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Man kan også placere socialliberalismen som en ideologi, der har taget 
elementer fra både liberalismen og socialismen (se afsnit 4 i dette kapi-
tel). Dette er vist i nedenstående fig. 10.1.:

forskelle mellem liberalisme/socialliberalisme/socialisme

liberalisme Socialliberalisme Socialisme

Privat ejendomsret Privat ejendomsret Ingen privat ejendomsret

Frihed for den enkelte Frihed for den enkelte Planøkonomi

Lille stat Socialt ansvar Socialt ansvar

Fri konkurrence Fri konkurrence Lighed

Fig. 10.1 Forskelle og ligheder mellem liberalisme, socialliberalisme og socialisme.

Her kan du se, at socialliberalismen har taget holdninger fra både libe-
ralisme og socialisme, men det må nok understreges, at de liberale hold-
ninger er de dominerende.

venstre, danmarks liberale parti 

I Danmark opstod der et liberalt parti omkring 1870. Partiet Venstre 
(www.venstre.dk) opstod som en modsætning til godsejerne, der styrede 
landet ved hjælp af Kongen. 

Selv om vi havde fået den første demokratiske grundlov i 1849, kunne 
godsejerne ved hjælp af nogle indviklede valgregler holde sig ved mag-
ten helt frem til 1901 med Kongens hjælp. Venstre, hvis vigtigste væl-
gere var gårdmænd og husmænd på landet samt akademikerne i byen, 
ønskede et folkeligt demokrati, hvor folkeflertallet bestemte. Godsejerne 
derimod mente, at de bedst egnede skulle regere landet. Først i 1901 
kunne Venstre overtage regeringsmagten, og dermed startede det prin-
cip, at regeringen udgår fra et flertal i Folketinget. Partiet byggede på 
de liberale principper og fulgte stort set de klassiske liberale ideer fra 
Adam Smith, og partiet har siden været det dominerende borgerlige 
parti i Danmark.

2. liberalistiske og socialliberalistiske partier
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140 Kap. 10 Ideologier og partier

Herunder kan du i fig. 10.2 se en skematisk opstilling af de danske poli-
tiske partier fra 1870-2012.

Fig. 10.2 De danske partier fra 1870- 2012.
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Efter en gennemgang af de vigtigste ideologier vil vi her til slut prøve at 
sætte de 3 hovedideologier: liberalismen, konservatismen og socialismen 
ind i et skema, fig. 10.3, hvor vi sammenligner deres holdninger i vigtige 
samfundsspørgsmål og prøver at finde ligheder og forskelle.

Figuren viser klart, at der er størst sammenfald i holdningerne hos libera-
lister og konservative. Det er da også oftest disse 2, der samarbejder mod 
de mere socialistiske partier.

7. Ideologierne – en sammenligning

Ideologi

liberalisme Konservatisme Socialisme

Statsmagtens rolle En så lille stat som 
muligt

En statsmagt af en  
vis størrelse

Staten skal være  
ledende i samfundet

Privat ejendomsret Et vigtigt fundament  
i samfundet

Et vigtigt fundament 
i samfundet

Ophæves i kommunismen, 
men accepteres i socialismen

den enkeltes frihed Et af de vigtigste 
 elementer i ideolo-
gien

Er vigtig, men skal 
kombineres med 
ansvar

Den enkelte må  acceptere at 
tage hensyn til fælles skabet

liberalt demokrati Et af fundamenterne  
i ideologien

I 1800-tallet måtte 
demokratiet under-
læges overklassens 
ledelse. Accepteret i 
1900-tallet

Accepteret i reformismen.  
I kommunismen gælder  
arbejderklassens diktatur

lighed Modstander, da lig-
heden bremser den 
enkeltes muligheder

Imod ligheden. 
 Bremser elitens 
 muligheder

Et af de vigtigste  elementer  
i ideologien

nationalisme Ikke den store 
 tilhænger

En vigtig del af 
 ideologien

Er traditionelt internationa-
lister, altså modstandere af 
 nationalismen

nationalisering Modstander af brud 
på den private ejen-
domsret

Stærk modstander af 
brud på den private 
ejendomsret

Kommunister er tilhæn-
gere af  nationaliseringer. 
 Reformisterne er modstan-
dere
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Fig. 10.3 Sammenligning af de 3 hovedideologier.
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