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Innebär partiernas förändringar ett 
hot mot vår demokrati? 
 
Hur fungerar de svenska partierna efter att deras guldålder har 
passerat? Vad händer när de förändrar sig för att locka till sig nya 
väljare och vilken betydelse får förändringen för demokratin?  

”En av årets mest spännande politiska böcker är här. Vad händer egentligen med 
våra partier? Innebär deras förändringar att vår demokrati urholkas? Tommy Möller 
berättar om den fängslande resan som våra svenska partier har gjort efter att 
deras guldålder tog slut”, säger Magnus Winkler, förläggande redaktör Liber 

Om boken: 
I flera decennier har frågan om "partiernas kris" stått i centrum för 
samhällsdebatten och tilldragit sig forskarnas intresse. Färre blir medlemmar och 
ännu färre engagerar sig i partierna. Väljarna blir rörligare - men det blir också 
partierna, de förändras. Men hur gestaltar sig denna förändring och vad får detta 
skifte för betydelse för partiväsendet och i förlängningen för demokratin? 
 
Med utgångspunkt i främst svenskt partiväsende beskrivs med både dåtida och 
nutida exempel hur partierna förändrats som aktörer och hur väl de klarar att 
utföra sina funktioner i den demokratiska processen. I vilken utsträckning bidrar 



de till att folkviljan förverkligas? Är de framför allt intresserade av att vinna röster 
för att nå maktpositioner eller drivs de fortfarande av ideologiska motiv?  

Om författaren: 
Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. 
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För intervju eller recensionsexemplar kontakta: 
Jonna Cornell, marknadschef, tel: 073-673 12 44, mail: jonna.cornell@liber.se. 
 
 
Liber är ett av Sveriges ledande förlag. Genom samarbete med de främsta forskarna och 
författarna erbjuder vi läromedel, kurslitteratur och managementlitteratur av hög kvalitet. 
Med målet att alla ska lyckas med sina studier står vi för kunskap som gör skillnad – 
genom hela livet. 
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