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Jämfört med 1980-talet har Sveriges
partilandskap genomgått stora förändringar.
Från att ha varit ett klassiskt fempartisystem
med två partier till vänster och tre till höger,
har vi idag en situation som kan tyckas
paradoxal. Å ena sidan är partisystemet mer
fragmenterat, med sju riksdagspartier och
flera seriösa utmanare som knackar på utanför
fyraprocentspärren. Å andra sidan har vi ett
mer ordnat system, med två allianser som
närmast formerar ett tvåpartisystem. Vid två
seminarier under Almedalsveckan diskuterar
statsvetare med expertis på svenska partier
vad det nya partilandskapet inneburit för de
enskilda partierna, och hur de nya enskilda
partiernas interna förändringar bidragit till
att forma detta nya landskap.

Fahlbeckska stiftelsen

Plats: Clarion Hotel Wisby
Arrangörer: Statsvetenskaplig tidskrift och
Fahlbeckska stiftelsen i samarbete med Veritas PR
& Communications AB

Statsvetare analyserar
partiernas förändringar
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Moderator: professor Ulf Bjereld

Presentationer

fil dr Douglas Brommesson
Svenska kristdemokrater i förändring

fil dr Katarina Barrling-Hermansson
Bland blåklint och totempålar. Om det kulturella
tillståndet i Folkpartiet Liberalerna

professor Anders Lindbom
Moderaterna och välfärdsstaten

fil dr Malena Rosén-Sundström &
fil dr Mikael Sundström
Ett smalare men vassare Centerparti?

Panel

Stefan Attefall (kd)
Christer Nylander (fp)
Henrik von Sydow (m)
Anna-Karin Hatt Alterå (c)

Onsdag 7/7, 10-12 Torsdag 8/7, 10-12
Ideologiska och strategiska

förändringar inom det
borgerliga blocket?

Ideologiska och strategiska
förändringar inom de rödgröna

partierna?

Moderator: professor Peter Esaiasson

Presentationer

fil dr Peter Santesson-Wilson
Socialdemokraterna – från minoritetsregering till
koalitionspartner

professor Jörgen Hermansson
Vänsterpartiet – med historien in i framtiden

fil dr Stig-Björn Ljunggren
Miljöpartiet – från miljömissnöjesparti till grön
regeringspartner

Panel

Lars Stjernkvist (s)
Alice Åström (vp)
Lotta Hedström (mp)

Seminarierna baseras på ett temanummer i Statsvetenskaplig tidskrift
(2010:2), som behandlar partier i förändring. Information om
tidskriften och temanumret hittas på Statsvetenskaplig tidskrifts
hemsida: www.statsvetenskapligtidskrift.se

Clarion Hotel Wisby

Veritas PR & Communications AB är en PR-byrå som framför
allt arbetar med strategisk kommunikation, samhällsinformation
och opinionsbildning. Medarbetarna har en fot i förorten och en
i styrelserummen, vilket gör Veritas förankrade i de målgrupper
kunderna vill nå.


