyddes tidigare, har inträffat mellan den tredje och fjärde 
mandatperioden som påverkar den interna sammanhållningen i helt motsatt 
riktning. För det första är närvaron betydligt högre jämfört med tidigare, för 
det andra ökar sammanhållningen markant och ligger på i genomsnitt 85 
enheter. Det beror med alla sannolikhet på att Maastrichtfördraget trätt i 
kraft, vilket innebär att Europaparlamentets befogenheter ökar rejält. Men 
det kan givetvis också ha att göra med att samarbetet mellan medlems
partierna i ELDR har integrerats till följd av att den liberala partifederationen 
ombildades till ett politiskt parti 1993 och att man därför lägger ner mer tid 
och resurser på att försöka hålla samman. Det är emellertid fortfarande sällan 
som gruppen talar med en röst vid voteringarna, men precis som tidigare är 
det en liten del av gruppen som står för de flesta avvikelserna. 
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Tabell 6.11 Närvaro och sammanhållning vid RCV 1996-1999 
År 1996 1997 1998 1999 Totalt 
Närvaro i % 60 67 78 83 72 
IA 81 83 86 89 85 
Enighet i % 26 35 35 50 30 

Kommentar: Sammanställningen baseras på 329 voteringar 

Till skillnad från tidigare är det betydligt fler partidelegationer som 
representeras av enbart en ledamot. Även om det finns ett större utrymme för 
självständigt agerande i Europaparlamentet jämfört med i andra parlament 
utgår jag från att ledamöterna inte enbart representerar sig själva utan även 
sina respektive nationella partier. 

Den ende franske ledamoten i g ruppen står för flest avvikelser gentemot 
majoriteten, tätt följd av Centerpartiets och Radikale Venstres delegation. Ett 
par partidelegationer, holländska WD och belgiska VLD, avviker inte alls 
från majoriteten av de RCV som studerats. 
Tabell 6.12 Röstningsmönster i gruppen 1996-1999 
Partidelegationer Land Tillfallen i % när nationell delegation 

röstar mot gruppens majoritet 
UDF-Rad * Frankrike 17 
C Sverige 15 
R V *  Danmark 12 
F p *  Sverige 7 
PRL-FDF Belgien 6 
Kesk Finland 6 
S f p *  Finland 5 
L i f *  Österrike 5 
V Danmark 3 
D P *  Luxemburg 3 
CDC Spanien 3 
Oberoende* Irland 2 
P L *  Italien 2 
LibDems Storbritannien 2 
D66 Holland 1 
P R I *  Italien 0,9 
LN Italien 0,6 
PSD Portugal 0,3 
VLD Belgien 0 
WD Holland 0 

Kommentar: Partier i regeringsställning mellan 1996 och 1999/07 var RV, Sfp, 
D66 och WD. UDF t.o.m. 06/97 samt PRL-FDF och VLD fr.o.m. 07/99 
Partidelegationer markerade med * representerades av enbart en ledamot. 

87 Siaroff, Alan, 2000 
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Till skillnad från tidigare framträder ett visst mönster i avvikelserna. Som 
framgår av tabell 6.12 är det framförallt de nytillkomna delegationerna som 
tenderar att rösta mot gruppen. Det kan i och för sig ha att göra med att de är 
just nytillkomna och att det kan ta tid att komma in i s amarbetet i g ruppen. 
Mer sannolikt är emellertid att det finns andra faktorer som påverkar röstnings
mönstret. De flesta av dessa partier kommer till exempel från länder i norra 
Europa där opinionen till EU är relativt kritisk. Trots att gruppens förre genera
lsekreterare Bo Manderup Jensen hävdar att den i Europasammanhang välkända 
nord-syddimensionen inte återfinns i den liberala gruppen förefaller det, 
åtminstone under den här mandatperioden, ändå finnas ett sådant mönster i 
gruppen. Ett mönster som främst är baserat på opinionsstrukturen i integrations
frågan i EU:s olika medlemsländer. 

När det gäller de ideologiska dimensionerna finns det inget samband 
mellan om partierna karaktäriseras som socialliberala eller marknadsliberala 
och i vilken utsträckning de avviker. Däremot finns ett visst samband mellan 
de partier som karaktäriserats som mer tveksamma till integrationen och de 
som avviker ofta. Den socioekonomiska dimensionen förefaller således inte spela 
så stor roll åtminstone inte i de voteringar som ingår i den här undersökningen. 

Som nämnts tidigare är det, i de allra flesta voteringarna, enbart ett fatal 
personer som avviker från gruppens majoritet. Det finns emellertid några 
voteringar där gruppen är relativt splittrade. Dessa voteringar handlar ofta om 
jordbruksfrågor där såväl Centern, Keskusta och PRL-FDF tillsammans med 
några andra röstar annorlunda jämfört med gruppens majoritet. I miljöfrågor 
finns också en tendens till splittring. Här röstar ofìa D66, Liberal Democrats 
och de nordiska partierna tillsammans mot gruppen. Djurtransporter förefaller 
också ha varit en het fråga i gruppen, liksom kärnkraft och biståndsfrågor. 

Till skillnad från de tidigare mandatperioderna finns för första gången även 
ett svagt men ändock positivt samband mellan antalet månader i regerings
ställning och andelen tillfallen en nationell delegation avviker från gruppens 
majoritet. Det kan vara en indikator på Europaparlamentets ökade betydelse i 
EU.s politiska system, vilket i sin t ur implicerar att länken mellan de nationella 
partierna och respektive nationell delegation har stärkts något. Sambandet är 
emellertid så pass svagt att det inte förefaller ha någon större effekt på den 
interna sammanhållningen i stort. I de frågor där någon eller några ledamöter 
avviker från gruppens majoritet, dvs i hälften av de undersökta voteringarna 
är fortfarande de flesta partidelegationer, som består av fler än en ledamot, oftare 
splittrade än enade gentemot gruppen. Det i sin tur indikerar att det fortfarande 
finns en relativt stor frihet för den enskilde ledamoten att rösta efter eget huvud. 
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6.5.5 F ernte mandatperioden -1999 
Gruppens sammansättning förändrades återigen inför den femte mandatperioden, 
dels till följd av att Storbritannien från och med 1999 började tillämpa ett 
proportionellt valsystem, vilket i sin tur fick till följd att den brittiska 
delegationen blev den största i gruppen, dels på grund av att gruppen lyckas 
knyta till sig ett antal italienska ledamöter, vars moderpartier så småningom 
även anslöt sig till ELDR. På så sätt lyckades gruppen bibehålla positionen 
som tredje största grupp och vågmästare i Europaparlamentet. 

Eftersom Europaparlamentet i och med Amsterdamfördragets ikraft
trädande numera är jämställt med ministerrådet på en lång rad områden är 
vågmästarpositionen en mycket inflytelserik position i parlamentet. Att 
gruppen innehar denna viktiga position avspeglar sig inte minst i att 
ledamöternas närvaro är fortsatt mycket hög jämfört med under de tre första 
mandatperioderna. Under de 246 voteringar som analyseras är i genomsnitt 
76 % av ledamöterna närvarande. 

Som tabell 6.13 visar fortsatte sammanhållningen i gruppen att stiga även 
under den femte mandatperioden. Den liberala gruppen skiljer sig i det 
avseendet från PES och EPP där sammanhållningen minskar under det första 
halvåret 1999. Att sammanhållningen i de två största grupperna minskar 
anses främst bero på att Europaparlamentets ökade maktbefogenheter, vilket 
i sin tur leder till ett ökat tryck på de enskilda ledamöterna och nationella 
delegationerna att tillgodose nationella angelägenheter. Det visar sig bland 
annat i att ledamöterna är mer splittrade i lagstiftningsärenden än i frågor 
som väckts på initiativ av ledamöterna själva.88 

Tabell 6.13 N ärvaro och sammanhållning vid RCV 1999 

År 1999 
Närvaro i % 76 
IA 90 
Enighet i % 50 

Kommentar: Sammanställningen baseras på 246 voteringar 

Även i den liberala gruppen finns förvisso, liksom under den fjärde 
mandatperioden, ett positivt samband mellan antalet månader i regerings
ställning och hur man röstar i gruppen. Sambandet verkar emellertid vara så 
pass svagt att det inte påverkar gruppens sammanhållning i någon högre 
utsträckning. Som nämnts tidigare är det avgörande för inflytandet i Europa

88 Hix, Simon, 2000, s. 3 
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parlamentet att gruppen, med utgångspunkt från vågmästarpositionen, att 
gruppen förmår hålla samman internt. Incitamentet att hålla samman torde 
därmed vara relativt högt. Det torde emellertid även underlättas av att 
partierna som är medlemmar i ELDR och därmed även i gruppen har närmat 
sig varandra idémässigt över tid. Att spänningen mellan de två största 
grupperna dessutom ökat i takt med att Europaparlamentet har blivit allt mer 
inflytelserikt har den liberala gruppen också förmått utnyttja bland annat när 
det gäller tilldelningen av politiska poster inom parlamentet. 

Trots den höga graden av sammanhållning är det fortfarande i enbart 
hälften av de undersökta voteringarna som gruppen talar med en röst. I hälften 
av dessa 122 voteringar där gruppen splittras rör det sig dock primärt om att en 
eller ett par av ledamöterna avviker. Det är enbart i sju av de 122 voteringarna 
som fler än tio av gruppens ledamöter röstar mot gruppens majoritet. 
Tabell 6,14 Röstningsmönster i gruppen 1999 

Partidelegationer Land Tillfållen i % när nationell 
delegation röstar mot 
gruppens majoritet 

RV* Danmark 17 
Sfp* Finland 9 
Keskusta Finland 7 
DP* Luxemburg 5 
C* Sverige 4 
VLD Belgien 3 
Folkpartiet Sverige 2 
WD Holland 2 
D66 Holland 2 
CE Spanien 2 
Oberoende* Italien 1 
LibDems Storbritannien 0,8 
PRL-FDF Belgien 0,8 
Oberoende * Irland 0,8 
PRI-Lib* Italien 0,8 
Venstre Danmark 0,4 
I Democratici Italien 0 
CiU Spanien 0 

Kommentar: Partier i regeringsställning under andra halvåret 1999 var 
WD, D66,1 Democratici samt VLD och PRL.89 

Partidelegationer markerade med * representeras av enbart en person. 

89 Siaroff, Alan, 2000 
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Radikale Venstre representerar liksom under den femte mandatperioden 
ett stort antal avvikelser från gruppens majoritet. Det stämmer relativt väl 
överens med Radikale Venstres idémässiga position i förhållande till resten 
av partierna. Att även Keskusta och DP röstar mot gruppen relativt ofta 
stämmer också överens med analysen i kapitel fem av partierna valmanifest, 
åtminstone när det handlar om integrationsdimensionen. Att Svenska folkpartiets 
ledamot i gruppen röstar mot majoriteten så pass ofta bryter dock mot detta 
mönster. I en intervju med Sfp:s ledamot framgår det emellertid att kontakterna 
mellan den finska regeringen och Europaparlamentet är relativt täta vilket 
kan ha viss betydelse i det här fallet.90 

Förutom de tre eller fyra partier som avviker oftast från gruppens 
majoritet handlar det enbart om något enstaka fall av avvikelser för alla de 
övriga nationella partidelegationerna. Italienska, I Democratici, och katalanska 
CiU, avviker till exempel inte alls från gruppen. Det kan i och för sig ha att 
göra med att delegationernas närvaro vid voteringarna är relativt låg. 

Som tabell 6.14 visar är det fortfarande främst de nordeuropeiska parti-
delegationerna som avviker oftare än de sydeuropeiska. Nord-syddimensionen 
är däremot inte lika tydlig som under den femte mandatperioden. Som 
tidigare framträder inte heller någon tydlig socioekonomisk dimension. 
Integrationsdimensionen finns däremot fortfarande kvar även om den inte är 
lika framträdande som tidigare. Här är det främst finska Keskusta som 
avviker från grupplinjen. Övriga frågor som vållar intern splittring är 
budgetfrågor och som tidigare jordbruks- och i viss utsträckning miljöfrågor. 

Sammanfattningsvis är andelen avvikelser från gruppens majoritet, i ledamöter 
räknat, låg. Det finns förvisso ett svagt samband mellan regeringsinnehav 
och hur respektive delegation i gruppen röstar. Det är dock så pass svagt att 
de nationella partierna inte förefaller ge ledamöterna direktiv om hur de ska 
agera i någon större utsträckning. Alternativt att partierna är så pass väl 
integrerade med varandra vid det här laget att åsiktsskillnaderna mellan 
partierna och nivåerna är yttersta marginella. 

6.5.6. Den interna sammanhållningen över tid 
Av de fem mandatperioder som kartlagts kan man av tabell 6.15 utläsa att 
ledamöternas närvaro ökar markant över tid. Det gäller inte enbart den 
liberala gruppen, även om den under den femte mandatperioden är den grupp 

90 Intervju: 99 02 25 Astrid Thors 
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som har högts närvaro vid voteringarna. Att närvaron ökar över tid anses 
främst bero på Europaparlamentets ökade maktbefogenheter. Till skillnad från 
tidigare har parlamentarikernas beteende betydelse för utfallet av de beslut 
som fattas inom EU. Att den liberala gruppen har så pass hög närvaro kan 
förutom detta förmodligen även tillskrivas deras position som vågmästare 
mellan de två stora grupperna, men också att man över tid förmått bygga upp 
en väl fungerande intern organisation.91 

Bortsett från en nedgång under den tredje mandatperioden har även den 
interna sammanhållningen i gruppen successivt ökat över tid. Att samman
hållningen sjunker mellan 1989-1994 torde ha ett samband med den interna 
turbulens som rådde i gruppen under den här perioden. Undersökningar 
pekar på att den interna sammanhållningen i den liberala gruppen fortsätter 
att öka även efter 1999.92 

Tabell 6.15 Närvaro vid RCV och sammanhållning över tid 

År 1981-1984 1984-1989 1989-1994 1996-1999 1999 
Närvaro i % 26 32 27 72 76 
IA 83 84 69 85 90 
Enighet i % 63 64 48 30 50 

Att sammanhållningen mot bakgrund av IA ökat över tid innebär inte att man 
agerar enhetligt i fler frågor. Av tabellen kan man snarare utläsa en motsatt 
tendens. I de allra flesta fallen är det emellertid enbart en eller ett par ledamöter 
som avviker vilket betyder att gruppen som helhet ändå agerar tämligen enhetligt. 

När man studerar hur partidelegationerna röstar är sambandet mellan 
regeringsinnehav och andelen tillfallen när man röstar mot gruppens majoritet 
negativt under de tre första mandatperioderna. Under den ijärde och femte 
mandatperioden finns dock ett positivt om än mycket svagt samband mellan 
regeringsinnehav och andelen avvikelser från gruppens majoritet. Samma 
tendens finns i andra partigrupper. I den liberala gruppen är det dock inte lika 
utpräglat som i de övriga och framförallt har det ingen större effekt på den 
interna sammanhållningen.93 Specifika nationella frågor tycks således inte slå 
igenom i någon större utsträckning i gruppens arbete. När man studerar vilka 
partier som oftast röstar emot gruppen förefaller integrationsdimensionen slå 
igenom starkare än den socioekonomiska dimensionen. 

91 Hix, Simon, 2000, s.l 
92 Hix, Simon, Noury, Abdul & Roland, Gerard, 2002. Enligt författarna uppnår den 
liberala gruppen ett IA på 90,9 enheter mellan 1999 och 2001 
93 Hix, Simon, 2000 
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Det finns åtminstone under de två senaste mandatperioderna en viss 
tendens till nord-sydsplittring i gruppen även om inte heller den är särskilt 
stark. Det är, förutom att de flesta EU-skeptiska partier i gruppen kommer 
just från norra delarna av Europa också en effekt av att opinionen i norra 
Europa är mer EU-skeptiska jämfört med opinionen i södra Europa. 

Sammanfattningsvis kan man, under förutsättning att den interna samman
hållningen utgör en indikator på att partierna närmar sig varandra, i den 
liberala gruppen se en liknande utveckling som inom ELDR, dvs. partierna 
närmar sig varandra såväl organisatoriskt som idémässigt. Om man studerar 
avvikelserna är det inte den liberala gruppen som har problem att hålla 
samman utan de nationella delegationerna. Det är relativt sällan som nationella 
delegationer som helhet vänder sig mot gruppens majoritet. Ofta är 
delegationerna splittrade vilket i sig indikerar att frågorna snarare är av 
ideologisk än nationell karaktär. Givet att det finns nationella och ideologiska 
skillnader mellan partierna kan man därmed även säga att länken mellan de 
nationella partierna och respektive nationell delegation därmed är relativt svag. 

Att länken mellan de nationella partierna och respektive nationell delegation 
är svag kan emellertid utgöra en av förutsättningarna för att gruppen, trots att 
den består av en mängd nationella delegationer, når en så pass hög grad av 
sammanhållning som den gör, dvs. att direktiven hemifrån är fa och att 
ledamöterna därigenom successivt utvecklar någon form av gemensam identitet 
med gruppen. Bo Manderup Jensen, tidigare generalsekreterare för gruppen, 
bekräftar att det i gruppen utvecklas en solidaritet mellan ledamöterna vilket 
gör att man till exempel inte behöver använda sig av sanktioner för att hålla 
ledamöterna i schack. 

"Man skulle till exempel kunna införa sanktioner mot dem som röstar mot 
gruppen t.ex. att de inte far talartid vid nästa möte etc. Men jag tror inte 
att det är en framkomlig väg. Robin Teverson vår whip konstaterade att i 
vår grupp har kamratskap och gruppress tillräckligt stor betydelse för att 
skapa sammanhållning. Han uttryckte sig också på det sättet att det ser ut 
som om de flesta medlemmar har respekt för gruppens majoritet dvs. trots 
att man inte är eniga så respekterar man gruppens beslut. Jag tror att det 
beror på flera saker till exempel att medlemmarna kommer tätt inpå 
varandra och att man lär känna varandra och att man därför respekterar 
varandras kompetens. Det existerar en respekt gruppmedlemmarna 
emellan. Vi har valt ett system som inte sanktionerar avvikande meningar."94 

94 Intervju 98 11 04: Bo Manderup Jensen 
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Mot bakgrund av att partierna närmar sig varandra idémässigt är det 
emellertid svårt att veta hur man ska tolka länken mellan de två nivåerna. Å 
ena sidan förefaller länken mellan de nationella partierna och gruppen vara 
svag. I flera av intervjuerna framhåller man dessutom ofta att det finns 
brister i samordningen mellan nivåerna och att man önskar att den kunde 
förbättras. Å andra sidan kan den ökade sammanhållningen ses som ett 
tecken på att partierna har närmat sig varandra varför direktiv hemifrån inte 
strider mot gruppens syn i olika frågor som helhet, dvs. integrationen av 
partinätet i sig leder till att diskrepansen mellan de nationella partierna 
minskar varför även oenigheterna i gruppen minskar. 

6.6 Länken till den nationella nivån 
Inom ELDR och den liberala gruppen har det uppfattats som ett problem att 
länken mellan gruppen och de nationella partierna är svag.95 Det manifesteras 
inte minst av de återkommande försöken, vilka redovisats i kapitel fyra, som 
ELDR och gruppen har vidtagit för att stimulera till närmare kontakter 
mellan de olika nivåerna. Organisatoriskt har man således försökt att skapa 
länkar mellan de två nivåerna. I takt med att de två nivåerna vävs samman 
borde det också vara av intresse att koordinera ståndpunkterna på nationell 
och europeisk nivå åtminstone i viktiga frågor. Ett exempel på en sådan 
fråga är EU:s framtida utveckling. De nya fördragen framförhandlas av 
medlemsländerna i en så kallad regeringskonferens, men debatteras också 
parallellt i de politiska partierna och i parlamenten på de olika nivåerna. Det 
förefaller därför rimligt att anta att man åtminstone försökte koordinera 
ståndpunkterna kring till exempel Amsterdamfördraget i den liberala gruppen i 
Europaparlamentet med medlemspartiernas ståndpunkter i samma fråga. 
Gruppens generalsekreterare menar emellertid att koordineringen var ytterst 
begränsad, mycket beroende på att många av de nationella parlamentarikerna 
snarare uppfattade frågan som en europeisk än en nationell angelägenhet.96 

På den här punkten tycks det emellertid ha skett en viss förändring. 
Gruppens politiska handläggare fick till exempel i mars 2001 uppdrag att 
kontakta alla medlemspartier och samla in deras synpunkter på Nice-

95 Detta faller delvis tillbaka på det faktum att länken var relativt stark under den tid 
när ledamöterna i Europaparlamentet inte var direktvalda utan utnämnda av de 
nationella parlamenten. De hade således ett dubbelt mandat varför EU-frågor 
debatterades även i de nationella parlamenten. Se Wijsenbeek, Florns, 2000, s. 123 
96 Intervju 98 11 04: Bo Manderup Jensen 
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fördraget och post-Nice processen. En av ledamöterna, Andrew Duff, fick 
även i uppdrag att resa runt till de olika huvudstäderna för att tala med de 
liberala partigrupperna om detsamma.97 

Mellan partigruppen och de nationella partierna försöker man om inte 
annat stärka länken genom olika former av koordinering, vilket i sig tyder på 
att interaktionsgraden är otillfredsställande. Detta kan emellertid i viss mån 
kompenseras av de enskilda ledamöternas kontakter med respektive medlems
partier. Även här uttrycker man dock ett visst missnöje med hur kontakterna 
mellan de olika nivåerna fungerar. Robin Teverson, LibDems, menar till 
exempel att han i viss utsträckning försöker att koordinera ståndpunkter 
mellan nivåerna. 

"I mean we certainly need to avoid voting in opposite direction on 
particular issues. We employed someone here to do that, to liase but it 
didn't work that well, its very much a question about out of sight out of 
mind to use a British phrase - if you can't see someone near you tend to 
forget about them - and its all right until we have big issues once were 
there is a risk of potential conflict at that point, yes, you have to make 
sure that you're on string - that you're on side".98 

Teverson menar emellertid att det inte alltid är givet att ledamöterna ska 
följa partiet på hemmaplan i en särskild fråga. "We might contest it and say 
we want to go that way - we do tend to take policy initiatives here ourselves 
Enligt Teverson vore det trots det önskvärt att öka samordningen för att på 
så sätt få till stånd en enhetligare linje. 

"One of the ways when we got a few more of us here we will, in 
Westminster they have what we call spokesmen's teams - which is the 
head spokesmen on issues like defence or something and a lot of people 
underneath working on different issues and I would want the MEPs to 
integrate into that team system back there as well." 

Även de andra respondenterna menar att graden av koordinering är 
bristfällig och att man borde försöka utveckla den ytterligare. Ingen av dem 
har emellertid några konkreta lösningar för hur det ska gå till. Någon pekar 
på det resursslöseri som det innebär att 15-20 handläggare sitter på var sitt 
håll och förbereder samma ärenden. Genom att samordna dessa aktiviteter 
skulle man hinna täcka fler områden och därigenom gemensamt kunna 
stärka sin politiska position. Försök som har gjorts i den riktningen har 
emellertid, som nämnts tidigare, inte fallit särskilt väl ut. Problem som man 

97 E-mailkorrespondens. 01 04 11 : Maria Åsenius 
98 Intervju 99 02 23: Robin Teverson 
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lyfter fram är framförallt praktiska till sin natur till exempel att man inte 
känner till varandra, att man inte talar samma språk och att parlamenten på 
de olika nivåerna har olika rytm vilket försvårar en eventuell koordinering. 

Finns det då någon skillnad när det gäller koordinering mellan oppositions-
och regeringspartier, dvs. att de partier som sitter i regeringsställning har 
förpliktelser gentemot regeringen. Lone Dybkjaer vars parti Radikale Venstre 
satt i regeringsställning under den andra hälften av 1990-talet tillsammans 
med socialdemokraterna i Danmark menar att så inte är fallet. Förvisso 
försöker Dybkjaer orientera sig om vad som händer hemma, men några 
förpliktelser från regeringshåll finns inte. 

"Det klart att jag orienterar mig om vilka synpunkter som regeringen har 
också för att få höra vilka argument som de baserar sig på. Jag orienterar 
mig också i den danska centraladministrationen för att få höra argumenten, 
men nej jag har ingen förpliktelse - och vill aldrig bli och kommer aldrig 
någonsin kunna bli tvingad att rösta på någonting som jag inte tycker är 
riktigt. Det är otänkbart. Det existerar inte i vårt parti på det sättet. Vad 
socialdemokraterna gör det ska jag inte lägga mig i. Men jag vet i vart fall 
att man inte gör något för att tvinga oss att rösta på något särskilt sätt."99 

Dybkjaer menar däremot att hon upprätthåller en stark partikontakt dels 
genom att hon har en sekreterare som sitter i det danska folketingets lokaler, 
dels att hon har en arbetsplats på samma ställe. Även om hon inte närvarar 
särskilt ofta på partiets gruppmöten, anser hon det vara viktigt att bibehålla 
kontakten med RV:s medlemmar i det danska parlamentet. 

Även Paavo Väyrynen, Keskusta och Astrid Thors, Sfp har kontakter med 
sina respektive partigrupper och i Thors fall även med partiets ministrar. Det 
gäller särskilt i stora frågor som till exempel inför omröstningen om 
Amsterdamfördraget.100 

Av informanterna framgår det att kontakterna mellan nivåerna varierar 
och att partierna har valt lite olika lösningar vad gäller koordineringen 
mellan nivåerna. Det framkommer också att ledamöterna har lite olika status 
på hemmaplan. De flesta ledamöterna kan delta i den nationella parlaments
gruppens möten. I DP från Luxemburg ingår eventuella partirepresentanter i 
kommissionen och ledamöter i Europaparlamentet i partistyrelsen. Partiets 
delegationsledare i Europaparlamentet ingår också automatiskt i partiledningen. 

99 Intervju 99 02 24: Lone Dybkjaer 
100 Intervju 99 02 25: Astrid Thors 
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I danska Venstre ingår representanter från EP-gruppen i partiets 
Hovedstyrelse. Det gäller även för belgiska VLD. Partiets samtliga europa-
parlamentariker sitter i Partijbestur. Av folkpartiets ledamöter sitter alla tre i 
partistyrelsen och en av dem i partiledningen. I Radikale Venstre väljer kongressen 
en av partiets europaparlamentariker till Hovedstyrelsen. EP-ledamöterna ingår 
dessutom i den Udrigespolitiske udvalg som har till uppgift att följa 
utvecklingen inom EU. I likhet med Radikale Venstre har Centerpartiet i Sverige 
ett slags utskott, ett EU-råd i vilket europaparlamentarikerna, ledamöterna i 
EU-nämnden, utrikesutskottet samt representanter från de fyra center
organisationerna ingår. Rådet träffas ungefar en gång i månaden. MEP:arna 
har också närvaro- och yttranderätt vid parlamentsgruppens möten. Finska 
centern har en liknande organisatorisk lösning, vilken går under beteckningen 
Arbetsgruppen för internationella frågor. Det belgiska partiet PRL:s parti
ordförande Daniel Ducarme är europaparlamentariker och questor i den liberala 
gruppen, varför möjligheterna till samordning torde vara relativt stora. 

På individuell basis finns det således både formella och informella länkar 
mellan ledamöterna i europaparlamentet och den nationella partiorganisationen. 
Hur väl dessa fungerar och utnyttjas är däremot oklart. Mot bakgrund av hur 
ledamöterna röstar finns det dock för närvarande inte mycket som tyder på 
att de nationella partierna försöker styra parlamentarikerna i någon större 
utsträckning. De nationella partierna förefaller dessutom ha litet att tjäna på 
att göra det eftersom enskilda ledamöter eller partidelegationer har mycket 
små möjligheter att påverka det politiska utfallet i olika frågor. Det är 
nödvändigt att samarbeta med andra och för att kunna göra det måste man 
kompromissa. Att vara bunden till olika positioner försvårar enbart möjlig
heterna att nå inflytande.101 En slutsats som man kan dra mot bakgrund av 
detta är att ledamöterna och partigruppen fortfarande verkar vara relativt 
autonoma i förhållande till de nationella partierna. 

6.7 Ökad sammanhållning i den liberala gruppen i Europaparlamentet 
Att döma av såväl den ökande närvaron, som den interna sammanhållningen 
verkar den liberala gruppen ha förmått överbrygga en rad hinder för möjlig
heterna att samarbeta transnationellt. Trots att gruppen har karaktäriserats som 
ideologiskt heterogen och trots att flera av dess medlemspartier till och från 
har suttit i regeringsställning sedan 1979 agerar man i allt högre utsträckning 

101 Hix, Simon & Lord, Christopher, 1997, s. 120-30 
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enhälligt. Det interna samarbetet har inte varit utan problem, partier har kommit 
och gått, vilket har fått forskare att karaktärisera ELDR som den europeiska 
politikens Schiphol, dvs. som ett ställe där man enbart mellanlandar på väg till 
nästa destination.102 Över tid kan man dock se en ökad grad av samstämmighet 
mellan vilka som är med i gruppen och vilka som är med i ELDR. En förändring 
som förutom institutionella och konstitutionella förändringar förmodligen är en 
viktig förklaring till gruppens successiva integrering över tid. 

Den socioekonomiska dimensionen förefaller inte slå igenom i någon 
högre utsträckning i hur partidelegationerna röstar. Det gör däremot integrations
dimensionen och i viss utsträckning även opinionens inställning till 
integrationen. Regeringsinnehav slår däremot inte igenom alls under de 
första mandatperioderna. Under de två senaste perioderna kan man däremot 
skönja ett visst samband mellan hur ledamöterna röstar och om deras 
respektive parti sitter i regeringsställning eller inte. 

Det som framgår tydligt av materialet, som täcker ett stort antal voteringar, är 
att det inte är gruppen i sig som har problem att skapa sammanhållning utan 
snarare de nationella delegationerna som har svårigheter att hålla sina ledamöter 
i schack. Det talar i sin tur för att de nationella partierna inte föreskriver för 
ledamöterna hur de ska rösta utan att de kan rösta förhållandevis fritt utifrån 
egna övertygelser. Med andra ord, det korstryck som ledamöterna förväntas 
utsättas för är relativt svagt, åtminstone i den liberala gruppen. Så länge som 
det förhåller sig på det sättet är förutsättningarna för att gruppen ska kunna 
agera enhetligt fortsatt goda. Simon Hix påpekar emellertid att trycket under 
den femte mandatperioden ökar från de nationella partierna att ledamöterna 
ska agera i enlighet med nationella intressen.103 Avgörande för att man ska 
kunna bibehålla den interna sammanhållningen åtminstone på den nivå där 
den ligger idag är därför att man förmår enas även inom ramen för den 
europeiska partiorganisationen och att länkarna mellan partiorganisationen 
och gruppen successivt fördjupas. Som vi har sett i tidigare kapitel pekar 
tendensen i den riktningen, dvs. partinätets medlemmar har närmat sig 
varandra ideologiskt och organisatoriskt. 

Länken mellan partigruppen och partiorganisationen verkar också ha stärkts 
över tid, åtminstone formellt sett. Men som någon påpekar, valmanifesten är 
inte heliga utan gruppen kan om de vill inta nya ståndpunkter. Eftersom 
gruppen besitter den fördelen att de är involverade i det politiska systemet 

102 Uttrycket fälldes vid en konferens i Bryssel 17/11 2000 anordnad av CEVIPOL/ULB 
103 Hix, Simon, 2000 
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dagligen till skillnad från ELDR som enbart sammanstrålar några gånger per 
år, måste givetvis gruppen ha mandat att fatta egna beslut i olika frågor. Det 
betyder i sin tur att gruppen även fortsättningsvis kan fungera relativt 
oberoende från ELDR. 

Trots att man har försökt att stärka länken mellan de nationella partierna 
och gruppen återstår fortfarande mycket att göra. De flesta av respondenterna 
uttrycker en önskan om att man borde försöka samordna sina handlingar i 
större utsträckning, inte minst för att på så sätt utgöra en resurs för varandra. 
Det gäller även samordningen mellan olika parlamentariska församlingar 
som till exempel Europarådet, WEU och Nato, där det också finns liberala 
partigrupper. Vad gäller de enskilda ledamöterna har de såväl formella som 
informella positioner i de nationella partierna. Länkarna på det planet förefaller 
därför vara relativt starka. Fortfarande verkar de nationella partierna emellertid 
ha litet att vinna på att instruera sina ledamöter om hur de ska rösta eftersom 
det i den förhandlingskultur som råder inom gruppen måste finnas utrymme 
för kompromisser och kohandel om man ska kunna agera samfällt. 
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7 

ELDR 
- från samarbete till integration 

7.1 Inledning 
Syftet med avhandlingen har varit att kartlägga ELDR: s organisatoriska och 
idémässiga utveckling. I detta har ingått: 

- att analysera om och i så fall i vilken utsträckning som medlemmar i 
ELDR har integrerats med varandra över tid; 

- att identifiera vilka faktorer som eventuellt gynnar respektive missgynnar 
fördjupad integration; 

- att placera ELDR i relation till forskningen om 'Europapartierna', 
samt; 

- att bidra till den pågående debatten om de traditionella partifamiljerna 
är på väg att etablera partier i statsvetenskaplig mening på europeisk nivå. 

De övergripande resultaten kan mot bakgrund av frågeställningarna kort 
sammanfattas med att ELDR: s medlemmar integrerats med varandra över 
tid, såväl organisatoriskt som idémässigt. Det innebär att ELDR i termer av 
integrationsgrad, åtminstone mot bakgrund av vad som är känt i litteraturen 
om Europapartierna, mycket väl kan mäta sig med såväl EPP som PES. Det 
finns förvisso faktorer som kan bromsa integrationen mellan ELDR:s 
medlemspartier. Det rör sig dock sällan om någon enskild faktor utan visar 
sig ofta bestå av en kombination av faktorer, olika för olika partier och 
partisystem. Att ELDR över tid har integrerats internt innebär också att de 
nationella medlemspartierna successivt har överfört makt till den gemen
samma partiorganisationen. Det har i sin tur medfört att ELDR kan 
definieras som en relativt självständig aktör och att ELDR kan sägas ha 
etablerat en typ av parti på europeisk nivå. Den typ av parti som ELDR utgör 
är dock inte jämförbar med partier på nationell nivå utan är istället anpassad 
till EU och hur EU fungerar. Den har därigenom en delvis annorlunda 
struktur och andra funktioner jämfört med de partier vi känner från nationell 
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nivå. I det följande återvänder jag kort till kartläggningens grundvalar och 
presenterar därefter underlaget för avhandlingens slutsatser. Jag avslutar med 
en kort framåtsyftande diskussion kring några uppslag för fortsatt forskning 
på ämnet Europapartier. 

En av kartläggningens utgångspunkter har varit de tre krav som Rudolf Hrbek 
redan 1988 ansåg att transnationella partier måste uppfylla för att de skulle 
kunna betecknas som partier i någon egentlig mening. Kraven, som presenterats 
i kapitel ett och preciserats i kapitel två, rör för det första intern samman
hållning, dvs. i vilken utsträckning ELDR har förmått nå konsensus i principiellt 
viktiga frågor och nå organisatorisk och politisk styrka vilken är nödvändig 
för att uppfylla de huvudfunktioner som associeras med transnationella parti
organisationer. Har det utvecklats till en partiorganisation eller utgör det 
enbart ett forum för utbyte av information? För det andra ställs krav på 
relationerna mellan ELDR och medlemspartierna, dvs. i vilken utsträckning 
har ELDR förmått utöva något inflytande över medlemspartierna i EU-
relaterade frågor och om det accepterats och respekterats som en partienhet 
på europeisk nivå. För det tredje slutligen ställs krav på relationerna mellan 
ELDR och den liberala gruppen i Europaparlamentet, dvs. i vilken mån har 
ELDR förmått uppnå positionen som politisk bas och ge den liberala 
gruppen politiska riktlinjer.1 

En annan viktig utgångspunkt har varit att partier i hög utsträckning 
anpassar sig till sin omgivning, i det här fallet det dynamiska flernivåsystem 
som EU utgör. Kontexten måste därför beaktas för att man ska förstå de 
europeiska partiernas utveckling. Eftersom partierna eller partinäten är samman
satta av nationella partier präglas de emellertid också av de enskilda medlems
partiernas förutsättningar och motiv för samarbete. Givet att det sker en 
integration inom ramen för ELDR kan man dock förvänta sig att partinätet 
inte enbart anpassar sig till omgivande faktorer utan att det även förmår påverka 
sin omgivning och då inte minst de partier som är medlemmar i partinätet. 
Det vill säga att det sker en interaktion mellan nivåerna som leder till ömsesidig 
anpassning eller europeisering. För att om möjligt kunna fånga interaktionen 
mellan de olika nivåerna, primärt den nationella och europeiska, tog avhandlingen 
avstamp i en kombination av perspektiv från såväl internationella relationer 
som komparativ politik. 

I fallstudien av ELDR kartlades i kapitel tre partinätets medlemspartier 
från EU:s femton medlemsländer mot bakgrund av sex faktorer; ideologi, 

1 Hrbek, Rudolf, 1988, s.466 
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fraktionalisering, motiv, storlek, position i det nationella partisystemet, samt 
EU-opinionen. Detta är faktorer som kan antas påverka förutsättningarna till 
fördjupad integration i den ena eller andra riktningen. I kapitel fyra studerades 
ELDR:s organisatoriska utveckling med hjälp av en modell som utarbetats 
av Oscar Niedermayer. Här studerades främst den interna maktfördelningen 
inom ELDR, men även länkarna mellan partinätets olika noder. Den idémässiga 
utvecklingen längs två ideologiska skiljelinjer, den socioekonomiska och den 
integrativa, analyserades i kapitel fem. Här granskades även partinätets 
integrativa funktion. I kapitel sex slutligen analyserades partisamarbetet i den 
liberala gruppen i Europaparlamentet vad avser både den interna organisationen, 
konfliktlösningsmetoder och interna sammanhållningen över tid. 

I det här slutkapitlet sammanfattas, som nämnts ovan, undersökningens 
resultat. Här tar jag även ställning i debatten om i vilken mån de traditionella 
partifamiljerna kan sägas vara på väg att etablera partier i s tatsvetenskaplig 
mening på europeisk nivå. Kapitlet avslutas med en diskussion kring den 
framtida forskning som den här undersökningen skulle kunna utgöra 
utgångspunkt för. 

7.2 Intern sammanhållning - organisatorisk och idémässig 
Kartläggningen av ELDR:s medlemspartier visar att det finns såväl likheter 
som skillnader mellan partierna. Det är emellertid enbart åtta av de 24 
undersökta partierna som kan förväntas ha större svårigheter att jämka sig 
samman med de övriga partierna och därigenom bromsa möjligheterna att 
etablera en organisatoriskt och idénlässigt sammanhållen partiorganisation 
på europeisk nivå. De åtta partierna är österrikiska Liberales Forum, de båda 
danska partierna Venstre och Radikale Venstre, finska Keskusta, holländska 
WD, portugisiska PSD, svenska Centern och slutligen brittiska Liberal 
Democrats. 

7.2.1 Organisatorisk utveckling över tid 
Kartläggningen av ELDR: s organisatoriska utveckling visar att det liberala 
partisamarbetet över tid har rört sig från en mer löslig form av samarbete till 
att bli betydligt mer organisatoriskt sammanhållet. Utifrån Oscar Niedermayers 
modell, vilken har använts i syfte att strukturera kartläggningen av ELDR: s 
organisatoriska utveckling, har det liberala partisamarbetet genomgått såväl 
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den primära kontaktfasen som den följande samarbetsfasen och är nu inne i 
den slutliga integrationsfasen. 

Det som bäst illustrerar denna utveckling är den makt som medlems
partierna successivt har överfört till den gemensamma partiorganisationen. I 
samtliga av ELDR:s organ, förutom ett, fattas numera beslut med enkel 
majoritet. Denna maktöverföring, från nationell till europeisk nivå, innebär 
att ELDR i vissa avseenden kan betraktas som autonomt i förhållande till 
medlemspartierna. 

Kartläggningen visar även att såväl interaktionen mellan partierna som 
intresset för transnationella partiaktiviteter har ökat markant över tid. Det 
kan framförallt förstås med utgångspunkt från det ökade behovet av att 
koordinera liberala ståndpunkter i ett allt mer inflytelserikt Europaparlament 
och i relation till möten i Europeiska Rådet. I det hänseendet visar det sig att 
ELDR förmår fylla rollen som ett forum för förhandlingar genom att länka 
samman de olika noderna i partinätet. Därigenom har ELDR också kunnat 
agera i egenskap av transnationell aktör i konkurrens med andra aktörer 
inom EU. 

ELDR uppfyller emellertid ännu inte fullt ut samtliga kriterier i Niedermayers 
modell. Även om ELDR t.ex. har beslutat att införa en form av individuellt 
medlemskap, s.k. elektroniskt medlemskap, återstår fortfarande praktiska 
detaljer att lösa innan beslutet kan implementeras fullt ut. Att alla partier inte 
är lika entusiastiska över detta steg i utvecklingen framkom under besluts
processens gång. Som väntat, mot bakgrund av kartläggningen av medlems
partierna, var till exempel finska Keskusta, danska Radikale Venstre och 
svenska Centern kritiska. Även partier som kunde förväntas bejaka fortsatt 
integration, som till exempel tyska FDP, visade sig emellertid också skeptiska 
till det individuella medlemskapet. Det tycks således finnas andra faktorer att 
ta hänsyn till än de sex som använts i den här avhandlingen om man vill 
förstå partiernas beteenden i relation till ELDR:s utveckling, dvs. vad som 
kan gynna respektive förhindra vidare integration mellan medlemspartierna i 
ELDR. Trots att det finns motstridiga viljor lyckades man ändå i Ljubljana 
2001 övertyga de två tredjedelar av kongressen som krävs för att genomföra 
stadgeändringar. Mot bakgrund av de delade meningarna som återfinns 
bland ELDR: s medlemspartier förefaller det dock inte särskilt sannolikt att 
det individuella medlemskapet eller e-medlemskapet inom överskådlig 
framtid kommer att ersätta den nationella motsvarigheten. Det torde snarare 
vara så att individer framgent kommer att kunna organisera sig parallellt med 
ELDR-.s nuvarande medlemskår, dvs. de nationella partierna. På den här 
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punkten finns det därför anledning att modifiera Niedermayers modell, 
framförallt eftersom den inte tar tillräckligt stor hänsyn till det system som 
EU utgör utan förutsätter att EU utvecklas till en federation, något som i 
nuläget inte förefaller särskilt sannolikt. 

Den gemensamma logotypen används inte heller på det sätt som föreskrivs i 
Niedermayers modell. Inte heller på den här punkten är det emellertid troligt 
att de nationella partierna kommer att ersätta sina väl inarbetade parti
symboler med en gemensam. Det partierna däremot kan förväntas göra är att, 
parallellt med den egna symbolen, använda sig av den gemensamma logotypen 
och då särskilt i relation till framtida Europavalkampanjer. Även här finns 
det följaktligen anledning att revidera Niedermayers modell, eftersom den 
inte tar hänsyn till den typ av partisamarbete som har utvecklats inom EU. 

Finansiellt är ELDR också i hög utsträckning beroende av såväl de 
nationella partierna som den liberala partigruppen. Även om man inför ett 
offentligt partistöd till Europapartierna är ambitionen, åtminstone i det 
förslag som är under utarbetande, att de nationella partierna fortfarande ska 
stå för en stor del av Europapartiernas inkomster. Också på den här punkten 
finns det därför anledning att modifiera den modell som använts. 

Om man beaktar att EU utgör ett dynamiskt flernivåsystem med dess 
specifika egenskaper och modifierar Niedermayers modell i enlighet med 
detta kan ELDR, vilket nämndes ovan, således sägas ha nått den tredje och 
sista integrationsfasen och befinner sig i ett skede där man försöker befasta 
organisationen. En organisation som är väl anpassad till EU:s nuvarande 
struktur. Mot bakgrund av de diskussioner som förs inom ELDR tycks man 
emellertid inte fullt ut ha funnit den organisationsform man söker. Den 
nuvarande organisationen kan därför snarare beskrivas som en mix av 
traditionella nationella erfarenheter och nyvunna europeiska lösningar. Det 
är till exempel tydligt att ELDR präglas av nationella föreställningar om hur 
partier bör organiseras. I likhet med sina nationella motsvarigheter har 
ELDR en kongress, partiledare, styrelse och stadgar, dvs. likartade strukturer 
och konfliktlösningsmetoder. Organisationen skiljer sig dock i vissa avseenden 
från de nationella partiernas. Precis som tidigare forskning har påvisat kan 
kartläggningen av ELDR verifiera att etablerandet och institutionaliseringen 
av partisamarbetet löper tätt samman med EU:s konstitutionella utveckling. 
Det sammanfaller i sin tur med det teoretiska argumentet att institutionella 
och konstitutionella regler, som valsystem, regler för partier och relationen 
mellan den exekutiva och legislativa makten, har stor betydelse för hur 
partier och partisystem utvecklas. Det är också i relation till denna anpassning 
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som man kan finna det som skiljer ELDR från de nationella partierna. En 
sådan skillnad är de partiledarmöten som hålls i anslutning till Europeiska 
Rådets möten två till tre gånger per år. I detta organ fattas, enligt stadgarna, 
inte heller beslut med kvalificerad eller enkel majoritet utan här är det 
primärt konsensus som gäller. Det indikerar i sin tur att medlemspartierna 
försöker bibehålla en viss grad av autonomi gentemot ELDR. En annan 
viktig skillnad jämfört med de nationella partierna är att även om man 
formellt sett kan fatta beslut med enkel majoritet i flertalet av ELDR:s organ 
strävar man i första hand efter att nå konsensus. Eventuella konflikter löses 
primärt genom förhandlingar. Omröstningar vidtas endast när förhandlingarna 
inte leder till något resultat. Det i sin tur visar att ELDR till skillnad från de 
nationella partiernas hierarkiskt strukturerade organisationer präglas av mer 
horisontella nätverksliknande maktrelationer. En effekt av den tilltagande 
interaktionen och av att intresset för de transnationella partiaktiviteterna har 
ökat är också att det inom partinätet har utvecklats en specifik form av 
interaktion mellan de olika aktörerna på de olika nivåerna, samt en form av 
icke-auktoritativt beslutsfattande. Här återspeglas tydligt den styrelseform 
som även anses prägla den europeiska integrationsprocessen i övrigt dvs. en 
form av styrning utan en suverän auktoritet. Även vad gäller de interna 
beslutsstrukturerna har ELDR således anpassats till det dynamiska flernivå-
system som EU utgör. 

Kartläggningen av ELDR: s organisation visar att ELDR utvecklats från 
en löst sammansatt federation av partier till en relativt väl sammanhållen 
partiorganisation. Hur ELDR utvecklas framgent beror dels på hur EU 
förändras, dels på medlemspartiernas ambitioner, men även på om man 
förmår överbrygga de ideologiska skillnader som finns inom ELDR. 

7.2.2 Idémässig utveckling 
De politiska ståndpunkter som antogs i samband med att ELDR bildades 
1976 och som nedtecknades i den så kallade Stuttgartdeklarationen har över 
tid spelat en central roll i ELDR: s valmanifest och andra politiska program. I 
det avseendet finns en tydlig idémässig kärna i ELDR. Trots att partier som 
vill bli medlemmar i ELDR måste skriva under Stuttgartdeklarationen 
förefaller det emellertid inte vara något absolut krav att partierna i fråga 
också ska omfatta de idéer som finns i deklarationen. Följaktligen är partier 
som inte fullt ut delar ELDR: s grundläggande idéer medlemmar i partinätet. 
Detta speglar det dilemma som präglar det liberala partisamarbetet dvs. att 
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ELDR måste vara relativt öppet i sina krav för medlemskap för att kunna 
bibehålla positionen som tredje största partinät men då till priset av att inte 
alltid uppnå ideologisk samstämmighet. Stuttgartdeklarationen har därigenom 
inte fullt ut fungerat som avsett, dvs. som en slags gate-keeper.2 

Bland annat på grund av detta har forskare kunnat definiera ELDR som 
betydligt mer heterogent jämfört med både EPP och PES, och då särskilt 
längs den socioekonomiska skiljelinjen. Innehållsanalysen av ELDR:s och 
några av dess medlemspartiers Europavalmanifest från Europavalen 1994 
och 1999 bekräftar förvisso att det finns en viss diskrepans längs såväl den 
socioekonomiska som integrativa skiljelinjen, men den visar även att 
partierna tenderar att närma sig varandra längs båda skiljelinjerna. Det ligger 
väl i linje med det neofunktionalistiskt inspirerade argumentet att ett allt 
intensivare partisamarbete leder till någon form av idémässig konvergens 
eller europeisering. Jag har föreslagit att man kan förstå denna europeisering 
i termer av idédiffusion. Även om det är svårt att avgöra om idédiffusion 
verkligen ägt eller äger rum tyder den organisatoriska integrationen på att 
förutsättningarna för att idédiffusion ska ske är uppfyllda. Det visar inte 
minst den ökade kontaktfrekvensen mellan partierna, samt det integrerade 
kontaktsystemet och de institutionella strukturer som länkar samman 
medlemspartierna. Idédiffusion förefaller därmed vara ett relevant begrepp 
för att förstå en av de mekanismer som ligger till grund för europeiseringen 
eller det idémässiga närmandet mellan partierna. 

Trots att partierna har närmat sig varandra inom ELDR finns det 
fortfarande skillnader mellan partierna som kan verka besvärande om man 
vill nå intern sammanhållning. Det kan återigen hänföras bland annat till 
ELDR: s relativt öppna medlemskriterier men även till att de nationella 
partierna av olika skäl inte kan eller vill anpassa sig.3 Nya medlemspartier 
har till exempel medfört att man numera kan identifiera en falang av mer 
EU-skeptiska partier längs den integrativa skiljelinjen, däribland de svenska 

Detta är i och för sig inget som är unikt för ELDR. Även kristdemokratiska EPP 
anses i takt med att allt fler partier, främst konservativa, anslutit sig ha blivit mer 
heterogent i ideologiskt hänseende, se till exempel Johansson, Karl-Magnus, 2002. 

Utgångspunkten i analysen av valmanifesten har dock inte varit att det ska ske en 
total konvergens mellan partierna. Till följd av språkskillnaderna i Europa måste det 
gemensamma Europavalmanifestet eller åtminstone delar av det översättas och anpassas 
till specifika nationella förutsättningar, varför variationer mellan partierna och länderna 
uppstår. Att det finns variationer mellan nivåer är ingenting som enbart utmärker ELDR, 
även i nationella partier förekommer lokala varianter av nationella partimanifest. 
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och finska centerpartierna, men även Demokratesch Partei, DP, från Luxemburg. 
När det gäller centerpartierna är det mot bakgrund av kartläggningen av 
partierna i kapitel tre helt enligt förväntningarna. I DP:s fall är det emellertid 
något förvånande, men kan förstås mot bakgrund av att det finns en rädsla 
för att den europeiska integrationsprocessen på olika sätt ska försvaga den 
lilla nationalstaten Luxemburg och att man därför förhåller sig något 
avvaktande till ytterligare integration. Att det skett en förändring och numera 
finns en tydlig falangbildning längs denna skiljelinje riskerar att försvaga 
ELDR:s möjligheter att göra gemensamma ställningstaganden och fatta 
gemensamma beslut i integrationsfrågor och därigenom nå inflytande i EU:s 
olika institutioner. Även längs den socioekonomiska skiljelinjen kan man, 
trots att partierna närmar sig varandra, fortfarande urskilja falanger och då 
särskilt i frågor av ekonomisk karaktär, vilket kan försvåra möjligheterna att 
nå intern sammanhållning. Å andra sidan har falangerna längs denna 
skiljelinje, till följd av att nya medlemspartier tillkommit, blivit betydligt 
mer jämnstarka jämfört med under de tidigare åren. De socialliberala 
partierna utgör inte längre enbart en liten minoritet inom ELDR, vilket 
möjligen är en förklaring till att kompromissviljan bland de övriga partierna 
förefaller ha ökat och således också den interna sammanhållningen. 

Sammantaget pekar analysen av Europavalmanifesten i riktning mot mer 
av samstämmighet och inte mindre, vilket i sin tur tyder på att ELDR i viss 
utsträckning förmår fylla en integrativ funktion åtminstone inom ramen för 
den egna organisationen. Det är i sin tur en förutsättning för att ELDR ska 
kunna bidra till den europeiska integrationsprocessen, men även utöva konflikt
funktionen i relation till de övriga partiorganisationerna på europeisk nivå. 

Det närmande som sker mellan partierna är emellertid enbart koncentrerat 
till Europavalmanifesten. Om man studerar medlemspartiernas nationella 
manifest ökar istället de ideologiska skillnaderna mellan partierna under 
1990-talet. Det kan dock förstås mot bakgrund av att skillnaderna mellan 
länderna är relativt stora och att det därför kan vara svårt att finna 
gemensamma lösningar eller jämka sig samman. Det kan också förstås med 
utgångspunkt från ELDR: s stadgar där det framgår att ELDR enbart ska 
behandla frågor som ligger inom EU:s kompetensområde. ELDR ska således 
tillämpa någon form av subsidiaritetsprincip vid utformningen av den gemen
samma politiken. Detta medför emellertid även att den bild vi har av EU som 
ett sammanflätat politiskt system över flera nivåer än så länge inte riktigt 
stämmer överens med den bild som många forskare och partipolitiker har. 
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Åtminstone tycks ELDR: s medlemspartier i hög utsträckning betrakta den 
nationella och europeiska nivån som två skilda arenor med olika kompetenser. 

Att partierna, enligt Europavalmanifesten, inte närmar sig varandra i 
förväntad utsträckning kan också det delvis härledas till nationella faktorer. 
Av de sex faktorer som genomgående använts för att kartlägga medlemspartier i 
ELDR visar det sig att intern fraktionalisering i EU-frågan i vissa fall kan ha 
betydelse men inte i andra. Något tydligt mönster när det gäller partiernas 
storlek och hur man rör sig i förhållande till varandra, dvs. att upprepade 
valnederlag eller att små partier skulle ha ett större behov av att anpassa sig 
än stora, står däremot inte att finna. Inte heller när det gäller partiernas 
position på nationell nivå, om man sitter i regering eller inte, förefaller 
påverka partiernas rörelseriktning i Europavalmanifesten. Däremot tycks det 
nationella opinionsläget i integrationsfrågan ha betydelse för hur vissa av 
partierna strategiskt positionerar sig. De sex faktorer som använts, ideologi, 
fraktionalisering, motiv, storlek, position och opinion, kan således inte fullt 
ut bidra till att identifiera vad som eventuellt gynnar respektive missgynnar 
idémässig integration. För att fa en tydligare bild av vilka faktorer som 
påverkar graden av integration förefaller det därför nödvändigt att mer 
ingående studera enskilda partier och partisystem. 

Om den idémässiga integrationen inte är så tydlig med utgångspunkt från 
Europavalmanifesten är den desto mer framträdande i den liberala gruppen i 
Europaparlamentet. Eftersom de beslut som fattas i Europaparlamentet har 
direkt effekt för medborgarna i EU-länderna skulle man dock ha kunnat 
förvänta sig det omvända dvs. att det skulle vara betydligt svårare att jämka 
sig samman när faktiska beslut ska antas. Tidigare forskning har också pekat 
på det korstryck av förväntningar från olika intressen som enskilda ledamöter 
eller partidelegationer ofta utsätts för i dessa situationer. Ett korstryck som 
kan påverka den interna sammanhållningen i negativ riktning. I den liberala 
gruppen i Europaparlamentet förefaller man dock i mycket hög utsträckning 
ha förmått överbrygga de ideologiska skillnader som finns inom ELDR. 
Trots att gruppen har karaktäriserats som ideologiskt heterogen och trots att 
flera av dess medlemspartier till och från har suttit i regeringsställning sedan 
1979 agerar man i allt högre utsträckning enhälligt. Under den femte och 
innevarande perioden ligger sammanhållningsindex (Index of Agreement) på 
90 enheter, vilket är den högsta sammanhållningen av samtliga transnationella 
partigrupper i Europaparlamentet. 

Att närmandet mellan partidelegationerna är så pass påtagligt i gruppen 
förefaller kunna förstås mot bakgrund av de institutionella mekanismer som 
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gruppen har att förhålla sig till, dels i form av Europaparlamentets ökade 
inflytande, dels på grund av den ökade spänningen mellan de två stora 
grupperna, PES och EPP, som ELDR via sin vågmästarroll i parlamentet har 
förmått utnyttja för att nå inflytande. Men det kan också förstås med 
utgångspunkt från den socialisering som sker inom ramen för samarbetet i 
gruppen, dvs. att det i takt med att man lär känna varandra utvecklas en form 
av grupplojalitet vilken också sätter sina spår i hur man röstar. Ytterligare en 
faktor som kan bidra till att förklara den ökande sammanhållningen, 
åtminstone i socioekonomiska frågor, är att det finns en balans mellan den 
social- respektive marknadsliberala falangen, vilket i sin tur torde stimulera 
kompromissviljan i gruppen. 

Trots den ökade sammanhållningen framträder emellertid de idémässiga 
skillnaderna även här. Till skillnad från innehållsanalysen av partiemas Europa-
valmanifest spelar dock den socioekonomiska skiljelinjen inte någon 
framträdande roll i de fa fall när partigruppen splittras. Längs den integrativa 
skiljelinjen kan man däremot tydligare se att det finns åsiktsskillnader 
mellan partierna. Av de faktorer som inledningsvis antogs kunna påverka 
partisamarbetet i negativ riktning kan man se att partier som är internt 
fraktionaliserade i EU-frågan har problem, samt att detta spiller över på 
gruppens möjligheter att hålla samman internt. I gruppen finns numera även 
en EU-skeptisk falang. Av de övriga faktorerna är det enbart regerings
innehav på nationell nivå som ger ett visst utslag. Det gäller dock enbart 
under den fjärde och innevarande femte mandatperioden där man kan skönja 
ett svagt samband mellan hur ledamöterna röstar och om deras respektive 
parti sitter i regeringsställning eller inte. Även här kan man därför säga att de 
sex faktorerna inte ger något fullödigt svar på frågan om vad som gynnar 
respektive missgynnar integrationen inom ELDR. Det finns inget gemensamt 
mönster, utan förefaller vara högst individuellt för hur vart och ett av 
medlemspartierna förhåller sig till ELDR. Av de åtta partierna som förutsattes 
ha störst problem med integrationen är det enbart några som faller in i 
mönstret medan däremot några av de partier som förutsattes bejaka 
integrationen ofta avviker från gemensamma ställningstaganden eller visar 
sig vara tveksamma till den fortsatta integrationen. 

Ett annat, något mer förvånande, resultat av analysen av den interna 
sammanhållningen i partigruppen är att det inte är gruppen i sig som har 
problem att skapa sammanhållning. I de allra flesta omröstningarna som 
ingår i undersökningen förmår man nå relativt stor enighet. I de fall när det 
finns ledamöter som avviker från gruppens huvudlinje är det sällan hela 
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nationella partidelegationer som röstar mot gruppen. Det är däremot desto 
vanligare att en eller ett par ledamöter avviker från sina nationella parti
kamrater och därmed även från gruppen. Det tyder i sin tur på att de 
nationella partierna inte föreskriver hur ledamöterna ska rösta i någon större 
utsträckning och att korstrycket därmed är relativt svagt. Förutsättningarna 
för att gruppen ska kunna agera enhetligt torde därmed vara relativt goda. Ju 
mer makt Europaparlamentet får desto större är emellertid sannolikheten att 
de nationella partierna vill öka kontrollen av sina ledamöter. Under 
förutsättning att partierna inte närmar sig varandra ytterligare torde således 
även korstrycket gentemot ledamöterna i Europaparlamentet öka. 

7.3 Länken mellan ELDR och de nationella partierna 
I kartläggningen har även ingått att analysera länkarna mellan noderna. 
Enligt stadgarna ska ELDR, förutom att formulera politiska målsättningar, 
även utveckla nära relationer till medlemspartierna, samt partiemas parlaments
grupper.4 När det gäller det förra har ELDR över tid vidtagit en rad åtgärder. 
Numera är man i det närmaste ett permanent inslag på medlemspartiernas 
partikongresser, vilket borgar för att allt fler av medlemspartiernas medlemmar 
känner till ELDR. Mot bakgrund av att ELDR: s budget är begränsad har man 
dock under senare tid prioriterat etableringen av kontakter med partier i 
Central- och Östeuropa. Denna prioritering ska förstås dels utifrån ELDR:s 
ideologiska ställningstagande för en snabb utvidgning av ELF, dels ur strategisk 
synvinkel eftersom ett omfattande kontaktnät med partier i Central- och 
Östeuropa kan stärka ELDR:s position i Europaparlamentet och Europeiska 
Rådet när EU så småningom utvidgas. 

Förutom denna kontaktverksamhet anordnar ELDR regelbundet möten i 
syfte att koordinera medlemspartiernas åsikter i olika frågor, men har även 
lagt ner resurser på sin hemsida för att bättre kunna sprida information till 
medlemspartierna och enskilda individer. Den koordinationsverksamhet som 
sker inom ramen för ELDR tycks dock främst vara koncentrerad till de 
ordinarie mötena, och sällan eller mer sporadiskt mellan dessa möten. Av 
mina studier framgår det att om det sker kontakter mellan partierna utanför 
ELDR:s ordinarie möten sker det snarare på bilateral basis och då främst 
mellan partier som antingen ligger varandra nära ideologiskt eller geografiskt. 

4 ELDR Statutes 2001 
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Ofta uttrycks dock önskemål om att mötesfrekvensen eller kontakterna på 
olika sätt ska utvidgas, eftersom de möten som sker uppfattas som givande 
och viktiga för att partisamarbetet ska fungera. 

En anledning till att koordineringen mellan partierna är begränsad och att 
ELDR inte kan ägna särskilt mycket tid åt att etablera nätverk mellan de 
ordinarie mötena är att ELDR: s sekretariat är extremt litet. Trots att det är en 
av sekretariatets huvuduppgifter att främja kontakter mellan medlems
partierna och att det finns ett uppenbart intresse bland partierna att så ska ske 
förefaller de paradoxalt nog inte vara intresserade av att tillskjuta de medel 
som krävs för att sekretariatet ska kunna fullgöra denna uppgift. En stor del 
av ELDR:s verksamhet sker därför på ideell basis, i vissa fall tvingas till 
exempel ledamöter på ELDR:s kongresser att själva finansiera sitt deltagande. 
Hur man på olika sätt ska kunna åtgärda bristen på resurser är därför ett 
återkommande och ännu olöst tema på såväl ELDR: s kongresser som 
rådsmöten. Inte helt oväntat när man inom ELDR en förhoppning om att det 
offentliga partistöd som enligt planerna ska införas inom EU också ska bidra 
till att lösa en del av ELDR: s finansiella problem. 

En av de främsta åtgärderna som har vidtagits i syfte att stärka länken 
mellan noderna är de möten mellan politiska ledare som ofta anordnas i 
direkt anslutning till Europeiska Rådets möten. Intresset för dessa möten, 
vilket också är en indikator på deras betydelse, har vuxit sig så pass starkt att 
det skapat praktiska problem i form av svårigheter att få tag i tillräckligt 
stora möteslokaler eller tillräckligt många hotellrum. Att mötena fyller en 
viktig funktion kan förstås mot bakgrund av att de ger medlemspartier, oavsett 
om de befinner sig i regering eller opposition en kontinuerlig kanal för 
inflytande i Europeiska Rådet. Oppositionspartier kan genom att delta kompensera 
bristen på inflytande över integrationsprocessen via nationella kanaler. 
Regeringspartierna kan, om de vill, stärka legitimiteten i sina krav genom att 
inte enbart representera ett land eller ett parti utan alla medlemmar i ELDR. 
Eftersom partiledarmötena är så pass populära har tid och resurser lagts ner 
på detta forum, vilket medfört att länken mellan ELDR och de nationella 
partierna stärkts. En konsekvens av att detta organ blivit allt viktigare är emellertid 
att man kan skönja en viss konkurrens mellan partiledarmötena och ELDR:s 
övriga organ, men även gentemot den liberala partigruppen i Europa
parlamentet om var den egentliga makten att forma ELDR: s politik ska vila. 

Sammantaget kan man dock säga att ELDR i viss utsträckning förmått 
fullgöra den uppgift som finns nedtecknad i stadgarna dvs. att utveckla 
relationer mellan ELDR och medlemspartierna för att på så sätt stärka länken 
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mellan de två noderna i partinätet. Det har i sin tur medfört att ELDR i allt 
högre utsträckning accepteras som en partienhet på europeisk nivå. På den 
här punkten tycks det emellertid fortfarande återstå en hel del att göra. Det 
ansvaret kan dock mot bakgrund av de begränsade finansiella och personella 
resurserna inte enbart vila på ELDR. Här måste även de nationella partierna 
ta sitt ansvar om partiorganisationen ska kunna integreras i enlighet med de 
ursprungliga målsättningarna som de nationella partierna varit med att 
besluta om. 

7.4 Länken mellan ELDR och den liberala gruppen i EP 
Förutom att ELDR har till uppgift att etablera länkar till de nationella partierna 
ska man även bistå partigruppen i parlamentet med en partipolitisk bas, för 
att därigenom stärka dess legitimitet och möjligheter till inflytande i Europa
parlamentet. Det är emellertid inte ovanligt att det i representativa demokratier 
finns en inbyggd spänning mellan parlamentariska och extraparlamentariska 
partiorganisationer, framförallt till följd av parlamentarikernas s.k. fria mandat. 

När man studerar relationerna mellan ELDR och den liberala partigruppen 
över tid är det tydligt att det har funnits och i viss mån fortfarande finns en 
viss spänning mellan de två noderna i partinätet. Det beror dels på att parti
gruppen bildades långt innan ELDR och därigenom innehade ett organisatoriskt 
och finansiellt försprång jämfört med ELDR, dels på att gruppen har en 
given plattform och till skillnad från ELDR är involverad i det dagliga 
beslutsfattandet i Europaparlamentet. Till följd av olika valsystem i EU-
länderna och olika framgångar på väljararenan har inte heller alla partier 
varit representerade i Europaparlamentet, varför det har funnits en viss 
diskrepans mellan vilka partier som har haft inflytande i ELDR respektive 
partigruppen. Denna diskrepans undergrävde åtminstone inledningsvis ELDR:s 
ambitioner att utöva någon form av inflytande över gruppen. 

På en rad punkter har dock länken mellan de två noderna successivt stärkts, 
åtminstone formellt sett. Från att ha betraktats som en relativt fristående 
organisation framgår det numer av stadgarna att partinätet representeras i 
Europaparlamentet av gruppen.5 ELDR har också stärkt sitt inflytande över 
gruppen genom att formellt skaffa sig kontroll över vilka partier som ska 

5 Statutes of the ELDR party as approved by the ELDR congress in Brussels on 30 April 
1999 
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tillåtas ingå i gruppen. Med utgångspunkt från ELDR:s stadgar skulle parti
gruppen kunna definieras som partidominerad, dvs. att den officiella makten 
vilar i den extraparlamentariska organisationen. Fortfarande spelar emellertid 
partigruppen tack vare sin position i EU-systemet en mycket inflytelserik 
roll inom partinätet, åtminstone i det mer vardagsbetonade politiska arbetet, 
eftersom ELDR i hög utsträckning fortfarande måste förlita sig på parti
gruppen om det vill kunna påverka den europeiska integrationsprocessen. 

Trots att relationerna mellan de två noderna har förändrats över tid 
förefaller således gruppen fortfarande vara relativt fristående från partiet. 
Maktrelationerna är jämfört med motsvarande relationer på nationell nivå 
snarare horisontella än vertikala. På nationell nivå har till exempel den extra
parlamentariska partiorganisationen ofta inflytande över nomineringsprocesser 
och valrörelser och således även ett visst inflytande över den parlamentariska 
gruppens struktur och sammansättning. Eftersom ELDR inte är involverade i 
nomineringsprocedurer och spelar en begränsad roll i Europavalen har man 
inte samma möjligheter att till exempel utkräva ansvar av ledamöterna i 
gruppen. Den makten ligger istället hos de nationella partierna vilket i sin tur 
innebär att ELDR konkurrerar om inflytande över gruppen med de nationella 
partierna. Även här kan det dock vara en förändring på gång. Planerna på 
införandet av transnationella listor i Europavalet 2004 alternativt 2009 medför 
att ELDR kan få ett samordningsansvar för nomineringar och konstruktionen 
av ELDR:s lista. Än så länge är dock ELDR i viss mån fortfarande såväl 
organisatoriskt, finansiellt som politiskt beroende av gruppen. Ett beroende 
som kan ställa till med problem i de fallen när ELDR: s och gruppens 
intressen och prioriteringar inte sammanfaller. 

För att kunna bedöma vilken position partigruppen har i förhållande till 
de övriga noderna eller hur pass integrerad den är i partinätet är det nödvändigt 
att även ta hänsyn till relationerna mellan gruppen och de nationella 
partierna. Som nämndes ovan är det de nationella partierna som innehar det 
formella inflytande över ledamöterna i Europaparlamentet eftersom de 
kontrollerar nomineringsprocedurer och är involverade i Europavalen. Det 
implicerar i sin tur att länkarna mellan de nationella partierna och gruppen 
eller åtminstone de egna ledamöterna skulle kunna vara relativt stark, dvs. att 
gruppen skulle vara dominerad av de nationella partierna. Så är det emellertid 
inte, vare sig om man studerar hur ledamöterna röstar eller om man ber 
ledamöter att själva beskriva relationerna mellan gruppen och de nationella 
partierna. De flesta uttrycker istället önskemål om en bättre samordning 
mellan nivåerna för att på så sätt utnyttja de gemensamma resurserna bättre. 
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Gruppen har också lagt ner tid och resurser på att försöka stärka länken till 
nationell nivå dock utan större framgång. 

Med utgångspunkt från kartläggningen av ELDR kan gruppens position i 
förhållande till de övriga noderna således beskrivas som i figur 7.1. Om 
gruppen under de tidiga åren av partisamarbete kunde betraktas som relativt 
autonom i förhållande till såväl d e nationella partierna som ELDR har positionen 
förändrats över tid i och med att länken mellan ELDR och partigruppen 
stärkts. Eftersom ELDR på olika sätt fortfarande är beroende av partigruppen 
är det dock snarare partigruppen som dominerar ELDR än tvärtom. Att det 
tycks finnas en viss obalans i relationen mellan ELDR och gruppen, vilket 
förvisso inte är någonting unikt för just ELDR, utgör ett problem i så motto 
att gruppen genom sin dominanta position kan förhindra partiet från att 
utvecklas till den oberoende och medlemsbaserade organisation som ELDR 
eftersträvar. 

Figur 7.1 Partigruppens position i ELDR6 
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Sammanfattningsvis pekar kartläggningen av ELDR på att de liberala partierna 
successivt har integrerats med varandra organisatoriskt och idémässigt. Även 
om det i det senare fallet förekommer en viss tröghet i integrationsprocessen. En 
tröghet som, beroende på vilket parti det gäller primärt förefaller kunna 

6 Figuren har bearbetats med utgångspunkt från tabell 1.2 i Heidar, Knut och Koole, 
Ruud, 2001b, s. 12 
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hänföras till partiernas ideologiska position i förhållande till ELDR eller till 
strategiska nationella omständigheter som till exempel en EU-kritisk opinion 
eller i något fall regeringsinnehav. ELDR kan därigenom sägas ha uppnått en 
tillräcklig, om än inte fullständig, intern sammanhållning för att kunna 
fullgöra funktioner som är förknippade med transnationell partiverksamhet. 

När det gäller ELDR: s relationer till de nationella partierna pekar 
europeiseringen av idéer och det tilltagande intresset för ELDR: s möten på 
att de flesta partier accepterar och respekterar ELDR som en partienhet på 
europeisk nivå, åtminstone i frågor som rör den europeiska integrations
processen. Relationerna mellan ELDR och den liberala gruppen i Europa
parlamentet är emellertid något komplicerade. Sammantaget kan man dock 
säga, även om ELDR i vissa frågor kunnat utgöra en politisk bas för gruppen, 
att det är den liberala partigruppen som fortfarande är ELDR:s fokala punkt. 
Detta är i och för sig ingenting som är unikt för partiverksamheten på den 
här nivån, men förstärks med all sannolikhet av att Europaparlamentet spelar 
en specifik roll jämfört med sina motsvarigheter på nationell nivå. Trots att 
relationerna mellan ELDR och gruppen är betydligt mer komplexa än vad 
Rudolf Hrbek möjligen förutsåg när han 1988 analyserade det liberala 
partisamarbetet, pekar utvecklingen på att ELDR i stort uppfyller Hrbeks tre 
övergripande krav, dvs. att ELDR uppnått en relativt hög grad av intern 
sammanhållning och fördjupat relationerna till såväl de nationella partierna 
som partigruppen. ELDR utgör därmed inte längre enbart en embryonal 
partiorganisation, utan har sedan 1993 när partifederationen ombildades till 
ett Europeiskt parti, utvecklats avsevärt. Det är därför inte missvisande, även 
om organisationen skiljer sig från nationella partiers, att definiera ELDR 
som ett parti på europeisk nivå. Det är dock inte ett parti av de olika typer 
som vi känner från nationalstaterna utan snarare en ny typ av parti anpassad 
till det politiska system som EU utgör. 

7.5 ELDR - en ny typ av parti? 
Att ELDR, i enlighet med Hrbeks kriterier, utvecklats från en federation av 
partier till en relativt väl sammanhållen partiorganisation, anpassad till EU: s 
nuvarande strukturer, betyder att ELDR även om det i väljarstöd mätt är 
betydligt mindre än PES och EPP, mycket väl kan mäta sig med dessa två 
vad gäller utvecklingsnivå. Att det nu finns åtminstone tre relativt väl 
integrerade Europapartier, samt att även den gröna partifamiljen är på väg att 
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bilda ett parti7, medför att vi inte enbart kan skönja konturerna av ett 
europeiskt partisystem, utan att dess konturer har vunnit i skärpa. 

Mot bakgrund av den utveckling som ELDR har genomgått är jag, till 
skillnad från en del andra forskare, beredd att definiera ELDR som någonting 
mer än enbart en löst sammansatt federation av partier. Även om ELDR 
utgör ett redskap för de nationella partierna att använda i syfte att försöka 
minska EU: s komplexitet kan ELDR inte reduceras till att enbart utgöra ett 
forum för förhandlingar. Den makt som de nationella partierna successivt har 
överfört till ELDR att fatta beslut i gemensamma angelägenheter betyder att 
ELDR inte heller enbart kan karaktäriseras som ett komplement till 
nationella partistrukturer. ELDR utgör, tack vare denna maktöverföring, 
någonting mer än enbart summan av dess delar och i takt med att medlems
partierna har integrerats med varandra har ELDR utvecklats till en i växande 
utsträckning självständig aktör på europeisk nivå. Här finns en tydlig 
parallell till EU som till följd av integrationen utgör betydligt mer än en 
internationell organisation och att den kan fatta överstatliga beslut på en rad 
områden. Den lojalitet till ELDR och till varandra som medlemspartierna 
utvecklat över tid, vilket bland annat inneburit att man förmått motstå försök 
att slå samman ELDR med EPP, har i grunden stärkt organisationen. Att 
stärka och bibehålla ELDR har därmed över tid kommit att bli ett ändamål i 
sig för flera av ELDR:s medlemspartier, vilket i sin tur utgör en garant för 
partiets överlevnad och har medfört att ELDR i viss utsträckning kommit att 
bli en integrerad del av medlemspartiernas verksamhet.8 

Om man jämför ELDR:s utveckling med vad som i litteraturen är känt 
om PES och EPP, är det som nämnts ovan mycket som tyder på att de tre 
nått ungefär samma utvecklingsstadium. Alla tre befinner sig i Niedermayers 
tredje fas och är således väl integrerade. Alla tre har dessutom över tid stärkt 
länkarna till såväl de nationella partierna som de parlamentariska grupperna.9 

Det torde därför inte vara helt orimligt att definiera även PES och EPP som 
ett slags partier på europeisk nivå. Detta är dock inget som har stöd i den 
tidigare forskningen om Europapartierna. I denna forskning har de tre partierna i 
statsvetenskapliga mått mätt på sin höjd ansetts utgöra embryonala eller ett 
slags framväxande partier eftersom de för det första är sammansatta av 

7 Dietz, Thomas, 2002 
8 För en diskus sion kring vad som utm ärker part iers institutionaliseringsprocess, se 
Panebianco, Angelo, 1988, s. 53-56 
9 Ladrech, Robert, 2001, Johansson, Karl-Magnus, 2001 
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nationella partier, för det andra inte är masspartier och för det tredje inte 
fyller samma funktioner som nationella partier.10 De tre, mest frekvent 
använda argumenten i litteraturen, som i tur och ordning kommer att bemötas 
nedan, tar ofta de nationella partierna som utgångspunkt när de Europeiska 
partierna ska analyseras. Det finns givetvis fördelar med ett sådant 
tillvägagångssätt, nackdelen är däremot, vilket kartläggningen av ELDR har 
visat, att man riskerar att missa det som är specifikt för partierna på den här 
nivån och således att man inte kan göra en adekvat bedömning av deras 
tillstånd eller utvecklingsmöjligheter." 

När det gäller det första argumentet, dvs. att Europapartierna inte kan 
definieras som partier eftersom de är sammansatta av nationella partier, kan 
det sägas ha bärighet givet att partierna inte delegerar tillräckligt med makt 
till den gemensamma partiorganisationen. Kartläggningen av ELDR visar 
dock att medlemspartierna över tid överfört avsevärt med makt från nationell 
till europeisk nivå, vilket i sin tur innebär att ELDR eller partigruppen kan 
agera relativt självständigt. Det är dock korrekt att partierna eftersom de är 
sammansatta av nationella partier aldrig kan bli fullständigt autonoma, något 
som i sig vore rätt poänglöst, eftersom det också skulle innebära att man 
lösgjorde sig från sin medlemsbas. Det som är specifikt och således 
karaktäristiskt för åtminstone ELDR är dock att man begränsat kompetensen 
till att gälla de frågor som rör EU. Här finns således en relativt klar 
kompetensuppdelning mellan de olika nivåerna, vilket är något som ELDR 
också eftersträvar i relationerna mellan EU och nationalstaterna. Organisationen 
baseras således på tanken om subsidiaritet vilken är en federal princip som 
också nyttjas av partier i federala stater. 

Att man inom EU accepterar partierna och anser att de fyller en viktig 
funktion, trots att de är sammansatta av nationella partier, visar inte minst 
det faktum att Europapartierna är erkända i EU:s fördrag. Att de är erkända 
behöver förvisso inte innebära att de också kan definieras som partier i 
statsvetenskaplig mening. Samtidigt vet vi att partiers utveckling och 
konstitutionella förändringar ofta går hand i hand. Europapartiernas ställning 
har över tid till och med skärpts och enligt Nicefördraget skall deras 
juridiska status fastställas i en partistadga, till vilken även offentligt partistöd 
är kopplat. Partistadgan har dock fördröjts, men inte på grund av att man 

10 Pedersen, Mogens, N. 1996, s.16, Lord, Christopher, 2001, s.40, Mair, Peter, 2001, s.41 
11 För en diskussion kring detta, se Ladech, Robert & Brown-Papamikail, Peter, 
1995 
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som inom statsvetenskapen har ifrågasatt om de europeiska partierna är 
partier eller inte, utan istället har debatten handlat om hur många av de 
partipolitiska sammanslutningar som finns på EU-nivå som ska kunna 
definieras som partier. Anledningen till att frågan om partistadga överhuvud
taget har aktualiserats beror dels på att Europapartierna har kommit att spela 
en allt viktigare roll, dels på att partierna själva åtminstone sedan mitten av 
1990-talet drivit frågan. Partierna har själva lagt fram förslag till en stadga och 
enligt denna enades man om att definiera ett europeiskt parti enligt följande: 

"European political parties are associations of national and/or regional 
parties in European countries. Political Groups may be constituent party 
to a European Political party." 12 

Den övergripande definitionen kompletterades i förslaget med en rad 
specifika krav vilka partierna också måste uppfylla, såsom att partierna i sina 
program och aktiviteter måste respektera demokrati, mänskliga rättigheter 
och rättsstaten, ha bildat eller ämnar bilda en grupp i Europaparlamentet, ha 
antagit ett gemensamt Europavalmanifest, vara representerade på nationell 
eller regional nivå i minst en tredjedel av EU:s medlemsländer och slutligen 
kunna erbjuda individuellt medlemskap. Den sista punkten utgör dock inget 
absolut krav. Den övergripande definitionen har inte vållat någon större 
debatt inom EU, vilket däremot ett av de underliggande kraven har. Kritiker 
menar att kravet att ett Europaparti ska vara representerat i minst en tredjedel 
av EU:s medlemsländer enbart skulle gynna redan etablerade partier och 
effektivt utestänga nyare partibildningar. 

EU har uppenbarligen hörsammat kritiken eftersom det kompromissförslag 
till partistadgar som EU:s ordförandeskap presenterade i oktober 2001 inte 
enbart inkluderar europeiska partier, definierade som ett politiskt parti eller 
en partipolitisk allians med en stadga som har registrerats hos Europa
parlamentet, utan även partiallianser som enligt förslaget specificeras som ett 
strukturerat samarbete mellan minst två politiska partier.13 För att kunna 
definieras som ett europeiskt parti krävs dessutom enbart att det är representerat 
i minst tre medlemsstater. Än så länge har man dock inte förmått ena sig om 
hur partistadgan slutgiltigt ska utformas och följaktligen inte heller om hur 
ett europeiskt parti ska definieras. 

12European Party Statute, Working Document of European Political Parties Brussels 
15 February 2000 
13 Europeiska Unionens Råd: Förslag till rådets förordning om stadgar för och 
finansiering av europeiska politiska partier, Bryssel 2001 12948/01 
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Hur skulle då de Europeiska partierna kunna definieras? Med utgångs
punkt från diskussionen i kapitel två om hur partier definierats i den 
statsvetenskapliga litteraturen skulle flera olika traditionella partidefinitioner 
mycket väl kunna tillämpas även på Europapartierna. Dessa definitioner 
förmår dock inte fullt ut fånga det som är specifikt med partierna. Karl-
Magnus Johansson och Peter Zervakis som menar att de framväxande partierna 
kan definieras som "parties of parties and groups", berör dock det som 
enligt min mening är karaktäristiskt för partierna på den här nivån. Även 
Thomas Jansen, tidigare generalsekreterare för EPP, numera rådgivare vid 
kommissionens enhet för framtidsstudier definierar Europapartierna som partier 
av partier och grupper.14 Mot bakgrund av detta och kartläggningen av ELDR, 
skulle en något mer fullödig definition av partierna kunna vara följande: 

Europeiska partier är partier sammansatta av individer och/eller partier och 
partigrupper från flera av EU:s medlemsländer, vilka delar gemensamma 
mål och har beslutat sig för att samarbeta på basis av gemensamma stadgar 
och program i syfte att influera EU. De har sitt huvudsakliga engagemang på 
europeisk nivå och har för avsikt att bilda grupper i Europaparlamentet. 

En stadgedefinition med ungefar motsvarande innehåll skulle om inte annat 
klargöra partiernas karaktär på EU-nivå. Det skulle också kunna bilda utgångs
punkt till en förnyad diskussion om partiernas roll och partiutvecklingen på 
europeisk nivå. 

Det andra argumentet som ofta florerar i den statsvetenskapliga litteraturen 
är att eftersom Europapartierna inte är masspartier kan de inte heller sägas 
utgöra partier. Med tanke på att fa om ens några nationella partier, i strikt 
mening, fortfarande kan liknas vid idealtypen för masspartiet förefaller det 
emellertid inte särskilt realistiskt, även om det ur demokratisk synvinkel vore 
önskvärt, att det som upphört att existera på nationell nivå plötsligt ska 
återuppstå på europeisk nivå.15 Att man ständigt faller tillbaka på detta 
argument är i och för sig inte helt orimligt framförallt mot bakgrund av den 
transitionsfas från ett politiskt system till ett annat, ännu oklart vilket, som 
såväl EU som nationalstaterna befinner sig i, samt när referenspunkterna 
fortfarande finns i det förgångna. 

Om man istället utgår från att definitionen ovan av de europeiska 
partierna är någotsånär korrekt framgår det, vilket också problematiserades i 

14 Jansen, Thomas, 2001 
15 För en diskussion kring partiers utveckling från masspartier till andra typer av 
partier se till exempel Katz, Richard, S. & Mair, Peter, 1995, Bille, Lars, 1988, samt 
diskussionen i kapitel två i denna avhandling. 
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kapitel två, att det knappast är någon av de traditionella partityperna som vi 
har att göra med. Möjligen kan Europapartierna till sin struktur liknas vid 
partier i federala system som till exempel USA, Tyskland eller Schweiz. De 
europeiska partierna har emellertid utvecklats i en specifik kontext under 
inflytande av impulser från såväl nationell som europeisk nivå varför det 
fortfarande finns element i deras uppbyggnad som skiljer dem även från 
federala partier. Jag har i den här avhandlingen anslutit mig till de forskare 
som definierar och analyserar det transnationella partisamarbetet i t ermer av 
nätverk eller partinät. Jag menar också att detta sätt att organisera sig utgör 
grunden till en ny partimodell eller partityp som är mer lämpad att möta och 
influera den utveckling som sker i Europa jämfört med de partityper vi 
känner från nationell nivå. Nätverksbegreppet har i det avseendet bidragit till 
ökad förståelse av partiernas utveckling. 

Nätverksbegreppet har dock i denna studie främst använts för att organisera 
studien av länkarna mellan de olika noderna eller komponenterna i partinätet 
och har då primärt innehaft en deskriptiv funktion. Av kartläggningen har 
det emellertid framgått att nätverksbegreppet inte enbart utgör ett analytiskt 
redskap utan att det också relativt väl förmår fånga det som är kärnan i 
ELDR:s sätt att organisera sig. Här finns återigen en parallell till EU och det 
dynamiska flernivåsystem som EU utgör, i vilket andra aktörer än de 
politiska partierna har organiserat sig just i olika former av nätverk. 

Nätverksbegreppet har visat sig vara fruktbart främst på grund av att det 
förmår visa på den mångfald av aktörer som är involverade i ELDR, samt att 
aktiviteterna är baserade på flera olika nivåer och arenor - nationellt, 
transnationellt och övernationellt. Mot bakgrund av att de nationella partierna är 
angelägna om att bibehålla en viss grad av autonomi i förhållande till 
Europapartiet har begreppet även förmått spegla maktrelationerna mellan 
noderna som snarare är horisontella än vertikala. Det har även förmått fånga 
den förhandlingskultur som har utvecklats inom ELDR, där kompromisser 
istället för konfrontation är den lösning som eftersträvas för att så många som 
möjligt ska kunna tillgodogöra sig de positiva effekterna av partisamarbetet. 
Nätverksbegreppet har även använts för att studera partinätets formella och 
informella komponenter och dynamiken däremellan. Därmed har de 
organisatoriska och idémässiga effekterna av partisamarbetet också kunnat 
påvisas. Det kan förvisso betecknas som en organisatorisk svaghet att partiet 
enbart utgör ett nätverk, samt att det finns en viss diskrepans mellan den 
formella och den informella organisationen. Kartläggningen har dock visat 
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att det inom ELDR har utvecklats en form av lojalitet och en styrelseform 
baserad på förhandlingar som effektivt binder samman de olika noderna. 

Det är emellertid inte enbart på europeisk nivå som ett slags nätverks
partier är under utveckling. Knut Heidar och Jo Saglie menar med utgångspunkt 
från det norska partiväsendet att partierna lägger allt större tonvikt vid 
informella nätverk och mindre vid formella organisatoriska strukturer. Den 
övergripande trenden pekar därmed, enligt Heidar och Saglie, i riktning mot 
framväxten av en ny typ av parti. Partitypen vars karaktäristika presenterats i 
kapitel två präglas av spänningar mellan kravet på intern partidemokrati och 
den professionella partielitens behov av att kunna agera relativt fritt på den 
mediadominerade offentliga arenan.16 

Av fallstudien av ELDR har det framkommit att det finns inbyggda 
spänningar också i Europapartiet men då främst mellan relativt integrations
vänliga eliter och inte alltid lika hängivna partimedlemmar, och i vissa fall 
också tveksamma väljare. Åtminstone det förra torde, precis som i de norska 
partierna, ha negativ inverkan på den interna demokratiprocessen i varje 
enskilt nationellt medlemsparti. 

Trots att det finns likartade spänningar i partierna på europeisk respektive 
nationell nivå förefaller skillnaderna mellan partityperna emellertid vara fler 
än likheterna. På båda nivåerna spelar förvisso partiorganisationerna en viktig 
roll för såväl policyutveckling som rekrytering. Ledarskapet för de europeiska 
partierna är också till viss del förankrad i parlamentsgruppen, men det kan 
utöver detta knappast betraktas som professionellt, utan snarare som kollektivt, 
ideellt och underbemannat. Även om individuellt medlemskap betraktas som 
ett eftersträvansvärt ideal i åtminstone ELDR och EPP består europapartiernas 
medlemskår i huvudsak av nationella partier och inte av individuella 
medlemmar varför jämförelsen mellan nivåerna inte förefaller relevant. Än 
så länge är finansieringen av partierna på europeisk respektive nationell nivå 
dessutom olika. 

Den nätverkspartimodell som enligt Heidar och Saglie är under framväxt 
på nationell nivå är således inte fullt ut jämförbar med den typ av parti som 
Europapartierna utgör. Även om de nationella partierna förefaller att bli allt 
lösare i sina konturer präglas de fortfarande i hög grad av anpassning till 
statens administrativa struktur. Kravet på någon form av intern demokrati 
bromsar dessutom upp utvecklingen från masspartimodellen till nätverks

16 Heidar, Knut & Saglie, Jo, 2001, s. 4 
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partiet.17 Europapartierna har däremot gått motsatt väg, dvs. de har utvecklats 
från mycket lösa till betydligt fastare nätverk. När Europapartierna definieras 
som nätverk är det inte heller, som i det norska fallet, det faktum att 
partierna lägger mindre vikt vid formella organisatoriska procedurer jämfört 
med informella partinätverk som åsyftas. Istället är det de horisontella 
maktrelationerna mellan Europapartiernas medlemspartier och mellan Europa
partiernas olika noder som avses. Maktrelationer vilka i sin tur ligger till 
grund för utvecklandet av den förhandlingskultur och lojalitet mellan 
medlemmarna som beskrivits ovan. Även om det finns vissa likheter mellan 
de två partityperna, finns således också avgörande skillnader som framförallt 
kan hänföras till den kontext som omger partierna på nationell respektive 
europeisk nivå, vilken också måste beaktas om man vill kunna förstå partiers 
utveckling. 

Slutligen, det tredje argumentet som ofta framförs i debatten om de Europeiska 
partiernas eventuella existens är att de inte fyller samma funktioner som de 
nationella partierna varför de inte heller kan definieras som partier. De utgör 
inte länken mellan väljare och valda på samma sätt som nationella partier 
även om det finns en viss representativitet i EU-systemet. Eftersom EU 
saknar en regering och inte kan betraktas som ett traditionellt politiskt 
system utgör partierna inte heller den förmedlande länken mellan väljarna 
och en regering på basis av valutslaget. Därmed finns inte heller någon 
distinkt maktdelning mellan en parlamentarisk majoritet och minoritet i 
Europaparlamentet. Europapartierna kan inte heller falla tillbaka på 
etablerade nätverk av aktivister och saknar således den sociala basen och 
kopplingen till nationell, regional och lokal nivå. Till detta kan läggas att de 
inte heller är involverade i de dagliga politiska aktiviteterna i sina valkretsar 
och att deras arbete inte heller struktureras runt ett institutionellt ramverk 
eller en agenda som väljarna känner igen. 

Listan kan göras lång på vilka traditionella funktioner som partierna inte 
uppfyller. Om partierna ska kunna fylla samtliga de funktioner som 
förknippas med nationella partier krävs dock antingen att nivåerna i EU-
systemet integreras i betydligt högre utsträckning jämfört med idag eller att 
institutionella förändringar vidtas. Även om det i skrivande stund pågår 
förberedelser inför en ny regeringskonferens där bland annat förslag på 
ytterligare federalisering av EU väckts förefaller det osannolikt att konferensen 
till exempel skulle föreslå att kommissionens president ska väljas i direkta val 

17 Ibid. s.24-26 
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eller att Europavalen ska bilda underlag för sammansättningen av kommissionen. 
Åtgärder som definitivt skulle leda till att Europapartierna i mycket högre 
utsträckning än idag måste tillägna sig traditionella partifunktioner. I den 
specifika miljö som Europapartierna befinner sig för närvarande är det därför 
rimligt att anta att de svarar mot delvis andra behov och krav jämfört med 
partier på nationell nivå. 

Som påpekades inledningsvis är det möjligen ännu något tidigt att med 
säkerhet fastslå vilka de europeiska partiernas framtida funktioner kan tänkas 
bli. Än så länge är det enbart den integrativa funktionen som är formellt 
fastslagen i EU:s fördrag och som också har stått i fokus i den här avhandlingen. 
Det är emellertid en inte oviktig funktion eftersom den är intimt förknippad 
med uppbyggandet av en gemensam identitet, vilken i sin tur är en förut
sättning för att EU på sikt ska kunna demokratiseras. För att partierna ska 
kunna fungera som agenter för integration krävs dock rimligen att de i ett 
första steg är internt integrerade. Som kartläggningen av ELDR och även 
partigruppen har visat har det skett en utveckling på den punkten, vilket 
innebär att partiet inte enbart behöver ägna sig åt att skapa intern enighet utan i 
högre utsträckning kan bölja rikta sig utåt. I relation till östutvidgningen har 
man redan förmått bidra till integrationen genom att knyta till sig partier från 
i stort sett alla ansökarländer och inlemma dessa i partiverksamheten. 

En annan effekt av att den idémässiga konsistensen mellan nivåerna nu 
ökar i frågor som rör den europeiska integrationsprocessen är att en form av 
elektoral funktion kan aktiveras. Eftersom de flesta av ELDRrs medlems
partier är överens om hur det framtida EU ska utformas kan väljarna 
mobiliseras runt gemensamma alternativ varvid det spelar mindre roll om det 
är de europeiska partierna som bedriver valrörelse eller om man som för 
närvarande i stort sett överlåter detta på medlemspartierna. Oavsett om man 
röstar på ett liberalt parti i till exempel Storbritannien eller Tyskland är det 
ungefar samma liberala alternativ som erbjuds. I så motto förmår partierna 
skapa en länk mellan väljare och valda i Europaparlamentet och i det 
Europeiska Rådet. Ett problem i det sammanhanget är emellertid, även om 
Europaparlamentet uppfattas som den mest legitima av EU: s institutioner, att 
Europavalen har karaktären av andra rangens val. Det indikerar i och för sig 
att en viktig orsak till det låga valdeltagandet snarare handlar om brist på 
partiengagemang än enbart på medborgarintresse.18 Om partierna på såväl 
nationell som europeisk nivå engagerade sig mer i Europavalen skulle 

18 Lord, Christopher, 2000 

292 



partierna således kunna förstärka länken mellan medborgarna och åtminstone en 
av EU:s institutioner.19 Eftersom Europavalen med all sannolikhet kommer 
att bibehålla sin andra rangs karaktär under överskådlig tid måste dock 
Europapartierna utveckla andra funktioner om de bättre vill kunna legitimera 
sin egen roll. En sådan skulle kunna vara att partierna och Europaparlamentet 
ikläder sig en mer granskande roll. EU-kommissionen delegerar till exempel 
i dagsläget en rad uppgifter såväl till privata intressen som till myndigheter 
och nationella organ. Att granskningen av denna delegering inte är tillräcklig 
visar inte minst ständigt återkommande korruptionsskandaler. Här kan 
partierna och parlamentarikerna som medborgarnas representanter fylla en 
viktig funktion genom att granska och ställa såväl kommissionen som de 
aktörer till vilka kommissionen har delegerat makt till ansvar. 

När partierna själva ska definiera sina funktioner är de dock något mer 
anspråkslösa. I det egna förslaget till europeiska partistadgar menar de att de 
europeiska partierna ska fylla i huvudsak följande sju funktioner: 

"Based on the Artide 191 the European political parties have, among 
others, the following tasks: 

- establish a forum for the expression of the political will of the citizens: 
- facilitate co-ordination among and between the national member 

parties and the European institutions; 
- to inform the public about issues of European politics and prepare 

policy proposals; 
- to encourage the citizens to actively participate in political life; 
- to draft a programme for shaping the Union and its politics; 
- to contribute to identifying candidates for the elections to European 

Parliament; to influence in accordance with their programme, the 
Commission, the Council and through their respective parliamentary 
groups, the decisions of the European Parliament."20 

Med en välvillig tolkning skulle man kunna säga att Europapartierna redan 
nu, om än med varierande framgång, försöker utföra samtliga funktioner 
ovan, förutom den som rör identifieringen av kandidater till Europavalen. 

Så länge som valet till Europapar lamentet inte har något samband med en eventuell 
regeringsbildning på europeisk nivå kommer valen dock med all sannolikhet att 
bibehålla sin andrarangskaraktär. Detta är dock inget som är unikt för EU, i till exempel 
Schweiz begränsas partiernas regeringsfunktion i huvudsak till policyformulermg 
och konfliktreglering. 
20 European Party Statute, Working Document of the European Political Parties 
Brussels 15 February 2000 
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Det är emellertid inte helt osannolikt att partierna redan inom kort, om 
planerna på införandet av transnationella listor i Europavalen realiseras, 
kommer att spela en viktig roll även i Europavalen. ELDR har varit en av de 
pådrivande aktörerna bakom kravet på transnationella listor. Inom partinätet 
har man också börjat diskutera och förbereda partiorganisationen inför en 
sådan utveckling. När detta realiseras kommer ELDR att fa en given roll vid 
nomineringsförfarandet och koordineringen av listorna och valkampanjerna, 
en funktion som idag är exklusivt förbehållen de nationella partierna. Man 
har således siktet inställt på Europavalen, även om det förmodligen kommer 
att dröja ett tag innan man kan spela någon avgörande roll i det avseendet. 

Andra funktioner som inte direkt nämns ovan men som partierna redan 
utför är koordinering av ståndpunkter och då inte minst i relation till 
Europeiska Rådet, regeringskonferenser och det i skrivande stund pågående 
konventet om EU:s framtid. Denna funktion, dvs. där de tre har förmått 
presentera olika alternativa lösningar på EU:s problem, vilket medfört att 
skiljelinjerna inte varit nationellt utan ideologiskt baserade, har också utgjort 
en viktig drivkraft inte enbart till fördjupad partiintegration utan till den 
europeiska integrationsprocessen i stort. Policyutveckling, agendasättande 
och beslutsfattande är givetvis andra funktioner av betydelse där partierna 
spelar en viktig roll. Trots att de europeiska partierna redan nu utför en rad 
för beslutsprocessens avgörande funktioner är det dock något som sällan 
märks eller uppmärksammas. Det kan främst hänföras till avsaknaden av 
gemensamma fora eller gemensamma medier i vilka partierna kan presentera 
sina olika alternativ eller debattera olika lösningar. Trots att partierna spelar en 
viktig roll inom EU är det således någonting som är föga känt för allmänheten. 

Som nämndes inledningsvis tar forskningen om de europeiska partierna 
ofta sin utgångspunkt i hur de nationella partierna fungerar. När man gör det 
är det också relativt enkelt att fastställa de europeiska partiernas tillkorta
kommanden. Om man istället tar den europeiska integrationsprocessen som 
utgångspunkt vid studien av partiernas utveckling är det en delvis annan bild 
som framträder. De tre mest frekvent använda argumenten framstår i det 
läget som i det närmaste inaktuella för att inte säga inadekvata. För att om 
möjligt förstå de europeiska partiernas utveckling kan man inte enbart ta de 
nationella partierna som sin utgångspunkt det är även nödvändigt att ta 
hänsyn till de förutsättningar som omger partierna. 
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7.6 Framtida forskning om de Europeiska partierna 
Av kartläggningen av ELDR framgår det att partiet i hög utsträckning anpassat 
sig till de konstitutionella och institutionella förutsättningar som det omgärdas 
av. Det är något som ligger väl i linje med såväl traditionell partiforskning 
som tidigare forskning om de europeiska partierna. Eftersom det europeiska 
integrationsprojektet befinner sig i ständig förändring är det därför rimligt att 
anta, givet att partierna även fortsättningsvis anpassar sig till sin omgivning, 
att detta också kommer att avspegla sig i hur partierna utvecklas framgent. 
Att vi åtminstone hypotetiskt kan förutspå vissa förändringar väcker i sin tur 
ett antal potentiella forskningsfrågor som inte enbart berör ELDR utan även 
de övriga Europapartiernas eller partifederationernas fortsatta integration. 

De förändringar som till följd av den europeiska integrationsprocessen inom 
en mycket snar framtid kan antas beröra Europapartierna på olika sätt är för 
det första utvidgningen av EU, för det andra planerna på att juridiskt fastställa 
Europapartiernas status och för det tredje införandet av transnationella val. 

Den förestående utvidgningen av EU har redan gett avtryck i partierna. 
Genom sina aktiviteter i öst har Europapartierna knutit kontakter med partier 
och successivt integrerat flertalet av de central- och östeuropeiska partierna i 
de egna organisationerna. En integrationsprocess som i sin tur torde ha 
underlättat den förestående utvidgningen av EU åtminstone på elitnivå. De 
central- och östeuropeiska partierna deltar emellertid ännu inte fullt ut i 
Europapartiernas verksamhet eftersom de till exempel inte är representerade 
i Europaparlamentet. Givet att östutvidgningen kommer till stånd som planerat 
kan den dock antas påverka de europeiska partiernas utveckling på olika sätt. 
Även om de östeuropeiska partierna successivt har integrerats i Europa
partierna är det till exempel inte helt orimligt att förvänta sig att parti
samarbetet åtminstone inledningsvis utsätts för hårda idémässiga påfrestningar. 
Till följd av de ekonomiska och sociala skillnader som finns mellan de 
nuvarande och de nya medlemsländerna kan man förvänta sig att den nord-
syddimension som finns representerad i Europaparlamentet i frågor rörande 
till exempel jordbruks- och regionalpolitiken kompletteras med en liknande 
öst-västlig dimension. Presumtivt kan man således förutse idémässiga sp änningar 
i Europapartierna inom vissa policyområden till följd av utvidgningen. En 
studie av hur utvidgningen påverkar Europapartierna såväl idémässigt som 
organisatoriskt skulle därmed kunna ge fördjupad kunskap om hur väl 
partierna förmår hantera att nya partier vävs in i samarbetet, vilket 
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därigenom också skulle kunna ge en indikation på Europapartiernas stabilitet 
i samband med att de utsätts för påfrestningar av olika slag. 

Tidigare utvidgningar av EU har ofta kombinerats med fördjupningar av 
det europeiska samarbetet. Det har i sin tur medfört att integrationsprocessen 
snarare påskyndats än bromsats upp. Det mesta pekar på att det parallellt med 
den förestående utvidgningen kommer att ske en fördjupning av samarbetet 
då en regeringskonferens är inplanerad i samband med att de första nya 
länderna blir medlemmar i EU. Den konstitution som denna regerings
konferens förmodas anta ska ligga till grund för EU:s fortsatta utveckling 
och kommer enligt planerna att innehålla hänvisningar till en partistadga som 
juridiskt fastställer Europapartiernas status. Partistadgan till vilken även 
partistöd är kopplad torde utgöra en viktig drivkraft för såväl de redan etablerade 
Europapartierna som de i dag mer lösligt sammanhållna partifederationerna 
att vidta integrativa åtgärder, om inte annat för att komma i åtnjutande av 
partistödet. Mot bakgrund av tidigare forskning vet vi att partistöd kan konservera 
redan existerande system och hindra nya partier från att bildas och växa sig 
starka. Hur denna partistadga utformas är därför avgörande för såväl nya 
partiers möjligheter att etablera sig som för hur det framtida europeiska 
partisystemet ska gestalta sig. I debatten om partistadgan finns olika stånd
punkter vilka ännu inte belysts i någon större omfattning, vare sig teoretiskt 
eller empiriskt. Till skillnad från utvidgningen som kan förväntas påverka 
partiernas verksamhet i negativ riktning kan en partistadga med tillhörande 
finansiering således antas ha motsatt effekt, dvs. en integrativ inverkan på 
Europapartiernas utveckling. 

Grunderna till dagens Europapartier lades i samband med förberedelserna 
inför det första direkta valet till Europaparlamentet 1979. Europavalen utgjorde 
följaktligen en viktig drivkraft till etablerandet av transnationella parti
strukturer. Fallstudien av ELDR visar att valen även fortsättningsvis har 
utgjort en viktig drivkraft, primärt för policyutvecklandet inom ramen för 
ELDR, men också för den idémässiga integrationen av ELDR: s medlems
partier. Under förutsättning att planerna på transnationella listor i valet 2004 
eller 2009 realiseras är det därför rimligt att förvänta sig att det leder till att 
partierna integreras ytterligare. Det behöver emellertid inte vara fallet. En 
rad problem kan förutses, till exempel vad gäller samordningsprocessen 
mellan partierna i respektive Europaparti och hur den ska gå till, samt vilka 
principer som ska vara vägledande när en transnational lista ska samman
ställas. Denna konstitutionella förändring kan komma att påverka de interna 
maktförhållandena i partierna på mer än ett sätt. Den berör bland annat det 
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som anses utgöra det främsta hindret för fortsatt integration av Europa
partierna, att de är sammansatta av självständiga nationella partier, vilka inte 
förmodas vara särskilt intresserade av att överlämna än mer makt från den 
nationella till den europeiska nivån. Förändringen kan därför lika gärna leda 
i motsatt riktning, dvs. mot disintegration. 

En annan anledning till varför partierna skulle kunna motsätta sig 
fördjupad integration är att de också måste ta hänsyn till partiinterna eller 
nationella företeelser, dvs. faktorer som kan verka hämmande för vidare 
partiintegration. ELDR:s medlemspartier har analyserats mot bakgrund av 
sex olika faktorer, ideologi, fraktionalisering, motiv för medlemskap, storlek, 
inflytande samt opinionsstruktur. Kartläggningen visar dock att det inte finns 
någon enskild aspekt som förklarar hur partierna förhåller sig till ELDR, 
utan det visar sig snarare vara en mix av olika faktorer som kan påverka 
integrationen i den ena eller andra riktningen. För vissa partier har till 
exempel ideologi betydelse, för andra opinionsstrukturen. Här skulle det 
behövas mer detaljerade studier av varje enskilt parti för att på ett mer 
handfast sätt kunna fånga vilka faktorer som är pådrivande respektive 
hämmande för fortsatt partiintegration. 

Trots att ELDR är sammansatt av nationella partier och trots att partierna 
måste förhålla sig strategiskt till en rad nationella företeelser har det integrerats 
såväl idémässigt som organisatoriskt. En anledning till att det förhåller sig så 
verkar vara att man medvetet eller omedvetet förmår hålla isär den 
europeiska och nationella nivån. Med andra ord förefaller EU, åtminstone 
bland de liberala partierna som ingått i den här undersökningen, än så länge 
inte uppfattas som ett så tätt sammanflätat system som många forskare och 
politiker hävdar att det är. Det visar sig inte minst när man jämför hur 
partierna positionerar sig ideologiskt på europeisk respektive nationell nivå. 
På europeisk nivå krymper de idémässiga skillnaderna mellan partierna 
medan de däremot växer på nationell nivå. Detta kan på sikt ställa till med 
problem för ELDR. Givet att de liberala partierna inte integreras ytterligare 
idémässigt, i ett allt mer sammanflätat EU, skulle det således kunna skapa 
problem för partierna att hålla samman. I den pågående diskussionen om 
EU:s framtid förutsätts till exempel de nationella parlamenten spela en 
aktivare roll i EU: s beslutsprocess. Redan här kan man förvänta sig att det 
uppstår svårigheter. Om Europapartierna ska kunna fungera även framgent 
krävs därför att partierna integreras ytterligare, dels idémässigt, dels genom 
att länken mellan den europeiska och den nationella nivån stärks. Inom båda 
dessa fält är forskningen fortfarande bristfällig och skulle behöva utvecklas. 
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För att bölja med det förra har den tidigare forskningen, vilket forsknings
översikten i kapitel ett visade, i huvudsak rört sig kring partiernas 
organisatoriska framsteg. En anledning till att forskningen så ensidigt har 
fokuserat på organisation istället för på ideologi beror på att det saknats 
metoder som på ett mer systematiskt sätt förmått fånga idémässiga förändringar 
mellan partier och över tid. Av fallstudien av ELDR har det emellertid 
framgått att det är möjligt att fånga dessa förändringar genom att innehålls-
analytiskt granska partiers Europavalmanifest. Här skulle det inte minst vara 
intressant att göra liknande undersökningar i de övriga Europapartierna. Den 
innehållsanalytiska metod som använts skulle förvisso behöva finslipas, men 
när det väl har gjorts, skulle den mycket väl kunna utgöra underlag för ett 
projekt i större skala, liknande The Comparative Manifesto Project, CMP 
som genomförts i mer än 50 demokratier under hela efterkrigstiden, men då 
med de nationella valmanifesten i fokus. Med en kartläggning av de 
europeiska såväl som de nationella partiernas Europavalmanifest skulle det 
vara möjligt att bedöma den interna sammanhållning i respektive Europaparti, 
vilka skiljelinjer som existerar i respektive partisystem, men även mellan de 
olika partisystemen och mellan partierna på Europanivå. På så sätt skulle man 
även kunna bedöma styrkan i och framväxten av ett europeiskt partisystem. 

Vad gäller det senare, dvs. förmågan till samordning mellan partier och 
politiska nivåer, vilket är av avgörande betydelse om Europapartierna ska 
kunna fungera som sammanhållna enheter, har försöken att stärka samordningen 
mellan nivåerna, åtminstone inom ELDR, inte fungerat tillfredsställande. På 
senare tid har man dock vidtagit åtgärder i syfte att bättre koordinera de olika 
nivåerna. Vilka åtgärder partierna vidtar och vad det är som gynnar respektive 
missgynnar samordning mellan de olika nivåerna, samt vilka konsekvenser 
detta har för den interna sammanhållningen i partierna är dock ännu relativt 
outforskat. Här skulle man till exempel kunna följa såväl mer övergripande 
frågor som till exempel hur partierna fastställer ståndpunkter inför regerings
konferenser som hur man jämkar sig samman i mer vardagsnära frågor som 
exempelvis miljö- eller jordbruksfrågor. Det skulle i sin tur ge en inblick 
dels i hur starka länkarna är mellan de olika nivåerna är, dels var makten i de 
olika partierna vilar när det gäller att fastställa gemensamma ståndpunkter. 
Man skulle genom att studera enskilda policyområden också här på ett mer 
ingående sätt kunna identifiera vilka faktorer som gynnar respektive 
missgynnar förutsättningarna för fortsatt integration. 
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7.7 Slutord 
Kartläggningen av det liberala partisamarbetet har visat att ELDR över tid 
har utvecklats från att vara en löst sammanhållen federation av partier till att 
bli ett europeiskt politiskt parti. ELDR, liksom de övriga Europapartierna 
befinner sig dock fortfarande i e tt formativt skede. Nya och gamla problem 
återstår att lösa och att man inom ELDR på olika sätt försöker att bearbeta 
problemen visar inte minst det faktum att stadgekommittén i stort sett 
permanentats och på löpande band föreslår förändringar i syfte att bättre 
anpassa organisationen till dess uppgifter, men även till förändringarna i dess 
omgivning. För närvarande avvaktar man dock det förslag till partistadgar 
som är under utarbetande innan ytterligare förändringar vidtas. 

Avgörande för hur partierna utvecklas och vilken roll de kan tänkas spela 
i framtiden beror således i hög grad på hur den europeiska integrations
processen utvecklas. I framtidsdebatten om EU är det ofta tre alternativa 
scenarier som diskuteras. En fortsatt federalisering av EU ställs ofta mot en 
återgång till ett mer mellanstatligt eller konfederalt samarbete. I de t tredje 
scenariot, det så kallade dynamiska flernivåsystemet, fördjupas integrationen, 
men den fortsätter att karaktäriseras av en mix av konfederala och federala 
lösningar och en successiv sammanflätning av de olika nivåerna. Även om 
man inom ELDR när förhoppningen om att EU så småningom ska utvecklas 
till ett federativt system förefaller det inte särskilt troligt att EU inom en 
överskådlig framtid utvecklas till någonting mer än en union med federala 
drag. Mot bakgrund av hur integrationen över tid har präglats av ömsom 
stagnation ömsom framsteg är det inte heller helt orimligt att förvänta sig att 
den periodvis avstannar. Om partierna har en mer given roll i ett federativt 
system är deras uppgifter i ett konfederalt system begränsade. Vilken roll de 
europeiska partierna kan tänkas spela i det tredje scenariot, dvs. i ett EU 
karaktäriserat som ett dynamiskt flernivåsystem har skisserats i den här 
avhandlingen men är ännu relativt oklart. Mot bakgrund av kartläggningen 
av det liberala partisamarbetet framgår det emellertid att ELDR förmår fylla 
en integrativ funktion och på så sätt medverka till den övergripande 
integrationsprocessen. ELDR och de övriga Europapartierna bidrar därigenom 
till att länka samman de olika nivåerna och arenorna och kan då skapa en 
motvikt framförallt till organiserade ekonomiska eller andra särintressen. I så 
motto är politiska partier inte bara en del av gårdagens lösningar på 
samhällsproblemen. De kan också vara en del av morgondagens lösningar, 
men då under nya former och med i vart fall delvis nytt innehåll. 
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Summary 

The purpose of this thesis is to map and assess the organisational and 
ideological development of the European Liberal Democrat and Reform 
party, the ELDR. More specifically, it seeks to analyse the degree of 
integration between the members of the ELDR over time, to identify factors 
that may or may not generate integration, to relate the development of the 
ELDR to earlier research about European parties, and finally to contribute to 
the ongoing debate about whether or not the traditional national party 
families are about to establish parties at the European level. 

The results of the case study can be summarised as follows. The members 
of the ELDR have over time reached a rather advanced level of integration, 
both organisationally and ideologically. Although it is possible to identify 
constraining factors to this development, the ELDR has, at least from what is 
known from literature, reached about the same level of development as the 
two other European parties, the Christian democratic EPP and the Social 
democratic PES. The internal integration of the ELDR is the outcome of a 
successive transfer of power from the member parties to the ELDR. By now, 
the ELDR can therefore be defined as a rather independent actor and as a 
type of party at the European level. This type of party is, however, not 
comparable to national parties, it is instead adapted to the institutional 
structure of the European Union, with at least partly, a different organisation 
and different functions from those of national parties. 

The study has been guided by the framework developed by Rudolf Hrbek 
in 1988 with the purpose of catching the growing interlinkage between the 
three dimensions of transnational party co-operation: the transnational party 
organisation, the Euro-parliamentary party and the national parties. The 
framework sets out three aspects that are regarded as decisive for the quality 
of a transnational party organisation. First, there is its internal cohesion, i.e. 
"to what extent the party has been able to reach consensus on principal 
questions and achieve the organisational and political strength necessary to 
fulfil the main functions attributed to a transnational party organisation". 
Second, there are its relations with the party group in the EP, i.e. "whether 
the party has been able to achieve the position of a powerful party political 
base and give the parliamentary group political guidelines". Third, there is 
its relationship with the member parties, i.e. if it has been "able to exert some 
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influence on national member parties on EU-related issues and whether it 
has been accepted and respected as a party unit at European level".1 

The thesis is based on the assumption that parties adapt to their environment, 
in this case, the system of multi-level governance that characterises the 
European Union. As the European parties are composed of national parties, 
they are also dependent on the member parties' opportunities and motives 
for cooperation. If there is integration, we can, however, not only expect the 
European parties to adapt to their environment. As they become independent 
actors, they may also influence their environment. In other words, we can 
anticipate interaction between the European and national levels that leads to 
mutual adaptation, or Europeanisation. To be able to capture the interaction 
between the two levels, theories from international relations and comparative 
politics are combined. 

The multi-level governance approach opens up alternative ways of 
defining and analysing European parties. In this thesis, the ELDR is defined 
as a network, where the three most important nodes, as well as the links 
between the nodes, are analysed. The network concept is, however, not only 
used descriptively. The extent to which the links between the nodes have 
been strengthened says something not only about the effects of party co
operation, but also something about the prerequisites of the development of 
party co-operation. As the organisation of the ELDR is to a large extent 
influenced by the 'network mode of governance' of the EU, the network 
concept applied in this thesis is useful when we want to portray the 
organisational character of the European party. In contrast to the hierarchical 
organization of national parties, the ELDR is characterised by a horizontal 
power structure, which focuses on problem-solving and consensus through 
negotiations and package-deals instead of conflict and rhetoric. 

This is a multi-method study. The empirical part is based upon interviews, 
participant observation, documentary research and content analysis of European 
election manifestos. The theoretical and methodological considerations of 
the thesis are introduced in chapter two. In chapter three, the ELDR member 
parties' motives and opportunities are analysed in the light of six variables: 
ideology, fractionalisation, motives, size, influence and EU-opinion. These 
variables are assumed either to promote or to constrain further integration. 
The organisational and ideological development are studied in chapters four 
and five. In chapter six, the liberal group in the European parliament, its internal 

1 Hrbek, 1988, s. 
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organisation, methods of conflict regulation and internal cohesion are considered. 
In chapter seven, the empirical results are summarised and discussed. Here I 
also take a stand in the ongoing debate about whether or not the traditional 
party families are about to establish parties at the European level. 

This summary is organized in accordance with the three aspects in Hrbeks' 
analytical model. First, the results concerning the internal organisational and 
ideological cohesion are presented. Thereafter the links with the national parties 
and the EP-group are dealt with. As different theories and analytical tools are 
used in relation to the different aspects, they are presented consecutively in 
the text. In the last part of the summary, I try to answer the question whether 
or not the ELDR can be considered as a new type of party or not. 

Organisational cohesion 
In December 1993 the liberal party federation that was established in 1976 
was transformed into the European Liberal Democrat and Reform Party, ELDR. 
In terms of Hrbek's first dimension, operationalised in accordance with 
Oscar Niedermayers'2 model, which measures the frequency of interaction 
and thereby the level of integration, the ELDR had thus passed through the 
first two phases of interaction, the contact and co-operation stages. It had 
entered the final integration stage. A consequence of this development, in 
which the autonomy of the national parties has been reduced in favour of the 
European party, is that the ELDR over the years has developed into a fairly 
independent organisation at the European level. To a large extent, this 
organisational process coincides with the institutional and constitutional 
development of the European Union. All this accords with the theoretical 
argument that institutional and constitutional arrangements, voting rules, 
composition of the electoral system, rules for parties and the relationship 
between the executive and legislative branch are decisive for how parties 
and party systems arise and develop. 

The ELDR has undertaken some organisational changes since 1993, 
which, according to Niedermayer's criteria, have promoted the level of 
interaction, and consequently the institutionalisation of the party. Yet the 
ELDR still does not fulfil all the criteria in Niedermayers' model. The final 
stage of the model implies a much more federalised European Union, and it 
seems unlikely, that the EU in the near future will transform into a federal 
state. It is more likely that the EU, at least for some time, will remain a 

2 Niedermayer, Oscar, 1993 
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complex negotiation system or a system of multilevel 'governance without 
government'. Hrbek's and Niedermayer's models are thus misleading on an 
important point. As the discussion below will show, the ELDR and the other 
European parties are better understood as network parties. 
Ideological cohesion 
A political declaration was set up at the first ELDR-congress in Stuttgart 
1976. The Stuttgart declaration was intended to serve both as a common 
ideological standpoint and as a kind of gatekeeper, admitting only parties 
that accepted the content of the declaration. The declaration, however, 
seems to have served better in the former than in the latter sense. Basic ideas 
of the declaration constantly recur in the ELDR election manifestos, but a 
number of parties that obviously do not embrace all the ideas in the 
declaration have been accepted as members. 

This is a part of the dilemma that has characterised the ELDR from the 
start. The liberal party family is known to be heterogeneous, as there are 
different profiles of political liberalism, a left-wing branch emphasising 
social and political freedom and a right-wing branch emphasising economic 
freedom. In order to compete with the much larger EPP and PES, the ELDR 
has been obliged to open up the organisation even to parties that 
traditionally do not belong to the liberal party family, with the obvious risk 
of increasing the ideological heterogeneity. 

In this thesis, I argue that closer co-operation, via a diffusion of ideas, leads 
to ideological convergence or Europeanisation, which should reduce the 
importance of the problem over time. When analysing the debates at the 
congresses in Torquay in 1993 and Berlin in 1999, both of which voted on 
election manifestos, the two wings of liberalism were apparent, but to a 
much larger extent at the former congress than the latter. The content analysis 
on the ELDR and 14 of the member parties' European election manifestos 
from 1994 and 1999 illustrate the same tendency.3 This in turn verifies the 
assumption that closer cooperation leads to Europeanisation; and, in the case 
of ELDR, not only in questions concerning the development of the European 
Union, but also in traditional left-right issues at the European level. There 
are still some differences between the parties, particularly in economic issues, 
but to a lesser extent than earlier. A small Euro-sceptic fraction is observable, 
but most of the parties are rather close along the integration dimension. 

3 The content analysis is based on the same method and codes as the Comparative 
Manifesto Project, and codes developed by Simon Hix. 
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The ELDR has thus to a large extent reached consensus on principal 
questions. What also becomes clear when comparing the preparation of the 
manifestos and the debates at the congresses is that the party has developed 
a remarkably sophisticated consensus building mechanism, contributing to 
the internal cohesion of the party. 

The link between the ELDR and its member parties 
The prime task of the ELDR party secretariat is to reinforce the links with 
its member parties. Traditionally, it does so by attending member party 
congresses and organising international conferences and seminars that 
involve member party representatives. It also brings together on a regular 
basis the secretaries general and desk officers responsible for specific policy 
areas. By now the ELDR is a familiar feature at the congresses of the 
member parties, with the effect that rank-and-file members are probably 
also aware of the existence of the ELDR. 

Yet the link between the ELDR party and the national parties still seems 
rather weak. On several occasions, the ELDR has therefore organised seminars 
in order to promote closer contacts, especially between national parties and 
the ELDR parliamentary group. However, due to the lack of financial and 
organisational resources, as well as the limited interest and time of those 
involved, the adopted proposals were only put into practice to a limited extent. 

In the light of the ongoing integration process, with the growing 
interlinkage of the national and European political arenas, it has become all 
the more important to the national parties to be able to co-ordinate political 
standpoints all through the emerging European political system. Despite the 
lack of financial resources, the ELDR has over time been able to assist the 
national parties in this process, with the establishment of a forum in which 
they can co-operate. In this sense, the ELDR party has started to be 
respected as a political body at the European level. 

A further sign of the growing importance of the ELDR as a party unit is 
the increasing interest that party leaders have started to pay to transnational 
party activities. This in turn might be a consequence of the lack of influence 
that liberal parties have on the national level. European party co-operation 
thus provides an arena in which they have the scope to make up for lacking 
the influence of being governing parties. 

Several factors thus suggest that the ELDR over time has been able to exert 
some influence on national member parties, and that the ELDR to a growing 
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extent has been accepted as well as respected as a party unit at the European 
level. Despite all of this, though, contacts between the two levels are still very 
much an elite project, and secondary to the activities of the national parties. 
The link between the ELDR and the EP-group 
The relative independence of the parliamentary group in relation to the 
ELDR party was reflected in the first statutes of the ELDR, in which the 
group was considered a separate body and not at all subordinated to the 
party. This has, however changed, at least formally. The present statutes 
explicitly specify that the group represents the ELDR party in the European 
Parliament. When the party was created in 1993, the name of the group was 
changed to the ELDR group in order to demonstrate a stronger connection 
between the two. Moreover, efforts have been made to strengthen the links 
through, for example, publishing a common newsletter and programmes, as 
well as organising joint conferences and meetings. But, most important, it is 
now also the party, and not the group alone, that approves which parties and 
individuals form the group. The group thus cannot decide the composition by 
itself, or admit members who do not fulfil the requirements of the ELDR statutes. 

In reality, however, the link is still fairly weak. This corresponds to the 
circumstances for liberal parties at national level, where the parliamentary 
party often plays a more influential role than the extra-parliamentary party, 
due to the weak organisation of liberal parties in general. The ELDR political 
leaders' meeting has, however, become an important site of decision-making, 
and has to some extent started to compete with the group as the most 
powerful decision-making body within the ELDR, at least when it comes to 
history-making decisions. Due to the lack of political influence in the European 
Council, the parliamentary group is still the focal point of the ELDR. To a 
large degree, the ELDR and its member parties thus have to rely on the 
liberal group in the European Parliament in order to influence the day-to day 
decisions made there. On the other hand, the parliamentary group has, due 
to its pivotal role and high level of cohesion during the two latest terms of 
office, been able to play a very influential role in the European Parliament. 

In sum, the party has only to some extent been able to become a political 
base and to give the parliamentary group political guidelines. But the dominant 
position of the parliamentary group a characteristic that the ELDR shares with 
the other European parties and which partly is a consequence of the role that 
the European Parliament plays within the EU system might prevent the ELDR 
from developing into the independent organisation that it aspires to be. 
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Despite some weaknesses, the ELDR has, in accordance with the criteria 
in Hrbek's model, been able to reach consensus on principal questions and 
achieve an amount of organizational strength. As such, it has also been 
accepted and respected as a party unit at the European level, fulfilling the 
role of a transnational actor linking the different dimensions together. It is 
thus not misleading, even though the organisation differs from its national 
counterparts, to define the ELDR as a kind of party at the European level. 

ELDR - a new type of party? 
As the ELDR has been able to meet the overarching criteria in Hrbeks 
model, and thus developed from a loose federation of parties into a cohesive 
party organisation adapted to the present structure of the EU, the ELDR has 
reached about the same level of development as the two other European 
parties, the EPP and the PES. With at least three integrated European parties, 
a European party system cannot only be perceived, but the contours of the 
party system have indeed been sharpened. 

In the light of the empirical findings, I am therefore ready to define the 
ELDR as something more than just an emerging party organisation. 
Although the ELDR sometimes is a kind of tool used by the national parties 
with the purpose of reducing the complexity of the EU, it cannot, due to the 
power that the national parties have successively transferred from the 
national to the European level, be seen as only a complement to the national 
parties or as merely a forum for negotiations. This transfer of power has 
turned the ELDR into a rather independent organisation. 

Despite the level of integration that at least the EPP, PES and ELDR have 
reached, there is a reluctance among political scientists to define these 
organisations as genuine political parties. This reluctance is based mainly on 
three arguments. First, it is suggested that the parties are not sufficiently 
autonomous, as they are composed of national parties and can thus not be 
regarded as wholly independent actors at the European level. Second, it is 
asserted that they cannot be considered as parties as they are not mass 
member parties. Third, it is argued that they do not fulfil the same functions 
as national parties as they do not cooperate or compete in the same manner 
as national parties and do not establish links between the preferences of the 
electorate and the outcome of the EU decision-making process. What we 
have here, according to a number of political scientists , are thus not parties, 
but mere party federations or embryonic parties or maybe emerging 
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European parties and; at least up until now, we cannot expect them to fulfil 
any role that we normally expect from national parties. 

The three classic arguments are based on a comparison with national 
parties. The advantage with such an approach is that it is easy to lay down all 
the shortcomings of the European parties in comparison with the national 
parties. The risk, which the analysis of the ELDR has shown, is that we risk 
missing what is specific with these parties and cannot make an appropriate 
judgement about their development. The three arguments thus have some 
intrinsic weaknesses, and will be answered one at a time below. 

The first argument about the autonomy of the parties, is correct as long as 
the national parties do not delegate much power to the European parties. 
This was the case until the mid 1990s. Since then, all the three European 
parties have decided to introduce the possibility of making decisions by 
simple or qualified majority, which means that the national parties actually 
have transferred a significant amount of power from the national to the 
European level. A consequence of this delegation of power is that the 
European parties can act rather independently, as supranational actors at the 
European level. The delegation of power within the ELDR does, however, 
only concern European matters. The competence of the ELDR is thus 
restricted and guided by the principle of subsidiarity. 

In this role of supranational actors, the European parties have been 
recognised in the EU treaties. This is, of course, not necessarily a reason 
why they should also be defined as parties within political science. We 
know, however, that the development of parties and constitutional changes 
often go hand in hand. As the constitutional position of the parties has been 
strengthened over time, and their judicial status soon will be laid down, it is 
no longer just some embryonic organisations we are talking about. 

If we assume that they are some kind of political parties, how would they 
be defined in terms of political science? Although it would be possible to use 
traditional party definitions, these definitions fail to catch the characteristic 
features of the European parties. The definition of the emerging European 
parties as "parties of parties and groups", proposed by Karl-Manus Johansson 
and Peter Zervakis, touches upon what can be seen as specific about these 
parties. Thomas Jansen, the former secretary general of the EPP, uses a 
similar definition. In the light of these propositions and the empirical 
findings in this dissertation, I have suggested that the European parties could 
be defined as follows: "European parties are parties composed of individuals 
and/or parties and party groups from several EU member countries, which 
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share the same ideological goals and have decided to co-operate on the basis 
of common statutes, and programs. They are primarily engaged at the 
European level and have the intention to form party groups in the European 
Parliament." A statutory definition with a similar content would not only 
help to clarify the character of the parties at the European level, but could 
also form the basis of a renewed theoretical discussion about the role and 
definition of the parties at the European level. 

According to the second argument, the European parties cannot be 
considered as parties as they are not mass member parties. Despite the fact 
that the mass member party type at the national level has been replaced by 
the catch-all party or by the cartel party or by a mass member party organisation 
without members, political scientists are expecting the European parties to 
develop into mass parties. The question is can we really expect the party 
type that has problems at the national level to be resurrected at the European 
level? Even though the EPP and the ELDR has introduced the possibility for 
individuals to become members, I do not expect too many to apply for 
membership. Also in the future the European parties will probably be 
composed mainly by national parties. If we instead look at how the European 
parties are organised, we can see that it is not a traditional party type, but a 
rather different type and maybe a completely new type of party, which is 
very well adapted to the network mode of governance that characterises the 
EU. I have, with this in mind, defined the ELDR as a network party. 

It is not only at the European level where we can see the appearance of 
some kind of network parties. Knut Heidar and Jo Saglie, who have analysed 
the Norwegian party system, claim that national parties tend to turn into a 
new type of party - a network party - as they, among other things, have a 
tendency to put less emphasis on formal organisational procedures and more 
on informal networks. In the clash between the old party types and the 
emerging network party, there is a growing tension between internal party 
democracy and the professional party elite that wants to act freely, in a 
media-driven public arena. Similar tensions affecting the internal party 
democracy can be seen within the European parties, but between a pro-
integrationist party elite and more lukewarm party members. Although it is 
possible to detect some similarities between the network party models at the 
different levels, the new network party type that, according to Heidar and 
Saglie, is emerging at the national level is not completely analogous to the 
European network party. The national parties are, even though they try to 
implement network-like structures, still firmly rooted in the administrative 
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and hierarchical structure of the nation state, while the European parties have 
gone in the other direction. They have developed from rather loose into 
tighter networks, and it is not the fact that the European parties are putting 
less emphasis on formal organisational procedures that is referred to when I 
define the ELDR as a network party, but the horizontal power relations 
between the party members and the European party. 

The third argument, which concerns the functions of the parties, is the 
most relevant of the three. If we compare the European parties with the 
national parties, the list of functions, the former do not fulfil could be made 
very long, and the question is, if the parties do not fulfil the same functions 
as parties at the national level, do we need them at all? 

It might be a little early to establish what kind of role and functions the 
parties may or even can play as the EU is changing due to, for example, the 
enlargement process. As the main function of the European parties at this 
stage, according to the EU Treaties, is to act as agents of integration, this is 
also what the thesis mainly concentrates on. To integrate a given territory 
and to help to create a common identity was an important role for the 
national parties. The integrative function is also important in facilitating 
several other functions, including the conflict function, i.e. the parties abilities to 
launch coherent and distinct programs, which the voters can refer to in, for 
example, elections. 

In this role as agents of integration, the European parties have already 
played an important role. They have, among other things, contributed to the 
integration of West European parties into a pan-European party system and 
created internally cohesive party organisations. They have also integrated the 
East European parties into this party system, which, at least at an elite level, 
probably has facilitated the enlargement process. In this role as agents of 
integration, they also fulfil traditional roles in policy development and 
agenda-setting. This can be observed in their publishing European election 
manifestos and policy programmes, and of course in decision-making in the 
European Parliament and - with growing importance - in the European 
Council. They also help to facilitate co-ordination among and between the 
national member parties and the European institutions. 

As the European integration process is nowhere near completion, there 
still remains a lot to be done before we can expect the parties to activate 
other important functions, like, for example, the electoral function. 

All the functions mentioned above are only examples of those that the 
European parties may build up. As I have suggested it might still be too early 
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to lay down exactly what kind of role the parties may play, as it depends on 
how the EU develops. As I and others have showed, the European parties 
have already played an important role in the European integration process. 
The problem is that this is not visible among the electorate, as there is no 
common fora and no common mass media. This is why it has been difficult 
for the parties to gain importance also in the minds of the citizens. 

If we return to the three arguments, they seem rather inadequate if we 
want to understand the development of the parties. When analysing the 
European parties we need to take into account the specific character of the 
EU. If we do that, it is possible to detect a party that is quite different from 
its national counterparts. 

Although the ELDR and the other European parties have developed from 
relatively loose party federations to become European political parties, they 
are still in an early phase of development, and decisive for their future 
development is how the EU will develop. Three different scenarios 
dominate the debate about the EU future. One is a continued fédéralisation 
of the EU. A second is a return to a more confederal solution. In the third 
scenario, the multi-level governance scenario, integration is deepened, but 
the EU is still characterised by a mix of confederal and federal solutions. 
Although most of the member parties of the ELDR strive for a federal 
solution, it does not seem realistic, to expect the EU to develop into more 
than a union with federal traits. If the parties role in a federal system is 
given, their tasks in a confederal system are more constrained. What kind of 
role the parties might play in the third scenario is still uncertain. As this 
study has shown, the parties may, however, fulfil an integrative function, 
and can thus contribute to the overarching European integration process, 
linking different levels and arenas together and counterbalancing organised 
interests. In that sense, the political parties are not only a part of yesterday's 
solutions, they can also be an answer to the problems of tomorrow, but 
under new forms and with partly a new content. 
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Appendix 1 
CMP:s kategorier och koder, samt beräkningsgrund för partiers socioekonomiska position. 

DOMAIN 1: External Relations 
101 Foreign Special Relationships: Positive 
Favourable mentions of particular countries with which the manifesto country has a 
special relationship. For example, in the British case: former colonies; in the 
German case: East Germany; in the Swedish case: the rest of Scandinavia; the need 
for cooperation with and/or aid to such countries. 
102 Foreign Special Relationships: Negative 
Negative mentions of particular countries with which the manifesto country has a 
special relationship; otherwise as 101, but negative. 
103 Anti-Imperialism 
Negative references to exerting strong influence (political, military or commercial) 
over other states; negative references to controlling other countries as if they were 
part of an empire; favourable mentions of decolonization; favourable references to 
greater self-government and independence for colonies; negative references to the 
imperial behaviour of the manifesto and/or other countries. 
104 Military: Positive 
Need to maintain or increase military expenditure; modernizing armed forces and 
improvement in military strength; rearmament and self-defence; need to keep 
military treaty obligations; need to secure adequate manpower in the military. 
105 Military: Negative 
Favourable mentions of decreasing military expenditures; disarmament; "evils of 
war"; promises to reduce conscription, otherwise as 104, but negative. 
106 Peace 
Peace as a general goal; declarations of belief in peace and peaceful means of 
solving crises; desirability of countries joining in negotiations with hostile countries. 
107 Internationalism: Positive 
Need for international cooperation; cooperation with specific countries other than 
those coded in 101; need for aid to developing countries; need for world planning of 
resources; need for international courts; support for any international goal or world 
state; support for UN. 
108 European Community: Positive 
Favourable mentions of European Community in general; desirability of expanding 
the European Community and/or of increasing its competence; desirability of the 
manifesto country joining (or remaining a member). 
109 Internationalism: Negative 
Favourable mentions of national independence and sovereignty as opposed to 
internationalism; otherwise as 107, but negative. 
110 European Community: Negative 
Hostile mentions of the European Community; opposition to specific European 
policies which are preferred by European authorities; otherwise as 108, but negative. 
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DOMAIN 2: Freedom and Democracy 
201 Freedom and Human Rights 
Favourable mentions of importance of personal freedom and civil rights; freedom 
from bureaucratic control; freedom of speech; freedom from coercion in the political 
and economic spheres; individualism in the manifesto country and in other 
countries. 

202 Democracy 
Favourable mentions of democracy as a method or goal in national and other 
organizations; involvement of all citizens in decision-making, as well as generalized 
support for the manifesto country's democracy. 

203 Constitutionalism: Positive 
Support for specific aspects of the constitution; use of constitutionalism as an 
argument for policy as well as general approval of the constitutional way of doing 
things. 
204 Constitutionalism: Negative 
Opposition to the constitution in general or to specific aspects; otherwise as 203, but 
negative. 

DOMAIN 3: Political System 
301 Decentralisation 
Support for federalism or devolution; more regional autonomy for policy or 
economy; support for keeping up local and regional customs and symbols; 
favourable mentions of special consideration for local areas; deference to local 
expertise. 

302 Centralization 
Opposition to political decision-making at lower political levels; support for more 
centralisation in political and administrative procedures; otherwise as 301, but 
negative. 

303 Governmental and Administrative Efficiency 
Need for efficiency and economy in government and administration; cutting down 
civil service; improving governmental procedures; general appeal to make the 
process of government and administration cheaper and more effective. 

304 Political Corruption 
Need to eliminate corruption, and associated abuse, in political and public life. 

305 Political Authority 
Favourable mentions of strong government, including government stability; 
manifesto party's competence to govern and/or other party's lack of such competence. 
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DOMAIN 4: Economy 
401 Free Enterprise 
Favourable mentions of free enterprise capitalism; superiority of individual 
enterprise over state and control systems; favourable mentions of private property 
rights, personal enterprise and initiative; need for unhampered individual enterprises. 

402 Incentives 
Need for wage and tax policies to induce enterprise; encouragement to start 
enterprises; need for financial and other incentives. 

403 Market Regulation 
Need for regulations designed to make private enterprises work better; actions 
against monopolies and trusts, and in defence of consumer and small business; 
encouraging economic competition; social market economy 
404 Economic Planning 
Favourable mentions of long-standing economic planning of a consultative or 
indicative nature, need for government to create such a plan. 
405 Corporatism 
Favourable mentions of the need for the collaboration of employers and trade union 
organizations in overall economic planning and direction through the medium of 
tripartite bodies of government, employers, and trade unions. 

406 Protectionism: Positive 
Favourable mentions of extension or maintenance of tariffs to protect internal 
markets; other domestic economic protectionism such as quota restrictions. 
407 Protectionism: Negative 
Support for the concept of free trade; otherwise as 406, but negative. 
408 Economic Goals 
Statements of intent to pursue any economic goals not covered by other categories in 
domain 4. This category is created to catch an overall interest of parties in 
economics and, therefore, covers a variety of economic goals. 
409 Keynesian Demand Management 
Demand-oriented economic policy; economic policy devoted to the reduction of 
depressions and/or to increase private demand through increasing public demand 
and/or through increasing social expenditures. 
410 Productivity 
Need to encourage or facilitate greater production; need to take measures to aid this; 
appeal for greater production and importance of productivity to the economy; the 
paradigm of growth. 
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411 Technology and Infrastructure 
Importance of modernisation of industry and methods of transport and communication; 
importance of science and technological developments in industry; need for training 
and research. This does not imply education in general (see category 506). 

412 Controlled Economy 
General need for direct government control of economy; control over prices, wages, 
rents, etc. 

413 N ationalisation 
Government ownership, partial or complete, including government ownership of land. 
414 Economic Orthodoxy 
Need for traditional economic orthodoxy, e.g. reduction of budget deficits, 
retrenchment in crisis, thrift and savings; support for traditional economic 
institutions such as stock market and banking system; support for strong currency. 

415 Marxist Analysis 
Positive references (typically but not necessary by communist parties) to the specific use 
of Marxist-Leninist terminology and analysis of situations which are otherwise uncodable. 

416 Anti-Growth Economy 
Favourable mentions of anti-growth politics and steady state economy; ecologism; 
"Green politics". 

DOMAIN 5: Welfare and Quality of Life 
501 Environmental Protection 
Preservation of countryside, forests, etc.; general preservation of natural resources 
against selfish interests; proper use of national parks; soil banks, etc; environmental 
improvement. 

502 Culture 
Need to provide cultural and leisure facilities including arts and sport; need to spend 
money on museums, art galleries etc.; need to encourage worthwhile leisure 
activities and cultural mass media. 

503 Social Justice 
Concept of equality; need for fair treatment of all people; special protection for 
underprivileged; need for fair distribution of resources; removal of class barriers; 
end of discrimination such as racial or sexual discrimination, etc. 
504 Welfare State Expansion 
Favourable mentions of need to introduce, maintain or expand any social service or 
social security scheme; support for social services such as health service or social 
housing. 
Note: This category excludes education. 
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505 Welfare State Limitation 
Limiting expenditure on social services or social security; otherwise as 504, but 
negative. 

506 Education Expansion 
Need to expand and/or improve educational provision at all levels. This excludes 
technical training which is coded under 411. 

507 Education Limitation 
Limiting expenditure on education; otherwise as 506, but negative. 

DOMAIN 6: Fabric of Society 
601 National Way of Life: Positive 
Appeals to patriotism and/or nationalism; suspension of some freedoms in order to 
protect the state against subversion; support for established national ideas. 
602 National Way of Life: Negative 
Against patriotism and/or nationalism; opposition to the existing national state; 
otherwise as 601, but negative. 

603 Traditional Morality: Positive 
Favourable mentions of traditional moral values; prohibition, censorship and 
suppression of immorality and unseemly behaviour; maintenance and stability of 
family; religion. 

604 Traditional Morality: Negative 
Opposition to traditional moral values; support for divorce, abortion etc.; otherwise 
as 603, but negative. 

605 Law and Order 
Enforcement of all laws; actions against crime; support and resources for police; 
tougher attitudes in courts. 

606 Social Harmony 
Appeal for national effort and solidarity; need for society to see itself as united; 
appeal for public spiritedness; decrying anti-social attitudes in times of crisis; 
support for the public interest. 

607 Multiculturalism: Positive 
Cultural diversity, communalism, cultural plurality and pillarization; preservation of 
autonomy of religious, linguistic heritages within the country including special 
educational provisions. 

608 Multiculturalism: Negative 
Enforcement or encouragement of cultural integration; otherwise as 607, but 
negative. 
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DOMAIN 7 Social Groups 
701 Labour Groups: Positive 
Favourable references to labour groups, working class, unemployed; support for 
trade unions; good treatment of manual and other employees. 

702 Labour Groups: Negative 
Abuse of power of trade unions; otherwise as 701, but negative. 

703 Agriculture and Farmers 
Support for agriculture and farmers; any policy aimed specifically at benefiting 
these. 

704 Middle Class and Professional Groups 
Favourable references to middle class, professional groups, such as physicians or 
lawyers; old and new middle class. 
705 Underprivileged Minority Groups 
Favourable references to underprivileged minorities who are defined neither in 
economic nor in demographic terms, e.g. the handicapped, homosexuals, 
immigrants, etc. 
706 Non-economic Demographic Groups 
Favourable mentions of, or need for, assistance to women, old people, young people, 
linguistic groups, etc; special interest groups of all kinds. 

Socioekonomisk position 
Den beräkningsgrund som använts för partiernas position längs den socioekonomiska 
dimensionen har utarbetats av Michael Laver and Ian Budge eds. 1992, Party Policy 
and Government Coalitions, London: Macmillan 

(per 104 + per201 + per203 + per305 + per401 + per407 + per414 + per505 + peróOl + per603 
+ per605 + per606) - (per 103 + perl05 + per 106 + per 107 + per403 + per404 + per406 + 
per412 + per413 + per504 + per506 + per701 + per202) 

338 



Appendix 2 

Kategorier och koder för politik inom EU definierade av Simon Hix 

First side of dimension Second side of dimension 
Intervention-free-market dimension 
FREE MARKET 
101 Open maiket/enterprise/incentives (401,402) 
103 Economic efficiency & productivity (410,414) 
105 Government efficiency (303) 
107 Free International Trade/GATT (407) 
109 Social services/education: negative (505,507) 
111 Labour groups: negative (702) 
113 Internal Market/Project 1992 
115 EC/EU competition policy 
117 Economic 'convergence criteria' 

Libertarian-authoritarian dimension 
LIBERTARIAN 
201 Freedom and human rights (201) 
203 Democracy (202) 
205 Environmental protection (501) 
207 Open government (202) 
209 Women and minority groups (705,706) 
211 Peace and Disarmament (105, 106) 
213 European Union Citizenship 
215 TREVI and Schengen negative 

Integration-independence dimension 
INTEGRATION 
301 Integration/Supranationalism 
303 Subsidiarity/Federalism/'Euixpe of Region' 
305 EPC/Common Foreign and Security Policy 
307 EMU/Single Currency/ECB: positive 
309 Increased powers of European parliament 
311 Powers/accountability of Commission 
313 Increased 'majority voting' 
315 Economic and Social Cohesion 
317 Two-speed' Europe/'opt-outs': negative 

INTERVENTION 
102 Planned economy/employment (404,412,413) 
104 Social Protection/regulation (403,409) 
106 Corporatism (405) 
108 Trade Protectionism 
110 Social services/education: positive (504, 506) 
112 Labour groups: positive (701) 
114 Social Charter/Chapter. Positive 
116 Social 'convergence criteria' 
118 International Development Aid 

AUTHORITARIAN 
202 Traditional morality (603) 
204 Defence of traditional way of life (601) 
206 Constitutionalism (203) 
208 Government effectiveness and authority (305) 
210 Law and order (605) 
212 Militarism (104) 
214 European effort/social harmony (606) 
216 Common Immigration Policy 

INDEPENDENCE 
302 Independence/Intergovemmentalism (101) 
304 Subsidiarity/Sovereginty/'Europe of Nations' 
306 Enlargement/Widening 
308 EMU/Single Currency/ECB: negative 
310 Involvement of National Parliaments 
312 Powers/role of Council of Ministers 
314 Preservation of 'unanimity voting' 
316 Social Charter/Cohesion: negative 
318 'Two-speed' Europe/'opt-outs': positive 

Källa: Hix, Simon, 1999, Dimensions and alignments in European Union politics: Cognitive 
constraints and partisan responses, European Journal of Political Research 35: 69-106, 1999 
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Appendix 3 

Beräkningsgrunder för den ekonomiska och politiska dimensionen 
I kapitel fem används den beräkningsgrund som Simon Hix, 1999b, utarbetat för att 
fastställa partiers positioner längs den ekonomiska och politiska dimensionen (left-
right). Detta illustreras i figuren nedan där den ekonomiska dimensionen motsvarar 
x-axeln och den politiska dimensionen motsvarar y-axeln. Ett partis position, i det 
här fallet S är punkten (x,y) o ch positionen på vänster-högeraxeln är y --mx+n. 
Ursprungliga mitten av policyutrymmet (the origin dvs. origo) blir därmed den 
punkt där de två axlarna skär varandra längs vänster-högerskalan dvs. punkten (/,&). 
Linjen, /, som sammanbinder mitten och (j,k) är vinkelrät mot vänster-högerlinjen. 
Partiets position i det tvådimensionella policyutrymmet och dess position längs 
vänster-högerlinjen sammanbinds via linjen q. Distansen mellan skärningspunkten 
av q längs höger-vänsterlinjen och punkten (j,k) är p. Med andra ord, p är partiets 
position längs höger-vänsterlinjen i förhållande till den centrala punkten. 

Intefmtion-Free Market 
D i m e n s i o n  ( x )  Origin 

RIOHT 
UbeflanaivAuthorittrun 

Dimensioni Vj 

För att beräkna partiets höger-vänsterposition måste man således känna till längden 
på p. Om r är avståndet från (x,y) till (j,k) är: 

r 2  = p2  + q2  and p = y/\r 2  -q7 - ]  

Längden på p kan således beräknas med utgångspunkt från värdet av r2 och q2, där: 

r 2  =  ( x ~  j ) 2  +  ( y  -  k f  and q 2  = °  b  

a 2  + b2  

Om höger-vänsterlinjen är y=-mx+n,då är värdet av a och b i denna ekvation: 

a = \y  +  mx-n\  b = x + -—-

av a och b i 

y - n  
x + 

m 
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