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De politiske partier har alle opbygget et partiapparat, der skal betjene 
partiets politikere og medlemmer og formidle partiets politik til offent-
ligheden. I fig. 7.1 kan du se en skematisk opstilling af et dansk politisk 
partis organisation.

Fig. 7.1 Et dansk politisk partis organisation.

I figuren kan man se, at partierne oftest arbejder på 3 forskellige ni-
veauer. Der er en landsorganisation. Dernæst er der en folketingsgruppe 
og dens medarbejdere og endelig den lokale organisation i kommuner og 
regioner.

Normalt er landsmødet partiets højeste myndighed, men i praksis er det 
evt. ministre eller folketingsgruppen, der i dagligdagen tegner partiet og 
afstikker profilen.

Det er ikke altid lige let at finde forskellen i de forskellige politiske parti-
ers holdninger. I dag ligner partierne hinanden, eller de appellerer til den 

3. Partiernes opbygning

Den typiske partiorganisation

Landsorganisation
•	 Formand
•	 Forretningsudvalg
•	 Bestyrelse
•	 Kongres (landsmøde)

Folketingsgruppen
•	 Bestyrelse
•	 Gruppemøde
•	 Politiske ordførere

Det politiske bagland
•	 Amtsforeninger
•	 Kredsforeninger
•	 Lokale vælgerforeningers medlemmer

4. Ideologisk og værdimæssig placering af de  
 politiske partier
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samme gruppe vælgere. Før 1960 var det meget 
lettere. Vælgerne stemte mest ud fra, hvilket 
arbejde de havde, og hvilken klasse de tilhørte. 
Ude på landet stemte landmændene på Venstre, 
og i byerne stemte arbejderne og de lavere funk-
tionærer på Socialdemokraterne.

Mange selvstædige erhvervsdrivende og hø-
jere funktionærer stemte på Det konservative 
Folkeparti, og en stor gruppe intellektuelle og 
akademikere stemte på Det radikale Venstre. 
De enkelte grupper regnede så med, at partiet 
repræsenterede dem i Folketinget og sørgede 
for, at deres interesser blev varetaget.

Sådan er det ikke mere. I nedenstående fig.  
7. 2 har vi forsøgt at placere de partier, der er i 
Folketinget i 2011 efter to kriterier. Først den 
klassiske venstre-højre akse, hvor man pla-

cerer partierne efter, om de er højre- eller venstreorienterede. Dernæst 
efter værdipolitik, om man er blød eller hård i værdipolitiske spørgsmål.

Fig. 7.2 Partierne placeret efter venstre-højre-aksen- og værdiaksen.

Partiernes indbyrdes placering
Værdipolitik

Økonomisk 
politik
(venstre-højre)

Stram politik

•	 Stop for indvandring
•	 Hård straf til kriminelle
•	 Miljø med måde

•	 Indvandrere er velkomne
•	 Kriminelle skal i behandling
•	 Miljø for enhver pris

Blød politik
Venstreorienteret Midten  Højreorienteret

•	 Staten skal eje produktionsmidler
•	 Store indkomstforskelle skal udlignes
•	 Velfærdsstaten er for alle

•	 Privateje er vigtigst
•	 Skatten på høje indkomster skal ned
•	 Kun de svageste skal hjælpes

•	 Dansk Folkeparti

•	 Venstre

•	 Konservative

•	 Socialdemokraterne

•	 Radikale

•	 SF

•	 Enhedslisten

•	 Liberal Alliance

Socialdemokratisk appel til 
befolkningen i 1935. Stau-
ning optræder som den store 
landsfader.
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Fig. 7.3 Resultater fra Folketingsvalgene fra 1994-2007.

Folketinget har 179 medlemmer, men der en meget stor overvægt af of-
fent ligt ansatte og akademikere blandt medlemmerne. Desuden er kvin-
der også underrepræsenteret i Folketinget.

7.1 Folketingets medlemmer
Grundloven siger, at et medlem af Folketinget kun skal følge sin egen 
overbevisning, men det holder ikke i praksis. Politikerne er jo opstil-
let på partiets lister, og det lokale partiapparat hjælper en med at blive 
valgt. Til gengæld forventer partiet, at man overholder partidisciplinen 

Folketingsvalg – fordeling af mandater

Partier 1994 1998 2001 2005 2007

Socialdemokraterne

Det Radikale Venstre

Det Konservative Folkeparti

Centrum-Demokraterne

Socialistisk Folkeparti

Dansk Folkeparti

Kristendemokraterne

Venstre

Fremskridspartiet

Enhedslisten

Liberal Alliance (Ny Alliance)

62

8

27

5

13

–

–

42

11

6

–

63

7

16

8

13

13

4

42

4

5

–

52

9

16

–

12

22

4

56

–

4

–

47

17

18

–

11

24

–

52

–

6

–

45

9

18

–

23

25

–

46

–

4

5

175 175 175 175 175

7. Folketinget
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og følger, hvad et flertal i folketingsgruppen går ind for. Ellers risikerer 
man at blive smidt ud af partiet. 

7.2 Folketingsmedlemmernes løn og arbejde
Det bliver tit sagt, at folketingsmedlemmernes løn er høj i forhold til ar-
bejdsindsatsen. Men det er nok en overdrivelse. Lønnen er på ca. 54.000 
kr. om måneden, og for medlemmer, der bor uden for København, kan der 
være tilskud til bolig i hovedstaden og dobbelt husførelse. Men hvis man 
ser på de fleste folketingsmedlemmers arbejdsuge, ligger den nok ofte 
over 50 timer. Hvad laver et folketingsmedlem så? Ja, herunder kan du i 
fig. 7.4 se en række af arbejdsopgaverne.

Fig. 7.4 Et folketingsmedlems arbejdsopgaver.

Foruden læsestoffet, hvor man sætter sig ind i nye lovforslag, vil der 
være en lang række møder og rejser, og så skal man jo også passe sin 
valgkreds.

En politikers arbejdsopgaver

Kontakt
med

vælgerne

Folketings-
arbejde – udvalg, 
rejser og møder i 

Folketinget

Bestyrelses - 
poster

Tillidsposter  
i partiet

Arbejde i 
 valgkredsen

Kontakt
med presse

En politikers  
arbejdsområde
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7.3 Politisk immunitet
Folketingsmedlemmer har en særlig beskyttelse imod at blive retsfor-
fulgt. Det kalder man immunitet. I praksis betyder det, at man ikke uden 
videre kan arrestere et folketingsmedlem og stille vedkommende for ret-
ten. Hvis man ikke bliver taget på fersk gerning i en forbrydelse, skal 
Folketinget først ophæve ens immunitet. Denne regel skal forhindre, at 
en regering kan undertrykke sine politiske modstandere ved at smide 
dem i fængsel.

7.4 Lovgivningsarbejdet
Lovgivningsarbejdet er en meget vigtig del af vores demokrati. Fol-
ketingets opgave er først og fremmest at udarbejde og vedtage nye love. 
Herunder kan du i fig. 7.5 se, hvordan en lov bliver til fra en idé opstår, 
til Dronningen underskriver loven:

Fig. 7.5 En lov fra idé til underskrivelse.

Et nyt lovforslag kan opstå på mange forskellige måder. Enten kan der 
komme et pres fra medier eller interesseorganisationer. Eller politikerne 
ønsker at lave reformer på et bestemt område. Dernæst udarbejdes et 

Gennemførelse af en lov

Startfase
Ønsker om en lovgivning fra medier,
befolkning, interesseorganisationer.

Folketingsfase

Gennemførelsesfase

Fremsættelse af lovforslag

1. behandling

2. behandling

3. behandling

Offentliggørelse

Bekendtgørelse

Udvalgsbehandling

Udvalgsbehandling
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7.6 Ændring af Grundloven
Vores seneste grundlov er fra 
1953, og den er en videreførelse af 
alle de tidligere grundlove, vi har 
haft siden 1849. Her finder vi alle 
de grundlæggende demokratiske 
rettigheder. Derfor er Grundloven 
fundamentet for alle andre love i 
Danmark. Af den grund har man 
også besluttet, at det skal være 
meget svært at ændre Grund loven. 

En ny Grundlov skal først vedtages af Folketinget. Dernæst skal der være 
en folkeafstemning, hvor mindst 40 % af de stemmeberettigede stemmer 
ja til en ny Grundlov. Desuden skal der være et ja-flertal. Endelig skal 
der være et folketingsvalg, og det nye Folketing skal også vedtage den ny 
Grundlov. Denne meget vanskelige metode kan være årsagen til, at den 
nuværende Grundlov er helt tilbage fra 1953.

7.7 Mindretalsgarantier
Et af demokratiets grundlæggende principper er, at flertallet bestemmer. 
Mindretallet må så håbe på, at det kan skaffe sig flertal ved næste valg 
og overtage magten. Alligevel er det vel også en del af demokratiet, det 
mener vi i hvert fald i Danmark, at også mindretallet har nogle garantier 
for ikke at blive helt majoriseret. Derfor har man i Grundloven opstillet 
en række mindretalsgarantier, som du kan se i fig. 7.6.

Fig. 7.6 Mindretalsgarantierne i Grundloven.

Folkeafstemning
ved ny lov

Udskydelse
af ny lov

Mindretals-
garantier

Afgivelse af
suverænitet

Ekspropriation

Mindretalsgarantier

Grundloven af 1953.
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