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Bilag 
 
Bilag: A: JP Århus,  15.11.2007: Det Radikale Venstre + velfærd = SF
Bilag B: Højre-venstreskala i fordelings- og værdipolitik

Tema: Politik  -  Ideologier 
 
Spørgsmål 

1.  
Med udgangspunkt i bilag A, gør rede for Rune Stubagers forklaring for 
hvorfor SF har erobret nogle af Det Radikale Venstres vælgere.

2.  
Forklar SF’s og Det Radikale Venstres placering på henholdsvis den forde-
lingspolitiske og den værdipolitiske højre-venstre skala, inddrag evt. bilag 
B.

3.
Diskuter hvilken af de to skalaer der er mest afgørende for vores opfat-
telse af partierne.
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Det Radikale Venstre + velfærd = SF 

Overlap: Noget tyder på, at de radikale vælgere ville have mere end 

venstreorienterede værdier, vurderer valgforsker. 

Af Af

SF og Det Radikale Venstre ligger begge helt ude på den værdipolitiske venstrefløj.

De to partier har stort set de samme holdninger til emner som u-landsbistand, lov og orden, miljø og udlændinge. 

Værdipolitiske emner som disse spiller en stadig større rolle, når vælgerne skal sætte deres kryds.  

Det store tema
Men hvorfor får det ene parti så et historisk godt valg, mens det andet næsten halveres i det kommende folketing?  

Svaret er valgets store tema - velfærd - som netop ikke er en del af den vigtige værdipolitik..  

Ph.d. og valgforsker på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, Rune Stubager, forklarer, at de fleste 

mennesker har et såkaldt værdisæt. Det vil sige, at man har nogle grundværdier, som flere forskellige partier kan 

repræsentere. Vælgerbefolkningen kan så skifte rundt mellem de enkelte partier alt efter, hvilket emne der er i fokus.  

»De vælgere, der tidligere har stemt på de radikale på grund af værdipolitikken, kan få en tilsvarende værdipolitik hos 

SF, men en anden velfærdspolitik. Når velfærden kommer i fokus, og der generelt er god stemning omkring Villy 

Søvndal, så kan vælgere, der ligger i dette politiske område, forholdsvis nemt skifte over,« forklarer Rune Stubager.  

Samme mekanisme
Dansk Folkepartis lidt overraskende fremgang på den yderste, værdipolitiske højrefløj kan ifølge Rune Stubager 

forklares med de samme mekanismer, som ligger bag SF's succes.

Begge partier har draget fordel af velfærdstemaet, men har appelleret til to vidt forskellige vælgergrupper på de 

værdipolitiske emner, hvor Dansk Folkeparti som vanligt har fokuseret mest på udlændingespørgsmålet.  

Det mest overraskende ved dette valgresultat er ifølge Rune Stubager, at VKO-blokken ser ud til at kunne fortsætte uden 

at skulle støtte sig til Ny Alliance.  

»Jeg tror, at konflikten blev skærpet omkring blokkene. Det blev et mere rent valg. Og så var Ny Alliances meldinger 

måske ikke helt skarpe nok den seneste uges tid,« siger Rune Stubager om årsagen til den blå bloks succes, der 

desuden er bemærkelsesværdig, idet velfærds-temaet traditionelt ligger godt til Socialdemokratiet.  
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paratviden -->  
 
 
 
1. -->  

Med udgangspunkt i bilag A, gør rede for Rune 
Stubagers forklaring for hvorfor SF har erobret 
nogle af Det Radikale Venstres vælgere. 

2. -->  
Forklar SF’s og Det Radikale Venstres place-
ring på henholdsvis den fordelingspolitiske 
og den værdipolitiske højre-venstre skala, 
inddrag evt. bilag B.

 
 
3. -->

Diskuter hvilken af de to skalaer der er mest 
afgørende for vores opfattelse af partierne.

 
 
 
 

 
 
 
Paratviden er den viden, du har fra undervisnin-
gen, avislæsning eller læsning af pensum eller 
andre samfundsfaglige bøger. 
 

 
Redegør. Det betyder, at der skal 
gives en saglig og neutral redegørelse 
for bilagets indhold. En redegørelse er 
ikke helt det samme som et referat.

 
Forklar. Det ord ser så uskyldigt ud, men 
det er det ikke. Det betyder for det første, at 
du skal kunne genfortælle de væsentligste 
informationer i kilden. Men det skal gøres 
på en måde, der viser, at du har forstået 

teksten og kan problematisere den. 
 
 
 
 

Nu skal du have mange bolde i luften. 
Diskuter betyder at du blandt andet 
vælger at sige noget om det der direkte 
er spurgt om i spørgsmålet, men også 
fremdrager andre ting som du mener (og 
begrunder) er vigtige.


