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1 « INLEDNING 

1.1 Studieobjekt och analyainriktning 

Det föreliggande arbetet är ett bidrag till den inom statskunskapen sedan 

länge pågående partiforskningen» Studieobjektet är relationerna medlemmar/ 

beslutsfattare i masapartier verksamma i parlamentariska flerpartisystem 

och analysinriktningen är systemanalytisk. Valet av både studieobjekt och 

"approach" gör att arbetet skiljer sig från flertalet studier av politiska 

partier. 

Partiforskningen spänner över ett synnerligen brett fält. Man har sökt 

kartlägga partiernas ursprung och organisationsform. Valsystemets inverkan 

på de politiska partierna har varit föremål för intresse. Förhållandet 

mellan partiorganisation och parlamentsgrupp har stått på dagordningen. 

De skrivna partiprogrammen har nagelfarits framför allt med avseende pä 

förändringsaspektenj och rekryteringsvägarna till förtroendeposter inom 
1 Ì och för partiet har studerats '. Relationerna medlemmar/beslutsfattare 

eller, om man så vill, den interna arenan intar slutligen en självskriven 

plats i denna summariska och därför också ofullständiga uppräkning av 

forskningsinsatser med omedelbar anknytning till politiska partier. Men 

den har icke desto mindre fått en förhållandevis styvmoderlig behandling 

i den samlade litteraturen om politiska partier . Det saknas visserligen 

inte beskrivningar av hur det ena eller andra partiet är uppbyggt; vilka 

rättigheter och skyldigheter, som tillkommer resp. åvilar de formellt an

slutna medlemmarna; hur de utnyttjas resp. uppfylls num. Men de undersök

ningarna är ofta ett led i ett större, men samtidigt också både geografiskt 

och tidsmässigt begränsat, projektj att beskriva det politiska partiet P 

i det politiska systemet S under tidsintervallet till systematiska 

komparativa undersökningarna lyser således med sin frånvaro i än högre 

grad än vad, som gäller för partiforskningen i allmänhet} något, som inte 

undgått att påverka den tillgängliga kunskapsmängden. Det finns, kort sagt, 

enbart ett fåtal någorlunda allmänt accepterade generaliseringar om för

hållandena på den interna arenan. 

På torde visserligen numera vara beredda att reservationslöst skriva under 

på Michels kategoriskt utformade oligarkilag, vars innebörd är att de få 

alltid kontrollerar de många. Men den har ändå ett speciellt intresse 
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x )  
i det här sammanhanget '• Den är för det första utformad på grundval av 

en empirisk undersökning av ett masspartij närmare bestämt det tyska so

cialdemokratiska partiet SPD vid tidpunkten före det första världskriget* 

För Michels var det naturligtvis en poäng att även i en sådan organisation 

finna stöd för hypotesen om det lilla fåtalets ständiga dominans* Den "de

mokratiska" legitimeringen är ju, när allt kommer omkring, den egenskap, 

som i första hand skiljer masspartiet från alla de grupper, strukturer 

eller rentav personer, som antingen ställer upp eller planerar att ställa 

upp i de allmänna valen i det politiska systemet och därmed gör sig för

tjänta av benämningen politiskt parti» De formellt och i allmänhet också 

individuellt anslutna medlemmarna har, med andra ord, beretts möjlighet 

att delta i val och ansvarsutkrävande av partiets beslutsfattare! från 

den lokala till den centrala nivån. Medlemskap står därtill öppet för alla, 

som ansluter sig till partiets politik och program-^ » Om "Verkligheten" såg 

annorlunda ut än dèn på papperet "demokratiska" skissen av förhållandet 

medlemmar/beslutsfattare^ om den "demokratiska" legitimeringen i praktiken 

inte fungerade som någon kontrollmekanism på beslutsfattarna, så kunde man, 

det var Michels' argument, tillskriva de oligarkiska tendenserna en univer

sell karaktär» Michels * oligarkilag är varken en lag i strikt bemärkelse 

eller en oantastlig och särskilt meningsfull tendensutsaga» Men - och däri 

ligger ännu ett skäl till att uppmärksamma den - den har inspirerat till 

ett antal rekryteringsundersökningar» Av dem framgår bl»a. att förtroende

männen i t»ex» ett parti ofta har högre social status än medlemmarna i 

samma parti» Därmed avses inte bara den status, som följer av positionerna 

i partiet» Det skulle uppenbarligen reducera utsagan till en trivialitetI 

Man avser även sådant som socialt ursprung och civil yrkesverksamhet! något, 

som genast gör påståendet mera intressant •̂ Michels har slutligen aktua

litet på ett tredje plan. Även moderna statsvetare håller med honom så 

långt, att de uppfattar beslutsfattarna i ett parti som de förhållandevis 

mest inflytelserika eller, som det ibland heter, de mest relevanta medien-
5) 

marna"» Partiundersökningarna har vidare gett vid handen att medlemsakti

viteten ligger på en relativt låg nivå. Siffrorna varierar naturligtvis 

från ett parti till ett annat liksom även inom ett och samma parti. Men 

andelen medlemsaktiva verkar oftast ligga on bra bit under 20 -̂strecket. 

De, som är aktiva, har dessutom befunnits utgöra en kategori för sig i 

flera avseenden» De beskrivs allmänt som bättre informerade om och mera in-

Anm»x Michels presenterade sin "oligarkilag" i boken Political Partiesî 
A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern 
Democracy, först utgiven på ty3ka år 1911* 
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tres8erade för politik än andra. De betecknas slutligen också som ideo

logiskt eller programmatiskt inriktadej då till skillnad både från andra 

medlemmar oojj från genomsnittsväljaren ̂ * 

Listan över relevanta generaliseringar skulle kanna göras något längre* 

Men det skulle knappast förrycka intrycket att åen interna arenan är ett 

relativt försummat fält* Set är ookså en av flera anledningar till att 

den ställs i centnia i det här arbetet* Ben gjorda undersökningen är vis

serligen inte empirisk i den meningen att där sker en bearbetning och ana

lys av för ändamålet insamlade data* Men den är empiriskt orienterad ooh 

syftar ytterst till att skapa både teoretiska ooh praktiska förutsättningar 

för framtida empiriska undersökningar inom sitt område* Ämnesvalet har 

emellertid relevans även ur andra aspekter* Så har det t*ex* anknytning 

till den normativt färgade debatt, som "blossar uppw alltsom oftast* Före

trädarna för ett parti hävdar att det egna partiet har en bättre parti

demokrati än de andra partierna* Och ett konkurrentparti sägs ha särskilt 

dålig partidemokrati, osv* Meningsskiljakäigheterna beror ofta på att ak

törerna - medvetet eller ej - utgår från olikartade demokratiuppfattningar* 

Om en empirisk undersökning visar att de aktiva partimedlemmarna har det 

största inflytandet över politiken näst beslutsfattarna, är det således 

ett forskningsresultat, som kan värderas olika beroende på vilken demo

kratiuppfattning, som ligger i botten* Man kan se positivt på saken och 

tyoka att det är rätt och riktigt, eftersom âet är de aktiva medlemmarna, 

som utnyttjar de "demokratiska" mekanismerna* Man kan reagera negativt 

ooh finna det "odemokratiskt" att de aktiva medlemmarna tillerkänna ett 

större inflytande än sina passiva partikamrater* Man kan t*o*m* finna det 

hela särskilt motbjudande med tanke på att väljarna får ett mindre infly

tande än de aktiva medlemmarna* Väljarna är ju, trots allt, de människor, 

som partierna i sista hand vädjar till resp* åberopar sig påi Det är knap

past någon forskningsuppgift att ta ställning till, dvs* förorda, den ena 

demokratiuppfattningen framför den andra* Men däremot kan det vara en 

forskningsuppgift att företa en logisk och/eller empirisk granskning av 

de verklighetsföreställningar som döljer sig bakom den ena eller den andra 

demokratiuppfattningen* Så sker också i det här arbetet} ooh den gjorda 

undersökningen har följaktligen därigenom relevans även på ett normativt 

plan. 

Ett tredje skäl till att uppmärksamma den interna arenan i masspartierna 

skall ookså nämnas* 1 den statsvetenskapliga litteraturen har nämligen på 

senare tid förekommit ett meningsutbyte om någonting så empiriskt svår

åtkomligt som masspartiernas framtidsutsikter. En statsvetare, fransmannen 
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Maurice Duverger, har i masspartiet sett den framtida partitypen} och 

anser sig också kunna backa upp sitt påstående med hänslsning till att 

det förekommit rörelser i den riktningen bland andra partier, som från 

början var mera lösligt organiserade än masspartierna och t.ex. saknade 
7 ) ett preciserat medlemskapskriterium''. En annan statsvetare, amerikanen 

Leon B. Epstein, kommer fram till motsatt ståndpunkt och tar dessutom på 

goda grunder avstånd från Duirergers historicism. Epstein argumenterar 

huvudsakligen utifrån den 'temerikanisering', som de europeiska partierna, 

däribland masspartierna, har genomgått. Bland annat har medlemsorganisa

tionerna kommit att få allt mindre betydelse för beslutsfattarna i par

tiet! något, som i sin tur kommer till uttryck i en låg, rentav sjunkande, 

aktivitetsnivå» De rena medlemsförluster, som många av de berörda partier

na noterade under 1950- och 1960-talen, skall enligt Epstein uppfattas på 

samma sätt^* I det här arbetet utgör inte framtidsperspektiven något 

centralt tema. Förutsägelser blir inom samhällsvetenskaperna oftast både 

spekulativa och osäkra* Den gjorda undersökningen har emellertid också 

relevans för den problematiken* Kopplingen är liksom i det föregående 

fallet huvudsakligen indirekt och består i att undersökningen tar upp, 

belyser och placerar in i ett enhetligt sammanhang några av de fenomen, 

som man åberopat sig på i debatten. Dit hör framför allt fluktuationer i 

aktivitetsnivån och allt vad de kan stå för, men också en sådan sak som 

alternativa tolkningar av partimedlemskapet* 

Ingen forskningsinsats, inte ens den s.k. deskriptiva forskningen, kan. 

betecknas som ateoretisk. Alla undersökningar utgår från något teoretiskt 

intresse och utnyttjar därför avpassade teoretiska begrepp och kategorier. 

Men i många fall, exempelvis den deskriptiva forskningen, har den teore

tiska aspekten tonats nedj antingen medvetet eller omedvetet* Ett sådant 

förfaringssätt är förenat med uppenbara olägenheter. Det kan leda till 

oklarhet om både perspektiv, begreppsapparat och slutcassar) ibland kanske 

enbart hos läsaren, men i värsta fall även hos författaren. Det är bl.a. 

mot den bakgrunden, som man får se den moderna statskunskapens inriktning 

på teori* En rad alternativa analysinriktningar har förts fraraj delvis i 

öppen konkurrens med varandra* En författare har förordat maktanalysen} 

en annan beslutsanalysen och återigen en annan funktions- och/eller system

analysen* Ingen av analysinriktningama förtjänar visserligen benämningen 

•teori' i dess strikta bemärkelse* Deras huvudsyfte är nämligen inte att 

förklara det ena eller det andra politiska fenomenet utan att tillhanda

hålla en enhetlig begreppsapparat, som kan användas i flertalet, rentav 

alla, statsvetenskapliga undersökningar. Men de är ett uttryck för den 

strävan efter integration inom disciplinen och mellan de samhällsveten
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skapliga disciplinerna i allmänhet , aom är en komponent i den 

behavioràlistiska skolan^» Deras tillkomst kan således 

uppfattas som ett svar på den kritik, som den amerikanske statsvetaren 

David Easton levererade mot den traditionella statskunskapen i sina boo

ker "The Political Systea'J 1955 oohMA Systems Analysis of Political Life'J 

1965« Statskunskapen hade, hette det där, ingen generell teori om det 

politiska beteendet, utan pä sin höjd ett antal partiella teorier med ett 

intellektuellt ingenmansland mellan sig10̂ . Genom att tillhandahålla en 

generellt användbar begreppsapparat skulle man, den tanken möter på många 

håll, äntligen kunna eliminera den svagheten och åstadkomma en integration 

inom disciplinen. Ett flertal statsvetenskapliga undersökningar skulle 

komma att utföras i någorlunda likartade termer) begreppsapparaten skulle 

som en följd därav komma att få ökad skärpa ooh undersökningsresultaten 

på ett område skulle framför allt med lätthet kunna utnyttjas på andra om

råden. 

Stora delar av partiforskningen drabbas i lika hög grad som andra områden 

i statskunskapen av den kritik, som riktats mot den traditionella forsk

ningen* Det är inte svårt att hitta exempel på mer eller mindre deskrip

tiv partiforskning) ooh det finns inte heller någon generell teori för 

partibeteendet« Det finns i stället i stort sett en teori för vart och 

ett av undersökningsfälten^ även om det intellektuella ingenmanslandet 

dem emellan är mindre omfattande än vad, som gäller t»ex* mellan parti

forskningen ooh något annat mer eller mindre entydigt avgränsat område 

inom statskunskapen i allmänhet» De teoretiska bri s tema i den traditio

nella partiforskningen är emellertid tillräckligt stora för att motivera 

att det här arbetet inte bara utförs inom ramen för ett explicit angivet 

teoretiskt intresse) utan ookså inriktas på att slipp ooh vidareutveckla 

de teoretiska instrumenten för analysen« Det senare sker självfallet i 

förhoppning om att det anlagda perspektivet ooh de föreslagna begreppen 

skall kunna utnyttjas vid ett flertal empiriska undersökningar) framför 

allt om politiska partier, men även om andra delsystem i ett nationellt 

avgränsat politiskt system» Som redan angetts har systemanalysen befunnits 

vara en lämplig utgångspunkt för det ändamålet* Det beror bl»a« på dess 

begreppsmässiga enkelhet» Det är visserligen en egenskap, som enbart är 

relativ» Så utfaller t»ex» en jämförelse med Snyders beslutsanalys och 

Almonds funktionsanalys till systemanalysens fördel, medan en jämförelse 

mellan systemanalysen ooh maktanalysen i någon av dess många varianter 
11) går i maktanalysens favör ' • Men denna kan uteslutas ur bilden av en rad 

andra skäl* Maktanalysen är sammanfattningsvis varken motiverad med hänsyn 

till det teoretiska intresse, som anläggs här» eller så lätt att tillämpa 
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som dess begreppsmässiga enkelhet antyder» Den ser t•ex• ofta politiken 

som någonting konfliktfyllt och inriktar sig följaktligen på motsättningar 
12) 

mellan huvudaktörerna . Eftersom medlemmarna och beslutsfattarna i ett 

oah samma parti inte behöver befinna sig i något generellt konkurrensför

hållande till varandra, vore det naturligtvis olyckligt att studera rela

tionerna dem emellan enbart i sådana termer. Inom maktanalysen förekommer 

det vidare att makt uppfattas som den primära målsättningen för aktörerna. 

Argumentationen för den ståndpunkten är i och för sig acceptabel. Makten 

heter det ibland, sannolikt någonting, som inte alltid eftersträvas 

medvetet. Men den är ändå en nödvändig förutsättning för måluppfyllelse 

i varje annat avseende| och det är därför också befogat att analysera det 
13) 

politiska beteendet i de termerna .En målmedveten, rationell aktör 

tvingas ju bete sig som om han eftersträvade att behålls, alternativt ut

öka, sin makti Svagheten med ett sådant resonemang ligger dock trots allt 

i dess bristande verklighetsförankring. Det framgår med all tydlighet av 

Anthony Downs' försök att tillämpa den s.k. ekonomiska teorin på parti-

beteendet. Där tillskrivs väljarna ett på privatekonomiska överväganden 

baserat ©genintresset och partierna, dvs. partiledarna, målsättningen att 

erövra resp. behålla regeringsmakten. Efter att ha infört ett antal an

taganden om "verkligheten", exempelvis om opinionsfördelningen och om an

talet partier, drar Downs en rad slutsatser om det sannolika väljar- och 

partibeteendet. Han är av förståeliga skäl inte sen att uttrycka till

fredsställelse över överensstämmelsen mellan dessa deduktivt härledda 

slutsatser och den "verklighet", som kartlagts av bl.a. de empiriska 

väljarundersÖkningarna. Vid en närmare granskning blir det emellertid 

svårt att frigöra sig från misstanken att den goda verklighetsöverens

stämmelsen är mera betingad av att Downs på förhand haft tillgång till 

facit än av något annat. Så införs t.ex. sidopremisser för att ta hand 

om avvikelser mellan modell och "verklighet". Dessa sidopremisser är där

till inte i samklang med huvudpremisserna och saknar i vissa fall t.o.m. 

förklaringsvärde^^. Även av det skälet skrinläggs här alla tankar på att 

låta maktanalysen tjäna som teoretisk grundval för det här arbetet. Det 

må sedan vara fråga om ett modellresonemang typ Downs eller en empiriskt 

orienterad "approach" typ Morgenthau. Sist men inte minst| skall också 

erinras om att den empiriska tillämpningen av maktbegreppet är förenad 

med en rad sammanvägnings- och operationaliseringsproblem. Däri ligger 

enligt Easton förklaringen till att de empiriskt orienterade och på makt-

begreppet baserade equilibriummodellerna inte har fått annat än analogiek 
15) tillämpning inom statskunskapen '. Däri ligger också motivet till 

det tidigare påståendet att maktanalysens begreppamässiga enkelhet är 

mera formell än reell. 
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Ett aJanat skäl till att här förorda systemanalysen är dess sammanhängande 

kraft eller, om man så vill, dess organisatoriska förmåga» Dess kommunika

tions teoretiska perspektiv drar upp en bred, men på samma gång enhetlig, 

ram för analysen» Just dess bredd är, för Övrigt, något, som skiljer den 

eastonska systemanalysen från andra "approacherM. Struktur/funktionsana

lysen är t.ex» såsom Almond, dess främste fö; stradare inom statskunskapen, 

ookså själv påstår huvudsakligen avsedd och lämpad för komparativa under

sökningar på makronivå. Och den av Snyder aufl. utformade beslutsanalysen 

är i motsats till de anspråk, som dess upphovsmän har, uppenbarligen bäst 

ägnad att besvara frågor om det motivationella varförj dvs. beslutsfattar-

be teendet • Den eastonska systemanalysen skulle däremot kunna utnyttjas 

till att besvara både dessa och andra statsvetenskapligt relevanta frågor. 

Bredden hos systemanalysen är dock många gånger enbart synonym med en 

viss vaghetJ och det ankommer därför på den forskare, som vill använda 

sig av den, att modifiera och vidareutveckla den i de för honom relevanta 

delarna. Easton själv kan exempelvis beskyllas för oklarhet vad gäller 

distinktionen mellan system- och aktörsnivåerna, men hans perspektiv är 

ändå tillräckligt omfattande för att inrymma både det ena och det andra'', 

Med tanke på det stora utbudet av "approacher" och de förhoppningar, som 

knutits till dem, är det förvånande att de avsatt så magra empiriska re

sultat. Det finns sålunda enbart en undersökning, där den eastonska be

greppsapparaten utnyttjas empiriskt} och det är därtill en till perspek

tivet begränsad undersökning. Samma kommentar kan göras om alla ée ovan 

uppräknade "appro acherna** med undantag av maktanalysen.1̂  En förklaring 

därtill kan vara att de föreslagna "approachema" befunnits alltför otymp

liga. En annan näraliggande förklax'ing kan vara att arbetet med "approa-

cherna" sällan eller aldrig sträckt sig utöver begreppskonstruktionen. 

Easton klargör t.ex. innebörden i sina huvudbegrepp och. sambanden dem 

emellan genom att peka på några som han menar belysande historiska exem

pel i oc h Snyders s.k» handlingsdeterminanter är i själva verket ingen

ting annat än samlingsnamn på ett antal i sammanhanget relevanta problem-
19) komplex • Detta är, inom parentes sagt, huvudskälet till ambitionsnivån 

för det här arbetet sätts ovanför begreppskonstruktionen. En annan för

klaring till att "approaoherna" försummats kan slutligen också ligga i 

att de ännu är kontroversiella. En författare kan t.ex. höja den egna 

ansatsen till skyarna på bekostnad av alla andra, utan att vinna något 

allmänt gehör för sina anspråk. Det är bl.a. fallet med Bichard Snyder, 

som tillskriver sin beslutsanalys både generell tillämpbarhet och särskild 

"vetenskaplighet". En annan författare kan mena att den egna ansatsen är 

unik och helt skild från andra. Det gäller systemanalysens främste talesman 
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David Baston, som. lagt ned stor möda på att avgränsa den egna "approaohen" 

från Almonds struktur/funktionsanalys « Han tar bl.a. avstånd från dot för 

Almond centrala funktionsbegrappet{ något, som dock inte hindrar honom 

själv från att använda det vid ett flertal tillfällan. En jämförelse mellaj 

Eastone ooh Almonds huvudbegrepp ger ock3å vid handen att skillnaderna dem 

emellan är mera terminologiska än reella* Där den ene talar om stöd och 

krav, talar den andre om. intreoseartikuloring, ra.m. Eastons huvudinvänd

ning mot funktionsanalysen! att den har en sjatembevarande "bias"j synes 
201 inte heller hålla måttet ' « Gränserna mellen erstem- och funktions-

"approacherna" är dock inte ensamma om att vara diffusa. Systemanalysen 

inrymmer vissa maktanalytiska inslag5 maktan.viysen har ofta inslag av be

slutsanalys och vice versa. Skiljelinjerna r-ellßn ansatserna är överhuvud

taget så vaga, att det endast är med viss tVw c r» 30m det här arbetet har 

getts beteokningen 1 systemanalys'• Ordvalet är emellertid betingat av att 

det kommunikationsteoretiska perspektivatj sen är centralt hos Baston och 

alla andra, som utnyttjar oybernetiska tanker. ~~ß^rj fungerar som en b em-
21 y 

aanhållande ram för hela arbetet ' • Eaef n således betydelsefull, r#u 

ingalunda ensam om att ha tillhandahållit teoretiska referenspunkter för 

det här arbetet. Almond, Deutsch och Snyder tillhör alla d© empiriskt 

orienterade statsvetare,, som tjänat som teoretiska referenspunkter• 

1 «2 Frågeställning r« förfaringssätt ooh uppl^-n^in.^ 

90} 
Enligt Baston ställer systemanalysen förfela -r. inför två hunduppgifter" '« 

Den ena är huvudsakligen logisk till sin natur ooh går ut på att konstrue

ra begrepp och dra slutsatser ur uppställda antaganden. Den andra uppgif-

ten är huvudsakligen empirisk och innebar att begreppsapparaten ooh de 

generaliseringar, som använder sig av denna, konfronteras med "verklig

heten". Resonemanget är i princip riktigtf man måste kvalificeras på två 

punkter. De två huvuduppgifterna är först och fr; jas t inte på något sätt 

unika för systemanalysen, utan måste "tacklas" i varje undersökning med 

vetenskapliga ambitioner» Uppgifterna är för det andra inte heller klart 

avgränsade från varandra. 1 praktiken måste man tvärtom se forskningspro

cessen som ett kontinuerligt växelspel mellan logik och empirj,. De anta» 

ganden eller verklighetsföreställningar, som ligger till grund för be

greppskonstruktionen och hypotesgenereringsn, får t.ex. inte vara verk

lighetsfrämmande. De måsto; som Easton själv uttrycker dot, vara tempe

rerade av den kunskap raan har om hur folk faktiskt beter sig i politiken. 

Den empiriska testningen av begreppsapparaten förutsätter vidare att be

greppen från början blivit klart och logiskt avgränsade från varandra. 

Annars blir det uppenbarligen omöjligt att skapa adekvata empiriska mått 
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på dem. Själva verklighetskonfrontationen kan slutligen leda till sådana 

insikter, att förändringar i begreppsapparaten framstår som logiskt moti

verade. En sådan sak förutsätter visserligen att det föregående arbetet 

varit teoretiskt undermåligt. Men brister av det slaget kan mycket väl 

vänta med att göra sig gällande, intill dess att begreppsapparaten prövas 

empiriskt. 

Av vad, som redan sagt», framgår att det döljer sig en komplex "verklig

het" bakom Eastons i och för sig riktiga, men mycket grova, distinktion 

mellan logiska och empiriska inslag i forskningsprocessen. Det är snarare 

mera rättvisande att tala ora. forskningsprocessens fyra steg} nämligen 

begreppskonstruktion, hypotesgenerering, operationalisering och testning. 

Men även det är självfallet en idealtypisk indelning, eftersom det ena 

inte nödvändigtvis går för det andra. Åv dessa moment i forskningsproces

sen är det enbart èttj närmare bestämt hypotestestningenj som inte genom

förs i det här arbetet» Begreppskonetruktionen vilar i sista hand på sy

stemanalysens huvudantaganden* dvs. på de verklighetsföreställningar, 

som är förknippade systemperspektivet. Årbetet med den uppgiften 

underlättas väsentligt av att det är möjligt att i flera avseenden falla 

tillbaka på Easton, Deutsch ooh Almond och deras resonemang om det över

gripande politiska systemet. Resonemanget i den här avhandlingen är såle

des stundtals analogiskt, men med det inte oväsentliga tillägget att det 

tas hänsyn till olikheterna i analysnivå. Förfaringssättet vid hypotes

gener e ringen är också enkelt att klargöra. Det går i korthet ut på att 

det dras slutsatser utifrån en uppsättning antaganden. Därmed avses inte 

bara de antaganden, som begreppsapparaten vilar på, utan också de mer 

eller mindre allmänt accepterade generaliseringar, om t.ex. politiska 

partier, som finns att tillgå. De senare skiljer sig från systemanalysens 

huvudantaganden därigenom att de varierar med det teoretiska intressetj 

och kommer därför fortsättningsvis att gå under benämningen 'ästnesspeci-

fika antaganden*• I det här arbetet utväljs de helt följdriktigt mad hän

syn till att det är relationerna medlemmar/beslutsfattare i masspartier, 

som är studieobjekt. En av huvuduppgifterna i avhandlingen blir sålunda 

att belysa och, om möjligt, generera hypoteser i anslutning till var och 

en av de nedanstående frågeställningarnas 

1) Vilken eller vilka funktioner har Interaktionen medlemmar/besluts

fattare, särskilt medlemsaktiviteten, för medlemmarnas upplevda 

intresseöverenss tämmelße med partiet? 

2) Vilka effekter har interaktionen medlemmar/beslutsfattare, särskilt 

medlemsaktiviteten, för partiets "outputs"? 
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3) Vilka effekter ger Interaktionen, särskilt medlemsaktiviteten, 

på stödvariabeln? 

4) Hur förhåller sig Interaktionen, särskilt medlemsaktiviteten, 

till partiledningens målsättningar? 

Gemensamt för frågeställningarna är att de "både är formulerade utifrån 

det övergripande teoretiska intresset} relationerna medlemmar/besluts

fattare i masspartier} och uttryckta i systemanalytiska termer. Här är 

inte platsen att gå in på begreppsapparaten. Sen behandlas utförligt i 

avhandlingens teoridel. Förfaringssättet vid hypotesgenereringen kan ändå 

illustreras med några konkreta exempel hämtade från den fortsatta fram

ställningen, utan att begreppsapparaten för den skull behöver preciseras 

i någon detalj. Systemanalysen drar t.ex. uppmärksamhet till att det i 

längden inte kan uppkomma någon intresseöverensstämmelse mellan två ak

törer, utan att det förekommer någon form av Interaktion} några slags 

kontakter} dem emellan. Partiforskningen framhåller att endast en liten 

andel av medlemmarna bryr sig om att interagera med partiet genom att 

delta i de lokala partimötena} dvs. genom medlemsaktivitet. Om de passiva 

medlemmarna trots allt upplever intresseöverensstämmelse med den av par

tiet förda politiken, kan man följaktligen våga den tentativa slutsatsen 

att de står i kontakt med partiet på annat sätt2̂ . Det är en slutsats, 

som, ehuru trivial, har hypoteskaraktär, intill dess att den belagts em

piriskt. Systemanalysen drar vidare uppmärksamhet till att ett krav kan 

stoppas upp på sin väg till eller genom ett kommunikationssystem. Genom 

att analogiskt utnyttja kunskaper från t.ex. cybernetiken går det också 

att peka på faktorer, som ökar resp. minskar sannolikheten för att ett 

krav skall "försvinna" någonstans på vägen. Man kan därefter återvända 

till partiforskningen och se vad den har att säga. Finns det situationer, 

då ett krav möter särskilt få eller många blockeringsfaktorer på sin väg 

till och/eller genom partiets kommunikationssystem. Om så befinns vara 

fallet kan man uppenbarligen dra den tentativa slutsatsen eller, om man 

så vill formulera hypotesen, att kravet sannolikt släpps igenom resp. 

stoppas upp2̂ . 

Om arbetet stannade vid hypotesgenereringen, skulle det inte skilja sig 

från Baston, Deutsch nufl. i någon större utsträckning. Det skulle visser

ligen vara en egenartad produkt i det att ämnesvalet är ett annat än det, 

som normalt möter i den på empirisk teori inriktade litteraturen. Men det 

skulle ändå ha den väsentliga svagheten att inte gå utöver begreppsplanet. 

Därför har arbetet också utvidgats till att inaiesluta Ävén operationalise-
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ringamomentet. Den uppgiften kan i och för sig utföras med varierande 

ambitionsnivå. I det ena extremfallet utsträcks den till att omfatta alla 

de teoretiska begrepp» som överhuvudtaget förekommer i arbetetj och i det 

andra extremfallet inskränks den till att gälla ett enda, alternativt ett 

par, nyckelbegrepp. Här har valts något, som närmast kan likna# vid en 

medelväg, varvid följande frågeställningar uppmärksammass 

1) Hur kommer man enklast åt den upplevda intreaaeöverenastammeleen 

med partiet? 

2) Hur kan man uppskatta Interaktionen mellan medlemmarna, besluts

fattarna samt mellan medlemmar ooh beslutsfattare? 

5) Hur kan man uppskatta stöd i allmänhet och till de identifierade 

stödobjekten i synnerhet? 

Vid första anblicken får man lätt intrycket att detta ansluter till extrem

fallet med ett eller ett par nyckelbegrepp. En närmare granskning visar 

emellertid att situationen inte är fullt så enkel. Var och en av fråge

ställningarna är nämligen centrerad kring ett systemanalytiskt huvudbe-

grepp, som i sin tur hänger samman med andra begrepp. De senare begreppen 

är därtill svåra att undvika, då man behandlar huvudbegreppen. När man 

"taoklar" intresseöverensstämmelsebegreppet, kommer man t.ex. in på sådana 

begrepp som manipulering och inflytande. Interaktionen kan knappast upp

skattas, utan att det tas hänsyn till artikulering och blockering} och 

stödbegreppet kan slutligen inte tas upp, utan att man samtidigt kommer 

in på partisammanhållning, stödets uttrycksformer m.oi. Dessutom finns 

det anledning misstänka att svaren på frågorna varierar med omständig

heterna. Det finns t.ex. ingenting, som säger att samma uppsättning indi

katorer kommer lika väl till pass, då det är objektiv och inte subjektiv 

intresseöverensstämmelse, som står i förgrunden. Samma kommentar kan göras 

om stödet, som kan vara av två slag| antingen specifikt eller diffust) 

och om Interaktionen, som kan äga rum på ett flertal sätt. Det säger sig 

självt att arbetet kan göras mer eller mindre djuplodande inom ramen för 

de angivna riktlinjerna. I den mest djuplodande varianten låter man arbe

tet sträcka sig långt ned på ett tekniskt plan. Man jämför t.ex. alterna

tiva empiriska mått med avseende på hur väl eller hur illa de lämpar sig 

för den ena eller den andra sortens kvantitativ dataanalys. Det planet 

kommer visserligen att tangeras vid något enstaka tillfälle i arbetet, 

men generellt sett sträcker sig ambitionsnivån inte så långt. Det hänger 

samman med att en dylik utvürdering är besvärlig, såvida det teoretiska 

intresset, sammanhanget och den tekniska ambitionsnivån inte preciserats 

ingående. Annorlunda uttrycktt man måste känna till eller göra antaganden 
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oa målsättningen# de relevanta variablerna ooh den statistiska 11 renlärig

hetentt, dvs* oviljan att helt eller delvis racka på de förutsättningar» 

som de statistiska teknikerna bygger på# Det kär arbetet ligger, helt 

enkeltt på en alltför generell nivå och, inisymmer alltför »ånga tänkbara 

delprojekt, för att ett sådant förfaringssätt skall vara meningsfullt. 

Ambitionsnivån på eperationaliseringsplanet inskränks därför till att 

ange direkta eller indirekta mått på de teoretiskt avgränsade begreppen. 

Därvid är huvudfrågestälIningaraa huruvida de tänkbara måtten "fångar" 

helheten eller enbart delar av helheten* ooh i förekommande fall hor de 

sålunda operationaliserade begreppen förhåller sig till varandra. 

Systemanalysen har tidigare tillskrivits en bredd, soa ibland gränsar 

till vaghett ooh relationerna medlemmar/beslutsfattare i nasspartierna 

har därtill beskrivits som ett försummat studieobjekt inom partiforsk

ningen. Bet reser naturligtvis frågan hor långt det är möjligt att föra 

analysen på det här teoretiska planet. ÏÏttryckt i andra ordf med vilken 

säkerhet och precision kan åe teoretiska frågeställningarna besvaras? 

Svaret därpå är liksom så mycket annat beroende på referenspunkten* Ok 

den föreliggande avhandlingen jämförs aed t*«s« Bastons ooh Beutsohs ar

beten om det övergripande politiska systemet» är det uppenbart att den 

på ett teoretiskt plan har åtminstone en fördel över damj nämligen det 

begränsade syftet* Här sker ju först oeh främst en begränsning till poli

tiska partier oeh bland dem till masspartiet« Bet är tillräckligt för att 

ur bilden föra både kaderpartiet ooh hängivenhetspartietf för att nu an

vända Buvergers terminologi2-^. Bet är visserligen mögligt att den givna 

bestämningen av begreppet 'massparti1 är så generös, att ett antal partier 

i den "tredje världens" enpartistater är att anse som aasspartier» Men de 

partierna stipuleras bert genom kravet att partiet skall vara verksamt i 

ett parlamentariskt flerp&rtisystem* Be konstitutiva reglerna för det po

litiska systemet m&ste sålunda tillåta flera partier oeh öppen konkurrens 

dra emellan) ooh regeringen måste rekryteras ur det och/eller de parla

mentsparti er» som får parlamentets förtroende» Alla dessa begränsningar är 

motiverade av ämnesteoretiska skäl« Bet är relationerna medleaBBar/bealuts-

fattare i ett massparti som står i förgrunden» Kännetecknande för aass-

par.tierna är att dessa relationer reglerats långt mera ingående än i vissa 

andra partier« t«ex« kaderpartierna* Samtidigt har medlemmarna getts rätt 

stor valfrihet. Be avgör själva, när ooh om de skall gå in i resp. lämna 
26) 

partiet# och när oeh em de skall utnyttja de "demokratiska" mekanismerna 

tillsammans gör detta medlems/bes lutsfattarrelatione ma i ett massparti 

till ett särskilt intressant studieobjekt. Att det sker en begränsning 
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till parlamentariska flerpartisystem får i sin tur ses mot bakgrund av 

a t t  d e t  ä r  d e n  m i l j ö ,  d ä r  m a s s p a r t i e t  n o r m a l t  v ä x t  f r a m  o c h  v e r k a t »  

Begränsningarna i det teoretiska syftet hai* emellertid effekter också 

på ett annat plan. Det blir» kort sagt, möjligt att göra mera specifika 

uttalanden än vad, som gått, om syftet varit ett annat} t.ex. att studera 

politiska partier eller rentav politiska system i allmänhet. Ur den aspek

ten finns det således ingen anledning att se negativt på de möjligheter, 

som det här arbetet erbjuder» 

Om jämförelsepunkten däremot utgörs av brett upplagda komparativa empi

riska undersÖkningar, framträder naturligtvis det här arbetet i mindre 

ljus dager. Skälet till att den här undersökningen ändå görs är emeller

tid att det rimligen behövs något teoretiskt förberedelsearbete för dessa 

empiriska undersökningar, som ännu lyser med sin frånvaro. Dess förmåga 

att tillföra ämnet' något substantiellt skall inte heller underskattas. 

Det systemanalytiska perspektivet medger för det första att ett antal 

välkända problem sätts in i ett enhetligt mönster} och drar därigenom 

uppmärksamhet till alternativ, som annars förmodligen skulle ha förbisetts. 

Tillsammans med de kunskaper, som faktiskt finns om politiskt beteende i 

allmänhet och om politiska partier i synnerhet, tillåter systemperspek

tivet en tentativ prövning av kunskapsstoffet liksom även en likaledes 

tentativ hypotesgenerering. De verklighetsföreställningar, som system

analysen vilar på, må vara allmängiltiga och gränsa till vaghet. Men de 

är i varje fall tillräckligt precisa för att en del logiskt tänkbara al

ternativ skall kunna uteslutas som osannolika. Få sådana grunder förkas

tas t.ex. tanken på intresseörerensstämiaelse utan kommunikationsflöde; 

och hålls det för sannolikt att brister i den upplevda intresseöverens

stämmelsen med tiden ger ett negativt utslag på stödvariabeln. Partiforsk

ningen må visserligen ha försummat den interna arenan. Men det finns ändå, 

som redan påvisats, ett antal mer eller mindre allmänt accepterade genera

liseringar att utgå från. Dit hör bl.a. påståendet att de aktiva medlem

marna är bättre informerade om och mera intresserade för politik än andra 

medlemmar. Påståendet strider inte heller mot något av de i sammanhanget 

relevanta huvudantagandena} och kan följaktligen utan vidare läggas till 

grund för hypotesgenerering genom att kopplas samman med någon annan lika

ledes acceptabel generalisering. Så kan det t.ex. kombineras med påståen

det att partiledningen av valtaktiska skäl tvingas ta hänsyn till väljar-

opinionema även på bekostnad av medlemmarna} och den vägen resultera i 

den tentativa slutsatsen att de aktiva medlemmarna utgör en särskild 

"riskgrupp" i partiet genom att de sannolikt har lättare än andra för 



att råka ut för brister i sia upplevde intreaseöverensstämmelse med par-
ti.t2S>, • 

Hela förfaringssätt®t har emellertid» det sk-11 villigt understrykas, 

a ina svagheter# Det by.j.-jOi* i huvudsak på e:i xurenligketsprövning. Ett 

påstående från p^rtif ors .-ning kontrol?; ei\ 0 mot da läapliga huvudanta

gandena och andra relevanta generaliseringar. osv. In svaghet ligger 

uppenbarligen redan däri att de systemanalytiska antagandena är breda 

och kunskapen om den interna arenan begränsad» Konsekvensen blir att en

bart ett mindre antal alternativ kan eliminera« som osannolika» Bet bety

der, kort sagt, att det går att få fram. ett flertal hypoteser i en ooh 

sasma fråga, sea alla är lika san.„olika på det här teoretiska planet» 

"Tvisten" dem emellan får då hänakjutas till framtida empiriska undersök

ningar» Något annat alternativ finns inte® Denna svaghet är emellertid 

enbart relativ. Den möter i alla arbeten av det här slaget, så också i 

Gunnar Sjöbloms doktorsavhandling "Party Strategies in a Multiparty Syst« 

1968, som har många beröringspunkter med den här undersökningen* Värre är 

då att själva förenlighetsprövningen kan. underkastas tvivel» Bet kan fSre 

ligga motsättningar pâ en rad plan« Se systeraanalytiska antagandena kan 

stå i motsättning till varandr&f. de äranesspeoifika antagandena kan strida 

mot varandra§ ocn ett Imnesapeeifikt antagande kan vara oförenligt med et 

sys t emanalytis kt antagande» En motsättning antyder därtill enbart att det 

är fel någonstansf men inte var felet ligger. Både det ena och/eller det 

andra antagandet kan i prinoip vara felaktigt» I praktiken vållar doek 

vare sig det ena eller det andra några storva problem i det här samman

hanget. De systemanalytisks antagandena är nämligen inte bara breda, 

utan också avsedda att täcka in olika aspekter av "verkligheten". Varje 

huvudantagande behöver följaktligen inte kontrolleras mot varje annat 

huvudantagande $ ooh varje påstående behöver inte relateras till alla 

huvudantagandena* Breddan hos huvudantagandena gör dessutom att ofören

lighet med dea uppstår enbart i ett mindre antal, ehuru teoretiskt in

tressanta, fall» Därtill-konmer slutligen att. tillgången på äomesapeoi-

fika antaganden inte är imponaraädaf. något, sob i sin tur minskar risken 

för att det skall uppkomma motsättningar dem emellan. I âet föreliggande 

arbetet förekomer det överhuvudtaget inte ©förenlighet, atallaa de Ismes-

specifika antagandena någon enda gångf något, som naturligtvis kan hänga 

aattnan med att den potentiellt relevanta litteraturen om politiska par

tier kunnat genomgås enbart till en mindre del# Den förenlighetsprövning? 

som åker här, blir därför inte heller alltför komplex. Men de slutsatser, 

SOIE dras, måste ändå liksom alla andra slutsatser ges en tentativ prägel, 



intill dess att de prövats empiriskt» De logiska alternativ, som elimi

neras pä grund av oförenlighet med något huvudantagande, må sedan vara 

hur "orimliga" som helst 1 Den centrala roll, som systemanalysens huvud-

antaganden har för hela arbetet, gör också att deras innebörd, inbördes 

förhållanden och verklighetsförankring ägnas särskild uppmärksamhet i 

den fortsatta framställningen. 

Av praktiska skäl har det inte varit möjligt att låta uppläggningen av 

arbetet modelleras efter de arbetsmoment, som urskilts i forskningspro

cessen. Bet teoretiska intresset har gjort att det ibland varit nödvän

digt att ta upp både begreppskonstruktion, hypotesgenerering och opera-

tionalisering i ett sammanhang. Avhandlingen har i stället indelats i 

två huvudavdelningar! en teoridel och en analysdel. I den första huvud

avdelningen, som spänner Över kapitlen 2 t.o.m. 4i klargörs innebörden 

av det systemanalytiska perspektivet vid tillämpningen på ett politiskt 

parti och införs ett antal centrala begrepp» I analysdelen, som omspänner 

kapitlen 5 t.o.m. 9» analyseras informationsflödet och de alternativa 

stöddistributionerna sant föresläs ett antal empiriska mått på huvudbe

greppfen. Bet är, med andra ord, i analysdelen, som merparten av fråge

ställningarna, på såväl teori- som operationaliseringaplaneri, behandlas. 

Några av dem, framför allt intresseöverensstäxnmelsebegreppe^ kommer emel

lertid av -framställningstekniska skäl upp redan i den första avdelningen. 



Nothänvisningar till Kapitel 1 

1) I)e nämnda undersökningsfälten behandlas i resp. relateras i bl.a. 
följande arbeten» LaPaloiabara/Weiner (red.)t Political Parties and 
Political Development, 1966, Duverger, Political Parties, 1951» 
Epstein, Political Parties in Western Democracies, 1967 samt Tingsten, 
Den svenska socialdemokratins idéutveckling, 1941» 

2) Detta framhålls även av Joseph A. Schlesinger, Parties, Political: 
Party Units, i International Encyclopedia of the Social Sciences, aid. 
11:428-435. 

3) För en liknande terminologi och begreppsbestämning se Duverger, sid. 
67-71» och Epstein, sid. 111-118. 

4) I Epstein, sid. 167-200, ges en översikt Över ett flertal sådana rekry
teringsundersökningar. Resultaten bekräftar i stort sett påståendet 
att beslutsfattarna i partierna framför allt rekryteras ur den s.k. 
medelklassen. De "socialistiska" partierna skiljer sig dock från mängde: 
i det att det har ett stort inslag av rekrytering ur "arbetarklassen". 

5) Se t.ex. Sjöblom, sid. 197» 

6) För några data om aktivitetsnivån i masspartier hänvisas till 
Brändström, sid. 166-176, Kils Diederioh, uppsats i Stammer (red.): 
Party Systems, Party Organizations and the Politics of the New Masses, 
sid. 108-109 och Agne Gustafsson, uppsats i Back (red.): Modem Demo-
kràti, sid. 142-171* För en karakteristik av de aktiva medlemmarna, 
liksom även av beslutsfattarna på "gräsrotsMnivå, hänvisas till: 
Epstein, sid. 117-122, McKenzie, sid. 545-549 och Sjöblom, sid. 185-200 

7) Duverger, sid. XXIII-XXXVII. 

8) Epstein, sid. 233-256» Denne är dock inte ensam om att ha invändningar 
mot Duverger. Sådana framförs även. av Aaron B. Wildavsky, uppsats i 
Eckstein/Apter (red.): Comparative Politics, sid. 368-375» 

9) Baston, uppsats i Charlesworth (red.): Comparative Political Analysis, 
sid. 11-31. 

10) Ibidem, The Political System, sid. 52-6J och A Systems Analysis..., 
sid. 6-13« 

11) Maktanalysen har ett flertal företrädare inom statskunskapen och före
kommer också i något olikartade varianter. Skillnadenia dem emellan är 
emellertid inte större än att man kan tala om en maktanalytisk skola. 
Se Rasmussen, sid. 57-61. Som framgår av det nedanstående räknas även 
Downs till den maktanalytiska skolan. Så sker visserligen inte hos 
Rasmussen, men synsättet förefaller rimligt mot bakgrund av den makt
analytiska prägel, som Downs' premisser tvivelsutan har. 

12).Det synsättet kommer bl.a. till uttryck i Banfield, sid. 3-12 och i 
Dahls operationalisering av inflytandebegreppet i Who Governs? sid. 
532-533» 

13) För ett sådant resonemang se Mergenthau, sid. 27-35» 

14) I Downs hänvisas särskilt till sid. 3-35 och 295-30°» elär riktlinjerna 
dras upp resp. resultaten presenteras. För en kritisk analys av Downs 
se Barry, sid. 13-23 och 99-125» 
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15) Easton, The Political System, sid. 283-292. 

16) Almond och hans medförfattare Powell presenterar avsikterna med 
struktur/funktionsanalysen i inledningskapitlet till sin Comparative 
Politics« A Developmental Approach, sid. ,1-15» Snyders påstående att 
beslutsanalysen skulle vara ensam om att kunna besvara frågan varför 
och därigenom vara särskilt vetenskaplig gendrivs av Rasmussen. 
Se därom Snyder m.fl., uppsats i Snyder m.fl. (red.)t Foreign Policy 
Decision-Making, sid. 35» 54-55 och Rasmussen, sid. 68-73. 

17) Ett försök att förena de båda aspekterna görs i Kap. 2 i denna av
handling, där ,,persistence"begreppet och den därmed sammanhängande 
målsättningsproblematiken tas upp. 3e underavsnittet 2.1.1, sid. 
22-25 och avsnittet 2.3» sid. 32-35. 

18) Easton/Dennis, Children in the Political System, 1969 och Snyder/ 
Paige, The United States Decision to Resist Aggression in Korea, 
uppsats i Snyder m.fl. (red.)» Foreign Policy Decision-Making, 1962, 
sid. 206-249» är de enda exemplen på empirisk tillämpning av system-
resp. beslutsanalysen. Almonds struktur/funktionsanalys har över
huvudtaget aldrig tillämpats annat än på hög abstraktionsnivå. 
Angående maktanalysen hänvisas till Parry, sid. 95-119» där det görs 
en översikt över de relativt många makt- och inflytandeundersökning
arna och den irietodologiska debatten i anslutning till dem. 

19) Se Easton, A Systems Analysis.«., exempelvis sid. 220-229 och Snyder 
m.fl. uppsats i Snyder m.fl. (red.)» Foreign Policy Decision-Making, 
sid. 105-171. 

20) Ett abstrakt politiskt systemj vilket som helstj kan mycket väl ana
lyseras i struktur/funktionsanalytiska termer. Struktur/funktionsana-
lysen är, som Levy påpekar, fullständigt neutral med avseende på 
valet av analysenhet. Se därom Levy, sid. 76-83» Något logiskt sam
band mellan struktur/funktionsanalys och "sys temmaint enanc e '1 finns 
således inte i motsats till vad Easton antyder i sin tillsammans med 
Dennis författade Children in the Political System, sid. 27-29* 
Av alla de 3käl, som angetts ovan, uppfattas också system- och funk
tionsanalyserna ofta som varianter på samma tema. Se Meehan, sid. 152-
153 och Rasmussen, sid. 66-68. 

21) Mackenzie, sid. 97-102. 

22) Easton, A Framework..., sid. 26-27. 

23) Se vidare Kap. 6, underavsnittet 6.2.1, sid. 151-159 i denna avhandling. 

24) Se t.ex. Kap. 5» underavsnittet 5»3»2. sid. 122-126 i denna avhandling. 

25) Duverger, sid. 62-71» 

26) Uteslutning ur partiet på grund av illojalitet är det enda undantaget 
. från regeln att medlemmarna själva avgör sina fortsatta relationer 
till partiet» Se i «.«ge* sid. 5'21-§23.. 

27) Duverger, sid. XXIII-XXXVII och LaPalombara/Weiner, uppsats i 
1aPalombara/We iner (red.)î Political Parties and Political Development, 
sid. 7-14» 

28) Se Kap. 5» underavsnittet 5*4*3 om den kvantitativa reduktionen av 
kraven, och avsnittet 5*6, sid. 129-133 resp. I44-I47. 



DEL I 

TEOBETISKA ÜTGÄNGSPÜHKPEß OGH BEGREPP 



2. PARTIET SOM SYSTEM 

2.1 Implikationer av systemperspektivet 

Easton har illustrerat det politiska systemets arbetssätt och förhållande 

till sin omgivning med hjälp av den nedan återgivna figuren» Samma illu

strationsexempel kan utan vidare tillämpas på det politiska partiet som 
1 ) ett system i sig '* 

Systemet är öppet gentemot sin omgivningf som definitionsmässigt hestår 

av allt, som i ett givet läge ligger utanför partiet» Från omgivningen 

kommer krav och önskemål på partiet» Dessa krav och önskemål kan "sugas 

in" i systemet som "inputs"» där de bearbetas på ett eller annat sätt. 

Bearbetningen resulterar bl»a» i "outputs" i form av auktoritativa beslut 

och åtgärder. Dessa beslut och åtgärder ger i sin tur upphov till posi

tiva och/eller negativa reaktioner i omgivningen. En negativ reaktion 

ger sig till känna i form av missnöje, dvs. bristande intresseöverens

stämmelse, med den av partiet förda politiken. Det kan slutligen få 

negativa effekter på stödvariabeln. Annorlunda uttrycktj medlemmarna 

kommer att undandra partiet stöd. I sista hand kan den processen gå så 

långt, att de inte alls känner sig bundna av de beslut och åtgärder, 

som vidtas i deras namn. 

Systemet - eller snarare dess beslutsfattare - är dock inte tvunget att 

overksamt åse ett sådant händelseförlopp. Den återkopplingsslinga, som 

ritats in på figuren, anger att systemet "står" i ständig kontakt med 

sin omgivning. Beslutsfattarna kan när som helst inhämta kunskap om hur 

omgivningen ser ut och om vilka effekter deras beslut och åtgärder har 

på omgivningen» Därigenom har de också möjlighet att på ett tidigt sta

dium justera sitt beteende i syfte att få fram de för systemet mest posi-
2 )  

tiva reaktionerna 

Figuren är högst förenklad och skulle kunna byggas ut i flera avseenden. 

"Omvandlingsprocesserna" - från krav, till beslut - i systemet är inte 

återgivna» Ingen hänsyn har tagits till att önskemål och krav kan tän

kas uppkomma inne i systemet» S tödvariabeln har inte differentierats} 

varken med avseende på riktning eller typ» Men figuren fyller, 

även i sin förenklade fona, funktionen att ange systemanalysens huvud

begrepp. Det blir i det följande anledning att gång på gång återkomma 

till huvudbegreppen på både "input"- och "outpufsidan. Den enkla figuren 
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är ridar« förtjänstfull såtillvida att den tillåter att de system-

analytiska huvudantagetidena eller grundföreställningarna identifieras» 

"Feedback" - eller återkopplingsantagandet har redan redovisats i ooh 

med kommentarerna kring åtorkopplingsslingan. Bese eentrala ställning 

i analysen hänger samman med dess roll ev nödvändig förutsättning för 

måluppfyllelse överhuvudtaget* It t eatag&xida ca interdependent» dvs* 

ömsesidiga beroendeförhållanden» ligger uppenbarligen latent i resone

manget'^ • Bakom användandet av systembegreppet döljer sig eckså normalt 

en sådan vezklighetsf@restd3.ning» Komponentoma - eller variablerna -

i systemet antas vara så kopplade till varandra, att en förändring i ett 

avseende ger upphov till förändringar i andra avseenden; något» som i 

sin tur kan ha "överspillningseffekter" på den första komponenten^^* 

Dessa relationer förutsätts dessutom vara specifika för systemet» varför 

det framstår som méningsfullt att analysera "verkligheten** i termer av 

system ooh omgivning* Ett edaptivitetsantagande är ookså implicerat i 

dot att systemet - eller dons beslutsfattare - tillskrivs förmåga att 

avvärja hot gentemot systemets existens i form av stödförluster* Därmed 

kommer man snubblande nära ett rationalitetsantagande och de förväntningar 

på ett målinriktat beteende» eom följer därav* En sådan föreställning 

ligger därtill uppenbarligen till grund för identifikationen av stöd-

variabeln* Om det inte fanns skäl att finta att medlemmarna i systemet 

utnyttjar sina sanktiensmöjligheter på ett meningsfullt sätt» skulle det 

ju knappast tjäna någonting till att laborera med stöd s em en central 

variabel* 

Systemanalysens huvudantaganien intar cn så viktig ställning» att det 

v kommande kapitlet kommer att anslås till en aera ingående granskning av 

demf både»vad gäller.deras innebörd* inbördes förhålland«n.ooh»jeapi5riaka 

förankring» , Den fortsatta framställningen i det här kapitlet syftar 

till att föra ned resonemanget på en mindre generell nivå* Den omgivning» 

där masspartierna verkar» kommer att preciseras) liksom även partiernas 

målsättningar* Härmast skall dock uppmärksamheten fästas på några av de 

teoretiska problem» som inställer sig» då ett resonemang» som ursprung

ligen utformats i syfte att tillämpas på det inklusiva politiska syste

met analogiskt överförs på partiet som ett system i sig* 
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_s^s;temöveril_eynad som målsä̂ ttoi r̂ijg 

Det inklusiva politiska system, som Baston laborerar med, är en abstrak

tion från mängden nu eller förut existerande politiska system. Det, som 

intresserar honom, är den minsta gemensamma nämnare, som finns mellan 

alla dessa system och som gör det möjligt för det politiska systemet 

som sådant att Överleva ("persist") Ĥan söker, med andra ord, förkla

ringar till att det överhuvudtaget förekommer en "auktoritativ värde

fördelning med giltighet för samhället"* Det går självfallet inte att, 

annat än i överförd bemärkelse, tala om ett sådant politiskt system 

som om det hade en målsättning att överleva. Att det normalt finns ett 

politiskt system i varje samhälle är, för att använda Eastons egen ter

minologi, helt enkelt en funktion av att det gått att upprätthålla 

("maintain") ett eller flera olika politiska system över tiden. Genom 

att arbeta för ett bestämt politiskt system har de centrala besluts

fattarna och systemmedlemmarna i allmänhet bidragit till att det finns 

ett politiskt system i deras samhälle. Därmed har de också sett till 

att det politiska systemet som sådant har överlevat. Systemöverlevnaden 

är således en konsekvens, men inte nödvändigtvis en avsiktlig konsekvens, 

av systemupprätthållande. 

Distinktionen mellan överlevnad ("persistence") ooh upprätthållande 

("maintenance") är dock något oklart genomförd hos Easton. Raamussen 

föranleds t.ex. att sätt|i likhetstecken mellan "maintenance"begreppet 

och oförändrad existens) detta trots att det framgår av de exempel 

Easton själv ger att både variationsmöjligheterna och de tönkbara för

ändringarna är stora inom ramen för en och samma systemtyp, t.ex. det 

"demokratiska" politiska systemet! Ŝkillnaden mellan de båda begreppen 

består uppenbarligen i att det förra begreppet syftar på de yttre grän

serna för det politiska systemet* det senare på de inre gränserna. De 

yttre gränserna är konstanta och anger förutsättningarna för att ett 

politiskt system vilket som helst skall kunna existera. De inre grän

serna är däremot variabla i det att de blir beroende av vilket perspek

tiv, som anläggs. Om syftet är att studera de "demokratiska" politiska 

Systemen, kan ju ramen göras mer eller mindre vid beroende på vad, som 

anses vara karakteristiskt för de politiska systemen. Listan över essen-

tiella variabler eller nödvändiga funktioner kan därför komma att varie

ra med det anlagda perspektivet. I det ena fallet kan t.ex. "pressfrihet" 

anses vara en nödvändighet. I det andra fallet kan motsatt ståndpunkt 

intas. "Maintenance"begreppet får således ingen precis innebörd annat 



än satt i relation till en bestämd systemtyp» Set är överhuvudtaget 

svårt att frigöra sig från intrycket att distinktionen mellan system

överlevnad och systemupprätthållande Sr mera polemiskt än teoretiskt mo

tiverad. Easton framhåller, för övrigt, själv att han mycket väl skulle 

ha kunnat använda begreppet 'upprätthållande' som beteckning på de "po

litiska livsprocesserna", dvs» de processer, som är nödvändiga för varje 

politiskt systems bestånd» Sen för honom avhållande faktorn var att be

greppet ofta används i sammanhang, som implicerar ett tillstånd utan 

förändringar. 

Polemiken är förståelig. Förändringsaspekten är väsentlig och förtjänar 

att framhållas « Se konsekvenser, som polemiken avsatt på begreppsplanet 

är dock mindre lyckliga» Sen diffusa empiriska förankringen av begrep

pet •systemupprätthållande' är då inte det enda problemet. Begrepps

distinktionen bäddar dessutom för slutsatsen att systemöverlevnaden är 

ett resultat av en medveten politik, framför allt från de centrala be

slutsfattarnas sida» Set är en konklusion, som ligger särskilt nära 

till hands, då det politiska systemet som sådant framställs i termer, 
q) 

som annars reserveras för mänskliga aktörer. Ordvalet må sedan vara 
10) 

språkligt betingat eller inte» ' 

Här används därför bara en enda term för Bastons "persistence" - och 

"maintenance"begrepp. Partiet sägs omväxlande bestå, överleva eller 

upprätthållas, men innebörden är hela tiden den samma» Här partiet be

står, har det, kort och gott, tillräckligt med stöd för att kunna fort

sätta att fungera som ett "input"/"outputwsystem« Sess bestånd uteslu

ter självfallet inte förändringar» Ïvärtora$ sådana kan vara absolut 

nödvändiga för att partiet inte skall kollapsa» Partiet kan sålunda 

förändras med avseende på ett och/eller alla de stödobjekt, som kommer 
111 

att identifieras och analyseras längre fram» Det kan t.o.m» komma att 

förändras med avseende på medlemskapskriterierna och övergå från att 

vara ett massparti till att bli något annat» Förändringarna gör inte 

heller att det är fråga om två olika partier» ett vid tidpunkten ïj och 

ett annat vid den därpå följande tidpunkten ̂  Så länge som partiet 

bara uppvisar kontinuitet i något enda väsentligt avseende är det fort

farande samma parti» I det sista exemplet kan t.ex. partiledningen be

stå av samma personer som förut och den kan gå till val på grundval av 

samma plattform som förutf även efter det att partiet upphört att vara 

ett massparti» Systemöverlevnad i den här meningen behöver naturligtvis 

inte vara någon primär målsättnings varken för den centrala ledningen 

eller medlemmarna i allmänhet» Set är inte ens nödvändigt att anta att 



24 

den eftersträvas medvetet. Den kan mycket väl vara ett oavsiktligt 

resultat av att aktörerna i systemet med framgång ägnar sig åt armati^ 

I de påståendena ligger självfallet ingen föreställning om allmän in

differens inför alla tänkbara förändringar. Det vore tvärtom ett högst 

orealistiskt antagande mot bakgrund av vad man känner till om bl.a. or

ganisationsbeteende. Det framhålls t.ex. ofta att en organisation med 

tiden utvecklar ett egenintresse i sin fortsatta existens ̂Organisationen 

kan visserligen inte leva vidare, om den är helt dysfunktionell med 

avseende på de målsättningar, som den tillkommit för att tjäna. Hen 

bortsett från det extremfallet får man räkna med att det etablerade 

mönstret uppvisar förhållandevis stor seghet inom förhållandevis vida 

ramar 1^8n organisation, som existerat en tid, kommer också att utmärkas 
15) 

av att dess medlemmar har stabila förväntningar på varandra;'Dessa för

väntningar är av naturliga skäl baserade på bl»a« det etablerade mönst

ret. Här kan också erinras om effekterna av den konkurrenssituation, 

som förutsätts i och med antagandet att det politiska systemet är ett 

parlamentariskt flerpartisystem. Om något av partierna inte lever upp 

till sina angivna intentioner, är det troligt att konkurrentpartierna 

söker dra fördel därav. Det externa trycket kan mycket väl resultera i 

att den centrala partiledningen - med eller mot sin vilja - återvänder 

till det etablerade mönstretf något, som kan komma att förstärka detta 

ytterligare i förhållande till utgångsläget. Till det etablerade mönster, 

som skyddas på de sätten, kan förmodligen räknas sådant som partiets 

politiska profil och dess ställning som massparti. Såtillvida kan det 

också talas om systembevarande målsättningar. De kan dock tillgodoses 

på ungefär samma omedvetna sätt som systemöverlevnaden. De kan, helt 

enkelt, fungera som outtalade restriktioner på beslutsfattandet. Med

lemmarna ställer inte krav och ledningen fattar inte beslut eller vid

tar åtgärder, som är dysfunktionella med avseende på dem. Men de kan 

självfallet också, i likhet med systemöverlevnaden i allmänhet, föras 

upp på ett medvetet plan. 

De förändringar i den Sastonska referensramen, som har föreslagits här, 

liar av förståeliga skäl presenterats med utgångspunkt från ett politiskt 

parti. De kan dock utan svårigheter appliceras på det inklusiva poli

tiska systemet. Analysen kan liksom tidigare centreras kring de "poli

tiska livsprocesserna". Det inklusiva politiska systemet består så länge 

som det har tillräckligt med stöd för att kunna omvandla "inputs" till 

"outputs"i och det handlar om samma politiska system så länge som det 
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finna kontinuitet i något väsentligt avseende mellan de tänkbara jäm

förelsepunkterna* late förrän i det hypotetiska läge, di fullständig 

anarki råder ooh lagen auktoritativ värdefördelning med giltighet för 

systemet går att genomföra, kar systemet upphört att fiaaas till* 

Saaaa sak gäller, för övrigt, partierna. Medlemmarna i systemet kan 

tillskrivas målsättningen att verka för systemöverlevnad i ea eller anaaa 

form. Men det får i så fall ske i vetskap om att deras aas t ringningar i 

den riktningen med all sannelikhet är både indirekta ooh omed

vetna. Till och med de, som arbetar för att störta det aktuella politiska 

systemet, kaa ja sägas arbeta i den riktningen1^« Referenspunkten är så

ledes oförändrad* Synsättet avviker från Sastea eadast geaem dea ökade 

konkretionen» "Gapet* mellan det politiska systemet som sådaat ooh de 

konkreta politiska systemen har täppts till« Så låagt mäter det alltså 

inga hinder att överföra ett resoaemaag fråa den ena nivån till den aadra) 

från det politiska systemet till de parapolitiska systemem, dit partierna 

här, eller vioe versa* Xedlemskapskriterlet framstår dook som potentiellt 

problematiskt ooh kommer därför att uppmärksammas härnäst* 

medlomskapabegreppet 

Bot medlemskapebegrepp, som ligger till grand för defiaitioaea på begrep

pet Hsassparti' fir formellt till sia aatar. Antingen är en person meålem 

i ett parti eller late, ooh det avgörande härför är om haa/hoa uppfyller 

do formella krav» som partiet lägger på hoao^honne - krav, som iato inne-

bär mera än ett erläggaade av den oftast årliga medlomsavgiftea till par

tiet« Botta skiljer sig fråa det eastoaska medlemskapsbegroppet• Saligt 

Sastoa "tillhör* man aämllgoa iato det inklusive politiska systemet annat 

än i de ögonblickt då man ställer krav på dea "auktoritativa fördolaiagea 

av värdea med giltighet för samhället«17^. Tillämpat på ett politiskt 

parti skulle detta analytiska medlemskapsbegrepp betyda att man late kan 

beteokaa aågoa som "partimedlem" annat än då han/hon ställer krav på den 

"auktoritativa fördolaiagea av värdea med giltighet för partiet*• Bet 

skulle sanaolikt medföra att ea del av de mäaaiskerf som formellt sett 

är anslutna till ett parti, faller Utanför* Bet finas ju säkerligen i 

de flesta partier ett ieke obetydligt aatal partimedlemmar, som sällaa 

eller aldrig bryr sig om att ställa krav rörande dea auktoritativa värde-

fördelaingen mod giltighet för partiet* Samtidigt som ea dol formellt 

aaslutaa medlemmar förmodligea skulle falla igeaom, om det aaalytiska 

medlemskapsbegroppet tillämpades, skulle samma kriterium troligea resul

tera i att ett ioke obetydligt antal personer, sena formellt inte är med 
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i partiett vore att anse aom "partimedleamar" • Hit kör inte bara de sym

patisörer doh/eller experter» som kan förväntas stilla krav på dea aukto

ritativa värdefördelningen med giltighet för det parti, sob de sympatise

rar med ock/eller är anställda av* Hit måste också räknas de medlemmar 

eok/eller ledare i andra partier, intressegrupper m.a» som av en eller 

annan anledning ställer krav på den auktoritativa fördelningen av värden 

för det studerade partiet under den studerade perioden* 

För syftet med det föreliggande arbetet är det uteslutet att tillämpa 

ett dylikt medlemskapskriterium, ehuru inga principiella invändningar 

finns att anföra mot det« le ieke anslutna personer» som framför krav 

på partiet kan ju för det första enligt gällande normer inte delta i den 

"demokratiskaN legitimeringen} och förekomsten av ett antal temporärt 

eok/eller permanent "tysta" partimedlemmar är för det andra ett av de 

fenomen» som ingårri aktivi tetsprebl©matiken » oeh k an följaktligen inte 

definieras bort i detta sammanhang» Skillnaden mellan de resp» medlem

skapsbegreppen är emellertid into större in att likheten klart framträder. 

1 båda fallen är det ju en roll det gäller» Ingen "tillhör" det eastonska 

politiska systemet annat in momentant» Människorna "glider", så att säga, 

från det ena scoiala systeset till det andra beroende på vilken roll de 

för tillfället spelar» Ibland har de en politisk, ibland en ekonomisk» 

ibland en kulturell roll osv* lär intresset knyts till politiska partier, 

är det ookså roller det handlar om« Inte ens den mest engagerade parti

aktivist har enbart rollen som partiåedlem oeh inte ens den mest passive 

medlem undgår att någon gång spela rollen av partimedlem» Om inte annat 

måste kan interagera med partiet - antingen direkt eller indirekt - då 

kan erlägger sin medlemsavgift» Båda medlemskapsbegreppen definierar så

lunda roller» som det endast analytiskt går att skilja från andra roller18̂ » 

Båda begreppen är i grunden analytiska till sin natur, varför det inte 

är korrekt att beteokna partierna som exsapal på konkreta system i mot

sats till analytiska system aodell Baston» Slutsatsen kan underbyggas 

ytterligare med hjälp av följande tankeexperiment* 

Om man kunde "frysa ned" de många imtsraktionsproeesseraa i ett samhälle, 

skulle det man ser förhålla sig till "rerkligheteif på ungefär samma sätt 

som en stillbild till en film em samma skeende« Med hjälp av den eastons

ka definitionen på politik appliserai på det givna samhället, skulle det 

då i prinoip vara möjligt att ange vilka människor» som i det givna 
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ögonblicket ställde politiska krav och företog politiska handlingar1^* 
* 

Därest definitionen på politik int« Övarlappar med definitionerna på 

det ekonomiska, p& âet kulturella o«v. skalle de, som ställer polìticka 

krar inte Tara identiska med des>.| ses bedriver kulturell Textes asket eller 
2ö) 

rioe rersa . Ox man, för att fortsätta att stöda på bildspråket, spelar 

upp ytterligare ett s ty ok e av filmen ©ok ånyo "fxyser ned1* skeendet, år 

det troligt att man finner att saamaasättaingon av de resp« grupperna 

kar förändrats. Somliga av dost, sea tidigare ställde krav med avseende 

på dea "auktoritativa fördelningen av värden f8r samhället" kanske sa 

faller inea ramen fSr ekonomisk verksamhet eller tvärtom* Att det på så 

sått går att ange vilka som i ett givet Ögonblick "tillhör1' det politiska 

systemet är i och för sig iato sera anmärkningsvärt 8a att ama kan ange 

vilka» s ob vid en given tidpunkt är medlammar i ett politiskt parti* 

Tare sig dot ena eller det andra förutsätter att individen bokstavligen 

skalle tillhöra det politiska systemet ©eh/eller partiet. Skillnaden 

aellan de bägge aediemskapsbegreppen ligger sålunda enbart i att dot 

foraella aedlemskapskriteriet är mera omedelbart gripbart äa dot e astons

ka« Med häasyn tagen till d© skilda analysnivåema möter det därför inte 

några SOB helst hinder att vid stadiet av partior falla tillbaka på den 

eastonska analysen av det politiska systemet* 

Förenklat uttryckt koiamsr don fortsatta framställningen att bokaadia 

alternativa tolkningar ooh konsekvenser av att p&rtiB«dlexaarna spolar 

rollen so« partimedlem på olika sätt» Mia kar do don aiasta gemensaaaa 

nämnaren att de interagerar sued partiet genom att åtminstone erlägga sin 

medlemsavgift » Somliga framför, kanske utan att vara medvetna om det» 

politiska krav ooh intressen till partiets företrädare, œsdan aadra del

tar i partimöten eoh/eller utför frivilligt arbete fir sitt parti« Par-

tioraa kar följaktligen förhållandevie diffusa gränser till omgivningen* 

Fartimedlemskapet implicerar som sådant en minimal interaktion mellan 

medlemmen ooh partiet ook markerar därigenom en yttre gräns. Xea det är 

eadast då ooh om medlemmarna framför krav ook iatrossen till partiet, 

som det kan fungera som ett kommunikationssystem med "sändare" i form 

av idoatifiorbara medlemmar å don ena sidan ooh "mottagare" i fors av 

likaledes idoatifiorbara partiföreträdare å dea aadra« Därest så inte 

sker, befinner sig medlemmarna bildligt talat i partiets omgivning ander 

större delen av tiden* Omgivningen är sålunda iato enbart beroende av 

antalet medlemmar, utan. eokså av deras sätt att utnyttja rollen som par

timedlem ook don frokvens mod vilken det skor« Här det foraella medlem-

skapsbegxeppet läggs till grund för den fortsatta analysen, rftr det sig 



därför framför allt om en förhandsbestämni&g av den papulation, som är 

av intresse» 

g . 2 Omgivningen 

Att partiet ses som ett system är följaktligen inte liktydigt med att 

det uppfattas som isolerat från sin omgivning» De erfarenheter och in

tryck medlemmarna har i sina egenskaper av innehavare av andra roller 

än. den som partimedlem påverkar säkerligen den senare» Medlemmarnas 

upplevda intresseöverensstämmelse med partiet och därmed också deras 

stöd till partiet är i princip beroende av hela den uppsättning beslut 

och åtgärder, som vidtas i partiets namn# Teoretiskt kan man visserligen 

skilja mellan interna resp* externa "outputs", dvs« mellan beslut och 

åtgärder, som enbart berör förhållandena inom partiapparaten och beslut 
21 ) och åtgärder, som har en bredare räckvidd '.Men i prinoip berörs med

lemmarna av alla beslut och åtgärder, som emanerar från partiet, oavsett 

när och i vilken egenskap de uppmärksammar dem» Be kan också - fortfaran

de principiellt sett - när som helst aktualisera de fattade besluten och 

de insatta åtgärderna i sin egenskap av medlemmar i partiet. Såtillvida 

råder det alltså ett kontinuerligt och ömsesidigt beroendeförhållande 

mellan partiet och dess omgivning* 

Det skulle föra för långt att i en analys av éen typ, som här företas, 

söka ge någon uttömmande beskrivning av de förhållanden, som kan känne

teckna omgivningen* Ett par generella antaganden om det politiska system, 

vari masspartierna är verksamma, har emellertid befunnits lämpliga. Det 

antas sålunda att de konstitutiva reglerna för det politiska systemet 

är sådana att de gör det möjligt för eventuella kandidater att under 

någon partibeteckning ställa upp till val av förtroendeposter i det po

litiska systemet» Det har dessutom antagits att parlamentarism råder, 

dvs» att regeringen tillsätts ur det och/eller de partier, som har par

lamentets förtroende - ett antagande, som kan, men inte nödvändigtvis 

behöver, vara ett resultat av det först nämnda antagandet» 

Att partierna påverkas av denna politiska miljö är också klart» Om man 

t »ex» förutsätter både organisation och parlamentsrepresentation och 

antar att parlamentarism införs, är det sannolikt att behovet av samman

hållning accentueras både i parlamentet och organisationen^ »̂ Effekterna 

på partierna av partisystemet är däremot vanskligare att ange beroende 

på att ramen är mycket vid och de tänkbara variationerna inom densamma 

för den skull också mycket stora# För att differentiera bilden något 
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kommer därför i fortsättningen hänsyn att tas till två samvarierande fakto 

rer av betydelse för partisystemet och därmed också indirekt för akti

vitetsproblematiken $ nämligen preferenser och konkurrenssituation. 

Js.*2*JL ̂ ^e^erens^^o^h^reXe^ensd^is^t^i^bution 

Förekomsten av olika politiska preferenser bland medlemmarna i ett poli

tiskt system behöver knappast beläggas. Att dessa preferenser står i ett 

ömsesidigt beroendeförhållande till partisystemet, dvs. antal och typ 

partier, kan man också med relativ tillförsikt utgå ifrån» De många väl-

jarundersökningarna har vidare bekräftat hypotesen att de politiska pre

ferenserna varierar med en rad bakgrundsfaktorer såsom socio-ekonomisk 

ställning och religion, ehuru det ingalunda föreligger någon fullständig 
2 yjL 

korrelation. De klarlagda sambanden gör det rimligt att anta att parti

beteendet påverkas av medlemskårens sammansättning. Ett parti, som är 

heterogent till följd av vid medleiasrekrytering, befinner sig sannolikt 

i en annan situation än ett parti med snävare medlemsrekrytering. Det 

första partiet kan förväntas spänna över ett vidare åsiktsspektrum än 

det senare med alla de implikationer det kan ha. 

Både i facklitteraturen och den politiska debatten är det vanligt att 

man arbetar med höger-vänsterskalor, där väljare och/eller partier pla

ceras in i förhållande till varandra. Skalorna är inte bara relativa, 

utan också endimensionella. Framför allt det senare minskar deras an

vändbarhet, såvida det inte finns anledning att förutsätta något "le

dande" område, som tjänar som riktmärke vid ställningstagandena i fler

talet frågor. Skalornas användbarhet hämmas vidare av att det finns 

motsättningar, som endast med svårighet går att inplacera på en höger-

vänBterskala. Bärtill kommer slutligen det välkända fenomenet att de 

berörda parterna sannolikt inte har någon gemensam referensram i poli

tiska frågor. Gunnar Sjöbloms lösning med flerdimensionella skalor är 

elegant, men svår att tillämpa. Dess tillämpbarhet strandar på åtmins

tone två av de invändningar, som han själv framför mot den endimensio-

nella skalan, nämligen avsaknaden av gemensam referensram och svårig

heten att alltid relatera motsättningar till höger-vänsterkategorier. 

Den flerdimensionella skalan illustrerar därför närmast den komplexa 

'Verklighet?, som i varje givet fall kan dölja sig bakom den endimensio-

nella skalan.2̂  



Bet ovanstående är inte liktydigt med att preferensdistributionen i ett 

samhälle skulle vara oåtkomlig och/eller irrelevant« Set kan t»ex» hända 

att någon fråga under en given tid intar en så dominerande plats i debat

ten, att det inte är missvisande att laborera ens med den endimens i one11a 

höger-vänsterskalan» Sist men inte minst, bortsett från svårigheterna att 

ge en rättvisande bild av preferensdistributionen i ett samhälle, får man 

räkna med att både väljare ooh partier av varierande skäl finner det ända-
25) målsenligt att resonera i höger-vänsterkategorier « Höger-vänsterskalan 

har sålunda en subjektiv betydelse i det att den hjälper till att organi

sera "verkligheten"» Dessa föreställningar kan, med andra ord, tjäna som 

ett underlag vid beslutsfattandet» 

2_*2.*2 _k£nkurr^n£_situation 

Set är brukligt ati relatera partisystemet till preferensdistributionen. 

Om tyngdpunkten ligger mitt på skalan, dvs. om flertalet medborgare har 

sin politiska hemvist där, ligger det i sakens natur att systemet är 

dominerat av centerpartier och att utrymmet för "ytterlighetspartier" 

är förhållandevis litet» Med tanke på det ömsesidiga beroendeförhållandet 

mellan preferenser och partier rör det sig dook oftast om tvivelaktiga 

ex post generaliseringar. Ett politiskt system, som uppfattas såsom domi-
26) 

neråt av "centerpartier" sägs också ha tyngdpunkten mitt på skalan osv» ' » 

Det skulle föra för långt att gå in på hur partierna själv kan påverka 

sin konkurrenssituation. Det är tillräckligt att erinra om att de själva 

- eller åtminstone några av dem - i regeringsställning utformar valsyste

met» Påpekandet är självklart, men fyller funktionen att mana till för

siktighet och skepsis inför de k&usala samband, som ofta ställs upp mel

lan valsystem och partisystem» Att det faktiskt existerar sådana samband 

är dock uppenbart» Hajoritetsvalsystem i enmansvalkretsar fungerar grovt 

sett som en spärr mot mindre starka partier» Mer «lier mindre långt

gående spärregler kan också vara inkorporerade i ett proportionellt 

valsystem. Konkurrenssituationen mellan partierna, för vilken valsystemet 

drar upp riktlinjerna, är bestämmande för partiernas effektivitet, dvs» 

för deras förmåga att påverka den "auktoritativa fördelningen av värden 

med giltighet för samhället" i en för dem positiv riktning» Att ett parti 
nspärrasM bort från parlamentsrepresentation kan t»ex» antas minska dess 

effektivitet» Logiskt sett kan man föreställa sig en rad tänkbara reak

tioner från partimedlemmarna på ett sådant läge» Svårigheterna kan 
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sporra till ökade insatserj de kan leda till passivitet för att eventu

ellt övergå till apati bottnande i missnöje med partiet och/eller hela 

det politiska systemet. Svårigheterna kan självfallet också resultera 

i att medlemmarna försvinner bort från partiets intressesfär. Partiets 

position i förhållande till andra partier spelar sannolikt en avgörande 

roll därvidlag. ,Ju närmare partimedlemmarna anser att det egna partiet 

ligger i förhållande till andra partier, desto lättare är det rimligen 

för dem att glida mot de andra partierna. Om de ansvariga beslutsfattar

na i konkurrentpartierna anser sig ha något att vinna på att ta röster 

och/eller medlemmar från partiet, desto mera troligt är det också att 

de understöder sådana rörelser. Ju längre bort partiet i allmänhet anses 

ligga i förhållande till andra partier, desto mindre sannolikt är det 

följaktligen att dess medlemmar finner någon politisk hemvist inom ramen 

för andra partier och desto mera sannolikt är det att något av de andra 

alternativen slår in. 

Effektiviteten är av allt att döma problematisk för alla 'ytterlighets-

partier',1 då de - just beroende på sin ytterlighetsställning - kan ha 

svårigheter att få del av regeringsmakten och från den förhållandevis 

starka positionen påverka den "auktoritativa fördelningen av värden med 

giltighet för samhället". De kan inte utan att fjärma sig från aina sym

patisörer söka sig en kanske numerärt lämplig koalitionspartner på den 

andra ytterligheten av skalan. Samtidigt kan inte heller "mittenpartierna" 

närma sig den ena eller den andra ytterligheten, utan att förlora even

tuellt framtida stöd från det motsatta hållet. Att partiledningarna re

sonerar i sådana termer framgår - åtminstone för Sveriges vidkommande -

av Olof Ruins arbete om regeringsfrågan efter andra världskriget. Då* 

varande högerpartiets mycket positiva hållning till samlingsregerings-

alternativet kan sålunda ses mot bakgrund av att dess förutsättningar 

att på annat sätt komma i regeringsställning var förhållandevis mindre. 

Att de övriga borgerliga partierna i allmänhet intog en svalare attityd 

till samregerandet kan på motsvarande sätt förklaras av att de såg mera 

näraliggande möjligheter att realisera sin önskan att komma i regerings

ställning. Samma resonemang kan appliceras på den nära nog konsekvent 
27) 

avvisande hållningen från socialdemokratiskt håll. 

Den låga effektivitet, som kännetecknar ett från regeringsinnehav under 

en längre tid uteslutet "ytterlighetsparti", är säkerligen för det mesta 

enbart relativ och innebär inte någon total maktlöshet. Dess status av 

"ytterlighetsparti" gör emellertid att det befinner sig i en distinkt 
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ställning. De alternativ som står öppna för dess medlemmar är, kort sagt, 

inte identiska med vad, som står medlemmarna i andra partier till buds. 

Partiernas uppfattade positioner i förhållande till varandra kommer där

för att i fortsättningen ses som en särskild aspekt av konkurrenssitua

tionen. 

2«5 Primära och sekundära målsättningar 

Systemöverlevnad i en eller annan form är en nödvändig förutsättning 

för måluppfyllelse i varje annat avseende. Det är därför frestande att 

se systemöverlevnaden som den primära målsättningen för partiet. Det 

synsättet är dock mindre lämpligt med tanke på att insatserna för system-

överlevnaden oftast är både indirekta och omedvetna. Det samma kan, för 

övrigt, också gälla de systembevarande insatserna, som går ut på att slå 

vakt kring vissa bestämda egenskaper hos det aktuella systemet} t«ex. 

den politiska profilen eller ställningen som massparti. Det är därför 

mera adekvat att se både det ena och det andra som - ofta omedvetna -

beteenderestrikti oner * 

Partiet tillskriva i stället den övergripande målsättningen att bringa 

den "auktoritativa fördelningen av värden med giltighet för samhället" 

så nära det egna värdesystemet som möjligt. Formuleringen är tillräck

ligt vid för att samtliga partier, oberoende av partityp, skall kunna 

inordnas under den. Partier verksamma i parlamentariska flerpartisystem 

kan c ommon-s ens e"mäs s igt antas ha bättre förutsättningar att förverk

liga det generella målet, därest de kommer i regeringsställning. Att 

erövra tillräckligt många röster och därigenom tillräckligt många man

dat för att ensamt och/eller tillsammans med andra partier komma i rege

ringsställning kan därför betecknas som en operationell målsättning för 

partiet. Det förutsätter i sin tur att förhållandena inom partierna är 

sådana att de inte utgör ett hinder mot måluppfyllelse. Annorlunda ut

tryckt} partiaasananhållningen måste vara så hög, att den tillåter mål

uppfyllelse. Eftersom en "tillfredsställande" partisammanhållning är 

en förutsättning för måluppfyllelse, kan den - åtminstone temporärt -

få karaktär av överordnad målsättning^ ̂arti sammanhållningen kanske är 

så prekär att den inte tillåter att partiet går in i en i och för sig 

möjlig koalition med ett annat partii Däremot förefaller det uteslutet 

att partisammanhållningen görs till det övergripandej det primära målet* 

Så länge, som partisammanhållningen verkar hålla sig inom "acceptabla" 

gränser, är det troligt att partiet inte avstår från att axla regerings

ansvaret} ensamt och/eller tillsammans med andra partiero Den före 



första världskriget förhärskande inställningen i regeringsfrågan - allt 

eller ingenting - "bland socialdemokratiska partier kan naturligtvis tas 

som ett argument mot det nyss framförda påståendet. Ställningstagandet 

innebar ju att partiet på förhand avsade sig möjligheten att i en even

tuell kommande koalitionsregering påverka den auktoritativa värdefördel

ningen för samhället i en för partiet förmånlig riktning, utan att or

saken därtill nödvändigtvis behövde ligga i att en koalitionsregering 

med socialdemokratiskt deltagande skulle rasera partisammanhållningen. 

Inställningen dikterades visserligen av uppfattningen att deltagande i 

en koalitionsministär inte var instrumentelifcmed avseende på det gene

rella målet, utan tvärtom kunde utgöra ett hinder mot måluppfyllelse«?^ 

Såtillvida passar den också in i den ovan tecknade bilden. Pör att inte 

komplicera analysen mer än nödvändigt kommer emellertid det alternativet 

att fortsättningsvis stipulativt uteslutas från vidare uppmärksamhet. 

Partisammanhållningen kommer sålunda att ses som en restriktion på par

tiets rörelsefrihet vad gäller det generella målet. Partisammanhållningen 

tillskrivs, med andra ord, ungefär samma ställning som de inledningsvis 

nämnda "systemmålsättningama" • 

De allra flesta partimedlemmarna är förmodligen påverkade av de före

ställningar om t.ex. partiets uppgifter, som ligger i resp. följer av 

det generella målet. Men den centrala partiledningen får förutsättas 

ha huvudansvaret för att förverkliga målsättningarna. Indelningen i 

primära och sekundära målsättningar reflekterar också partiledningarnas 

sannolika prioriteringar. Medlemmarna i allmänhet kan ju knappast för

väntas se partis&mmanhållningen på samma sätt som den centrala parti

ledningen. Pör dem är sannolikt den av partiet förda politiken mera 

omedelbart intressant. 

Båda antagandena kan ifrågasättas. Föreställningen om politisk intresse

gemenskap förefaller tvivelaktig mot bakgrund av alla de disparata motiv 

och målsättningar, som kan äölja sig bakom partipolitisk verksamhet. Bet 

må sedan röra sig om aktivt partiarbete eller passivt medlemskap# Det 

kan finnas folk, som är med i partiet för att tillfredsställa ett kon

taktbehov. Andra kan vara där, därför att de vet eller tror att parti

medlems kapet kan vara en inträdesbiljett till karriärposter i partiet, 

statsapparaten obh/eller det privata näringslivet. Återigen andra kan 

vara med på grund av att de utsatts för påtryckningar från arbetskamra

ter och/eller familjemedlemmar. Listan skulle kunna göras längre, men 

det torde inte vara nödvändigt. Det riskabla med att förutsätta någon 
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enhetlig motivation framgår ändål Någon sådan tankegång är dock inte 

underförstådd i det här sammanhanget. Det enda, som förutsätts, är att 

det finns någon minsta gemensam nämnare. Flera skäl talar också för att 

det förhåller sig på det sättet» 

a) Medlemmarna interagerar med partiet. Interaktionen kan vara 
direkt eller indirekt. Ben kan vara avsiktlig eller oavsiktlig, 
men någon tona av interaktion är det alltid fråga om. Bet är 
troligt att den Interaktionen avsätter några spår i form av 
attityd- och intressegemenskap. Ett sådant påstående är under 
alla omständigheter i överensstämmelse med de slutsatser, som jq\ 
dras i andra sammanhang, bl.a» i anslutning till gruppexperiment. 

b) Det finns visserligen beröringspunkter mellan de partier, som 
verkar i ett och samma politiska system. Men partierna är inte 
subsituerbaraj vare sig sinsemellan eller med andra organisationer; 
Olikheterna är därtill något, som partiledningarna själva fram
håller, eventuellt överdriver. Av naturliga skäl är det politiken 
- och dess grundvalar - som i första hand differentierar, eller 
sägs skilja, partierna från varandra. Medlemmarna svävar knappast 
i okunnighet om dettaj i varje fall inte på lång sikt. De måste 
alltså förr eller senare låta den partipolitiska aspekten ingå i 
sina kalkyler. En person, som gått med huvudsakligen för att till
fredsställa ett kontaktbehov, har t.ex. ingen anledning att stanna 
kvar i partiet, om han ogillar dess politik och har alternativa 
möjligheter att nå likvärdig behovstillfredsställelse på annat 
håll. Argumentationen här vilar således på rationalitetsantagan
det} till vilket det blir anledning att återkomma längre fram.32) 

Antagandet om intressegemenskap bland partimedlemmarna har till sist 

också stöd bland väljarunders ökningarna s 

c) Begreppet 1partiidentifikation* med allt vad det står för av 
verklighetsuppfattningar och värderingar ligger kanske närmast 
till handeS^Det passar uppenbarligen väl in i det föregående 
resonemanget. Den, som ansluter sig till ett parti, kan antas ha 
ett visst mått av identifikation med partiet} en identifikation, 
som kan komraa att stärkas genom att vederbörande börjar inter-
agera mera med partiet, osv. Y.Û. Keyâ undersökning i "The 
Responsible Electorate" är dock särskilt intressant i det här 
sammanhanget'. Där påvisas ett klart samband mellan det, som här 
kallas för intresseöverensstämmelse, och väljamas partival.34; 
Det torde inte möta några hinder att överföra den slutsatsen 
på organiserade medlemmar. Det är snarast troligt att sambanden 
gör sig gällande i än högre grad i en sådan population, som rim
ligen är mera homogen - i engagemang och kunskap - än väljar
kåren» Undersökningen utgör därmed ett stöd för antagandet om 
politisk intressegemenskap bland partimedlemmarna. Keyö- data 
kan, sist men inte minst, tas till intäkt för att den upplevda 
intresseöverensstänaaelsen överhuvudtaget spelar en central roll 
för medlemmarnas förhållande till partiet. 

Föreställningen att partiledningen har huvudansvaret för att förverkliga 

målsättningarna är inte heller invändningsfri. Den kan kritiseras med 

utgångspunkt från rationalitetsantagandet. Den kan sägas implicera att 

partiledningen är alltför rationell§ medlemmarna alltför litet ratio

nella och förhållandet dem emellan följaktligen alltför assymmetriskt. 



Det är emellertid en invändning, som uppenbarligen "baserai* sig på en 

felsyn® Antagandet implicerar, kort sagt, ingenting annat än att indi

vidernas perspektiv påverkas av de positioner de intar i systemet} ett 

förhållande, som är allmänt omvittnat^lin annan, mera rimlig, invändning 

går ut på att det är felaktigt att förknippa partiets målsättningar med 

en bestämd grupp i partiet, eftersom dess beteende sannolikt är produk

ten av ett samspel mellan ett flertal individer, var och en med sina 

mål. Partiets beteende kan därför komma att gå i en riktning, dvs. före

falla ha ett mål, som inte hälsas med tillfredsställelse av vare sig 

medlemmar eller ledning^ ̂)et synsättet strider dock uppenbarligen inte 

mot det här förda målsättningsresonemanget. Det hindrar ju inte att en 

grupp i partiet, dvs. ledningen, kem betraktas som huvudansvarig för 

att förverkliga målen« Att den gruppen sedan inte är obunden, utan har 

ett antal restriktioner på sig, är snarare i överensstämmelse med det 

nyss redovisade synsättet. Härav följer också självfallet att partiets 

faktiska beteende kan avvika från det av ledningen önskade. Med det 

icke oväsentliga klarläggandet att partiledningen inte har någon maxi

mal rörelsefrihet vad gäller att förverkliga målen kommer den därför 

fortsättningsvis att ses som huvudföreträdare för partiet» 
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Figuren återges och. kommenteras i Easton, A Framework»»*, 
sid* 103-117. 

I A Framework**•> sid» 23-25 och Â Systems Analysis*»*, sid» 17-19 
anger Baston det ovanstående som sina teoretiska utgångspunkter» 

Se t»ex* Baston, A Framework#**, sid. 31-33» 

Rasmussan, sid* $é+ 

Easton, A Framework**** sid* 86-90. 

Rasmussen, sid» 63« 

Se t*ex* Easton, A Systems Analysis**,*,. sid* 172« 

Ibidem, A Framework***, sid* 88* 

I A Framework***, sid» 77-101 uttrycker sig Easton t*ex» flera 
gånger på ett sådant sätt* 

Easton är medveten om att det är mänskliga aktörer, som svarar för 
systemets reaktioner» (Se t.ex* A Systems Analysis»**, sid. 247-248 
och 349-350*) Hans ordval får därför anses vara språkligt betingat 
ooh svagheten ligger följaktligen enbart i att målsättningsproblema-
tiken aldrig utreds# 

Se Kap* 4» avsnittet 4*4» sid* 87-96 i denna avhandling. 

För ett liknande resonemang hänvisas till Snyder m.fl*, uppsats i 
Snyder m*fl. (red.)i Foreign Policy Beeision-Äaking, sid. 109-115 och 
Bobinson/Majate, uppsats i Charlesworth (red.)1 Contemporary Political 
Analysis, sid* 179-184* 

Pfiffner/Sherwood» sid. 46-49* 

Deutsch, The Nerves of Government, sid* 248-250. 

Simon, sid* 100. 

Easton, A Framework***, sid* 77-79« 

Ibidem, A Framework*««, sid. 57 och A Systems Analysis..,, sid* 48. 

Ibidem, A Framework*«** sid* 42-44. 

fiasmussen, uppsats i SPS Vol* 5/1970, sid. 11-19» 

Det är möjligt att lägga ett flertal aspekter på ett flertal krav och 
handlingar* (Se Levy, sid* 88-89») Kravet ooh/eller handlingen får i 
förekommande fall placeras in i den kategori med vilken det/den har 
mest gemensamt* (Se därom Easton, A Framework***, sid. 43.) 

21) För en sådan distinktion «e Sjöblom, sid* 124-125» 
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22) Epstein, sid.» 318-340. 

25) Daudt, sid. 95-104» 

24) Sjöblom, sid. 167-173. 

25) Downs, sid. 96-103» 

26) Pör ett sådant resonemang se Downs, sid» 117-122» 

27) Ruin, sid* 343-345. 

28) Sjöblom, sid# 85-87. 

29) Tingsten, sid, 111-121. 

30) I Truman, sid* 15-23 ges ett flertal belägg) de flesta hämtade ur 
psykologisk litteratur! till förmån för den hypotesen. 

31) Påståendet att partierna i ett politiskt system aldrig är helt 
identiska i sitt beteende motiveras utförligt längre fram i denna 
avhandling» Se därom Kap» 4, underavsnittet 4*4*2» sid. 88-93* 

32) Se Kap* 3* avsnittet 3.1» sid» 38-44 i denna avhandling* 

33) Om begreppet 'partiidentifikation' se t«ex* Sjöblom, sid» 185-190. 

34) Key, bl*»#, sid» 52-56» 

35) Detta utgör en av "hörnpelarna" i de s»k* elitteoretikernas argumen
tation. Se därom Parry, sid» 35-45, 52-54» 90-94* 

36) Denna synpunkt framförs bl.a. av Deutsch, The Analysis..., 
sid. 79-80. 
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3* SYSTEMANALYSEKS HÏÏYPMflTAQMPBK 

3.1 Innebörd oofa implikationer « med särskild tonvikt på rationali

tetsantagandet 

De antaganden eller verkligheteföreställningar, som ligger till grund 
/ 

för det systemanalytiska resonemanget« är p& intet sätt nya* Se figurerar 

i litteraturen långt före de verk av Easton, Deutsch ooh Almond/Powell, 

som utgör de teoretiska referenspunkterna i det här arbetet* Sen sociala 

interdependensen hade t«ex* varit både erkänd oeh utnyttjad på ett tidigt 

stadium* Uppfattningen att "verkligheten" kunde ses som ett system av in

bördes beroende komponenter! där förändringar i värdet på en variabel ger 

upphov till följdförändringar i värdet på andra variabler, som i sin tur 

kan "spilla över" på den första variabeln! ̂ åg sålunda många gånger latent 

i den maktan&lytiska ansatsen1^* Till oeh med det för systemanalysen o en

trala "£eeâbaok".-begreppet hade kommit till användning dessförinnan* Han 

såg visserligen inte "verkligheten1* som ett kommunikationssystem, där det 

sker ett ständigt informationsflöde mellan systemet oeh dess omgivning 

ooh/eller inom själva systemet# Men det talades å andra sidan om informa

tionsbehov, informationsspridning oeh informationsinhämtning2Set samma 

gäller adaptivitstabegreppet, vari ligger att systemet - eller snarare 

dess beslutsfattare « agerar funktionellt på de förändringar, som inträf

far inom resp* utom systemet) då främst med avseende på systemöverievna-

den* Utan att alltid föra resonemanget i just de termerna har man utnytt

jat sådana förklaringsgrunder till beteendeförändringar både på mikro-

ooh makronivå* 

Adaptivitetsantagandet är visserligen inte substituerbart med rationali

tetsantagandet« Stt system kan myoket väl "bete sig" adaptivt utan att 

dess beslutsfattare är ratienell&f oeh beslutsfattarna kan bete sig ir

rationellt utan att deras beteende nödvändigtvis är maladaptive för syste

met* Man talar, för övrigt, också om adaptiv!tet i sådana sammanhang, 

där ett rational!tetsantagande är eller borde förefalla långsökt» Så heter 

det t*«s# att den mänskliga organismen "beter sig" adaptivt, dä den ut

sätts för "störningar" eller att ett djur "beter sigM adaptivt, då det 

förflyttas frän en miljö till en arman^* Set framstår dook redan på ett 

intuitivt plan som uppenbart att adaptiviteten i ett s o o i a 1 t 

system hänger samman med att beslutsfattarna är kapabla till det mål in

riktade beteende, som följer av rationalitetsantagandet* Mot den bakgrun

den är det som sagt underligt att rationalitetsbegreppet fått en så styv-



moderlig behandling i den sys temanalyti eka litteraturen* 1 Bastons fall 

är det så stycket mera märkligt som rati onali te tsantagandet uppenbar 1 i gen 

ligger till grand för hela analysen på atödsidaru En förklaring till den 

bristen hos Baston kan Tara att rationalitetsantagandet « dess innebörd 

ooh förhållande till andra antaganden - för honom framstår som så uppen

bart» att vidare uppmärksamhet bedöms vara överflödig^ Det är i så fall 

en riskabel inställning, eftersom litteraturen både inrymmer alternativa 

tolkningar av rationaliteten och innehåller mer eller mindre långtgående 

kritik av rationalitetaföreställningar överhuvudtaget̂ * Sa annan förkla

ring kan ha att göra med den ovan noterade "persistenceMproblematiken* 

Baston inriktar sig i så hög grad på de beteenden, som är nödvändiga för 

att ett politiskt system i allmänhet skall kunna bestå, att han "glömmer 

bort" de medlemmar ooh partiledare, som är verksamma i varje givet ögon

blick* 

Just av dessa skäl är det på sin plats att särskilt dröja vid rationa-

litetsantagandet* Det talas t*«x* ibland om fullständig rationalitet} 

något, som emellertid endast fyller funktionen att vara en modell, var

till ett faktiskt beteende kan relateras ***) Han skapar, helt enkelt, en 

hypotetisk aktör ooh utrustar honom med alla förutsättningar för ett me

ningsfullt beteende* Man ger honom en konsistent preferensstruktur ooh 

konkreta målformuleringar} förser honom med både fullständiga, korrekta 

ooh relevanta informationer samt ger honom förmåga att, utan svårigheter, 

relatera de givna informationerna till preferenserna och målen* Be beslut, 

som den tänkte aktören fattar, kan därefter jämföras med de beslut, som 

en förmodligen mindre lyckligt lottad aktör i "verkligheten" kommer fram 

till* Sen mest rimliga förklaringsgrunden till avvikelser mellan modell 

ooh "verklighet" är givetvis också att de reella beslutsfattarna lever 

under helt andra villkor än de för teorin konstruerade aktörerna* Där

ibland framhålls ofta informationsproblemet som en besvärande brist i 

beslutssituationen*^ De informationer, som kommer beslutsfattarna till 

del, är ju ofta både ofullständiga och otillförli&liga* Ofullständigheten 

beror, om inte annat, på att beslut ofta måste fattas innan det har varit 

möjligt att inhämta alla relevanta informationer* Otillförlitligheten kan 

i sin tur bl*«* föras tillbaka på den bristande samarbetsviljan hos andra 

aktörer* Det ligger t#«** knappast alltid i dera» intresse att lägga alla 

kort på bordet* iron tidefaktorn, kan naturligtvis ha negativa effekter 

på förmågan att överblicka alternativen, uppskatta deras konsekvenser ooh 

relatera dem till preferenserna och målen* Man kan slutligen ookså "slå 

på" själva grundförutsättningen, dvs* antagandet om en konsistent prefe

rensstruktur med konkreta målformuleringar* Det torde nämligen finnas få 
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människor, aom är så klara övar sina preferenser att de alltid 

ret vad de helst vill ha, hur mycket ooh till vilket "pria". Många av 

de målsättningar, som folk åberopar sig på, har dessutom sådan karaktär 

att det är svårt att konkretisera dem* Set gäller inte mirist de målsätt

ningar - frihet, jämlikhet eto# -, som förekommer i den politiska debat

ten* I extremfallet är målen och/eller medlen rent metafysiska till sin 

karaktär, varvid en mål/medelanalys inte längre är meningsfull. Stt be

teende, som styrs av sådana föreställningar, kan med iievy betecknas som 

arationellt7̂ » 

Alla éessa brister i beslutssituationen sätter uppenbarligen restriktio

ner på det praktiska beslutsfattandet* Ken det vore oriktigt att ta dem 

till intäkt för att det faktiska beteendet alltid kännetecknas av irra

tionalitet* En person« som fattar ett dåligt beslut pä grund av att det 

åtkomliga beslutsunderlaget är undermåligt eller till följd asr tidsbrist, 

har inte nödvändigtvis betett sig irrationellt* Han kan mycket väl ha 

fattat ett bra, kanske optimalt, beslut inom ramen för de begränsningar* 

som råder* Hans prioriteringar kan t««x* vara sådana att det inte lönar 

sig för honom att expandera det omedelbart tillgängliga beslutsunderlaget* 

Set förhåller sig på samma sätt med alla de människor, som agerar under 

de begränsningar, som följer av att preferensstrukturen inte är konsistent 

ooh konkretiserad* Under förutsättning att preferenserna inte är helt fly

tande och i total avsaknad av empirisk referens är ett rationellt beteende 

fortfarande möjligt* I de fallen är rationaliteten visserligen både be

gränsad ooh subjektiv, eftersom beslutsfattaren väljer det för honom bästa 

alternativet inom ramen för restriktioner, som han själv - åtminstone del

vis » är oförmögen att göra något åt®^* Men rationalitet är det rimligen 

fråga om så länge, som beslutsfattaren inte medvetet stannar för en rela

tivt sett undermålig handlingslinje* 

Påpekandet är möjligen trivialt, men ändå inte omotiverat med tanke på 

den människosyn, som ibland möter i litteraturen* Inte minst de empiriska 

valjarundersökningarna ger utrymme för slutsatsen att medborgarna handlar 

irrationellt* En författare uttrycker t.eau förvåning över att väljar-

demokratin överhuvudtaget fungerar trots att väljarna är okunniga, oin

tresserade och emotionella^* Här ooh om man därav sluter sig till att 

väljarna är en samling irrationella individer, bygger det på att "verk

ligheten" jämförs med en modellkonstruktion, där partipolitiken rankas 

förhållandevis högt och där de ovan nämnda begränsningarna spelar en mi

nimal roll* Men i praktiken kan väljarna ha sådana prioriteringar, att 

det inte är meningsfullt för dem att öka sin kunskapsmängd om partipoli
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tiken) eller befinna sig i en sådan situation, t.ex» tidsnöd, att de, 

helt enkelt, inte kan skaffa sig mera kunskap. Som redan angette finns 

också rent faktiska argument gentemot föreställningen om de "dumma ooh 
10) 

okunniga11 väljarna 1 » Det är därtill en uppfattning, som kopplad till 

föreställningen os ledarrationalitet gör ett nära nog ohederligt intryck. 

Det är visserligen lätt att se motiv för det synsättet. Den centrala par

tiledningen kan för det första tillskrivas en kollektiv målsättning) att 

bringa den auktoritativa värdefördelningen för samhället i överensstäm« 

melse med partiets värdesystem» För det andra utgör maktinnehavet ett 

högst konkret, om än ofullständigt, kriterium pä måluppfyllese* Motsva

rande operationer är antingen omöjliga eller svåra att utföra pä medleme-

eller väljarplanet. Men däri ligger inget stöd för en kluven människoupp

fattning. En sådan konklusion kan inte dras utan att det bortses från 

fundamentala olikheter i jämförelseobjekten* I det ena fallet är det' 

fråga om en makronivå) i det andra fallet om en mikronivå. I det ena 

fallet handlar det om organisatorisk rationalitet! i det andra om indi

viduell rationalitet. Det råder ingen tvekan om att bilden får ett annat 

utseende, då jämförelsen görs efter mera rättvisande axlar» Som individer 

betraktade har ju sannolikt alla människor? en partimedlem lika väl som 

en partiledare) en mängd målsättningar och därmed sammanhängande kunskaps-

och intresseluokor» Mönstret varierar naturligtvis" från person till person 

beroende på sådana faktorer som de individuella prioriteringarna ooh till

gången på informationer* Det är samtidigt också den mest näraliggande för

klaringen till att medlemmar ooh väljare ofta har mindre kunskaper om po

litik än de profesionella politikerna. Det bästa argumentet mot den kluv

na människosynen är dook måhända de konsekvenser, som den ger upphov till. 

Ett fasthållande därvid leder nämligen till den märkliga slutsatsen att 

det sker övergångar från den ena kategorin till den andra} från irratio

nalitet till rationalitet eller vice versai allteftersom medlemmar rekry

teras till förtroendeposter ooh beslutsfattare frånträder sina uppdrag* 

Diskrepansen mellan fullständig och begränsad rationalitet utgör natur

ligtvis inte något argument gentemot en analys,där den fullständiga ra-

tionalitéten tjänar som idealtypisk referenspunkt* Det är i stället det 

teoretiska intresset, som - direkt eller indirekt - avgör vilken rationa

litetssyn.» som kan tas till utgångspunkt# Däri ligger ookså förklaringen 

till att den "fullständiga rationaliteten" inte uppfattas som någon lämp

lig utgångspunkt i det här sammanhanget* Det beror bl*a* på de tekniska 

svårigheter vid modellkonstruktionen, som hänger samman med att både med

lemmar ooh partiledare antas laborera med multipla målsättningar. Men 



huvudargumentet mot att här använda den "fullständiga rationaliteten" 

har en mera generell räckvidd än så. För att modellen skall ha något 

värde som jämförelsepunkt fordras ju att den "renodlar" egenskaper, som 

man vet eller på goda grunder kan anta finns representerade i "verklig

heten". Annars fungerar den överhuvudtaget inte som något hjälpmedel till 
11) att förklara det faktiska skeendet '• Det är just i det avseendet svå

righeter tornar upp sig, då och om den "fullständiga rationaliteten" 

skall tillämpas på medlems- eller partiledarbeteendet» Medlemmarnas upp

levda intresseöverensstäffiiaelse med partiet har visserligen på goda grunder 

antagits vara avgörande för deras förhållande till partiet. På den grund

valen går det också att genomföra en logisk analys, som åtminstone påmin

ner om en mål/inedelanaly s • Så sker t »ex. då det talas om samband mellan 

intresseöverensstämmelae och stöd. Att ge resp. undanhålla stöd uppfattas 

som ett sätt, dvs. ett medel, att uttrycka intresseöverensstämmelse. En 

person, vars beteende avviker härifrån, kan betecknas såsom - i varje fall 

partiellt - irrationell, osv. Men man har för den skull inte förklarat 

den positiva eller negativa intresseöverensstamineIsen. Inte heller har 

man förklarat varför positiv eller negativ intresseöverensstämmelse av

sätter åen ena eller den andra effekten på atodvariabeln. Följaktligen 

kan resonemanget inte gärna sägas leva upp till de krav, som rimligen kan 

ställas på en analys baserad på föreställningen om fullständig rationali

tet. Det problemet kan i och för sig avhjälpas genom att luckorna i det 

ovanstående täpps till. Man får då gå ett steg tillbaka och inkorporera 

värdesystemet i analysen. Medlemmarna får tillskrivas vissa prioriteringar, 

verklighetsuppfattningar num. och därur härledda krav och önskemål på par

tiet. Därigenom blir det i princip möjligt att ange när, varför och med 

vilken effekt intresseöverensstämmelsen slår över från positivt till nega

tivt eller vice versa. Det gäller, med andra ord, att konstruera en hypo

tetisk partimedlem, som är tillräckligt representativ för populationen 

medlemmar i masspartier , för att kunna tjäna som idealtypisk referens

punkt. Det är en mycket svår uppgift, som kompliceras av att ôet finns 

få eller inga empiriska generaliseringar att falla tillbaka på. Det är 

därtill tveksamt om det går att göra annat än högst abstrakta utsagor om 

den stora population, som här är föremål för intresse. Av den anledningen 

görs inte heller några försök att skapa ett Idealtypiskt värdesystem} och 

därmed saknas också förutsättningar för ett modellresonemang baserat på 

föreställningen om fullständig rationalitet. 

Den rationalitetssyn, som bildar utgångspunkt i det här sammanhanget, 

kan kritiseras ur ett flertal aspekter. Det har t.ex. framhållits att 

den inte medger att agnarna skiljs ut från vetet, avs. att de irratio-
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neila sorteras ut . Invändningen är dock enbart delvis berättigad. 

Av antagandet om subjektiv rationalitet följer nämligen bl»a. att beteen

det justeras, allteftersom beslutsunderlaget undergår förbättringar i 

förhållande till utgångaläget. In person, som fattat ett felaktigt beslut, 

kommer, med andra ord, att justera sitt beteende, om och när det går upp 

för honom att beslutet inte var det bästa med avseende på hans målsätt

ningar. Det enda, som kan tänkas avhålla honom därifrån, är att kostna

derna för förändringen har blivit oöverstigliga. Han kan t.ex. ha kommit 

att identifieras med sina tidigare ståndpunkter och vara övillig att ta 

den prestige- och/eller trovärdighetsförlust, som kan tänkas följa av att 

han förändrar sitt beteende och därigenom tillstår ett misstag. 

Det är självfallet också svårt att fälla ett definitivt omdöme om den 

individuella rationaliteten i och med att det tas hänsyn till flera mål

sättningar. Ett och samma beteende kan t.ex. vara instrumentent med av

seende på flera, rentav alla, målsättningar» Det kan vara instrumentent 

ined avseende på vissa målsättningar, xaen inte andraf och det kan slutli

gen ha rent negativa effekter för måluppfyllelsen i ett eller flera av

seenden. Ett slutomdöme är därför knappast möjligt annat än mot bakgrund 

av alla data om det individuella värdesystemet» Men det är ett problem, 

som inställer sig i alla sammanhang, där dot laboreras med ett rationali

tetsbegrepp. Svårigheten maskeras möjligen i de fall, då man nöjer sig 

med att analysera ett beteende utifrån en enda målsättning, men finns 

naturligtvis ändå. Här väljB något, som närmast kan liknas vid en medel

väg. För att ge analysen så ator realism som möjligt tas hänsyn till ett 

flertal målsättningar! även till sådana individualmålsättningar, som nor

malt inte uppfattas som politiskt relevanta. Men resonemanget är förenk

lat. De politiska målsättningarna "fångas" genom intresaeoveransstäiamel-

sen och stödet, som har karaktär av mellanliggande variabler i förhållande 

till de individuella värdesystemenj och de icke politiska målsättningarna 

har närmast residualställning. Men redan det är tillräckligt för att åra 

uppmärksamhet till de fall, då ett beteende är rationellt med avseende 

på en målsättning, men inte i förhållande till en annan. Eftersom analy

sen inte gör några anspråk på att täcka in alla tänkbara målsättningar, 

måste man också räkna med att ett beteende, som förefaller klart irratio

nellt, framstår som högst rimligt i och med att det sätts i relation till 

det värdesystem, som individen i fråga faktiskt har. I väntan på de empi

riska lindersökningar, som i och för sig är tänkbara, men med all sanno

likhet svårgenomförbara, är det nödvändigt att ta hänsyn även till sådana 
1 * \ eventualiteter •. På det teoretiska planet får det inga andra konsekven

ser än att alla fall framstår som mer eller mindre osäkraj åtminstone ur 
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ett totalitetsperspektiv» Alla uttalanden« som görs om t.ex» medlems-

rationalitèten, har därför i någon män en partiell prägel» Ett beteende 

kanske är politiskt irrationellt, men rationellt i något annat avseende, 

osv» 

Den här rationalitetssynen är således förenad med uppenbara svårigheter. 

Men problemen är för det första mindre allvarliga än vad man gärna före

ställer sig och för det andra gemensamma för alla rationalitetsresonemang} 

i varje fall för de analyser, där verklighetsöver»nsstämmelse och/eller 

verklighetstillämpning eftersträvas» 

5»2 Inbördes förhållanden mellan de systemanalytiska huvudantagandena 

Set har redan framhållits att systemanalysen varken är.eller gör anspråk 

på att vara en deduktiv modell, där allting går att föra tillbaka på all

ting annat* Dess huvudantaganden är, helt enkelt, avsedda att täeka in 

olika aspekter av "verkligheten"» Det torde emellertid redan på detta 

stadium stå klart att antagandena ibland ligger nära varandra och har 

samband med varandra* Interdependensantagandet är i själva verket det 

enda antagande, som i det avseendet faller ur bilden* Det säger sig självt 

att den sociala interdependensen inte är någon förutsättning för ett ra

tionellt beteende eller vice versa« Möjligen kan sägas att interdependen

sen - mellan systemet ooh omgivningen samt mellan komponenterna i syste

met - gör det väsentligt att beslutsfattarna agerar meningsfullt på de 

informationer de får» Annars finns risk för att situationen går dem ur 

händarnai Samma kommentarer kan göras beträffande förhållandet mellan 

interdependensen och adaptiviteten» Inte heller finns det något samband 

mellan interdependensen och återkopplingen» Det kan uppenbarligen före

ligga ömsesidiga beroendeförhållanden, som inte rapporteras vidare genom 

någon wfeedback,,slinga» På samma sätt kan det givetvis förekomma ett kon

tinuerligt informationsflöde mellan t»ex* systemet och dess omgivning, 

utan att det föreligger någon interdependens dem emellan» Bristen på 

ömsesidiga samband blir då det enda, som förmedlas till beslutsfattarna* 

Men även det får bedömas som en betydelsefull kunskap i det att den rim

ligen bidrar till måluppfyllelsen» 

Alla de övriga antagandena är emellertid kopplade till varandra på ett 

eller annat sätt* Sambandet mellan adaptivitets- och rationalitetsanta

gandena framträder bäst, då systemet sätts in i ett långsiktigt perspek

tiv» Utan rationalitet hos beslutsfattarna skulle systemet nämligen knap

past "bete sig" funktionellt} vare sig generellt eller med avseende på 



systemöverlevnaden. En allmänt sett irrationell beslutsfattare kan vis

serligen ha turen att inte fatta ett dysfunktionellt beslut vid det första 

beslutstillfället. Men nästa gång har hans chanser att undgå det maladap-

tiva minskat och återigen nästa gång har de krympt ytterligare, osv. Kort 

sagt, den kumulativa risken arbetar mot honom1̂ • Variationer i mängden 

potentiellt adaptiva åtgärder kan självfallet medföra att det - från fall 

till fall « tar olika lång tid, innan effekterna av det irrationella tar 

ut sin rätt» I en situation, där många åtgärder kan vara adaptiva med 

avseende på en och samma målsättning, finns ju rimligen goda förutsätt

ningar för att beslutsfattarna, alldeles omedvetet, håller sig inom ramen 

för det adaptiva» Det kontrasterar då mot ett läge, där mängden potenti

ellt adaptiva åtgärder är mindre omfångsrik och gränserna följaktligen 

mera snäva» Men förr eller senare måste irrationaliteten slå igenom i 

ett maladaptivt beteende» Vad gäller ett socialt system finns sÅledes 

anledning att se ràtionaliteten som en långsiktig nödvändig förutsättning 

för adaptiviteten» 

Det ovanstående skall inte tolkas så, att systemöverlevnaden är den pri

mära målsättningen för beslutsfattarna. Så länge som de är rationella, 

kan systemet "bete sig" adaptivt med avseende på systemöverlevanden oav

sett om den har ställning som aktivt driven målsättning eller inte. Det 

förutsätter enbart att de målsättningar, som beslutsfattarna går in för, 

är så kopplade till systemöverlevnaden, att måluppfyllelse med avseende 

på dem inte blir dysfunktionell med avseende på systemöverlevnaden. Ett 

annat alternativ är att beslutsfattarna väljer att slå vakt om system

överlevnaden i händelse av en målkonflikt. Ett sådant beteende är också 

högst rimligt, då systemöverlevnaden är primär i den meningen att den är 

en förutsättning för måluppfyllelse i varje annat avseende. Systemöver

levnaden förs då åtminstone temporärt upp på ett medvetet plan. Den möj

ligheten lämnades försiktighetsvis öppen i det målsättningsresonemang, 

som fördes i det föregående kapitlet. Vid en närmare granskning av de 

målsättningar, som där tillskrevs den centrala partiledningen, ter dèt 

sig emellertid osannolikt att utvecklingen skulle gå därhän annat än i 

undantagsfall» Målsättningarna står i ett uppenbart beroendeförhållande 

till varandra och ävenså till systemöverlevnaden. Ett negativt utfall pä 

en målvariabel ger troligen upphov till negativa effekter på de andra 

målvariablerna J något, som i sin tur kan ha negativa överspilinings-

effekter på den första variabeln. Bristande partisammanhållning kan t.ex» 

verka hämmande på partiledningens möjligheter att erövra regeringsmakten» 

Därmed minskar dess förutsättningar att förverkliga det generella måletj 

att positivt påverka den auktoritativa värdefördelningen med giltighet 
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för samhället« Set kan i sin tur leda till en ytterligare försämring av 

partisammaalhållningenj ©oh i sista hand kan t*o*m* systemöverlevnaden 

komma i farozonen* Stödvärdena har då dalat ned till en så låg nivå, att 

det är tveksamt om partiet kan fortsätta att fungera som ett "input"/ 

"output"systern. På samma sätt resulterar troligen ett positivt utfall 

på en målvariabel i genomgående positiva effekter på de övriga målvariab

lerna» Man kan slutligen också tänka sig fall av negativ koppling mellan 

målvariablerna» Det, som är bra i ett avseende, är då mindre bra i något 

annat avseende* Partiledningen kanske har samtyckt till en historiskt 

sett unik koalition) och kommer därmed i regeringsställning, men enbart 

till priset av en försämrad partisammanhållning* Partiledningen kan -

t*ex* av valtaktiska skäl - se sig tvungen att ta avstånd från vissa all

mänt utbredda föreställningar bland medlemmarna* Om de valtaktiska kalky

lerna visar sig berättigade, ökar dess chanser att komma i regeringsställ

ning* Ven det är en vinst, som måste sättas i relation till en trolig ned

gång i värdet på partisammanhållningen* Även i sådana fall kan de negativa 

återverkningarna bli så omfattande, att systemöverlevnaden hotas* Hen det 

är närmast ett teoretiskt extremfall« Sannolikt kommer beslutsfattarna 

att långt dessförinnan sätta in åtgärder ägnade att återge partisamman

hållningen ett sådant värde, att den inte utgör något hinder mot målupp

fyllelse på den externa arenan* 

Återkopplingen har likaledes status av långsiktigt förutsättning för 

adaptiviteten* Set gäller därtill oberoende av hur adaptiviteten tolkas) 

som funktionellt beteende överlag eller som funktionellt beteende med av

seende på systemöverlevnaden* På kort sikt är det givetvis möjligt att 

vidta funktionella åtgärder utan att det föreligger något informations

flöde mellan systemet ooh omgivningen ooh/eller inom systemet självt* 

Beslutsfattaren kan ju ha tillräokligt med minnen ooh erfarenheter 

från tidigare beslutssituationer för att kunna ana sig till vilka effek

ter den ena eller den andra åtgärden sannolikt ger upphov till* Besluts

fattaren kan också ha tur och - med eller utan ansträngningar - träffa 

rätt* På lång sikt är emellertid båda alternativen osannolika* Ben kumu-

lativa risken har redan berörts* Här räoker därför med att understryka 

minnenas och erfarenhetemas beroendeförhållande till informations

flödet* Utan informationsflöde kan det knappast bildas några minnen 

och erfarenheter, som gäller beslutsfattarnas omgivning i ooh/eller utan

för systemet* Om omgivningen är mycket föränderlig, kan t.o.m. ett kort

varigt avbrott i informationsflödet få ödesdigra konsekvenser för mål

uppfyllelsen i allmänhet och därigenom - direkt eller indirekt - för 

systemöverlevnaden* Bet kan i sammanhanget erinras om att Karl Beutsoh 
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ser adaptiviteten, då fränst med avseende på systemöverlemaden, som 

analog med* den mänskliga inlärningsprocessen1̂ . Det är endast genom att 

"lagra" informationer om sig själv och om omgivningen, som organismen 

eller systemet kan "klara sig" i en omgivning, där det sker någon form 

av rörelse* 

Därmed återstår det blott att uppmärksamma en relation till) nämligen 

återkoppling/rationalitet. Också här är det fråga om ett långsiktigt 

samband* Få kort sikt kan ju. ett beteende t*o*m* ligga i överensstämmelse 

med de rekommendationer, som kan härledas ur ett antagande om fullständig 

rationalitet) alldeles oberoende av hur och om återkopplingen fungerar* 

Det hänger delvis samman med den positiva roll, som beslutsfattarnas min

nen och erfarenheter kan spela i sammanhanget » Det kan ookså förklaras 

med hänvisning till positiva effekter av slumpfaktorn* Av skäl, som redan 

angetts, är dock ett sådant utfall uteslutet på litet längre sikt* Det är 

dock en slutsats, som inte ter sig lika självklar, då det gäller den sub

jektiva ooh begränsade rationaliteten* Beteendet analyseras och värderas 

då med utgångspunkt från beslutssituationen* Det kanske föreligger en 

brist, eventuellt ett sammanbrott i återkopplingen, som inte kan åtgärdas* 

Den beslutsfattare, som laborerar under en sådan restriktion, fattar san

nolikt beslut, som inte är i linje med vad, som följer av den fullständiga 

rationaliteten* Hans beslut ka& i*o*a* vara direkt menligt med avseende 

på målsättningen* Men allt detta hindrar inte att det kan bli aktuellt 

att beteckna hans beteende som subjektivt rationellt* Situationen är så

ledes i korthet dennat Återkopplingen är en - på lång sikt - nödvändig 

förutsättning för måluppfyllelse) desto mera betydelsefull, ju mera för

änderlig omgivningen är* Den är däremot - varken på kort eller lång sikt 

• nödvändig för att ett beteende skall kunna stämplas som subjektivt ra

tionellt* I den nedanstående figuren, där de inbördes relationerna mellan 

huvudantagandena sammanfattas, markeras ändå ett sådant samband* Det sker 

mot bakgrund av att det fullständigt "återkopplingslösa" tillståndet när

mast har hypotetisk karaktär* Den streckade pilen i motsatt riktning, dvs. 

från rationalitet till återkoppling, anger för sin del att det kan vara 

rationellt för beslutsfattarna att vidta åtgärder ägnade att främja åter-

kopplingsmekanismema* Det kan visserligen förefalla inkonsekvent att i 

figuren skilja adaptivitets- ooh rationalitetsantagandena åt* Det har ju 

framhållits att de på lång sikt befinner sig i ett orsak/verkanförhållande 

till varandra. Är inte beslutsfattarna rationella, kan systemet inte heller 

"bet* sig" adaptivt# vare sig generellt eller med avseende på systemöver-

levnaden* Tidsaspekten utgör dock ett vägande skäl för den valda presen

tationstekniken* På kort sikt föreligger inte något sådant samband) och 



48 

»an måste dessutom räkna »ed att det tar sin tid innan effekterna ar 

ett irrationellt beteende har slagit igenom fullständigt. 

Fig* 2* Långsiktiga relationer mellan huvudantagandena 

återkoppling 
7Ì 

interdependens subjektiv rationalitet >adaptiv!tet 

(målsättning 

målup; Jfyllelse) 

5 »3 JSmpirieka helägg för ooh mått på de syateaauaalytiska huvud» 

antagandena 

De svårigheter« som är förknippade med uppgiften att - direkt eller 

indirekt - belägga huvudantagandena har redan antytts* Bet finns inget» 

i varje fall ytterst litet, empiriskt material att falla tillbaka på« 

Bet beror förmodligen bl»a* på att många av antagandena är nya till nam

net, om inte till innehållet« Bärti11 kommer de mätproblem» som uppenbar

ligen inställer sig» Deras omfattning torde, om inte ansat, ha framgått av 

diskussionen om rationalitetsbegreppet. Försiktighet är därför påkallad 

vad gäller att tillskriva eller frånskfttrva huvudantagandena stöd i den 

existerande litteraturen« 

Bet är exempelvis relativt enkelt att visa på situationer, där det före

ligger ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan två oeh/eller flera va

riabler. Det är inte ens nödvändigt att ta omvägen via analogi argumenta

tion för att i det här sammanhanget finna stöd för interdependensantagan-

det. Bet har ju nyss påpekats att partiledningens måluppfyllelse i ett 

avseende rimligen har effekter för dess måluppfyllelse i andra avseenden* 

Påståendet har visserligen sitt främsta stöd på det logiska planet« Men 

det kan ookså backas upp med hänvisning till inkonklusiva, men väl sugges-

tiva, empiriska exempel • Här kan vidare erinras om relationerna mellan 

de olika nivåerna - den centrala, regionala resp* lokala nivån - i ett 

massparti» Interdependensen dem emellan är uppenbar* Helheten ooh dess 

företrädare, dvs* den eentrala ledningen, kan ju knappast klara sig med 

mindre än att delarna, dvs« medlemmarnas basorganisationer, fullgör sina 

uppgifter på ett "tillfredsställande** sätt, ooh vice versa* Skälet till att 
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nivåaspekten förs in i "bilden här är den roll, som de formella reglerna 

spelar i sammanhanget. Medlemmarna har getts möjligheter till - direkt 

eller indirekt - inflytande över den av partiledningen å deras vägnar 

förda politiken. De har likaledes tillerkänts rättigheten att - direkt 

eller indirekt - utsätta den för sanktioner* t*ex* i form av avsättning* 

Partiledningen besitter å sin sida ofta vissa formella sanktionsmöjlig-

heter gentemot medlemmarna. Sen har bl*a« rätt att förhindra att "miss

hagliga* personer göra till partiets kandidater till parlamentet* Den 

kan också ha befogenhet att vid behov utesluta personer och/eller orga

nisationer ur partiet» De formella reglerna kan följaktligen ses som ett 

indicium på att det föreligger interdependens mellan nivåerna i partiet* 

Det, som sker på en nivå, påverkar förhållandena på andra nivåer och görs 

därför till en angelägenhet även för dem» Det formella kan också vinklas 

på ett annat sätt» Reglerna ses då som en tillskyndar®, en orsak, till 

beroendeförhållandena» Det som sker på den ena nivån, blir en angelägen

het för de andra nivåerna just på grund av de formella reglera#. Men de

ras existens är fortfarande ett indicium på interdependens« 

Allt detta utgör dock inget belägg för att det föreligger interdependens 

mellan de i det här arbetet identifierade variablerna* Det är troligt 

att den upplevda intreaseöverensstäamelsen har en avgörande betydelse for 

medlemmarnas förhållande till partisti något, som i sin tur påverkar, 

eventuellt avgör, partiledningens förmåga att nå måluppfyllelse med av

seende på det övergripande målet att föra den auktoritativa värdefördel

ningen i samhället i överensstämmelse med partiets värdesystem* Målupp

fyllelsen i det avseendet får sedan effekter på den upplevda intresse-

överensstämmelsen, osv* Det är likaledes troligt att den upplevda intresse-

Överensstämmelsen både påverkar ooh påverkas av de individuella stödvär

dena* Därmed är dook inte bevisat att det verkligen förhåller sig på det 

sättet* Några bindande bevis går inte heller att få fram annat än med 

h$älp av empiriska undersökningar* 

Mot det systemanalytiska perspektiv? som anläggs här, kan således invän

das att det förutsätter något» som borde bevisasf nämligen interdependens* 

Kritiken är dook endast delvis befogad« Den kan bemötas både på ett spe

cifikt ooh ett generellt plan* De specifika motargumenten går i korthet 

ut på att det finns goda grunder att uppfatta, i varje fall det politiska 

partiet» som ett system* »̂ Några av de grunderna har angetts i och med 

det föregående« Här återstår därför att "tackla" invändningen på det gene

rella planet» Det kan då framhållas att det inte finns någon "naturlig" 

eller -överenskommen punkt, där interdependensen är så hög eller så låg 



att det systemaaalytiska perspektivet är tillåtet resp. uteslutet. Bet 

kan t.o.ra» vara motiverat att anlägga ett sys tamperspektiv i ett läge, 

där interdependenaen mellan de identifierade variablerna ligger nära 
x )  

nollpxmkten '.Om man företar en systemanalys har man aåledes inte därmed 

gjort gällande att det analyserade systemet är det mest "naturliga" eller 

enda "naturliga" sy atemet. De personer, so» i en eller annan aspekt ingår 

i det studerade ßy3temet, kan mycket väl vara medlemmar i andra system, 
18) som kännetecknas av en förhållandevis högre interdependent '. Det kanske 

mest tungt vägande motargumentet består emellertid i att påvisa de under

liga konsekvenser som den kritiska ståndpunkten får, därest den tillämpas 

intill sina yttersta implikationer• Genom att inte tillåta systemanalysen 

med mindre än att interdspsndensforhållandena är klarlagda leder den uppen

barligen in i en återvändsgränd. Både begreppskonstruktion och hypotea-

gererering får en otillbörlighetsstämpel på sig i det att de faller till

baka på ett antagande, som inte är helt belagt« Därmed går oekså möjli 3-

heten att testa antagandet förlorad. Det är som synes en föga fruktbar 

inställning. En ex post testning torde under alla omständigheter vara att 

föredra framför ingen testning alls. 

Det saknas inte heller stöd för adaptivitetsantagandet» I sin vida be

märkelse av funktionellt beteende i allmänhet kan det, som redan framgått, 

backas upp med hänvisning till rationalitetsantagandet. I den mera snäva 

bemärkelsen av funktionellt beteende med avseende på systamöverlevnaden 

kan det sägas ha stöd därigenom att det faktiskt finns sociala system, 

som existerat en längre tid. Påståendet är varken så banalt eller så 

tautologiskt, eom det kan förefalla vid första anblicken» Det länga tids

perspektivet eliminerar ju eventuellt positiva effekter av slumpfaktorn. 

Därav följer också att systemöverlevnadenkkan förklaras med hänvisning 

till egenskaper hos systemet och/eller dess beslutsfattare.'Systemet kan 

t»ex* vara relativt oberoende av sin omgivning. Denna kan också - dalvis 

av ten anledningen, men även generellt sett « verka förhållandevis litet 

störande på systemet» Beslutsfattarna i systemet kan eftersträva system-

överlevnaden och/eller omedvetet arbeta till förmån för den i det att de 

går in för att förverkliga andra målsättningar. Förklaringarna kan såle

des vara flera. Men adaptivitet • med avseende på systemöverlevnaden -

Ån»#* Det kan t.ex» vara lämpligt att göra en jämförelse mellan det natio
nella po] xt ŝka systemet och det internationella politiska systemet. 
En sådan lindersökning ger sannolikt vid handen att det internatio
nella systemet har mycket lägre interdependens mellan vissa variabler 
än det nationella politiska systemet. Men det hindrar självfallet 
inte att jämförelsen görs i systemtermer. 
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är det dock fråga om så länge som systemet "överlever" i en tillvaro» 

som inte är' helt "störningsfri". Någon "viktning" mellan de nämnda för

klaringsvariablerna är givetvis inte genomförbar} i varje fall inte någon 

"viktning" i strikt bemärkelse* Ett socialt system - som "befolkas" av 

människor i en eller annan aspekt - är dock rimligen starkt beroende av 

beslutsfattarbeteendet. Det beroendet ökar sannolikt i takt med att syste

met "lever" i en föränderlig ooh "stressfylld" omgivning. Det är ingen 

överdrift att påstå att sådana förhållanden utmärker den omgivning, där 

de politiska partierna verkar* I ett flerpartisystem kan t.©.au partierna 

säga8 ha tagit på si#' uppgiften att fungera som störningsfaktorer för 

varandra* Det ena partiet"sökea* undergräva de andra partiernas ställning, 

osv* Under de förhållandena kan partiet knappast nå måluppfyllelse i något 

enda avseende, utan att beslutsfattarna beter sig rationellt* Systemöver

levnaden kan således, åtminstone i sådana fall, ses som ett belägg för 

beslutsfattarrationàliteten* 

Deutsch' analogiresonemang erbjuder en del hållpunkter i det här samman

hanget* Där antas att seciala system i likhet med människor tillägnar 
19) 

sig "minnen" och "erfarenheter" av sina interaktioner med omgivningen J • 

Påståendet har ingenting av reifikation eller metafysik över sig, som 

man skulle kunna förledas att tro vid en första anblick* Däri ligger 

ingen föreställning om att de sociala systemen kan eller bör jämställas 

med enskilda personer» Däri ligger inte heller någon uppfattning eller 

rekommendation att det sociala systemet är, eller bör vara, helt eller 

delvis oåtkomligt för empirisk analye* Påståendet går, helt enkelt, till

baka till insikten att återkopplingen är en nödvändig förutsättning för 

adaptivitet* På den grundvalen torde man kunna betrakta systemets "minnen" 

ooh "erfarenheter" som indikatorer på adaptiv!teten) i varje fall som in

dikatorer på att systemet är kapabelt till adaptivitet# Av redan angivna 

skäl finns det inga systematiska undersökningar om partierna därvidlag» 

De undersÖkningar, som gjorts om medlemmarnas och sympatisörernas parti-

identifikation, kan dock rimligen ses som ett stöd för antagandet att 

medlemmar och sympatisörer har minnen och erfarenheter i sin egenskap 

av medlemmar ooh sympatisörer* De centrala beslutsfattarna ger också ofta 

uttryck för liknande föreställningar* Partiet har "lärt sig" att inte 

lita alltför mycket på den ena eller den andra konkurrenten, osv* Det må 

vara att deras uttalanden många gånger är taktiskt betingade eller har 

karaktär av ex post rationaliseringar, vars syfte är att motivera den 

ena eller den andra åtgärden* Det finns dock flera skäl att anta att par

tiledarna verkligen menar vad de säger* Det är ju, när allt kommer omkring, 
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mår genomföra en fullständig dubbelbokföring, dvs» säga ett men mena 

något helt annat* Därtill kommer att de förmodligen blir uppbundna av 

sina egna uttalanden på grund av att andra » medlemmar, väljare och kon

kurrenter - tar dem på allvar» De skrivna partiprogrammen - långsiktiga 

eller kortsiktiga - kan ©ekså ses som ett uttryck för partiets "minnen" 

och "erfarenheter"* De är uppenbarligen påverkade av det förgångna* Ett 

parti beskrivs också ofta som präglat av sedan länge timade händelser20̂ * 

Till partiets "minnen" ooh "erfarenheter" kan man slutligen även räkna 

alla de informella regler, som med tiden utkristalliseras, utan att för 

den skull nödvändigtvis stadfästas på det formella planet. Eesonemanget 

kan föras vidare* Avgörande för adaptiviteten är inte bara förekomsten 

av "minnen" ooh "erfarenheter", utan även förmågan att "lagra" och "åter

kalla" dessa "minnen" och "erfarenheter"* Annorlunda uttryckt, återkopp

lingsmekanismerna är centrala, inte bara för uppkomsten av "minnena" och 

"erfarenheterna", utan också för möjligheterna att utnyttja dem. Förmågan 

att överhuvudtaget snabbt skaffa fram "àagraàe" kunskaper kan således ses 

som en indikator på adaptiviteten} i varje fall på den potentiella adap

tiviteten* . 

De mått, som hittills aagette, har alla den minsta gemensamma nämnaren 

att de är indirekta* Andra, mera direkta, mått på adaptiviteten och dess 

omfattning är givetvis tänkbara* Att konstruera sådana är dock en uppgift, 

som inte låter sig lösas utan vidare* Ett problem hänger samman med att 

begreppet 'systemöverlevnad* inte, uta® svårigheter, går att förankra 

empiriskt* Inget parti kan visserligen fortsätte att fungera som ett 

"input"/"output"system i ett läge» där stödvärdena har rasat ned till 

nollpunkten* Men den för partiet "kritiska*1 punkten kan ligga en bra bit 

ovanför den bottermoteringens förmodligen allt högre upp på skalan, ju 

större krav på synbart stöd, som ligger i det politiska systemets normer» 

och vice versa« Problemet är inte oöverstigligt* Svårigheten kan kringgås 

genom att den absoluta nollpunkten, helt enkelt, används som ett rikt

märke» Varje nedåtgående tread, som inte vänder, kan därefter ses som ett 

indicium på att adaptiviteten är låg» eventuellt obefintlig* Konstanta 

eller uppåtgående stödvärden skulle i analogi därmed kunna ses som indi

cier på att adaptiv!tet föreligger* Sådana slutsatser är dock inte helt 

självklara. Det beror på att systemet kan förändras i ett eller flera 

avseenden* Det kaa ske fluktuationer i antalet medlemmar, väljare och. 

sympatisörer med påföljd att stödvärdena vid den ena tidpunkten inte är 

helt jämförbara med de stödvärden, som föreligger vid en därpå följande 

tidpunkt* Det kan tiO*a* ske förändringar av målsättningarnai Partiet -
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eller snarare dess ledning - kan t.ex. ge upp målet att i regeringsställ

ning påverka den auktoritativa värdefördelningen med giltighet för sam

hället* Den kursändringen kan både vara orsakad av och g« upphov till 

stödförluster. Den kan, med andra ord, både föregås och följas av en ned

åtgående trend» Men det kvarvarande stödet kan ändå vara mer än tillräck

ligt för att partiet skall kunna "leva vidare" inom ramen för sina nya 

målsättningar» Därför är det också tveksamt om nedgången kan tas till in

täkt för att partiet "beter sig* maladaptivt» Itt sådant omdöme skulle 

under alla omständigheter inte vara rättvisande med mindre än att bak

grunden är specificerad« Ba kvalitativ och/eller kvantitativ gradering 

av adaptiviteten förutsätter slutligen än större noggrannhet i det av

seendet* Påståendet att det ena partiet är mera adaptivt än det andra 

förutsätter ju att alla "störningsmoment" kan kontrolleras. Ett parti 

kan fc.eau laborera" under konstanta påfrestningar från sin omgivning» Itt 

annat parti kan HL eva" i en "vänligare" omgivning, osv. Av de skälen låter 

sannolikt också de mera direkta måtten på adaptiviteten vänta på sig» 

Argumenten till förmån för rationalitetsantagandet har likaledes indirekt 

karaktär» Det framhölls nyss att systeraöverlevnaden kan ses som ett indi

cium på beslutsfattarrationalitet. Samma argumentation förekommer ibland 

i litet annan form. Man pekar åå på den regelbundenhet, om man så vill, 

det mönster, som kännetecknar de sociala beteendena. Något sådant mönster" 

skulle förmodligen inte kunna uppkomma utan den målinriktiling, som följer 

av ett rationellt beteende* 1̂̂  

Efter den föregående diskussionen om rationalitetsbegreppet torde det 

stå klart att det inte är någon enkel uppgift att på empiriska grunder 

formulera ett omdöme om det rationella i ett beteende. En sådan under

sökning förutsätter en kartläggning av det individuella värdesystemet* 

Vidare måste beslutsunderlagen vara kända* Därmed avses såväl faktiskt 

som potentiellt beslutsunderlag» Utan data om det potentiella besluts

underlaget, dvs» mängden tillgängliga alternativ, riskerar irrationali

tetsstämpeln att användas alltför flitigt» Det kan ju, som sagt, finnas 

beslutsfattare, som inte kan förbättra sitt beslutsunderlag, trots att 

det skulle kunna vara motiverat med hänsyn till värdesystemet* Av samma 

skäl måste andra fysiska restriktioner - t»ex» tidsbegränsningar - beak

tas vid analysen» Svårigheterna är principiellt överkomliga, men till 

priset av mycket tidsödande undersökningar* Enbart kartläggningen av det 

individuella värdesystemet är sannolikt en ytterst betungande uppgift» 

Den löses ju inte bara genom att målen och värdena fastställs» Deras 
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empiriska innebörd och inbördes förhållanden måste också görae till före

mål för undersökning» Kot den bakgrunden är det lätt att förstå, varför 

det saknas empiriska tindersökningar om den individuella rationaliteten i 

ett) flera eller alla avseenden* Empiriska indikatorer på rationaliteten 

är dook inte otänkbara. Man kan förslagsvis göra en studie över tiden av 

det individuella beteendet i förhållande till några explio i t&angivna mål

sättningar* Dessa) får då väljas på ett sådant sätt att de kan förväntas 

ge en uttömmande beskrivning av beteendet* Annorlunda uttryckt) det vore 

meningslöst att relatera beteendet till målsättningar» som man vet» eller 

på goda grunder kan anta, saknar avgörande betydelse i sammanhanget« Om 

man därvid finner att beteendet "normalt" förbättras, allteftersom det 

sker förbättringar av beslutsunderlaget, har man ookså ett indicium på 

att beteendet är rationellt* Det kan sedan på analogiska grunder ges en 

vidare räckvidd* 

Systemöverlevnaden har tidigare anförts som ett argument till förmån för 

adaptiv!tets- och rationalitetsantagandena* Den kan självfallet fylla 

samma funktion för "feedback"antagandet. Inget system, som står i något 

beroendeförhållande till sin omgivning, skulle kunna fortsätta att exi

stera, utan att förändringarna i omgivningen - de må vara autonoma eller 

inducerade av systemet - rapporterades vidare* Systemets "minnenH ooh 

"erfarenheter" kan naturligtvis också tjäna som indikatorer i det här 

sammanhanget* Den informationsspridning ooh insamling av informationer, 

som beslutsfattarna i sociala Bystern uppenbarligen ägnar sig åt, kan även 

de ses som indicier på NfeedbackMantagandets rimlighet* Den antyder i 

varje fall att beslutsfattarna är medvetna om betydelsen av informations

flödet och är beredda att vidta åtgärder ägnade att förbättra återkopp

lingen* Av begripliga skäl är mera direkta belägg svårare att komma med* 

Experiment är svåra att genomföraj vad gäller sociala system stundtals 

omöjliga* Som kommer att framgå av den fortsatta analysen är det inte 

heller någon lätt uppgift att kartlägga informationskanalerna ooh de al

ternativa flödesvägarna* 
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A. BPYnrattBSftlgPPStf - m TEOPWTTSK AVGR ÏMSKtTWtt irag) TILLÄMP8IHGSFÖRSLAG 

4.1 Intreeaebegreppet 

Intressebegreppet tillhör de notoriskt svårhanterliga begreppen i stats

kunskapen* Här används âet om den positiva relationen till en målsättning* 

Om n&gon smser att ett politiskt parti företräder en honom närstående 

uppfattning om den "auktoritativa fördelningen av värden med giltighet 

för samhället" och önskar förverkliga en sådan politik» kan det t,ex» 

ligga i hans intresse att g& med i partiet* Sen givna bestämningen av 

intressebegreppet innebär självfallet att intresset skiftar med nivån 

i målhierarkin* Set, som är ett mål i det ena fallet kan vara reducerat 

till ett medel i det andra* Eelationen till en målsättning gör också att 

det kan uppstå svårigheter att fastställa vad, som ligger i någons in

tresse» Det är ju ingen omöjlighet och förmodligen inte heller någon 

ovanlighet att någon anser sig ha intresse av sådant, som inte alls gagnar 

honom* Ben insikten ligger bakom distinktionen mellan subjektivt och ob

jektivt intresse* Det subjektiva intresset är därvidlag förhållandevis 

eksmplieexat* Set uppfattas i allmänhet som någonting momentant, dvs* 

individens tolkning av vad, som i ett givet ögonblick ligger i hans in

tresse* Set objektiva intresset är däremot mera problematiskt* Gemensamt 

för dem, som utnyttjar begreppet 'objektivt intresse', är en strävan att 

komma åt individens "verkliga" intressen* Men i praktiken kan man urskilja 

två principiellt olika förfaringssätt vid bestämningen av det objektiva 

intresset* 

1) Set har för det första använts i bemärkelsen analytiskt intresse* 
Forskaren stipulerar då ett intresse oberoende av individens 
värdesystem* , Bet analytiska intresset behöver för den 
skull inte vara någonting godtyckligt* Man får förmoda att fors
karen gör sådana antaganden om mål och medel att de ter sig rea
listiska mot bakgrund av hans egna värderingar ooh kunskaper om 
"verkligheten"• Så förhåller det sig exempelvis, då man vid studiet 
av internationell pelitik postulerar vissa allmängiltiga "natio
nella intressen" eller då man från marxistisk utgångspunkt talar 
om "klassintressen"^K Om forskaren sedan finner att det faktiska 
agerandet inte överensstämmer med det utifrån antagandena förvän
tade beteendet, kan inte den diskrepansen förklaras med att männi
skorna, staten etc*, inte handlat i enlighet med sina "verkliga 
intressen"* Set analytiska intresset är ju vare sig mer eller mindre 
objektivt än individens subjektiva intressen* 

2) Det objektiva intressebegreppet har å andra sidan satts lika med 
vad en utomstående betraktare anser ligga i individens intresse 
med utgångspunkt från individens egna värderingar och mål* Både 
det subjektiva och det objektiva intressebegreppet får på så sätt 
sin yttersta referenspunkt hos individen själv* Bet subjektiva 
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intresset är något kortsiktigt, âet objektiva aera varaktig*« 
Begreppen skalle sammanfalla om individen handlade rationellt* 
On de inte gör det kan det uppfattas som en konsekvens av de 
tidigare nämnda bristerna i beslutssituationen* Både Sasten ©eh 
Laeswell/Kaplan laborerar med denna distinktion*/. Be senare 
definierar intresse som ett mönster av krav med underliggande 
förväntningar - en definition, som emellertid är väl förenlig 
med den ovan givna* Deras korta inlägg illustrerar pä ett utmärkt 
sätt de svårigheter, som är inblandade då det gäller att avgöra 
vad som ligger i det objektiva, eller som de uttrycker det, det 
"giltiga" intresset* Huruvida ett intresse är "giltigt" eller 
inte skall nämligen avgöras, inte bara på basis av det indivi
duella värdesystemet, utan också med hänsyn tagen till förväntat 
utfall - en uppgift, som Lassw&ll/gaplan tillstår är långtifrån 
enkel* 

Be svårigheter, som inställer sig, då det gäller att genomföra «1 objek

tiv intresseanalys enligt de senare riktlinjerna, får emellertid inte 

undanskymma det faktum att det är den enda aooeptabla vägen* Värderela-

tivismen avvisar i varje fall alla möjligheter att oberoende av individen 

fastställa ett för honom giltigt intresse''• När det här talas om intresse 

är därför individen hela tiden den yttersta referenspunkten* Bet samma 

gäller givetvis det intresseöverensstämmelsebegrepp, som redan urskilts* 

A,2 Intresseöverensstftiamelse 

A*2*1 ^%trejs8jeöverens£ta^e3i8<e ̂  en teoretisk av^ränanin/; 

Be individuella målsättningarna kan vara både många ooh innehållsmässigt 

skiftande* Därav följer att man kan tala om intresseöverensstämmelse i 

flera avseenden* En person kan t.ex. ha som målsättning att skaffa sig 

ett bättre arbete* En annan person kan behöva anställa arbetskraft* Om 

och när det leder till att arbete söks ooh arbetskraft efterfrågas, kan 

det uppkomma intresseöverenastämaelse mellan de båda parterna* Vilka över

gripande målsättningar parterna har, är därvid av underordnad betydelse* 

Ben ena kan sträva efter att minska sina arbetsinsatser! den andra efter 

att maximera sina vinster* Xntresseöverensstäamelse är det dock fråga om, 

så länge som åtgärderna - att söka arbete resp* efterfråga arbetskraft -

är eller av parterna själva uppfattas som imstrumentella med avseende på 

de resp* målsättningarna. Parternas förhållanden till varandra i övrigt 

påverkar självfallet inte heller intresseöverensstämmelsen i detta fail* 

Be kan stå emot varandra i alla andra avseenden, varvid konfliktmönstret 

är kumulativt ooh parterna nästan alltid befinner sig på var sin sida om 

ett tänkt "staket1** Be kan befinna sig i motsättning till varandra i vissa 

avseenden, men vara överens i andra, varvid konfliktmönstret närmast på-
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sinner ob ett "spindelvävsnät"^* Samsa resonemang kan naturligtvis till-

lämpas även på fl erparte förhållanden. Konsekvensen av att flera aktörer 

färs in i bilden blir enbart att antalet tänkbara relationer ökar* Set 

kan t*ex. visa sig att en ock samma person i vissa fall upplever intresse-

överensstämmelse med en aktör» aen inte med andra« Detta är dock ganska 

självklart* Några försök att redovisa de tänkbara alternativen görs där

för inte.:- .. 

Med risk för att framhålla det uppenbara är det värt att dröja vid möjlig

heten att den ena eller den andra parten nisstar sig* Ob san av Överskåd-
lighetsskäl håller fast vid det föregående exemplet, går det att peka på 

ett flertal Böjliga "felkällor"• Ben, som söker arbete« kanske inte alls 

har något att vinna Bed detta just då* Han kan både kortsiktigt ooh lång

siktigt ha aera att hämta» OB han utbildar sig en tid* Det arbete han 

söker kan vara förenat aed uppgifter, SOB inte är förenliga aed hans vär
desystem* Arbetet kanske inte är något reellt alternativ för honom beroen

de på att de nödvändiga kvalifikationerna saknas, osv* Den andra parten 

kan göra sig skyldig till likartade "felaktigheter" ooh, kort sagt, agera 

inkonsekvent aed hänsyn till det egna värdesysteaét och/eller "verklig

heten"* Därför är det ookaå motiverat att göra en distinktion mellan sub

jektiv ooh objektiv intresseöverensstäBaelse* Med subjektiv intresseöver-

ensstämBslse förstås följaktligen aktörens egen tolkning av vad, som i 

ett givet ögonbliek ligger i hans intresse* Den objektiva intresseöver-

ensstäBmelsen är däremot liktydig Bed en intresseöverensstSaaelse utan 

"felslut". Objektiv intresseöverensstäBBelse föreligger således, då aktö

ren är klar över sitt värdesystea, inte misstar sig oa "verkligheten" 

ooh resonerar logiskt* 

Av skäl, soa presenterats i annat sammanhang, är det inte nödvändigt att 

ta hänsyn till alla tänkbara relationer aellan medlemmarna ooh partiet* 

Dèt är aedleaaarnas intresseöverensstäBaelse aed den av partiet förda 
e\ 

politiken, soa är den eentrala variabeln". Uttryckt i systemtermer är 

det den variabel, soa kan förväntas vara avgörande för stödvärdena i all

mänhet ooh därmed också för partiets bestånd soa ett politiskt system* 

Här återstår därför näraast att ge begreppet 'politik* en aera precis 

innebörd än hittills* Eastone pragmatiska avgränsning,där politik sätts 

lika aed krav eller beslut aed inriktning på den auktoritativa fördel

ningen av värden aed giltighet för hela systeaet, får därvid tjäna 

soa riktmärke^^ * Den synen för omedelbart blicken till de centrala be

slutsfattarna, t.ex. partiledningarna* Vilka beslut ooh åtgärder, soa 
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skall räknas till partists politik» fraatg&r följaktligen antingen direkt 

av formuleringen eller indirekt a• sättet att fatta resp* kungöra den* 

Sa partiledare, som uttrycker önskemål om eller kräver att regeringen 

och/eller parlamentet skall vidta den ena eller den andra Åtgärden « 

sänka räntan, ändra valbestämmelserna osv« - företar uppenbarligen en 

politisk handling« Men det är något mera än en personlig politisk handling 

först om och då det klart framgår att partiledaren handlar just i sin 

egenskap av partiledare* Om han t*ex* åberopar sig på beslut oeh bemyndi-

ganden från partistyrelsen eller implicit uppträder som talesman för sitt 

parti, får hans agerande rimligen ses som en del av partiets politik* Ett 

beslut på högsta nivå om exempelvis den interna resursfördelningen måste 

tolkas på samma sätt, eftersom det är, eller i varje fall förutsätts vara, 

bindande på partimedlemmarna i deras egenskap av partimedlemmar* 

Synsättet kan kritiseras från skilda utgångspunkter* Mest allvarlig är 

invändningen att det sker en begränsning till de formella beslutsfattarna. 

Därmed riskerar man att hamna i den fälla, som Baston sannolikt söker 

undvika, då han framhåller att det är medlemmarnas tolkning av besluten 

oeh åtgärderna som gör dem till auktoritativa beslut ooh åtgärder^* Man 

><•»*» komma att bortse från de informella beslutsfattarna* Invändningen 

kan bemötas på åtminstone två sätt* Man kan hävda att undersökningen 

måste börja någonstans ooh att vetskapen att det kan finnas dolda besluts

fattare är en tillräcklig garanti för att problemet inte skall fuskas bort* 

Om en undersökning ger vid handen att "verkligheten" avviker från parti

stadgan så, att det t*ex* finns flera auktoritativa beslutsfattare än vad 

som är fastslaget där, skall analysen följaktligen utformas med hänsyn 

därtill**)* Man kan också - ooh det är en synpunkt, som kommer att vidare

utvecklas längre fram - göra gällande att förekomsten av informella be

slutsfattare inte vållar några svårigheter i det här sammanhanget. Det 

hypotetiska läge, då de formella beslutsfattarna har reducerats till pas

siva verktyg i händerna på personer eller grupper utan formell anknytning 

till de beslutande organen, skulle möjligen kunna utgöra ett undantag* 

Men det är inte givet att ens den extrema situationen är problematisk, 

eftersom besluten rimligen måste "passera förbi" de formella besluts

fattarna, så länge som deras ursprung där är ett vägande skäl till att 
9) 

medlemmarna anser sig bundna av besluten '* 

Mot inriktningen på den centrala nivån kan ookså invändas att de lokala 

oeh regionala partiorganisationerna kommer i skymundan* Det kan uppfattas 

som en brist, eftersom den lokala partiorganisationen, när allt kommer 
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omkring^ är medlemmarnas primära kontaktpunkt med partiet och tillika 

den nivå, där samtliga medlemmar har möjlighet att delta i beslutsfat

tandet via medlemsmöten* Av skäl, som det blir anledning att återkomma 

till längre fram, är det dock inte troligt att begränsningen till den 

centrala nivån får några negativa konsekvenser*̂ * Här kan t.ex* erinras 

om den process, som kan benämnas "politikens nationalisering" och vars 

innebörd är att partiledningarna - framför allt partiledarna - har kommit 
11) i rampljuset på bekostnad av styrelserna på lokal och regional nivå '* 

Man kan förmoda att den processen lett till att flertalet medlemmar både 

är medvetna om och orienterade mot den centrala ledningen* Man kan t*o*m* 

våga påståendet att den centrala ledningen väger särskilt tungt för alla 

de passiva medlemmar, som inte interagerar med den lokala partiorganisa

tionen via medlemsmöten eller på annat sätt* Mycket talar dessutom för 

att det föreligger en betydande överlappning mellan de beslut och åtgär

der, som vidtas på de olika nivåerna i ett massparti verksamt i ett par

lamentariskt flerpartisystem* Ett praktiskt, men väl godtagbart, skäl 

till att inte här uppfatta politik som summan av de auktoritativa beslu

ten och åtgärderna under en given tidsperiod är slutligen att man då 

riskerar att få med sådant, som är okänt för många ooh som inte heller 

uppfattas som auktoritativt beroende på att det härrör från en annan 

lokalorganisation än den relevanta* Om man önskar föra in den lokala 

nivån i analysen, är det således lämpligare att gruppera medlemmarna 

med avseende på lokalorganisationstillhörighet och undersöka intresse

överensstämmelsen med såväl den centrala som den lokala nivån* En sådan 

undersökning kan, för övrigt, kombineras med data om medlemmarnas intres

seöverensstämmelse med till partiet knutna grupper, organisationer eller 

rentav personer* Därigenom skulle man få en säkrare grund att stå på vad 

gäller de lokala partiorganisationernas betydelse i förhållande till 

andra mer eller mindre lösliga subsystem, som kan antas "konkurrera1* med 

de lokala partiorganisationerna om medlemmarnas uppmärksamhet* 

Slutligen kan invändas att den föreslagna avgränsningen av begreppet 

•politik' är alltför vag* Det är en invändning av generell natur* Den 

träffar, med andra ord, med samma styrka oberoende av vilken nivå) den 

centrala, regionala eller lokala; som står i bliokpunkten* Som framgår 

av èen fortsatta analysen uppstår också vissa avgränsningssvårigheter, 

då det gäller att avgöra om ett beslut eller en åtgärd har kommit att 
1 2 )  

inkorporeras i partiets program * Men det är svårigheter på litet 

längre sikt* I ett kortare perspektiv är distinktionen mellan politik 
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och program helt klar* Till politik räknas, kort ooh gott, alla do aukto

ritativa beslut och åtgärder, som under on givo» tidsperiod har fattats 

resp* Vidtagits av beslutsfattarna» Itt besluten sodan kan vara aor eller 

ainäre väl ägnade att väcka uppmärksamhet och skapa engagemang bland med

lemmar och väljare är en annan sak, som i och för sig kan komplicera 

eventuella undersökningar av intres se överens s tâœmeIsen med partiet* Men 

det gör självfallet inte don föreslagna avgränsningen mindre teoretiskt 

lämplig* 

±•2.2 —8ttb^okt^v/oJ^tóiiv analys 

O» man gör dot rimliga antagandet att det finns någon punkt, där intresso-

överens stäamelsen är övervägande positiv eller negativ, får man följande 

logiskt tänkbara kombinationer av subjektiv och objektiv intress©överens

stämmelse • 

Fig. 3* 

1 

. 2 

3 

4 

M«n ic&n ha positiva värden p& båda variablerna, varvid medlemmarna både 

upplever introsseöverensstämmelse och har rätt därtill med hänsyn till 

Såna.'- resp* värdesystem och "verklighetens" beskaffenhet* Set kan före

ligga negativa värden pä båda variablerna, vilket i så fall innebär att 

medlemmarna inte upplever någon intresseöverensstämmelse med sitt parti 

och att omdömet är berättigat* Bilden kan slutligen vara blandad, dvs* 

förete positivt värde på den ena variabeln och negativt värde på don 

andra« 1 det ena fallet anges felaktigt en negativ och i det andra fal

let en 9*§åtiv infcresseSverensatämmelse med partiet* Figuren kan byggas 

ut genom att det samtidigt tas hänsyn till intresseöverensatäaaelsen med 

flora nivåer} t*ex* med både den centrala och lokala partiledningen* Bet 

finns ing* garantier för att intresseöverensstämmelsen med don ena nivån 

är representativ för intres s e överens s tämmels en med den andra nivån} och 

det k*" därför också vara skäl att beakta även de mera komplexa fallen* 

Resonemanget behöver dock knappast föras så långt för att det skall stå 

klart att det är de sammansatta fallen (2-3 i figuren), som kräver mest 

Subjektiv intresse- Objektiv intresse-

överensstämmelse överensstämmelse 

t + 

- . + 

mm 

- w» 
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uppmärksamhet• Om det int« fauns anledning att Klastänka att de finns 

företrådda i "verkligheten", skulle det ja överhuvudtaget late tjäna 

någonting till att laborera ned båda variablerna. De sammansatta fallen 

är därtill ägnade att fungera som utgångspunkter för en diskussion om 

eventuella samband mellan variablerna« 

lär finns visserligen inga empiriska undersökningar att stöda på. Hen 

det mesta talar ändå för att den objektiva intresseöverensstämmelsen 

spelar en "ledande" roll« Om det föreligger olika värden på de båda va

riablerna, kommer således den subjektiva intresseöverensstämmelsen att» 

småningom ooh under i övrigt lika förhållanden» inta samma värde som den 

objektiva intresseöverensstämmelsen. Påståendet är bl«a* baserat på ra» 

tiomalitetsantagandet» varav följer att ett beteende justeras alltefter

som det blir uppenbart att ett misstag begåtts« Att det skulle vara allt

för psykologiskt kostsamt att vidgå en felaktighet är ett teoretiskt 

alternativ» som här kan ställas åt sidan} i varje fall vad gäller medietts-

kåren i stort1 Slutsatsen bygger vidare på föreställningen att ie indi

viduella värdesystemen är stabila} åtminstone till sina huvuddelar« Det 

verklighetsantagandet motiveras bl«a. av att värdesystemen grundläggs 

redan i barndomen« Medlemmarna har följaktligen en "kärnpersonlighet" 

långt innan de ikläder sig rollen som partimedlemmar} något» som partierna 

i ett parlamentariskt flerpartisystem inte kan göra någonting åt, utan att 

gå utöver de konstitutiva reglerna för det övergripande politiska systemet« 

Sen s.k« sociala personligheten som utformas senare i livet» är visser

ligen inte oåtkomlig för påverkan utifrån} t«ex* från en partiledning« 

Men även i det fallet lägger de konstitutiva reglerna vissa hinder i vä

gen^« Sist men inte minst} är "verkligheten"» så att säga» oberoende 

av medlemmarna« Bess beskaffenhet är ju inte direkt avhängig av vilka 

verklighetsföreställningar» som medlemmarna kommit att anamma« Så länge 

som medlemmarna inte är systematiskt avskärmade frän "verkligheten"» har 

de följaktligen ookså reella förutsättningar att korrigera eventuellt 

felaktiga verklighetsuppfattningar. 

Här den objektiva intresseöverensstämmelsen tillskrivs den "ledande" 

ställningen» sker det således i sista hand på grundval av bestämda an

taganden om hur det politiska systemet fungerar« Det parti» som medlem

marna är anslutna till» spelar sannolikt en underordnad» kanske rentav 

negativ roll» i det sammanhanget* Det är t«ez« lätt att föreställa sig 

motiv till att en partiledning finner det ändamålsenligt att manipulera 

medi ems opini onerna « Ur dess synpunkt är rimligen själva intresseöverens-
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stfimmelsen åtminstone kortsiktigt mora väsentlig fin gronder, som den 

vilar på» Int« heller råder det någon tvekan om att partiledningen har 

goda förutsättningar att påverka medlemsopinionerna. Sedan Kiohels under

strök den betydelset sea kontrollen 6Ter nyhetsmedia och andra informa-
15) 

tionskanaler har för ledningen * Hed det system- eller kommunikations-

teoretiska perspektivet har t«o«m. följt att makt har uppfattats som kon

troll över återkopplingsproeesserna i systemet1^* Ben funktions speciali

sering, som ligger i varje uppdelning på ledning resp* medlemmar, ger 

ookså den ett kraftigt övertag till ledningen* Som en följd av att det 

fir dess uppgift att dagligen syssla med problem, som för merparten med

lemmar enbart kan bli en fritidssysselsättning, kommer den att få mera 

fullständig information ooh en bfittre överblick över antalet tillgängliga 

alternativ än medlemmarna i gemen* Ett massparti, som förutom den geogra

fiska indelningen i lokala ooh regionala organisationer ofta kännetecknas 

av att medlemskåren fir uppdelad efter andra kriterier, t*ex* i kvinno

förbund ooh tjänstemannagrupper, ger sannolikt ledningen särskilt goda 

möjligheter att dra nytta av sitt övertag • Sen behöver uppenbarligen 

inte sprida samma informationer över hela linjen, utan kan differentiera 

sina budskap på olika målgrupper i ooh utanför partiet i förvissning» om 

att partimedlemmarna varken har tid eller förmåga att sfitta sig in i ett 

problem i alla 4ess aspekter* Resonemanget skulle kunna föras vidare ooh 

kontentan förbli den samma) att en partiledning har enorma förutsättningar 

att skapa de åsikter den behöver* Det är ookså innebörden i de slutsatser, 

som C* Vright Mills m*fl* "elitteoretiker" kommer fram till, då de dis

kuterar information/propaganda18^* Det hjälper då inte mycket om man i 

likhet med V#0* Key finner god överensstämmelse mellan röstning för ett 

politiskt parti ooh anslutning till det partiets politik* Sådan överens

stämmelse kan ju vara inducerad av beslutsfattarna i partiet i stället 

för att vara resultatet av ett självständigt ställningstagande* 

Därav följer inte att beslutsfattarna i ett politiskt parti alltid beter 

sig enligt ovanstående* De kanske inte har någon tanke på att manipulera 

medlemsepinioneraai ooh frivilligt avstår från att utnyttja sitt övertag 

vis S vis medlemakåren i stort* Men möjligheten finnsf ooh för att på

ståendet emdéxtebjektiva intresseöverensstämmelsens "ledande" ställning 

skall kunna aeoepteras någorlunda reservationslöst, gäller det således 

att peka på faktorer, som är tillräckligt starka för att kunna motverka 

eventuella försök från partiledarna att styra medlemsopinionerna efter 

eget gottfinnande. Det är därvid lämpligt att skilja mellan generella 

faktorer och systemspecifika faktorer* Det sistnämnda begreppet syftar på d« 
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faktorer» som följer av eller åtminstone kan satas ha samband sed. äet 

övargripande politiska systemets karaktär} här ar parlamentariskt fler» 

part isys t eau Mad generella faktarar avsas i analogi dånad da faktorer, son 

kan förräntas vara operativa oberoende av hur dat inklusiva politiska 

systemet är beskaffat* Om ledningens "outputs" med eventuellt vidhängande 

förklaringar vore da anda stimuli, som medlemmarna utsattas för, skulle 

man t«ax* kanna beteckna medlemmarna som mar aliar mindre utlämnade åt 

partiledningen« Hen halt utlämnade skulle da ändå inta vara, eftersom de 

alltid kan utforma sina ställningstaganden oberoende av partiledningen« 

Påståendet, som i likhet med många andra ryms under ration&litetsantagan

dets omfångsrika paraply, kan synas väl trivialt* Man påpekandet är på 

sin plats« Oavsatt hur många faktorer, som "konspirerar* mot medlemmarna, 

är det ju inte givet att de låter sig påverkas av dem« Ett så accentuerat 

beroendeförhållande till den centrala ledningen, som förutsattas i det 

ovanstående exemplet, kan dook betraktas som nära nog uteslutet« I att 

pariamentariskt flerpartisystem kommer rimligen partiets konkurrenter 

mad alternativa tolkningar av dass beteende« Även intressegrupper ooh 

intres saorganisationer fyller liknande funktioner med avseende på infor

mationsutbudet« Medlemmarnas partiidentifikation spelar oekså in i bildan« 

Alla behöver inta identifiera sig med partiet som sådant eller med dass 

program«' Be kan t«ex* känna identifikation med någon till partiet direkt 

aliar indirekt knuten grupp ooh/eller person« 1 samtliga fall är det rim

ligt att räkna med att partiidentifikationen inrymmer något «amant av 

parson- ooh/eller gruppidentifikation1^ * Ju starkare da inslagen är 

dasto mera troligt är det att de personer ooh/eller grupper, sam är före

mål för identifikation, får betydelse som förmedlare av stöd till partiet« 

Se kommer, med andra erd, att fylla samma funktion med avseende på par

tiet som partierna fullgör i förhållande till den inklusiva politiska 

systemet20)« Betta gör att partimedlemmarna med sannolikhat har mara att 

"ta på" än dan centrala ledningens beslut ooh åtgärder* 

Bat liggar nära till hands att rubricera de nämnda faktorerna som system-

specifika* Bet är självfallet också an riktig klassificering i de fall, 

då dat är fråga om konkurrens mellan partierna, "fristående* intresse

grupper ooh intresseorganisationer ooh ett informationsutbud, som inte 

är centralstyrt* Omsatt i systemtermer avses således de fall, då det 

finns en pluralitet mer eller mindre fristående kommunikationssystem, 

vars beslutsfattare både kan ooh också faktiskt ger alternativa tolkning

ar till skeendet i det politiska systemat* Kan när läget beskrivs i de 

tarmarna, framstår gränsan mellan de parlamentariska flerpartisysteman 
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ooh andra slags politiska system som mindre entydig* 1 ds politiska 

system, som aed en egendomlig logik kallas för enpartisystem, finns det 

givetvis ingen konkurrens - i varje fall inte någon öppen konkurrens -

mellan flera partier* Men det kan ändå finnas ett flertal olika kommun!» 

kationssystem, som inte sammanfaller helt och hållet eller står i ett 

hierarkiakt förhållande till varandra» 1 ett enpartisystem med de egen

skaperna kan det uppenbarligen förekomma ett utbud av alternativa ooh 

varandra motsägande tolkningar av "verkligheten"• Inte ens de enparti

system, där de många kommunikationssystemen i stor utsträckning över

lappar med varandra och därtill befinner sig i ett formellt eller infor

mellt hierarkiskt förhållande till varandra, faller helt ur bilden* Sär 

kan växa upp informella intressegrupper kring institutioner som armin, 

industriministeriet osv* Be intressegrupperna kan sedan mer eller mindre 

öppet ge spridning åt sina resp* tolkningar av "verkligheten"« Bet stats

bärande partiet kan också gå en liknande utveckling till mötes* Trots 

förbud mot fraktionsbildningar kan det uppstå ett antal informella in

tressegrupperingar inom det tillåtna partiet» Bessa intressegrupper kan 

i sin tur ge upphov till att det cirkulerar alternativa verklighetstolk-
21 ) 

ningår i det politiska systemet * På de grunderna kan de flesta, kanske 

rentav alla, politiska system sägas ha några, säkerhetsventiler gentemot 

ett åsiktsmonopol* Bet är hela tiden fråga om i stort sett samma uppsätt

ning faktorer) även om de gör sig gällande med varierande kraft* Teore

tiskt kan man t*o*m* föreställa sig parlamentariska flerpartisystem, som 

inte har ett större och mera differentierat informationsutbud än ett en

partisystem med både formell ooh reell toppstyrning* Beslutsfattarna i 

partierna, intressegrupperna sum* i det parlamentariska flerpartisystemet 

kanske inte vill eller anser sig behöva utnyttja de möjligheter, som står 

dem till buds* Men sådana situationer torde knappast vara representativa 

för normalläget* En medborgare i någon av de västerländska "demokratierna1* 

har med all sannolikhet tillgäng till både flera och innehållsmässigt 

mera skiftande tolkningar av t*ex* regeringspolitiken i det egna landet 

än en medborgare i ett politiskt system, där all åsiktspluralism existe

rar vid sidan om det tillåtna* Såtillvida är det också berättigat att 

här tala om systemspecifika faktorer* 

Försiktighet måste emellertid iekttas vid bedömningen av dessa effekter* 

Alla de strukturer, grupper och/eller personer, som kan erbjuda medlem

marna alternativa tolkningar av vad deras egen partiledning företar sig, 

kan ju ha målsättningar, som sammanfaller med partiledningens eller som 

inbjuder till manipulering för andra syften. Be personer eller grupper, 
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sam tjärnar sam identifikationsebjekt för medleamarna, kan t.eac* aas« sig 

ha aast att vinna på att göra gemensam sak med partiledningen även i att 

läge, -där dat föreligger meningsskiljaktigheter mellan dem* Man behöver 

knappast lata länga för att finna rimliga motiv till att sådant handlande« 

Sa oppositionella loan avhållas av dat masta från ovisshet on utgången av 

an eventuell fmaktkamf" till rädsla för att splittra partiet aller under

minera partisaamanhåll ningen» Beslutsfattarna i konkurrentparti erna kan 

för sin dal rantar ansa sig rinna på att sprida felaktiga informationer 

ooh underblåsa existerande vanföreställningar kos medlemmarna i andra 

partier* Sat finns följaktligen ingen garanti för att medlemmarna "träffar 

rätt", bara därför att da exponerar sig för eller utsätts för de elika 

förslag och verkligheteföraställningar om t*«c* det agna partiet, som 

cirkulerar i dat politiska systemet* Man kan möjligen påstå att dat kon

tinuerliga utbudet ar argument ooh motargument ökar sannolikheten för att 

antalet "misstag" bland medlemmarna reduoerasf om inte på kort, så i varje 

fall på lfing sikt* Jämförelsepunkten utgörs då av stt tänkt läge, där det 

inta förekommer något öppet meningsutbyte mellan partier, intressegrupper 

m*m* eller där utbudet ligger på en förhållandevis låg nivå i fråga om 

informationsmängd ooh intensitet« Slutsatsen går ytterst tillbaka på ra

tionalitetsantagandet ooh motivaras särskilt av föreställningen att en 

parson, 90m utsätts för motstridiga informationer, sätter igång an aök-

preoessf om inta annat i syfta att finna argument till förmån för sin 
22) 

ursprungliga inställning '* Set måste doek understrykas att sökprooessen 

inta nödvändigtvis leder till att "riktigt" resultat ooh att andra reak-

tioner också är tänkbara inom ratienalitetsantagamdets ram, varför slut

satsen vilar på något osäker grund* 

Att partiledningens agerande hala tiden, granskas av beslutsfattarna i 

konkurrenspartierna, intressegrupperna ooh av massmedia har emellertid 

effekter på att amnat plan« Set finns åtminstone anledning att misstänka 

att dan kontinuerliga bevakningen påverkar partiledningarna till större 

försiktighet både i utspelen ooh i motiveringarna för dem än vad de annars 

skulle ha iakttagit, eftersom man på ömse håll inta önskar ge moftparten 

ett övarläge i argumentât Ionen • Senna återhållsamhet kan i sin tur ha 

positiva affaktar för medlemmarna» möjligheter att orientera sig i "verk

ligheten", eftersom den rimligen leder till att de mera grova förvansk

ningar faller bort« sam annars kunde ha varit aktuella. 

Slutligen måste erinras om ännu ett förhålland«, sam ofta kammar i skym

undan just därför att d«t är en självklarhet* Alldeles bortsett från vad, 
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som sägs, och hur situationen uppfattas, går det nämligen int« att av

skärma sig från alla följdverkningar och konsekvenser av partiledningens 

beslut ooh åtgärder» Ivern ob medlemmarna skulle vara helt indifferente 
inför politik«! eller ha manipulerats till entusiastisk uppslutning bakom 

den, får de förr eller senare känning av den* Det är givetvis inte lätt 

att tyda orsakerna bakom den Verklighet" man upplever» Se sociala kaasul-

sambanden är svårbestämda ooh tidsfaktorn ned dess eftersläpning kom

plicerar bilden ytterligare2*^• Därför är det sannolikt också enklare att 

bilda sig en uppfattning - den nå vara falsk eller korrekt - ob ett rege
ringsparti än on ett oppositionsparti* Men inte ens i det senare fallet 

är partiledningens beslut ooh åtgärder helt utan följdverkningar« Deras 

ställningstaganden m»m» ger ju upphov till reaktioner frän politiska kon

kurrenter, även om de inte omsätts i beslut rörande den "auktoritativa 

fördelningen av värden ned giltighet för samhället". Häri ligger således 

ytterligare en begränsning på partiledningamas manöverutrynme ooh det 

är därtill en begränsning, son tveklöst är av generell natttr eoh följ

aktligen operativ oberoende av hur det inklusive politiska systemet ser 

ut ooh oberoende av vilka åtgärder de olika beslutsfattarna vidtar» Reso-

nenanget kan konkretiseras ned utgångspunkt från det, son Saston kallar 

"symboliska outputs"« Därmed avses beslut ooh åtgärder, som basuneras ut 

son förmånliga, utan att för den skull gagna adressaten« Uttryckt i deter-

mer, son tidigare har använts här, rör det sig om situationer, där be

slutsfattarna - t»ex. partiledningen - medvetet eller omedvetet manipu

lerar medlemmarna« Som ett exempel på symboliska beslut ooh åtgärder 

hänvisar Saston till snåindustriidkarna i Förenta Staterna« De har, menar 

han, varit tillfreds med. en symbolisk lagstiftning, vars föregivna syfte 

varit att gagna dem, men som faktiskt inte har överensstämt med deras 

intressen2^« Lagstiftningen har, annorlunda uttryckt, bara legat i deras 

subjektiva intresse« Att de reagerade så kan bero på de symboliska gester 

av välvilja, uppmärksamhet ooh omtanke, som har ackompanjerat lagstift

ningen« Att en sådan psykologisk reaktion inte är utesluten framgår, för 

övrigt, av en företagsundersökning, där vetskapen om att de var föremål 

för intresse tydligen hade större effekt på arbetarnas "moral" än de kon

kreta åtgärder, som vidtogs2^« Så långt är allt gott ooh väl ur besluts

fattarnas synpunkt 1 Men såvida man inte gör det mycket orealistiska an

tagandet att den mänskliga målsättningen alltid är att bli föremål för 

positiv verbal uppmärksamhet ooh ingenting annat, måste det finnas någon 

punkt, där "verkligheten" slår tillbaka« Det är lätt att föreställa sig, 

när det gäller så relativt enkla ting som t«ex« belysningen i en fabrik 

eller kreditvillkoren för småföretagsamheten« 1 sådana fall torde man 
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åtminstone kanna fastslå rad, som inte ligger i aktörernas intresse. Kan 

kan förmodligen inte minska ljus styrkan i fabriken bor stycket som helst 

eller kringskära de små företagens kreditmöjligheter hur kraftigt som 

helst och samtidigt vänta sig att de resp* grupperna skall sätta tilltro 

till aldrig sä många påståenden att åtgärderna ligger i deras intresse* 

Följaktligen finns det ookså sannolikt en punkt, där subjektiv och objektiv 

"verklighet" sammanfaller med alla de konsekvenser det har för t.ex. den 

upplevda intresseöverensstämmelsen med partiet* 

Mot den bakgrunden finns det uppenbarligen fog för slutsatsen att medlem

marna) åtminstone på sikt} kommer att uppleva objektiv intresseöverens

stämmelse med sitt parti* Se eentrala beslutsfattarna har visserligen 

förutsättningar för att påverka både de kognitiva och de evaluativa kom

ponenterna i medlemsatti tydorna* Man deras mano ve ru t ryanse är långtifrån 

obegränsat* Politiken måste hela tiden utformas med hänsyn till en rad 

restriktioner* Sen får inte ge utrymme för alltför många "angrepp* utifrån) 

den får inte ligga alltför långt bort från deras önskemål, som fungerar 

sem identifikationsobjekt för medlemmarna) ooh den måste ges en aoeepta-

bel verklighetsförankring* På litet sikt sker nämligen en både kvantita

tiv ooh kvalitativ expansion av medlemmarnas beslutsunderlag* Sen kvanti

tativa expansionen består i att det med tiden blir mera att "ta på" än 

partiledningens uttalanden* Några av de referenspunkterna är dessutom 

omöjliga att rycka undan* Sit hör definitivt den mest tungt vägande fak

torn i det här sammanhanget) nämligen följdverkningarna av dv vidtagna 

besluten ooh åtgärderna* Sen kvalitativa expansionen ligger i att medlem

marna med tiden får se en ooh samma fråga belyst ur flera aspekter* Set 

är visserligen troligt att många medlemmar underlåter att dra fördel där

av* Men det har ingen som helst betydelse för den ovan redovisade slut

satsen* Sen måste äga generell giltighet i den mån rationalitetsantagan

det gäller ooh förhållandet till partiet överhuvudtaget tillmäts någon 

vikt* Om stöter på medlemmar» som längre än andra uppvisar en diskre

pans mellan subjektiv ooh objektiv intresseöverensstämmelse, kan det feno

menet följaktligen förklaras i sådana termer* Medlemmarna kan beskrivas 

som frivilligt eller ofrivilligt avskärmade från det politiska skeendet* 

Sen frivilliga avskärmningen kan i sin tur ses som en konsekvens av att 

en personlig prioritering har placerat politik på en lägre angelägenhets

nivå än hos andra medlemmar* Sen frivilliga avskärmningen kan ookså, 

paradoxalt nog, ses som ett resultat av det motsatta förhållandet) dvs* 

ett starkt politiskt engagemang« Intresset för ooh identifikationen med 

partiet kan vara så stora att alla» eller flertalet, mot partiet kritiska 
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budskap ignoreras under en längre tid. Sen ofrivilliga avskärmningen kan 

för ein del see son en konsekvens ar att medlemmarna lever i periferin 

på grand av sitt arbete eller sin geografiska belägenhet. 

För de teoretiska syftena med det här arbetet behöver resonemanget inte 

föras längre* Analysen kan fullföljas sed utgångspunkt från olika anta

ganden OM medlemmarna* Man kan välja vilken punkt på tidsaxeln sOS helst 

och utgå från vilken kombination av de båda intresseöverensstämmelse-

variablerna son helst* Man kan anta att det korta resp* långa perspekti

vet sträcker sig olika långt över tidsaxeln* Man kan ifrågasätta förut

sättningarna oeh anta att det inte sker någon kvantitativ ooh kvalitativ 

expansion av beslutsunderlaget eller att rationalitet inte föreligger osv. 

Syftet därmed är då givetvis att kunna formulera hypoteser om .medlemsbe

teendet - ooh partiledningens beteende också, för den delen - under olika 

betingelser. Inget teoretiskt resonemang kan emellertid göra anspråk på 

någon förmånsbehandling. Begreppen måste förr eller senare operationali-

seras för att kunna konfronteras med "verkligheten". Bet är den uppgiften, 

som närmast blir föremål för uppmärksamhet* 

4*3 Intresseöverensstämmelse och indikatorsplanet 

Man kan med lätthet föreställa sig ett antal indirekta sätt att "fånga" 

den subjektiva intresseöverensstäauseIsen* Nyss framhölls att den objek

tiva intresseöverensstämmelsen i varje fall i ett längre perspektiv är 

en lämplig indikator på hur medlemmarna subjektivt tolkar situationen* 

Längre fram kommer andra tänkbara indikatorer såsom t»ex. medlemsaktivi

tet att diskuteras. Den mest direkta »ooh förmodligen säkraste - metoden 

är dook rimligen att vända sig till medlemmarna själva* Något annat än 

medlemsdata behövs ju inte, eftersom begreppet enbart çyftar på medlem

marnas tolkning av éen förda politiken* Därför är det i ooh för sig till

fyllest att fråga medi «marna om de på det hela taget är tillfreds med 

sitt parti* Genom att formulera sig i sådana termer löper man visserligen 

risk att få avar, som inte är jämförbara såtillvida, att beslutsunderla

get kan skifta från fall till fall* En person kan basera sitt ställnings

tagande på frågor, som kan ha gått en annan förbi eller vice versa* En 

medlem kan vara mera välinformerad än en annan i ett, flera eller alla 

avseenden osv* Eftersom medlemmarna i det här fallet endast jämförs med 

avseende på huruvida de upplever intresseöverensstämmelse med partiet 
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•lier inte» saknar dock deras skiftande beslutsunderlag betydelse* Där

emot kan det med viss rätt betecknas son långsökt att tala on upplevd 

intresseöverensstämmelse i de fall, då medlemmarna inte har några egna 

preferenser eller saknar uppfattning om rar det egna partiet står. 1 en 

sådan situation fattas ju en av länkarna i den kedja, som medlemmarna 

måste foga samman, för att de skall kunna bilda sig ett omdöme om de 

auktoritativa besluten och åtgärderna* Samma kommentar kan göras om de 

dystra fall, där medlemmarna varken har några egna preferenser eller 

någon föreställning om vad partiet har företagit sig* i andra sidan kan 

det inte heller gärna vara tal om bristande intresseöverensstämmelse. 

En person, som inte kan bilda sig en mening om partiet i den ena eller 

andra frågan, är ju vare sig för eller emot, utan snarast indifferent« 

Att beslutsunderlagen varierar mellan medlemmarna innebär därför inte 

att det är meningslöst att jämföra medlemmarna med avseende på deras 

intresseöverensstämmelse i allmänhet» dvs* deras resp* samlade omdöme* 

Situationen blir problematisk endast i de förmodligen hypotetiska fall, 

då medlemmarna inte kan bilda sig en uppfattning om partiet i något enda 

avseende ooh följaktligen inte kan lämna ett varken positivt eller noga» 

tivt svar på frågan hur de upplever sitt partis politik* Set är dock 

knappast troligt att kategorin 'vet ej* skall svälla till sådana pro

portioner att värdet av undersökningen blir tvivelaktigt*^ * 

Om man väljer att komma åt den subjektiva int re s s eövermnas tämmels en gene« 

att, helt enkelt, be medlemmarna om ett sammanfattande omdöme om partiets 

politik, är det slutligen väsentligt att innebörden i begreppet 'politik' 

specificeras vid frågeställningen* Står den centrala nivån i blickpunkten, 

är det t*ex* nödvändigt att se till att respondenterna inte baserar sina 

omdömen på sådant, som rätteligen skall hänföras till den lokala eller 

regionala nivån* Kravet kan förefalla väl strängt mot bakgrund av vad som 

nyss sagts om beslutsunderlaget* Att beslutsunderlaget kan skifta från 

fall till fall är emellertid en sak, om man känner till vilka gränser 

det är fråga -om, ooh en helt annan sak, om den kunskapen saknas* I det 

första fallet vet man vilka auktoritativa beslut ooh åtgärder medlemmarna 

kan ta hänsyn till, när de formulerar sina sammanfattande omdömen* I 

det andra fallet svävar man däremot i ovisshet på den punkten* Genom att 

ango att det är den centrala nivån, dvs* partiledningen ooh eventuellt 

parlamentsgruppen, som avses, parerar man rimligen för de situationer, 

där influenser från lokal eller regional nivå skulle kunna kasta om bil

don från övervägande positiv till övervägande negativ eller vice versa. 

Att laborera med en enda frågeställning har dock sina nackdelar* Man 
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kanske önskar en differentiering av svaren ned avseende på hur starkt 

aedi emarna upplever intresseövej«ttSiK ii m weise med partiet* Bet kan bedömas 

•om angeläget att införskaffa data om hur den upplevda intresseöverens-

stämmelsen fördelar sig över fältet, dvs* var anslutningen resp* missnöjet 

ligger* Det kan slutligen ookså framstå som intressant att få uppgifter 

om beslutsunderlagen hos medlemmarna* Skälen bakom en expansion av under

sökningen efter någon eller några av de linjerna behöver säkerligen inte 

redovisas i detalj* Samtliga uppgifterna skulle ju möjliggöra jämförelser 

mellan partierna och mellan olika medlemskategorier inom partierna* Om 

undersökningen utformas som en panelundersökning och således upprepas på 

samma population vid åtminstone två på varandra följande tillfälleny går 

det dessutom att göra jämförelser över tidsaxeln* Därigenom skulle man 

t*ex* kunna "inringa* de medieamar, som ligger lågt ned på intensitets-

axeln* Man skulle kanna avgöra om det är något särskilt område, som bär 

ansvaret för att de inte upplever en starkare intresseöverensstämmelse 

ined partiet* Man skulle vidare kanna säga om deras intresseöverensstäm

melse har något samband med att de har ett förhållandevis dåligt besluts

underlag* Hed hjälp av en panelstudie skulle man slutligen ookså kunna 

undersöka huruvida det finns fog för påståendet att somliga medlemmar 

tenderar att vara missnöjda med sitt parti, osv* Av de föreslagna utvidg

ningarna är det bara den första, som ryms under huvudfrågeställningen* 

Här räcker det rimligen med att respondenterna ombeds att själva gradera 

sina resp* omdömen em partiets politik* Se får, med andra ord, klassifi

cera sig själva som helt nöjda, delvis nöjda eller föga nöjda med de auk

toritativa besluten och åtgärderna från partiet. Hur många kategorier man 

väljer att arbeta med, blir en avvägningsfråga mellan den förfining i mät

instrumenten, som anses Önskvärd, och den urskiljning, som respondenterna 

tros vara kapabla till* Set är ett problem, som här skjuts åt sidan* Oav

sett om man väljer tre, fyra ellér eventuellt flera kategorier, är det 

dook värt att hålla i minnet att den minst positiva kategorin på den ska

la, där medlemmarna graderar sin tillfredsställelse med partiet, tillika 

utgör den punkt, där medlemmarna fortfarande upplever intresseöverensstäm

melse med partiet, men bakom vilken det enbart är fråga om negativ intre3-

seöverensstämmelse* Tar den punkten ligger kan utläsas av de svar, som 

kommer in på den första frågan) något, som i sin tur kan kontrolleras 

genom att en motsvarande skala konstrueras för missnöje.* Så snart som man 

önskar gå ftärutöver, blir det dook nödvändigt att laborera med ett fler

tal självständiga frågeställningar* 

Därmed inställer sig ookså ett antal problem* Det km visserligen före
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falla finkelt att ta reda på medlemmarnas intreaseÖYerensstämmelBe »ed 

partiet i ett antal frågor. Set räcker då» skalle man kunna tycka, att 

be medlemmarna deklarera sin inställning till partiet på flertalet, helst 

alla, områden* Men fallt så lättvindigt är det intei ledan kategorisering

en ger t«ex« upphov till en del svårigheter* Huvudkategorierna kan givet

vis lånas från den politiska debatten ned motiveringen att det.är i sådana 

termer, soa både auktoritetspersoner och medlemmar tänker eller kommer att 

tänka* Men problemen är knappast ur världen genom att respendentema om

beds avge ett omdöme om partiets finanspolitik, sooialpolitik, utrikes

politik m*m* fin svårighet hänger samman med att gränserna mellan katego

rierna ofta är diffusa* Ibland förekommer det t*o*m* att beslutsfattarna 

använder sig av potentiella omnibuskategorier såsom t*ex* "ekonomisk poli

tik" • Ett första steg vid planeringen av en undersökning efter de här rikt

linjerna blir ftärför att "rensa utM sådana kategorier* Nästa steg blir att 

ge de återstående kategorierna skarpare konturer än vad de normalt har» 

En annan svårighet har att göra med valet av klassifikationsobjekt* Här 

ger inte heller den politiska debatten någon entydig fingervisning* Ibland 

är det beslutsinnehållet, ibland de sannolika konsekvenserna av ett beslut, 

som tjänar som klassifikationsobjekt* Bet händer slutligen också att be

slutsfattarnas intentioner fyller den funktionen* ProbImmatiken ligger 

ofta latent i den argumentation, som beledsagar s*k* departementsreformer, 

då överväger att inrätta nya ministerier eller att förändra den for

mella ansvarsfördelningen mellan ministerierna* Den aktualiseras, för öv

rigt, i mer eller mindre akut form varje gång parlamentet har att avgöra 

vilket eller vilka utskott, som skall behandla de avgivna propositionerna 

ooh motionerna* Eventuella motsättningar på de punkterna beror inte bara 

på att kategorierna har oklara gränser, utan hänger ookså samman med att 

det finns flera tänkbara klassifikationsobjekt* Om t*ex* utlänningar genom 

auktoritativt beslut i parlamentet ges samma sociala förmåner som det egna 

landets medborgare, kan det med utgångspunkt från beslutsinnehållet falla 

sig naturligt att hänföra beslutet till kategorin sooialpolitik* Men be

slutet har ookså finanspolitiska konsekvenser i det att det förmodligen 

leder till ökade kostnader för staten* Samma beslut kan t*o*m* ha utrikes

politiska konsekvenser därigenom att det försvårar eller underlättar för

bindelserna med vissa främmande makter* Beslutet kan till sist i den poli

tiska debatten uppfattas som taktiskt motiverat* Det parti, som drivit 

frågan, kanske förväntar sig att i framtiden kunna "plocka** röster från 

invandrargrupper, som stannar i landet för gott* Av de tänkbara klassi-

fikationsobjekten förefaller emellertid beslutsinnehållet att vara mest 

lämpligt i det här sammanhanget* De övriga kriterierna har ju först ooh 
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främst dea gemensaaaa nackdelen att de är a våra eller rentav omöjliga 

att tilläapa* Se saalade konsekvenserna av ett beslut är t.ex. både svåra 

att reda ut ooh därtill variabla aed tiden* Syftena kos beslutsfattarna 

är likaledes besvärliga att koaaa åt, såvida man inte inskränker sig till 

de deklarerade syftena, varvid just beslutsinnehållet utgör en lämplig 

indikator* Om aan väljer de kriterierna, blir följaktligen en hel del 

beslut omöjliga att klassificera beroende på att varken effekter eller 

syften har kunnat fastställas* Dessutom - oeh inte minst väsentligt - är 

beslutsinnehållet det objekt, som lättast låter sig klassificeras efter 

de kategorier, som förekommer i den politiska debatten* Som redan fram

gått finns visserligen inga hinder mot att kategorierna socialpolitik, 

utrikespolitik a«a* används, då det är syften oeh konsekvenser, som klas-

sifioeraa. Men i de fallen är det många gånger naturligt att utnyttja en 

sådan kategori som taktik* Set faller sig naturligt, eftersom besluts

fattarna i ett parti med all sannolikhet fattar sina beslut efter tak

tiska överväganden* Ken taktik är ändå en föga lämplig kategori i det 

här sammanhanget* Partiledningarna drar sig förmodligen in i det längsta 

för att öppet diskutera de taktiska aspekterna på sitt agerande) ooh det 

är inte heller troligt att medlemmarna i gemen noraalt tänker i sådana 

baaor* Om man låter beslutsinnehållet vara klassifikationsobjekt, undgår 

aan således att klassificera i termer, som visserligen kan te sig moti

verade för en utomstående betraktare, men sannolikt är fr Stimanti e för fler

talet aedleaaar* 

I oeh aed dessa åtgärder finns förutsättningar.för att "sortera upp" de 

relevanta besluten ooh åtgärderna* Medlemmarna kan t*o*m* förses med en 

fullständig förteckning över de beslut och åtgärder, som är aktuella 

inom raaen för de resp* kategorierna* Därmed minskar också risken för 

att respondentema uttalar sig utifrån varierande beslutsunderlag* Flera 

skäl talar emellertid för att det kan vara lämpligast att enbart belysa 

innebörden ay de resp* kategorierna med några exempel* Förmodligen finns 

inte alltid resurser för en uttömmande genomgång av alla beslut ooh åt

gärder* Ju flera beslut och åtgärder, som står uppräknade under varje 

kategori., desto mindre troligt är det också att respondentema uppmärk

sammar dem) och så länge som det enbart är fråga om subjektiv intresse

överensstämmelse, har beslutsunderlagen mindre betydelse. 



74 

Ën undersökning efter de riktlinjerna ger emellertid inget rättvisande 

resultat med mindre än att den samlande bilden tecknas av medlemmarna 

själva« Bet är ju, åtminstone teoretiskt, möjligt att personer, som är 

nöjda med partiets politik i alla avseenden utom ett, upplever negativ 

intresseöverensstämmelse med partiet just därför att det sista området 

spelar en absolut avgörande roll för dem* Det finns i princip två sätt 

att parera för sådana eventualiteter* Man kan låta respondenterna "vikta" 

huvudkategorierna och. "räkna fram" ett slutomdöme med utgångspunkt från 

de prioriteringarna* Bet förfaringssättet förutsätter givetvis att huvud

kategorierna är uttömmande* Men sådana kategorier går mycket väl att ska

pa. Be från den politiska debatten hämtade kategorierna torde, för övrigt, 

vara tillfredsställande i det avseendet* Men man kan ändå försiktighets

vis välja att be medlemmarna själva om ett samlande omdöme* Av skäl, som 

kommer att tas upp i nästa undersvsniit, är ; den försiktiga vägé»%ekaå den 

säkraste vägen* Även svårigheterna med att komma åt beslutsunderlagen 

summeras enklast i det sammanhanget* 

^objektiv ̂ n^r̂ a^e^v^r^n^ŝ tammel^e 

Ben praktiska tillämpningen av begreppet 'objektiv intresseöverensstäm

melse 1 ger upphov till minst sagt komplicerade uppgifter* Tärdesystemen 

skall fastställas, om än bara i sina politiskt relevanta delar* "Verklig

heten" skall kartläggas, för att därefter relateras till värdesystemen* 

Sammantaget adderar det ihop till ett vördnadsinbjudande antal uppgifter* 

Be övergripande värdena och målen måste fixeras* Deras innebörd måste 

klargöras* Eventuella subvärden och submål inom ramen för de övergripande 

begreppen måste urskiljas* Med utgångspunkt från det gäller det slutligen 

att klargöra de inbördes förhållandena mellan värdena och målen* Nästa 

huvudsteg blir att gå över till den yttre "verkligheten"* Här gäller det 

först att bestämma vad som hänt, dvs* att partiet x har lagt fram försla

get y med innehållet z* Bärefter skall "verkligheten" utvärderas med ut

gångspunkt från de resp* värdesystemen* Utvärderingen måste därvid utfor

mas med hänsyn till de sannolika konsekvenserna av de auktoritativa beslu

ten och åtgärderna, inte enbart med hänsyn till besxutsinnehållen. 

Bet finns - mot den bakgrunden - anledning att fråga sig om inte detta 

är liktydigt med att föreställningen om fullständig rationalitet förs in 

bakvägen. Svaret på den frågan är dock ett tveklöst nej* Om undersökningen 

t*ex* ger vid handen att det inte går att passa in ett beslut i värde

systemet, skall det beslutet inte heller "tvingas in" i det värdesystemet. 
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Mast behöver, med andra ord, inte förutsätta an konsistens, som inte finns* 

På samita sätt kan man avstå frän att ställa medlemmarna inför beslut, åt

gärder eller konsekvenser, som de rimligen inte kan känna till annat in 

i undantagsfall« Partiledningen kanske har lagt fram ett förslag» vars 

sannolika konsekvens är att potentiella väljargrupper lämnar partiet vid 

nästa valtillfälle« Men om medlemmarna inte har uppmärksammat förslaget, 

finns det givetvis ingen anledning att beakta vare sig förslaget eller 

dess sannolika konsekvenser, då det är fråga om att fastställa den objek

tiva intresseöverens atämmeIsen» Han behöver således inte heller göra några 

idealtypiska antaganden om "verkligheten"• 

Det föreslagna förfaringssättet är emellertid ägnat att väcka andra be

tänkligheter. Den objektiva intresseöverensstämmelsen kan ju inte fast

ställas annat än med de individuella medlemmarna som yttersta referens

punkt* Inga begränsningar är därför påkallade med mindre än att man kän

ner till vad, som är normalfall resp* undantagsfall* Innan ett beslut 

tas bort ur undersökning«! måste man följaktligen vara förvissad om att 

dot tillhör de beslut, som med all sannolikhet inte uppmärksammas av med

lemmarna i gemen* Kritiken kan föras ännu ett steg längre* Man kan näm

ligen med visst fog hävda att det överhuvudtaget inte går att sluta sig 

t i l l  d e n  o b j e k t i v a  i n t r e s s e ö v e r e n s s t ä m m e l s e n  m e d  h j ä l p  a v  n å g o n  

uppsättning auktoritativa beslut« Undersökningen må sedan omfatta hur 

många beslut som helst} ooh förutsättningarna för att medlemmarna skall 

känna till dem må vara hur goda som helst* Problemet ligger, kort sagt, 

i att hela förfaringssättet definierar situationen med utgångspunkt från 

beslutsfattarna i partiet2^. Den risken är kanske allra störst, om man 

följer förslaget att inrikta sig på de beslut, som medlemmarna har reella 

förutsättningar att känna till« Man kommer då med all sannolikhet att 

fästa blicken på de frågor, som behandlas längre fram under rubriken 

'tvistefrågor1^^* Därmed avses frågor, som är föremål för allmän debatt 

ooh engagemang bland partimedlemmarna* Det är, med andra ord, samma frå

gor, som beslutsfattarna i partiet förmodligen har särskilt intresse av 

att kontrollera* Den strategiska placering de har i partiets kommunika

tionssystem gör det inte heller osannolikt att de är framgångsrika i sina 

bemödanden* Ris* för att situationen definieras med utgångspunkt från be

slutsfattarna föreligger dook alltid, oavsett vilka beslut det handlar om« 

Föreställningen att beslutsfattarna skulle vara några passiva ombud för 

korrekt eller felaktigt uppfattade medlemsintressen förkastades ju uttryck

ligen i samband med att manipuleringsbegreppet introducerades* Man måste, 

helt enkelt, räkna med att en del medlemsintressen inte blir tillgodosedda 
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•lier tillgodoses endast i mindre utsträckning. Genom att "räkna fram" 

den objektira intreaseöverensstärainelBen med utgångspunkt från auktorita

tiva beslut ooh åtgärder riskerar man således att komma fel i alla de 

fall» där t»es« brister i intresseöverens stäsaelaen beror pä beslut» som 

inte fattats ooh åtgärder? som inte vidtagits* Bet kan v mycket väl fin

nas medlemmar, som varken upplever intresseöverensstämmelse eller bör 

göra det med hänsyn till att partiet varit passivt i någ ot för dem väsent

ligt avseende* På samma sätt kan det finnas medlemmar, som är nöjda med 

att partiledningen ådagalagt passivitet i något avseende} något» som inte 

heller kommer fram om intresseöverensstämmelsen fastställs utifrån en 

uppsättning auktoritativa beslut* Om man följer det förslaget möter där

för» kan det tyokas » e n dubbel fara* Genom att inrikta sig på en uppsätt

ning beslut» som kan varo känd för medlemmarna» kan man komma fel» inte 

bara i de "undantagsfall** dä medlemmarna har ett vidare perspektiv än vad 

som förutsatts, utan också i de situationer» då medlemmarna värderar par

tiet pä basis av vad, som inte har gjorts* Förslaget har emellertid kuxui&t 

läggas i medvetande om att problemet inte är olösligt* Den enda utvägen 

består rimligen i att man vänder sig till medlemmarna själva och låter 

dem ange om de baserat sitt ställningstagande på något annat än de frågor, 

som de konfronteras med i undersökningen* Man kan också explicit förhöra 

sig om huruvida de är särskilt nöjda eller missnöjda med någonting, som 

partiet inte har gjort* Ked tillgång till de upplysningarna är uppenbar

ligen risken för ovanstående felslut minimerad#̂  om inte rentav elimine

rad** 

111t detta underlättar emellertid inte i någon störa« utsträckning för 

den utomstående betraktare, som har att avgöra om den objektiva intresse-

överensstämmelsen skall klassificeras som positiv eller negativ* Den 

bristande konsistensen i värdesystemen kan sätta käppar i hjulen} oeh 

det kan, som sagt, vara besvärligt att komma med meningsfulla uttalanden 

om de sannolika konsekvenserna av de beslut ooh åtgärder, som vidtagits* 

Det finns ingen som helst anledning att underskatta de restriktioner på 

analysmöjligheterna, som följer enbart av ée svårigheterna. Men det rela

tivt sett största problemet är ändå att analysen knappast kan fullföljas 

annat än efter en "djupdykning" i de individuella värdesystemen* För att 

medlemmarna skall kanna tillskrivas positiv eller negativ intresseöverens

stämmelse måste man nämligen oekså känna till hur de ställer sig i de o-

säkerhetssituationer, som förekommer så ofta* Är de överhuvudtaget villiga 

att ta några risker? Bur stora risker är de i så fall beredda att accep

tera? Finns det situationer, där risker helt oeh hållet saknar betydelse 

för ställningstagandena, sum*? Ett liknande resonemang måste föras om det 
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kortsiktiga resp« långsiktiga perspektivet. Är medlemmarna inställda på 

att göra kortsiktiga förluster till förmån för långsiktiga vinster, osv«? 

Set är upplysningar, som förmodligen är omöjliga att få fras, utan att 

det etableras en kontinuerlig dialog med respendenterna* Därav följer 

ookså att intres a eö rer ena s täauaela eunders ökningar av den här karaktären 

är mindre lämpliga för ett större material« Uppgiften att fastställa den 

objektiva intresseöverensstämmelsen är överhuvudtaget förenad med så många 

svårigheter att det, åtminstone i nuvarande läge, är lämpligast att "hålla 

till godo" med indirekta mått* 

Ju närmare det ursprungliga begreppet de valda indikatorerna befinner sig, 

desto mera fördelaktigt är det naturligtvis* Ett alternativ är i så fall 

att begränsa unders ökningen till ett enda område, rentav till en enda frå

ga« Om syftet är att få fram en indikator, utifrån vilken det är möjligt 

att sluta sig till den objektiva Intresseöverensstämmelsen i stort, gällex 

det att välja ett område eller en fråga, som spelar en absolut avgörande 

roll för ställningstagandet till partiet« Genom att begränsa undersöknings

området så radikalt bör det ookså vara möjligt att penetrera inställningen 

till osäkerhet resp« till tidsfaktorn på ett annat sätt än vad, som är 

genomförbart i en totalundersökning* Ett annat alternativ är att inrikta 

sig på beslutsunderlaget i mera snäv bemärkelse och se till medlemmarnas 

förmåga att identifiera partiets ståndpunkter. Sa korrekt verklighetsupp

fattning är visserligen bara en av flera förutsättningar för objektiv 

intresseöverensstämmelse« Men indikatorsvalet är ändå inte obefogat* Bn 

medlem, som är i stånd att peka ut partiets ställningstaganden, har åt

minstone tagit sig förbi en av de potentiella "felkällorna"• Set finns 

då ookså skäl att anta att hans subjektiva intresseöverensstämmelse 

är representativ för hans objektiva intresseöverensstämmelse* Bn medlem, 

som inte bara är okunnig utan dessutom identifierar det egna partiets po

litik med ett annat parti, befinner sig éäremot i en annan situation* I 

det fallet finns det snarast anledning misstänka en diskrepans mellan 

subjektiv ooh objektiv intresseöverensstämmelse. I de fall, då medlemmarna 

enbart är okunniga om politiken i allmänhet, är läget emellertid mera oklart« 

Seras subjektiva intresseöverensstämmelse kan varken tas på allvar eller 

ifrågasättas med samma rätt som i något av de andra fallna} ooh det är 

därför säkrast att inte göra några uttalanden om deras objektiva intresse-

överensstämmelse« Set skisserade förfaringssättet vinner självfallet i 

trovärdighet, om det går att eliminera, eller i varje fall minimera, de 

faktorer, som kan tänkas förvränga undersökningsresultaten. Sit hör effek

ter av värdesystemen med allt vad de kan leda tillf ooh dit hör ookså be

slutsinnehållen* Tärdesystemet kan t«ex« ha ett sådant utseende att det 
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är förenligt med ett fletta! alternativ. Bet mia partiets förslag kan 

ligga så nära det förslag, som framföra frän ett annat parti att det 

egentligen inte har någon betydelse vilket förslag san tar fasta på, OST* 

Några andra möjligheter att hälla direkt uppsikt över värdesysteaen än 

de», som anvisats ovan, finns inte. Uppmärksamheten får därför i stället 

riktas mot beslutsinnehållen. Undersökningen får således i möjligaste mån 

inriktas på frågor, där partierna har profilerat sig från varandra. På så 

sätt undviker man de situationer, då partiernas förslag ligger alltför 

nära varandra» Få samma gång vinner man, för Övrigt, också viss garanti 

för att partiernas ståndpunkter inte är lika förenliga eller oförenliga 

med värdesystemen. 

Båda de indikatorer, sem föreslagits här, har sina brister. En gemensam 

svaghet är att de ännu är empiriskt oprövade* Man vet t .ex. inte om be

slutsunderlaget verkligen har det indikatorsvärde, som antagits. Men den 

svagheten är å andra sidan lätt att komma till rätta med} exempelvis ge

nom att man undersöker om ooh hur beteendet påverkas, när det sker för

ändringar i beslutsunderlaget. Här skall därför bara pekas på några teo

retiskt betingade svagheter, som begränsar indikatorernas användbarhet. 

Sen första indikatorn kan ju uppenbarligen inte utnyttjas annat än då 

det finns något enda intresseområde eller någon enda fråga, som spelar 

en avgörande roll för intresseöverensstämmelsen« Ben andra indikatorn 

är inte heller oproblematisk* Liksom den första är den egentligen en 

partiell indikator* Ben är tillämplig i de fall, då verklighetsuppfatt

ningarna är helt berättigade eller helt felaktiga. Om man önskar använda 

den som Indikator på den objektiva intresseöverensstämmelsen i stort, 

blir det följaktligen nödvändigt att generalisera från de enskilda fallen 

till helhetsbilden. En person, som har ett klart felaktigt beslutsunder

lag i ett avseende, får, med andra ord, antas uppvisa samma mönster även 

i andra avseenden* Huruvida det antagandet är befogat måste 

oekså i sista hand avgöras på grundval av empiriska undersökningar. Bet 

kan dook redan nu sägas ha sannolikheten för sig. Om undersökningsobjekten 

väljs ut på andra än slumpmässiga grunder ooh det sker en inriktning på 

tvistefrågor, är det ookså troligt att undersökningen ger representativa 

data om kunskapsnivån* Sn person, som har ett klart felaktigt underlag i 

tvistefrågorna, har med all sannolikhet en lika dålig grundval för sina 

ställningstaganden även i andra frågor* Om så inte är fallet,; kan det 

«&das t bero på sådant som speoialla prioriteringar eller avskärmning. 

Ben föregående framställningen kan sammanfattningsvis beskrivas som cen

trerad kring tre faktorer* Bet har talats om politik, medlemsintressen 
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och verklighetsuppfattningar. Skälen till att föra ett resonemang i ter

mer av subjektiv och objektiv intreaseöverenaatfimmelse behöver inte upp

repas ännu en gång» Set torde emellertid vid det här laget stå klart att 

det är förenat med stora svårigheter att analysera "verkligheten" med 

hjälp av de begreppen* Om maxi väljer den långa vägen att fixera den objek
tiva intresseöverensstämmelsen, måste man kartlägga värdesystemet för att 

omedelbart därefter ta itu med "verkligheten"• Det samma gäller» om man 

väljer ett område eller en fråga till indikator på den objektiva intresse

överensstämmelsen i stort. "Verkligheten" får, så att säga, sin fulla 

mening först i ooh med att den relateras till värdesystemen* Om man slut

ligen låter beslutsunderlaget - i den snäva innebörden av kunskap om par

tiets politik - tjäna.,som indikator, definierar man likaledes det ena med 

hjälp av det andra* Detta ligger helt i linje med de teoretiska begrepps-

avgränsningarna, men skapar icke desto mindre en hel del problem med av

seende på analysen* I det första fallet blir det nödvändigt att företa 

en tidsödande och sannolikt också manuell framräkning av den objektiva 

intresseöverensstämiaelsen« Samma svårigheter möter, ehuru i mindre ut

sträckning, då ett område eller en fråga görs till föremål för intresse 

på grund av dess avgörande betydelse för medlemmarna* Om beslutsunderlaget 

används som indikator på den objektiva intresseöverensstämmelsen, blir de 

båda begreppen slutligen så sammanvävda med varandra att det ena knappast 

går att utnyttja som en meningsfull prediktor på det andra* Svårigheten 

ligger, mera konkret uttryckt, i att den objektiva intresseöverensstäm

melsen innesluter den subjektiva intresseöverensstämmelsen* Därav följer 

att det vore högst olämpligt att t.ex. korrelera de båda variablerna* Om 

syftet är att formalisera resonemanget ooh därvid utnyttja den ena varia

beln som en förklaringsfaktor på den andra, måste man följaktligen ge en 

innebörd åt begreppet •politik', som är oberoende av de andra begrepps

bestämningarna* £n utväg är då att i likhet med Warren Miller placera in 

politiken på en kumulativ skala* Medlemmarnas intressen eller snarare 

attityder kan klassas på motsvarande sätt* Det samma gäller slutligen 

medlemmarnas perception av partiets politik* Stt högt samband mellan med

lemsattityderna ooh partiets ståndpunkter skulle då komma nära begreppet 

'objektiv intresseöverensstämmelse', medan ett starkt samband mellan med

lemsattityderna och medlemmarnas perception av partiet närmast skulle 

svara mot den subjektiva intresseöverensstämmelsen* Analysen kan givet

vis föras vidare* Så kan t»ex. även kunskapsnivån fogas in i den nedan 

representerade modellen* Med utgångspunkt från ett lämpligt konstruerat 

index på kunskapsnivån skulle man bl.a. kunna besvara frågan i vilken 

grad kunskapsnivån påverkar peroeptionen av partiets politik* 
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Arslutningsvis mäste dock framhållas att den millerska metoden inte hel

ler Sr invöndningsfri* Sen mest allvarliga invändningen är att den förut

sätter att "verkligheten" tvingas in i boxar, seat kanske inte motsvarar 

aktörernas föreställningar* Trots de uppenbara likheterna med intresse-

överensstämmelsebegreppen har det därför inte befunnits lämpligt att sätta 

likhetstecken mellan attityd- och intresseöverensstämmelse* Attitydöver-

ensstämmelsen kan däremot mycket väl föras in som ännu en indikator i 

sammanhanget* Ben av Miller anvisade vägen framstår - och däri ligger 

också dess förtjänst - som en praktiskt användbar lösning mellan två ex

trema punkteri nämligen att gå den långa väg, som omnämnts ovan, eller 

att stipulativt bestämma vari attityderna och intressena består* Bet sena

re är den metodologiskt tvivelaktiga teknik, som använts i många s*k* re-
- 30) 

presentations- eller representativitetsundersökningar' • 

^intre£s^överenss.ta^e]tsei som indikator j^å^iitfJ^tande 

Med inflytande avses vanligen en relation mellan två aktörer A och B, 

där A får B att göra något resp* att underlåta att göra något, som han 

annars skulle ha underlåtit att göra resp* ha gjort'1). Det förefaller 

vara en rimlig utgångepunkt att den, som utövar inflytande, handlar uti

från sina intressen eller åtminstone utifrån sina uppfattade intressen* 

För att intresseöverensstämmelse skall kunna uppkomma fordras även att 

partiledningen har kunskap om aediemsintressena. Bet är visserligen inte 

helt uteslutet att det uppkommer Intresseöverensstämmelse ändå* Men en 

sådan överensstämmelse skulle i det långa loppet enbart vara ett slump

mässigt sammanträffande* Mot den bakgrunden kan man fråga sig em infly

tande- och intresseöverensstämmelsebegreppen skulle kunna användas syno

nymt med varandra* 
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Att den subjektiva intresseöverensetäamelsen inte är någon god indikator 

p& inflytande behöver knappast utsägas* Ben subjektiva intresaeöverens-

stäauaelsen kan ju inrymma en mängd "felaktigheter", däribland manipulering. 

Här den upplevda intresseöverensstämmelsen beror på att medlemmarna l&tit 

lura sig av beslutsfattarna i partiet, kan det i varje fall inte vara tal 

om inflytanderelationer med medlemskåren som styrande element«' Teoretiskt 

skulle »«"t visserligen kunna kasta om begreppen och tolka sådana fall som 

ett uttryok för att beslutsfattarna har inflytande över medlemmarna. Men 

i praktiken strandar det på att det är svårt att skilja det ena från det 

andra* Som framgått av det föregående är det ju långtifrån enkelt att av

göra vad, som i realiteten ligger bakom det ena eller andra misstaget* 

Ma« kan t.ex. både låta lura sig och lura sig själv* Om det skall vara 

tal om medlemsinflytande i det här sammanhanget, blir det följaktligen 

den objektiva intresseöverensstämmelsen, so» träder i förgrunden* Ken 

inte heller här är situationen helt oproblematisk* Garantier måste själv

fallet vinnas för att den objektiva in.tr es seö verens stämmeisen inte är 

något slumpmässigt sammanträffande* Någon annan garanti än tiden går där

vidlag knappast att finna. Ju längre tid det föreligger objektiv intresse

överensstämmelse med partiet, desto större är dock chansen för att slump

faktorn) som rimligen verkar i båda riktningarnay elimineras* Om en under

sökning ger vid handen att den objektiva intresseöverensstämmelsen håller 

i sig över tiden, skulle man följaktligen ha rätt att se det som ett ut-

tryok för medlemsinflytande* 

Inte ens det synsättet går emellertid fritt från invändningar* Det strider, 

helt enkelt, mot alltför många av de gängse föreställningarna om makt- och 

inflytandeutövning* Det står uppenbarligen i kontrast "till uppfattningen 

att inflytandeutövningen är aktiv. För att det skall uppkomma objektiv 

intresseöverensstämmelse räoker det ju.i prinoip med att beslutsfattarna 

i partiet på ett eller annat sätt får kännedom om medlemsintressena. Följ

aktligen det också förekomma intresseöverensstämmelse och enligt det 

här synsättet inflytande, utan att medlemmarna har gjort några som helst 

ngat för att gira sina synpunkter gällande* Det kan t*o*m* före

ligga intresseöverensstämmelse utan att inflytandeutövama själva är med

vetna om det) något, som dock inte är sannolikt i ett längre tidsperspek

tiv* Eftersom det inte finns någonting, som säger att beslutsfattarna in-

kunskap om medlemsintressena direkt från medlemmarna själva, står 

den här synen på inflytande ookså i motsatsställning till föreställningen 

att inflytande utövas genom direkt Interaktion mellan de berörda parternl̂ * 

los av de författare, som laborerar med inflytandebegreppet, skymtar 
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även föreställningen att den, som utövar inflytande, möts av ett medvetet 

motstånd frän den, som är utsatt för påtryckningar**̂ . Eftersom partimed

lemmar och beslutsfattare inte befinner sig i något generellt konkurrens-

förhållande till varandra, kan det många gånger ligga i beslutsfattarnas 

eget intresse att föra en politik, soa överensstämmer med mediemsintres

sena* Något medvetet motstånd från partiledningen behöver det därför inte 

heller vara fråga om. 

Mot bakgrund därav finns det all anledning att närmare undersöka i hur 

hög grad den föreslagna synen på inflytande skiljer sig från den gängse« 

Det är ju, när allt kommer omkring, möjligt att likheterna trots allt do

minerar« Den sist nämnda invändningen går t.ex. ut på att det inte är me

ningsfullt att påstå att det föreligger inflytande i ett läge, där mot

parten kanske ändå skulle ha handlat på ett för Oinflytandeutövaren" för

delaktigt sätt* Det är dook en svaghet, som i större eller mindre utsträck

ning genomsyrar alla inflytandeundersökningar« Några bestämda slutsatser 

om motpartens sannolika agerande i det ena eller andra läget är svåra att 

dra* Man kan visserligen se till hans uttalanden och beteende före "in

flytandeutövningen" • Men uttalandena kan ha karaktär av förhandlingsbud 

ooh beteendet vara en taktisk manöver* Man kan självfallet också se till 

vad som sägs efter det att ett beslut har träffats* Men de uttalandena 

kan i sin tur vara s»k. efterrationaliseringar. Här man låter den objek

tiva intresseöverensstämmelsen tjäna som indikator på inflytandet, finns 

visserligen också den nackdelen att det är besvärligt att identifiera de 

relevanta tidpunkterna i händelseförloppet. Det är, med andra ord, svårt 

att:avgöra när beslutsfattarna fick kännedom om medlemsintressena och 

"inflytandeutövningen" satte in* Därför riskerar man också att till in

flytandekategorin hänföra de situationer, då beslutsfattarna på erfaren

hetsmässiga grunder har anat sig till medlemmarnas intressen och handlat 

utifrån detta* Vid närmare eftertanke framstår emellertid den nackdelen 

som något högst relativt. Iven i de situationer, där en grupp aktörer 

öppet framträder i syfte att påverka en annan aktör, har det ju sina svå

righeter att sätta fingret på den punkt, där inflytandeutövningen sätter 

in. Det är visserligen intuitivt rimligt att börja räkna från den tidpunkt, 

då aktörerna tillkännager sina avsikter och/eller kommer i kontakt med 

varandra. Men det är givetvis ingen garanti för att motparten påverkades 

först vid den tidpunkten. Det systemanalytiska perspektivet drar uppmärk

samhet till att det i längden inte kan förekomma intresseöverensstämmelse 

mellan två aktörer utan något informationsflöde dem emellan} annat än 

under mycket speciella betingelser* För att det skall kunna inträffa 

krävs att parterna har identiska värdesystem, lever i samma "verk
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lighet" och som eu följd därav anlägger sasma perspektiv på tillvaron* 

Men det är så restriktiva villkor att de utan vidare kan lämnas åt sidan* 

Oavsett var och när inflytandeutövningen sätter in, finns det följaktligen 

åtainstone i det långa loppet en garanti för att det ena verkligen konaner 

före det andra* Partiledningen skulle vara oförmögen att fatta beslut, som 

överensstämmer med medlemsintressena, om den inte först hade inhämtat kun

skaper om demi Sett mot den bakgrunden ter det sig också mindre allvarligt 

att man till inflytandekategorin för de fall, där intresseöverensstämmel

sen beror på att beslutsfattarna framgångsrikt har anat sig ,till medlems

intressena* Beslutsfattarnas antecipation baserar sig ju på slutsatser 

från tidigare kontakter med medlemmarna) och i ett längre perspektiv skulle 

uppenbarligen inte ens antecipationen kunna leda till i rit re s 8 e överens s taxa-

melse, om den inte hade föregåtts av sådana direkta eller förmedlade kon

takter* 

Sammanfattningsvis uppkommer således inga större svårigheter av att den 

objektiva intresseöverensstämmelsen ses som ett uttryck för inflytande* 

Hera adekvat är kanske att säga att de svårigheter, som aktualiseras av 

det synsättet, också är företrädda i de mera traditionellt betonade in-

flytais^windersökningarna* Dit hör såväl problemet att bestämma motpartens 

sannolika beteende i ett tänkt läge utan inflytandeutövning som den därmed 

sammanhängande svårigheten att fixera den punkt, där inflytandeutövning 

sätter in* Det kan möjligen inge vissa betänkligheter att antecipation, 

i varje fall kortsiktigt, räknas in i inflytandekategorin* Ken det för

faringssättet är för det första teoretiskt välmotiverat* Om det är resul

tatet och inte tekniken bakom resultatet, som står i förgrunden, har man 

för det andra ett bärbart praktiskt argument till förmån för ett sådant 

förfaringssätt* Just den inställningen gör, för övrigt, att föreställning

en om den aktive inflytandeutövaren, som personligen interagerar med sin 

motpart, inte tillmäts någon större betydelse i det här sammanhanget* 

Ingenting hindrar ju att man placerar in inflytandet på en skala, som 

mäter aktiviteten resp* passiviteten i infly tandeut övningen * Ben objektiva 

intresseöverensstämmelsen kan självfallet vara förenad med både det ena 

oeh det andra* Ibland kan medlemmarna ha handlat aktivt för sin sak* De 

kan ha deltagit i medlemsmöten, ingått i speciella påtryckningsgrupper, 

stått i personlig kontakt med beslutsfattarna, osv* Ibland kan de ha för

hållit sig passiva) underlåtit att delta i partimötena och avhållit sig 

från att komma med några särskilda propåer* Deras passivitet må sedan 

bero på brister i kunskaperna eller brister i intresset* Ingenting hindrar 

heller att man översätter det passiva och indirekta inflytandet i termer 

av aktivt ooh direkt inflytande* Det går då att analysera förhållandena 
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mellan aktörerna ned. begrepp som är kända från de mänga makt- ooh infly-

tandestudiema* Man kan se p& deltagande i församlingar, styrelser, kom

mittéer och nämnder* Man kan undersöka aktörernas förmåga att driva igenom 

sina resp* synpunkter i situationer, där det finns resp* saknas öppet mot-

stint» Man kan försöka uppskatta deras förutsättningar att sätta stopp 

för andra förslag i motsvarande situationer, osv» Man skulle i så fall 

förmodligen komma fram till att det finns ett flertal inflytandenivåer 

ooh inflytandehierarkier« A känner B, som aktivt deltar i partimötena och 

där påverkar den lokala partistyrelsen både direkt och indirekt* C sitter 

i den lokala partistyrelsen och är också ledamot av ett repres entants skap 

på regional nivå, varifrån han påverkar B, E, P, som är styrelseledamöter 

på regional nivå* À är dessutom arbetskamrat med C och har följaktligen 

både direkta och indirekta kanaler till honom med allt vad det kan inne

bära* Exemplifieringarna skulle kunna fortsätta i all oändlighet* Hur 

många inflytanderelationer det kan vara fråga om inses lätt om man be

tänker att var och en av kanske flera hundratusen partimedlemmar kan vara 

inblandade i ett flertal olika relationer med potentiell relevans för de 

auktoritativa beslut och åtgärder, som ledningen vidtar* Detta är också 

förklaringen till att någon sådan undersökning inte gjorts och förmodligen 

heller aldrig kan göras* Här är det dock tillräckligt att ha åskådliggjort 

hur det ena - åtminstone i princip « kan lösas upp i det andra* Sannolikt 

skulle en mer eller mindre ambitiös undersökning efter de riktlinjerna 

avslöja ett flertal fall, där de centrala beslutsfattarna av en eller 

annan anledning saknar tillfredsställande kunskap om mediemsopinionerna* 

En intressant uppgift, som veterligen aldrig har fullföljts, vore att 

undersöka vilka personer eller rollinnehavare, som i det läget förs in i 

bilden* något, som är avgörande för vilka erfarenheter och kunskaper, som 

påverkar aatecipationen* 

Sen existerande litteraturen ger således, åtminstone formellt, utrymme 

för en del kritiska synpunkter mot att intresseöverensstäfflmelse översätts 

i termer av inflytande* Men det saknas inte heller stöd för ett sådant 

resonemang* En författare introducerar t«ez. begreppet »politisk status* 
54.) 

ooh menar därmed beaktande av "politiska" preferenaer'• En person har 

således politisk status om och i den utsträckning det tas hänsyn till 

"politiska" åsikter* Dessa åsikter kan man, sägs det, sluta sig till 

mot bakgrund av personens förutvarande beteende* Om man inte har några 

sådana bakgrundskunskaper att falla tillbaka på ooh därtill saknar direkta 

eller förmedlade kontakter med personen i fråga, kan man, framhålla det 

vidare, använda sig av hans sooioekonomiska ställning som indikator* En 

person, som är industriidkare, antas ha vissa åsikter just därför att 
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hod är industriidkare« In annan person» som är Indus triarb e tar*» tillskrivs 

•isa« åsikter just på grund ar att han tillhör kategorin industriarbetare 

o«h följaktligen sannolikt uppvisar egenskaper» som är typiska för indu

striarbetare« Det är uppenbart att begreppet 'politisk status* i det fal» 

let täcker in flera av de fenomen, som här räknas in i inflytandekatego-

rin'"^« Sn arman författare talar om de anteciperade reaktionernas regel 

("the rule of anticipated reactions!f) ooh ser däri ett lämpligt instrument 
36) 

för att analysera det politiska beteendet « Till och med Bachraoh & 

Barat*» vars synsätt annars ligger väl i linje med föreställningen om den 

aktive inflytandeutövaren» som står i direkt kontakt med sin motpart» kan 

anföras till stöd för det ovan förda resonemanget**^ « Det är deras analys 

av begreppen 'decision-making' och 'non decision-making' » som åsyftas« 

Där görs i polemik mot både "pluralister" och "elitteoretiker" en distink

tion mellan beslut» som är resp« icke är funktionella med avseende på be

slutsfattarnas egna värden ooh. mål* "Hon decision-making" definieras där

efter som beslut» vars syften är att förhindra att det fattas andra beslut» 

som är dysfunktionella med avseende på beslutsfattarnas målsättningar« 

Begreppsavgränsningen kan kritiseras) inte minst därför att det saknas 

klara gränser mellan begreppen« Intressant i det här sammanhanget är emel

lertid vad som hänförs till kategorin 'icke beslut'« Dit hör bl«a« beslut 

att hålla inne med ett förslag på grund av att förslaget förväntas ge upp

hov till alltför negativa reaktioner» dvs« antecipation« Dit hör också 

alla de situationer» då ett potentiellt farligt förslag stoppas upp av 

beslutsfattarna i systemet^ « Det är visserligen svårt att förstå vad 

det är för poäng med att studera sådana förhållanden ned hjälp av de snä

va makt- och inflytandebegrepp m«m«» som förekommer hos Bachrach och 

Barate« Däremot är det tydligt att intresseöverensstämmelsebegreppet 

passar väl in i bilden« Genom att låta den objektiva intresseöverensstäm« 

melsen vara indikator på inflytandet fångar man även de fall» där med

lemskraven inte kommer fram eller inte hörsammas och där medlemmarna följ

aktligen saknar inflytande« 

Inledningsvis frågades det om intresseöverensstämmelsebegreppet kunde 

användas synonymt med inflytandebegreppet« Det torde nu stå klart att 

svaret på den frågan måste bli nekande« Det beror då inte bara på att 

den subjektiva intresseöverensstämmelsen har befunnits sakna allt indi

katorsvärde i sammanhanget och på att den objektiva intresseöverensstäm

melsen enåast har accepterats med vissa kvalifikationer« Det kategoriska 

uttalandet bottnar i stället i insikten att det inte föreligger något nöd

vändigt ömsesidigt samband mellan begreppen 'objektiv intresseöverensstäm

melse1 och 'inflytande'• Det finns visserligen goda skäl att se den objek
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tiva intresseöverensatämaelaen som en indikator på inflytande, dvs* på 

att medlemmarna har fått sina intressen tillgodosedda av beslutsfattarna 

i partiet* En person, son har inflytande över en annan person på ett eller 

flera områden, behöver dook för den skull inte ha intresseöverensstämmelse 

ned den andra personen* Hans intresseöverensstämmelse kan tvärtom mycket 

väl vara negativ både på det subjektiva och det objektiva planet* Ått det 

förhåller sig så är lätt att inse om man tänker på relationerna mellan två 

aktörer, t«ex* två stormakter, som befinner sig i ett konkurrensförhållan

de till varandra* USA har »ed all sannolikhet haft ett avsevärt inflytande 

över Sovjetunionen* Hen man kan för den skull knappast vänta sig att de 

amerikanska beslutsfattarna har subjektiv eller objektiv intresseöverens-

stämmelse med Sovjetunionen, ens på det utrikespolitiska planet* De resp* 

målsättningarna ooh värdena är förmodligen alltför olika för att det skall 

vara möjligt* Intresseöverensstämmelse blir det fråga om först då ooh om 

det ena och/eller det andra värdesystemet förändras* få grund därav finns 

det inte heller någon anledning att överge inflytahdebegreppet* 

Få samma sätt som det förut skilts mellan subjektiv ooh objektiv intresse

överensstämmelse kan det vara motiverat att göra en distinktion mellan 

subjektivt ooh objektivt inflytande* Bet senare är då liktydigt med det 

inflytande, som faktiskt föreligger* Ben, som undersöker objektivt infly

tande» får följaktligen först försöka fastställa vilka mål inflytande

utövaren har för ögonen* Nästa uppgift blir då att se efter i hur hög grad 

dessa mål har blivit uppfyllda, dvs* i hur stor utsträckning motparten har 

hörsammat dem* Be svårigheter, som är förenade.med dylika undersökningar, 

har redan berörts* Till det redan sagda kan dock fogas att undersöknings

resultaten riskerar att bli otillförlitliga i takt med att det sker för

ändringar i aktörernas målsättningar* Bet subjektiva inflytandet syftar 

slutligen på den känsla av inflytande, som kan vara en konsekvens 

av partiarbete, medlemsaktivitet eller rent allmän välvilja från parti

ledningens sida* Bet ligger givetvis nära till hands att anta att det ob

jektiva inflytandet också sätter sina spår på det subjektiva planet så, 

att ett negativt objektivt inflytande i längden raserar den känsla av att 

vara inflytelserik, som kan ha förelegat från början. Begreppsparet sub

jektivt resp* objektivt inflytande skulle, med andra ord, förhålla sig 

till varandra på samma sätt som begreppsparet subjektiv ooh objektiv in

tres s eiverens stämmelse. Bet är emellertid en något förhastad slutsats* 

Bet skulle visserligen stå i strid med rationalitetsantagandet att anta 

att en eventuell diskrepans mellan det subjektiva resp* objektiva infly

tandet kan vara hur stor som helst, hur länge som helst* Men man måste 
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ändå räkna med att andra faktorer än just det objektiva inflytandet på

verkar medi©örnarnas resp« subjektiva inflytande. Bit hör rimligen sådant 

son de egna ambitionerna, uppfattningen om bur stort inflytande andra 

fear resp. bör ha* Följaktligen kan det ooks& även i ett längre perspektiv 

föreligga bristande inflytande i kombination med subjektivt inflytande, 

utan att det på något sätt behöver strida mot rationalitetsantagandet« 

A* A Stödob-iekt 

jtt^jü£kriteri«2A 

Bet vom orealistiskt att se stödet som en odifferentierad helhet* 
"Verkligheten" är sannolikt inte så okomplicerad att medlemmarna enbart 

har tvä alternativ till sitt förfogandet att antingen stöda eller undan

dra partiet som helhet stöd* Hänsyn kommer därför i fortsättningen att 

tas till tre stödobjektf nämligen program, autoritetsstruktur ooh ledning* 

Urvalskriterierna vid urskiljandet av de tre stödobjekten är liksom hos 

Saston deras relevans för omvandlingen av "inputs" till "outputs" ooh 

därmed även för systemets bestånd* 

Förutsättningarna för att den nämnda omvandlingsprocessen skall kanna 

fungera kan sammanfattas i två punkter. Beslut måste för det första kunna 

fattas rörande den auktoritativa fördelningen av värden med giltighet för 

systemet ooh flertalet av dessa beslut måste för det andra upplevas som 

bindande av flertalet medlemmar under större delen av tiden*̂ * Ben easton

ska analysen gäller visserligen uteslutande det inklusiva politiska syste

met, men det är rimligt att uppfatta villkoren som nödvändiga förutsätt

ningar för varje politiskt systems bestånd, oavsett vilken nivå det gäller. 

Be parapolitiska systemen, dit partierna räknas, skiljer sig dook från det 

omfattande politiska systemet bl*a* därigenom att deras medlemmar redan 

"ingår" i det politiska systemet* Bet är ett förhållande, som har omedel

bara implikationer för identifikationen av stödobjekt* Saston talar t*ex* 

om den "politiska gemenskapen" som ett stödobjekt för det politiska syste

met* Begreppet syftar först och främst på den politiska arbetsfördelningen 

i en grupp* För det ändra syftar det på den känsla av samhörighet och ge

menskap, som kan vara både en orsak till och en konsekvens av den nämnda 

politiska arbetsfördelningen. Bet senare - samhörighetskänslan - utgör 

ookså måttet på stödet till den "politiska gemenskapen"^^. Kriteriet vid 

urskiljandet av den "politiska gemenskapen" som ett stödobjekt i det poli

tiska systemet är att en förlust av stöd till den skulle utgöra ett hot 
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not omvandlingsprocessen ooh därmed även mot systemet» bestånd* Såtillvida 

är ett positivt stöd till den "politiska gemenskapen" en förutsättning 

för omvandlingsprocessen inom flertalet parapolitiska system* Därav följer 

dook inte att det är tillrådligt att arbeta med ett analogt stödobjekt för 

de parapolitiska systemen* Känsla av gemenskap ooh samhörighet finns sä

kerligen också inom t*ex* de politiska partierna* Men denna partisamman

hållning har vare sig samma innebörd eller konsekvenser» som ett positivt 

stöd till den "politiska gemenskapen"* .Det senare är ju liktydigt med att 

medlemmarna i det politiska systemet har en känsla av att höra samman i 

en politisk arbetsfördelning, oavsett vilken* Att en s& stark sammanhåll

ning skalle känneteckna ett parapelitiskt system kan hållas för uteslutet* 

Konsekvensen därav skalle vara att gruppen som sådan vore överordnad allt 

annat* För ett politiskt .parti skulle det betyda att medlemmarna vore be

redda att ingå i ett ooh samma parti» oavsett vilket eller för vad, bara 

gruppen behålls intakt* En sådan situation är åtminstone teoretiskt tänk

bar för medlemmar i ett nationellt separatistparti, men skulle också sam

tidigt utgöra ett indicium på att stödet till den "politiska gemenskapen" 

håller på att vittra sönder* Bortsett från sådana logiska och empiriska 

extremfall stöder partimedlemmarna» oberoende av partitillhörighet» sanno

likt någon politisk arbetsfördelning för samhället* Ben partisammanhållning, 

som förmodligen firma i partiet, har sålunda en väsentligt mindre räckvidd 

än stödet till den "politiska gemenskapen"* Ben är liktydig med ett högt 

positivt stöd till de beslut och åtgärder, som vidtas i partiets namn* 

Därför kan den subjektiva intresseöverensstämmelsen användas som indikator 

på partisammanhållningen* Men man kan ookså se till sådant som åsiktsstöd, 

röstningsstöd och resursstöd^̂ * Fartisammanhållningen implicerar, med 

andra ord» inget stöd till gruppen partimedlemmar som sådan, utan är ett 

tecken på att medlemmarna stöder partiets politik vid en given tidpunkt* 

Partisammanhållningen är följaktligen en funktion av intresseöverensstäm-

melse och stöd och det är endast i det avseendet, som den är nödvändig 

för partiets bestånd* 

Om hänsyn tas till olikheterna i systemnivå» kan emellertid de ovan nämnda 

förutsättningarna tjäna som riktmärke vid identifikationen av stödobjekt 

för partiet* 

Bet kan vara svårt att ge begreppet 'program' en entydig empirisk bestäm

ning* Saston talar vid sin analys av det politiska systemet i vaga termer 

om värderingar ooh normer som komponenter i stödobjektet 'regimen'^)* 

Logiskt sett är det emellertid omöjligt att föreställa sig en norm, dvs* 
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ett hortativt uttalande, a om inte faller tillbaka på någon värdering» Set 

är inte heller möjligt att föreställa sig «an norm, dra* en handlingsrekom

mendation, som inte går att föra tillhaka på någon verklighetsuppfattning» 

Värderingar och normer står följaktligen i ett klart beroendeförhållande 

till varandra ooh det är därför tveksamt om det, som Easton gör, är till

rådligt att behandla dem separat« 

Varje handling och/eller krav kan självfallet analyseras i termer av vär

dering, verklighetsbeskrivning och norm* Rationalitetsantagandet borgar i 

sig för att både partimedlemmar ooh partiledningar uppvisar viss konsistens 

i sitt beteende* Deras resp* beteenden har, med andra ord, förmodligen något 

minsta gemensamma nämnare vad gäller såväl de normativa som kognitiva kom

ponenterna* Här "program" här urskiljs som ett separat stödobjekt avses 

emellertid något mera än att en partiledning inom vissa gränser är bunden 

av sina egna ord» Begreppet program1 syftar nämligen på det handlingsmönster, 

som ett parti med tiden utvecklar ooh som är ett uttryck för både värde

ringar, verklighetsbeskrivningar och normer* Programmet eller, om man så 

vill, partiets värdesystem existerar således oberoende av vem, som för till« 

fället råkar inneha makten i partiet* Det utgör, kort sagt, en referens

punkt till vilken partiledningens agerande i nuet kan relateras* Det är 

inte svårt att inse vilka kons ekvens erna skulle kunna bli, om det inte 

funnes ett minimum &v stöd till partiets program i denna bemärkelse. Parti

ledningen skulle i ett sådant läge sakna varje möjlighet att legitimera 

sitt beteende med hänvisning till det etablerade handlingsmönstret* Varje 

värdering och också varje verklighetsbeskrivning och norm bakom dess beslut 

eller åtgärder skulle kunna sättas i fråga. Teoretiskt är det tänkbart att 

partiledningen genom övertalning eller genom tvångsåtgärder gentemot med

lemmarna skulle kunna få flertalet av dem att acceptera besluten som bin

dande* Men det säger sig självt att en sådan situation skulle ställa par

tiledningen inför väsentligt större svårigheter än ett läge kännetecknat 

av relativt god uppslutning bakom hela eller delar av det etablerade hand

lingsmönstret* Därest vare sig övertalning eller tvångsmedel är tillfyllest 

för att få besluten godtagna som bindande, skulle omvandlingsprocessen ooh 

därmed ookså systemet bryta samman* 

Att programmet som stödobjekt betraktat måste omfattas av visst positivt 

stöd, för att systemet inte skall bryta samman, är också liktydigt med att 

det etablerade handlingsmönstret sätter restriktioner på partiledningarnas 

rörelsefrihet* De kan inte utan vidare "kliva av" från det etablerade hand

lingsmönstret* Detta är dock inte det samma som att partiledningen skulle 

vara slav under det givna handlingsmönstret* Även härvidlag gör sig den 

tidigare nämnda interdependensen gällande på så sätt att partiledningen 

både påverkas och påverkar* Förhållandet är, med andra ord, dynamiskt, 
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vilket kan illustrera« med hänvisning till beslutsprocesserna inom par

tierna « Som kommunikationssystem betraktade kan Ju partierna s ägas ha både 

"minnen** och "erfarenheter**• Be mest effektiva minnena ooh erfarenheterna 

är lokaliserade hos de fungerande beslutsfattarna, men både partimedlem

marna och befolkningen i stort har sinnen ooh erfarenheter av ooh kring 

partiet* Andra "minnen" ooh "erfarenheter" finns nedtecknade i protokoll, 

skrivna partiprogram a.m. Dessa minnen ooh erfarenheter anger bl.a* hur 

partiet tidigare har handlat, vilka konsekvenser handlandet har gett upp

hov till samt hur partiet har reagerat på dem* Hur kontinuerligt resp« 

diskontinuerligt partiets agerande kommer att bli, beror sålunda pÅ en 

rad faktorer såsom beslutsfattarnas identitet, deras formella ooh infor

mella relationer till varandra ooh till medi emarna samt problemets naturi 

Att beslutsfattarna är knutna till saana kOBumuiikationssystéfe ooh ansvari

ga inför samma klientel kan knappast undgå att ge dem en gemensam referens

ram* Men deras minnen ooh erfarenheter behöver för den skull inte vara 

identiska» Bet, som för den ena spelar en dominerande roll kan ha marginell 

betydelse för en annan osv» Samma problem, dvs» stimuli, kan följaktligen 

ge upphov till olika reaktioner hos beslutsfattarna, varför det inte är 

oväsentligt vilka de Sr» Deras formella och informella relationer till 

varandra ooh till medlemmarna är också av avgörande betydelse, eftersom 

de bestämmer vems minnen ooh erfarenheter, som får påverka beslutet» 

Slutligen är det inte oväsentligt vilket problem det rör sig om. Set kan 

t»ex» röra sig om en helt ny fråga ("sudden issue") utan preoedens eller 

om en fråga, som av någon anledning endast med svårighet kan inordnas i 

det etablerade handlingsmönstret» Bilden inrymmer sålunda inslag av både 

kontinuitet och diskontinuitet» Båda inslagen resulterar i lika hög grad 

av interaktionsprocesserna inom partiet och mellan partiet och dess om

givning» Ledningen vet hur partiet tidigare har agerat, vilka konsekvenser

na har blivit eto» Medlemmarna har också en uppfattning på den punkten» 

Tillsammans bidrar det till att hålla partiet inom ett vissthandlings-

mönster» alldeles oavsett vilka motiven var till att det ursprungligen 

initierades» Samtidigt som det etablerade handlingsmönstret har en åter

hållande verkan är det således inte oföränderligt» Förändringarna kan vara 

små eller stora beroende på hur beslutssituationen förändras» Eftersom 

denna knappast kan förbli konstant över någon längre tid, förändras par

tiets beteende med tiden - förändringar, som i sin tur kan komma att in

korporeras i det etablerade handlingsmönstret» Ledningen bidrar sålunda 

till att omtolka och modifiera partiets program, samtidigt som den är 

bunden av det» 

Programmets innehåll kan givetvis - på denna abstraktionsnivå - inte bli 
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föremål för annat än mycket generella uttalanden* Partiernas existens 

inom ramen för vissa politiska system sätter för det första restriktioner 

på programmen• Sessa måste, kort sagt, ligga inom ramen för de rådande 

samhälleliga värderingarna• Påståendet skall inte uppfattas så, att par

tiernas program måste vara positivt kopplade till den sittande regering

ens värderingar# Det syftar enbart på det förhållandet att det i ett be

stämt samhälle vid en given tidpunkt inte finns utrymme för mer än en 

begränsad uppsättning värderingar® Det är t. ex,högst osannolikt att en 

rörelse baserad på föreställningen om kungarnas gudomliga rätt eller på 

föreställningar om Gudsstaten skulle ha någon framgång i ett samhälle 

som det moderna amerikanska ooh/eller svena ké^. Vilket program som helst 

är helt enkelt inte generellt gångbart. Eftersom partierna som sociala 

fenomen huvudsakligen förknippas med ekonomisk utveckling sätts redan 

därigenom en autonom restriktion på de tänkbara variationerna mellan 

partiernas program̂ } Set positiva stödet till den "politiska gemenskapen" 

som normalt kännetecknar ett politiskt system och sträoker sig utöver 

partigränserna, sätter också autonoma restriktioner på innehållet i par

tiernas program* Stödet till den "politiska gemenskapen" för det politis

ka systemet begränsar dessutom partiledningarnas sanktionsmöjligheter 

gentemot medlemmarna så till vida att dessa inte är helt "hemlösa" utan

för partiet. Att myndigheterna i det politiska systemet, dvs. den sittan

de regeringen, sedan kan finna det lämpligt att försvåra tillvaron för 

personer eller grupper, som uppfattas som ett hot mot de dominerande vär

dena, dvs. de värden som den själv slår vakt om med eller utan omfattande 

positivt stöd, är en annan sak. De regler, som inledningsvis sades känne

teckna det politiska system, vari de studerade masspartiema är verksamma, 

kan givetvis behöva backas upp med sanktioner från myndigheterna i det 

politiska systemet. En partiledning, som medvetet går in för att hindra 

att allmänna val genomföra i enlighet med de konstitutiva reglerna eller 

som söker sätta den parlamentariska proceduren ur spel, kan sålunda komma 

att utsättas för sanktioner från myndigheterna i det politiska systemet. 

Sådana restriktioner på partierna är dock inte större än att de i prin

cip tillåter de tänkbara variationerna inom ramen för de gränser, som 

sätts av de i samhället vid en given tidpunkt rådande värderingarna samt 

av det positiva stödet till den "politiska gemenskapen". Det är därför 

inte anledning att beteckna ett vakthållande kring dessa konstitutiva 

regler som en ålagd restriktion på programmens innehåll. Masspartiernas 

status av "demokratiska" medlemspartier kan däremot betecknas som eh 

självpåtagen restriktion på variationsmöjligheterna i programmens inne

håll. Generellt kan påstås att masspartiernås program av denna anledning 
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inte får stå i motsatsställning till "demokratiska" värden* .uemokrati-

begrçppet är dock så rymligt att det är svårt att tänka sig något ställ

ningstagande, som inte skulle kunna rubriceras som "demokratiskt1* sed 

utgångspunkt från någon av de gängse begreppsbestämningara*^ *̂ Det enda, 

som sed bestämdhet kan sägas, är att programmet inte får syfta till att 

upphäva medlemmarnas rätt att välja ooh kontrollera partiledningen* Ut

över den inskränkningen finns sålunda utrymme för ett stort antal varia

tioner* 

Masspartieraas program kan följaktligen innehållsmässigt befinna sig var, 

som helst inom ramen för de ovan nämnda gränserna* Ju närmar© de ligger 

i förhållande till de samhälleliga värderingar ooh normer, varom utbredd 

enighet råder, desto mindre funktion fyller de som stödobjekt för partier

na* Man kan ju - åtminstone teoretiskt - tänka sig en situation, där pro

grammen är uttryck för så allmänt accepterade värderingar* verklighets

uppfattningar ooh normer, att ingen människa i ett givet politiskt system 

skulle kunna distansera sig från dem* ÅJLla skulle i så fall få ett högt 

stödvärde på programmen och stödet till dem skulle enbart fylla funktio

nen av indikator på stödet till det politiska systemet* Av flera skäl 

är det dock inte sannolikt att en sådan situation inträffar* Såsom be

greppet "program8 uppfattas här är det något mera än en samling värde

ringar på hög abstraktionsnivå* Det kan mycket väl råda allmän uppslut

ning kring ett antal värden såsom "frihêt", "rättvisa" och "Jämlikhet** 

Det är ookså troligt att partierna söker vinna gehör för sina ställnings

taganden genom att framställa dem, som ins trumentella med avseende på 

ett eller flera av de värdena* Men varje ställningstagande implicerar 

först och främst en specifik tolkning av det och/eller de värden, som 

åberopas* I den mån samtliga värden inte går att maximera på samma gång 

anger partiemas s t äl Ini ngs taganden för det andra en prioritering av ett 

värde på bekostnad av ett annat* Allting talar också för att en allmän 

enighet kring en samling värden, deras tolkning ooh inbördes avvägning, 

enbart är ett idealtypiskt tillstånd. Så länge som det råder konkurrens 

mellan partierna finns det nämligen skäl att av den anledningen förvänta 
MÌ) 

sig en differentiering av deras beteende#*i Därtill kommer sedan sådana 

återhållande faktorer, som medlemmarnas förväntningar på sina resp* par

tier, det förhållandet att partierna utgör separata kommunikationssystem 

samt konsistenskravet på ledningen* Allt detta borgar för att partiernas 

program inte saknar relevans som stödobjekt för partierna* 

Det hittills förda resonemanget har satt likhetstecken mellan ett partis 

program och dess etablerade handlingsmönster* Det är emellertid mycket 
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troligt att en undersökning av ett partis ställningstaganden i ett antal 

frågor över en längre tidsperiod skulle ge vid handen att det inte finns 

ett, utan ett flertal, handlingsmönster* Dessa handlingsmönster kan sedan 

vara mer eller mindre fullständigt relaterade till varandra i ett eller 

flera avseenden» Ibland kan ställningstagandena gå att föra tillbaka på 

ett någorlunda välartikulerat system av grundsatser och begreppet 'ideo-
48) 

logi' vara tillämpligt« Ibland kan ställningstagandena vara endast lös« 

ligt integrerade» Huruvida det ens eller andra blir fillet kan förväntas 

bero av faktorer såsom int erakti ons frekvens en inom partiet, dess organisa

toriska enhetlighet och dess kontinuitet. Ju oftare folk samarbetar med 

olika problem, desto mera troligt är det att det kommer att utkristalli-
49) 

seras gemensamma riktlinjer» Ju mera beroende systemkomponentema är av 

varandra, desto större är det sannolikt att behovet av gemensamma rikt

linjer kommer att vara» Ju längre tid en organisation består, desto mera 

troligt är det också att den utvecklar specifika metoder att närma sig 

olika problem - metoder, som sedan blir bestämmande för det fortsatta 

arbetet* Att ställningstagandena kan vara lösligt relaterade till varand

ra innebär dock inte att det inte kan talas om program som ett separat 

stödobjekt» I de fall - ooh det torde vara de flesta - där ett partis 

samtliga ställningstaganden inte går att föra tillbaka till ett och samma 

system av generella grandsatser, får ©tt positivt stöd till partiets pro

gram tolkas såf att medlemmarna stöder flertalet av de handlingsmönster, 

som är avgörande för dem»^°) 

A»å«2. _a^t,orijfce^8s.tr«ktur 

För att ett beslut skall uppfattas som bindande av medlemskåren räcker 

det inte med att de uppfyller vissa krav vad avser innehållet» Det måste 

också finnas någon eller några, som har ansvaret för det auktoritativa 

beslutsfattandet» Annorlunda uttryckt måste det finnas någon och/eller 

några, som har rätt att på föreskrivet sätt fatta beslut för kollektivet. 

Teoretiskt kan man givetvis föreställa sig situationer,där medlemmarna 

i ett parti ad hoc bestämmer vem som skall fatta beslut i en given fråga 

samt likaledes ad hoc stipulerar en beslutsprocedur» Det fordras dock 

ingen större fantasi för att inse att så lösliga arrangemang skulle kanna 

blockera hela beslutsprocessen, varvid systemet skulle befinna sig inför 

ett sammanbrott» 

"Verkligheten" befinner sig emellertid ett bra steg från det nyss nämnda 

teoretiska extremfallet. De flesta politiska och parapolitiska system 
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kännetecknas av att de har en uppsättning auktoritetsroller. Dessa roller> 

anger att innehavarna av dem har ansvaret för det auktoritativa besluts

fattandet och har till sig knutna förväntningar o» både beslutsformerna 

och beslutsinnehållet• Att medlemmarna känner sig bundna av de auktorita

tiva besluten kan följaktligen ses som en konsekvens av att de faktiska 

rollinnehavama agerar inom ramen för de förväntningar, som låder vid 

rollerna. Det forhållandet att innehavarna av auktoritetsrollerna inte 

går utöver de till rollerna knutna förväntningarna gör, med andra ord, 

att medlemmarna uppfattar det som rätt och riktigt, dvs# legitimt, att 

godta deras beslut. Konklusionen måste dock förses med två icke oväsent

liga kvalifikationer: För det första behöver det naturligtvis inte alltid 

röra sig om något medvetet beslut från medlemmarna att anse sig bundna 

av de för kollektivet fattade besluten. Att någon faktiskt innehar en 

auktoritetsroll i partiet kan snarare tas till intäkt för att hans beslut 

också är legitima. Att legitimiteten tillskrivs en avgörande betydelse 

är för det andra inte liktydigt med att ramarna är givna en gång för alla. 

Auktoritetspersonerna kan givetvis, teoretiskt sett, backa upp en svik

tande legitimitetstro med rena tvångsåtgärder, även om de faktiska möjlig

heterna härtill varierar både med systemtyp och systemnivå. Mellan inne

havarna och auktoritetsrollerna råder slutligen också ett ömsesidigt sam

band; så, att innehavarna både är bundna av auktoritetsrollema och kan 

påverka dem**^ . 

De i ett system ingående auktoritetsrollema bildar vanligtvis ett mönster 

dvs» en struktur. Därigenom regleras både de inbördes relationerna mellan 

auktoritetsrollerna och deras relationer utåt. Avsaknaden av en auktori

tetsstruktur skulle i längden mycket väl kunna resultera antingen i att 

det inte gick att fatta beslut för kollektivet eller i att besluten inte 

uppfattades som bindande. Samma läge skulle inträda, därest det inte gick 

att frambringa ett minimum av stöd kring någon auktoritetsstruktur, var

för det är rimligt att identifiera den samma som ett separat stödobjekt 

för partiet. 

Förutsättningarna för att det skall vara meningsfullt att laborera med 

"auktoritetsstruktur" som ett stödobjekt är självfallet att auktoritets

rollema är flera och att systemet utmärks av någon ansvarsfördelning. 

Eventuella "enmanspartier" faller sålunda omedelbart ur bilden. Men där«~ 

emot kan auktoritetsstrukturen med lika rätt urskiljas som ett separat 

stödobjekt i både masspartier och de s.k. kaderpartierna. Skillnaden des 

emellan är i detta avseende endast praktisk till sin natur oeh ligger 
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däri att den population, vars stöd är avgörande för systemets upprätt

hållande, ä» mera explicit angiven vad gäller massp&rtierna. Ben för de 

senare gällande auktoritetsstrukturen. bygger på "demokratiska" värdering

ar i det att ledningen är vald av och ansvarig inför de formellt anslutna 

medlemmarna* Ett negativt stöd till auktoritetsstrukturen i ett massparti 

kan därför tänkas bero antingen på att de "demokratiska" värderingarna 

förkastas eller på att medlemmarna inte ansluter sig till den tolkning 

av de "demokratiska11 värderingarna, som auktoritetsstrukturen är ett ut

tryck för. Liksom vad gäller stödet till programmet kommer ett positivt 

eller negativt stöd till auktoritetsstrukturen att tolkas så» att medlem

marna på det hela taget är nöjda resp. missnöjda med auktoritetastruktu

ren. Bet finns visserligen sannolikt situationer, där medlemmarna är nöjda 

med ii .störa* Men de& är 

rimligt att utgå från att det finns någon punkt, där missnöje eller till

fredsställelse är dominerande. 

Att partiledningen kan urskiljas som ett stödobjekt för partiet har fram

skymtat tidigare. Det är liktydigt med de vid en given tidpunkt faktiska 

innehavarna av de centrala auktoritetsrollema. Utan ledning eller utan 

ett minimum av stöd till någon uppsättning ledare skulle systemet inte 

iniwwA överleva, då det antingen inte skulle kunna fattas beslut för kol

lektivet eller då dessa beslut inte skulle komma att uppfattas som bin

dande av medlemmarna. Bet är emellertid endast de centrala beslutsfattar

na, dvs. de som har att fatta beslut med giltighet för hela systemet, 

som en så avgörande betydelse för systemets bestånd. Under förutsätt

ning att ett negativt stöd till de lokala eller regionala beslutsfattarna 

i partiet inte "spiller överM till den centrala nivån kan systemet mycket 

väl upprätthållas ett lokalt begränsat missnöje till trots. Ett 

parti, som saknar central ledning eller förmåga att frambringa ett mini

ti» av stöd kring någon sådan, skulle däremot stå inför ett sammanbrott. 

Ett positivt stöd till den sittande ledningen kan vara en konsekvens av 

ett samspel mellan ett flertal faktorer. Ledningen kan t.ex. ge medlems

kåren tillräckligt med förmåner - materiella eller immateriella - för 

att frammana ett positivt stöd. Betta har i så fall quid pro quo karak

tär. Benämningen »specifikt stöd' kan också användas. Legitimitetstron 

kftr> vidare vara så grundmurad, att medlemmarna utan vidare sluter upp 

bakom den sittande ledningen. Stödet är då en funktion av det diffusa 

stöd till partiet, som grundlagts på ett tidigt stadium. Be personliga 
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egenskaperna hos partiledarna kan slutligen vara sådana, att de ger upp-

hov till positivt stöd* Ett genomgående tema i framställningen om stöd

objekten har varit att auktoritetspersonerna är bundna av de förväntning

ar, som knyts till auktoritetsrollerna. Stöd kan visserligen framtvingas 

genom tvångsåtgärder eller köpas på en quid pro quo bas# I politiska 

system med de här angivna konstitutiva reglerna har partiledningarna 

emellertid inga möjligheter att tvinga medlemmarna till anslutning. 

Sannolikt har de inte heller tillräckligt med resurser till sitt för

fogande för att kunna tillförsäkra sig om ett högt quid pro quo stöd. 

Legitimitetstron är därför sannolikt en väsentlig komponent i det stöd, 

som utsträcks till partiledningen. 

Ett positivt och/eller ett negativt stöd till partiledningen behöver 

givetvis inte innebära att medlemmarna är lika positiva resp» negativa 

till alla personer i ledningen, men liksom i de föregående fallen antas 

det finnas någon punkt, där medlemmarna är huvudsakligen positivt resp. 

negativt inställda* Eftersom partiledningen inte är identisk med samtliga 

auktoritetspersoner i partiet och eftersom stödet till lokala auktoritets

personer inte nödvändigtvis behöver "spilla över" till den centrala nivån, 

kommer perspektivet ibland att vidgas något. Hänsyn kommer sålunda också 

att t&ä till stödet till den lokala partiledning, som utgör medlemmarnas 

formellt sett primära kontaktpunkt med partiet. 

A»5 Kåar a stödindikatorer 

Bet finns åtminstone två sätt att komma åt stödet bland medlemmarna. Ett 

alternativ är att studera medlemsbeteendet och därav dra slutsatser om 

stöd/sj stöd» Det är den metoden, som kommer till användning, då parti

sammanhållningen uppskattas med hjälp-av data om åsikts-, röstnings- och 

resursstödet. Man undersöker då medlemmarnas uttalanden, deras röstnings

beteende inom partiet och deras insatser i form av tid och/eller pengar 

till förmån för partiet. Metoden är problematisk ur två avseenden. Den ena 

svårigheten är av praktisk naturj den andra mera teoretisk till sin karak

tär. Det krävs uppenbarligen en betydande forskningsinsats för att över

huvudtaget få fram representativa data om t.ex. åsiktsstödet. Forskaren 

har ju inga garantier för att de medlemsuttalanden han kommer över är 

representativa ens för de medlemmar, som de härrör ifrån. Därtill kommer 

också att alla medlemmar inte går att placera in på samtliga jämförelse

axlar. En person, som inte deltar i partimötena, har självfallet inget 

röstningabeteende.i den ovan nämnda bemärkelsen. Ur teoretisk synpunkt 

Anmt De personliga egenskaperna kan självfallet som bl.a. Dahl påpekar 
på kort sikt vara en komponent i legitiaitetstron. Se Dahl, Stadera 
politisk analys, sid. 47-50. Sådant stöd faller huvudsakligen inom 
kate&orin diffust stöd. 
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är det dock mera allvarligt att dylika stöddata inte tillåter några säkra 

slutsatser om stöddistributionen, dvs stödets fördelning på stödobjekt* 

En person, som fäller positiva omdömen om sitt parti, kan ha ett flertal 

olika stödkombinationer« Bet samma gäller den medlem, som på partimötet 

röstar för ett från den oentrala ledningen härrörande förslag« Samma 

kommentar kan självfallet också göras om dem, som på ett eller annat 

sätt ställer resurser i form av tid eller pengar till partiets förfogande. 

Av de skälen kan det vara motiverat att skaffa fram direkta mått på stö

det. Förfaringssättet är då i princip identiskt med det, som föreslogs i 

samband med att den subjektiva intresseöverensstämmelsen avhandlades. 

Medlemmarna - eller ett representativt urval medlemmar - tillfrågas, helt 

enkelt, om de på det hela taget sluter upp bakom den oentrala partiled

ningen, programmet ooh/eller auktoritetsstrukturen. Det enda problemet i 

det här sammanhanget är att några av begreppen har definierats på ett 

sådant sätt, att de sannolikt inte är omedelbart gripbara för responden-

texna. Uttrycket 'program' torde t.ex» föra deras tankar till de skrivna 

program - principprogram och/eller handlingsprogram - som partiet kan ha. 

Begreppet 1auktoritetsstruktur1 torde överhuvudtaget inte ge några be

stämda associationer alls. För att undvika missvisande undersökningsresul

tat Btåste man således formulera frågeställningarna på ett sådant sätt, 

att begreppsinnehållen fångas. Begreppet 'program' täcks t.ex. bäst in 

genom att det frågas efter inställningen till de åsikter och handlings

sätt, som partiet traditionellt har stått för. Frågeställningen innefat

tar, som synes, två komponenter. Set är ett förhållande, som kan medföra 

komplikationer. In del respondenter kan ju vilja markera att de stöder 

den ena komponenten, men inte den andra. Svårigheten kan pareras för 

genom att frågan spaltas upp i två delfrågor. Av skäl, som redan angetts, 

är det dock viktigt att den slutliga sämmanvägningen görs av responden-

teroa själva. Yalet av frâge s t ällning i samband med aukto ritet s s trukturen 

är mera problematiskt. Bet ligger t.ex. nära till hands att använda legi

timitetstron som en indikator på det stöd, som riktas till auktoritets

strukturen. Men den lösningen är tvivelaktig, eftersom legitimitetstron 

inte bara hänger samman med auktoritetsrelationerna i partiet. Ben kan 

ju, såsom redan framgått, också bero på att respondentema gillar inne

hållet i de beslut och åtgärder, som vidtas av aukt ori te t s rol1s innehavar

na. Legitimitetstron kan sålunda ange mera, eventuellt någonting helt 

annat, än stödet till auktoritetsstrukturen. Man kan även tänka sig att 

i uppfattningen att partiet är resp. inte är "demokratiskt" se ett mått 

på auktoritetsstrukturen« Bet innebär att man "går påu det värde, som 

auktoritetsstrukturen i masspartierna bygger på. Men inte heller den 
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vägen är framkomlig. Problemet är identiskt med det föregående. Svaret 

på frågan kan ange mera, eventuellt någonting Kelt annat» än stödet till 

auktoritetsstrakturen. Orsaken därtill är givetvis att demokratibegrep

pet används i de mest skiftande sammanhang, bl.a. för att klassificera 

beslutsinnehåll. Medlemmarnas omdöme om den ansvarsfördelning, som tagit 

form i partiet, är i stället det närmaste man kan komma stödet till auk

toritetsstrukturen. Med ansvarsfördelning avses då inte enbart den an

svarsfördelning, som är formell i den meningen att den slagits fast i 

partistadgan eller motsvarande dokument. Dit räknas också den ansvars- ^ 

fördelning, som är formell i den meningen att den kommit att ingå i praxis 

Detta kan åskådliggöras genom att det i anslutning till frågan hänvisas 

till relationerna partikongress/partiledning, representantskap/partiled-

ning och förhållandena inom ledningen. Här kan det naturligtvis också 

vara tal om informella relationer. En auktoritetsrollsinnehavare kan ha 

tillskansat sig en annan position än den, som är hans enligt stadga 

och praxis. Det samma kan gälla en struktur och/eller ett organ i partiet. 

Av den anledningen kan det vara lämpligt att även här spalta upp fråge

ställningen på två delari en avseende den formella auktoritetsstrukturen 

och en annan avseende den informella. Det finns emellertid ett tungt vä

gande skäl mot en sådan lösning. Man riskerar, kort sagt, att tvinga på 

respondenterna en referensram, som kanske inte är naturlig för dem. Där

för kan det också vara lämpligt att reservera en dylik frågeställning 

till en eventuell följdfråga, vars syfte är att kartlägga grunderna till 

ett eventuellt negativt stöd till auktoritetsstrukturen. En annan lösning 

är självfallet att genom förundersökningar skaffa fram data om effekterna 

av att frågeställningen tas med resp. lämnas därhän i den första omgången. 

Samtliga stödobjekt kan relateras till medlemmarnas värdesystem på samma 

sätt, som politiken relaterades dit, då det gällde att fastställa om den 

upplevda intresseöverensstämmelsen var objektiv eller inte. Frågeställ

ningen blir då huruvida det verkligen ligger i medlemmarnas intresse att 

sluta upp bäkom resp. ta avstånd från den centrala ledningen, programmet 

och/eller auktoritetsstrukturen. Det kräver emellertid en arbetsinsats, 

som inte förefaller motiverad. Sambandet mellan intresseöverensstämmelse 

och stöd har redan klargjorts. Den objektiva intresseöverensstämmelsen 

har dessutom tillskrivits en "ledande* ställning. Det är slutsatser, som 

ytterst vilar på rationalitetsantagandet. En medlem, som har negativ 

intresseöverensstämmelse, utan att det, ens på sikt, avsätter några som 

helst spår på hans stödvärden, beter sig uppenbarligen irrationellt. 

Det samma gäller dem, som underlåter att korrigera sina misstag trots 
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att det skulle vara möjligt. På de grunderna vågar man också anta 

att stödvärdena åtminstone på sikt faktiskt svarar mot mediemsintressena* 

Med utgångspunkt från de nämnda stödobjekten går det att räkna fram ett 

flertal logiskt tänkbara stödkombinationer« Det kan finnas medlemmar, 

som stöder den centrala ledningen, men uppvisar negativa stödvärden på 

de andra objekten. Indra medlemmar kan stöda programmet, men inget annat 

av stödobjekten, osv. Teoretiskt finns det ingenting, som hindrar att 

dessa - och de andra logiskt tänkbara - stödkombinationerna är empiriskt 

företrädda. I det föregående har visserligen gång på gång understrukits 

att partiet måste ha ett visst minimum av stöd till vart och ett av stöd

objekten för att överhuvudtaget kunna bestå. Men det är självfallet inte 

liktydigt med att samtliga medlemmar alltid måste ha övervägande positiva 

stödvärden till samtliga stödobjekt. Ett sådant antagande skulle, för 

övrigt, strida mot det tidigare noterade förhållandet att medlemmarna kan 

skilja sig åt med avseende på identifikationsobjekt. En del medlemmar kan 

t.ex. vara att föra till kategorin programidentifierare ; andra till 

kategorin partiidentifierare . I litteraturen framhålls ofta den första 

kategorin som mera ägnad än andra att komma i kollisionskurs med ledningen 

eftersom programmet, inte partiledningen eller partiet som sådant, utgör 
54) 

den primära referenspunkten. De olika prioriteringar, som medlemmarna kan 

ha och med sannolikhet också har, gör självfallet att det inte går att få 

fram någon totalbild genom att lägga ihop det stöd, som ges till vart och 

ett av stödobjekten. Den programidentifierare, som stöder programmet, men 

inget annat stödobjekt, kan mycket väl ha ett totalt sett positivt stod 

till partiet* Hans uppslutning bakom programmet väger då tyngre än av

ståndstagandet från ledningen och auktoritetsstrukturen! 

Tillsammans med andra verklighetsföreställningar medger rationalitets

antagandet en utvärdering av de tänkbara stödkombinationema. Det har 

t.ex. framhållits att partiledningen är bunden av programmet och tvingas 

hänvisa till detta i syfte att legitimera sina beslut och åtgärder. En 

person, som inte stöder programmet, kommer förr eller senare att påverkas 

av det förhållandet. Hans intresseöverensstämmelse med partiet kan komma 

att slå över i negativt) något, som i sin tur kan ge upphov till negativa 

"överspillningseffekter" på stödvärdena i allmänhet. Det finns ingenting 

ödesbestämt över ett sådant utfallj vilket antyds av den avsiktligt för

siktiga formuleringen. Det finns, med andra ord, faktorer, som motverkar, 

eventuellt förhindrar, ett sådant händelseförlopp. Här är inte platsen 

att granska dem. Det sker bäst efter det att omvandlingsprocesserna - av 
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"inputs" till "outputs" - har avhandlats* Problemet aktualiseras Mr, 

därför att en felaktig verklighetsuppfattning kan fungera Just på det 

sättet* 1 det läget finns,ceteris parihus, inget positivt samhand mellan 

det, som medlemmen i exemplet ogillar, ooh de heslut ooh åtgärder, som 

härrör från partiledningen. Följaktligen behöver det inte heller uppstå 

någon negativ intres aeöverens atämaelse med allt vad det irmebät. Av bl.a, 

den anledningen kan det ookså vara motiverat att skaffa fram både percep

tions- och icke-perceptionsdata om stödobjekten« Ilen även det är en upp

gift, som kommer att "tacklas" längre fram*^* 

4*6 Aktivitet/passivitet 

Med medlemsaktivitet avses att medlemmarna deltar i den "demokratiska" 

legitimeringen* Be infinner sig till partimöten, deltar i omröstningarna 

etc. Med passivitet förstås i analogi därmed att medlemmarna inte deltar 

i den "demokratiska" legitimeringsprooessen* 

De aktiva medlemmarna lämnar genom sin närvaro på partimötena ett flertal 

indikatorer på sitt stöd. Bet vållar t»ex* inga större svårigheter att 

fastställa om en aktiv medlem uttalar sig positivt eller negativt om par

tiets program, om han röstar för eller emot eller eventuellt avstår från 

att rösta då förslag rörande eller härrörande från den centrala ledningen 

kommer upp, om ooh hur mycket tid och/eller pengar han lägger ned på fri

villigt partiarbete. Här det kommer till deppassiva medlemmarna blir bil

den emellertid betydligt mera komplex» Set enda som, utan vidare under

sökning, kan fastslås är att de ger partiet ett visst resursstöd genom 

sitt fortsatta medlemskap* Därigenom bidrar de till partikassan samtidigt 

som de hjälper till med att upprätthålla partiets numerära styrka* Andra 

data är däremot mera svårtillgängliga. Kågra bestämda uttalanden om hur 

de resp* kategorierna förhåller sig med avseende på stödvariabeln är inte 

möjliga annat än efter en intervju- eller enkätundersökning enligt de 

riktlinjer, som drogs upp i det föregående avsnittet* Utan att falla till

baka på några sådana undersökningar kommer emellertid det fortsatta arbe

tet att utgå från premissen att medlemsaktiviteten som sådan inte är en 

tillräcklig indikator på stödet* Att de aktiva medlemmarna inte alltid 

stöder sitt parti i alla avseenden är ju ett påstående, som knappast be

höver beläggas närmare* Set finns därför inte heller någon anledning att 

förvänta sig att alla passiva medlemmar alltid eller aldrig stöder par

tiet i alla avseenden och inte heller någon anledning att förvänta sig 
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att stödet bland de aktiva skulle vara representativ*- för rad, som gäller 

bland de passiva* Bet finns, för övrigt, inte heller några skäl att anta 

att de båda kategorierna uppvisar samma personsammansättning över tiden) 

någoti som manar till försiktighet vid tolkningen av enstaka undersök

ningar"^* En panelstudie vore därför att föredra* Ett annat mera ekono

miskt, men förmodligen mindre tillförlitligt, alternativ är att be res-

pondentema om data för ett längre tidsintervall* 
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Hothänvisningar till Kap» 4. 

1) Se därom Bj/fà, sid. 90-92 resp. Popper, sid. 111-117« 

2) Baston, À Systems Analysis..., sid* 45-47 oah Lasswell/Kaplan, 
sid. 23-24. 

5) För ett liknande resonemang se Rasmussen, sid. 110-112. 

4) Om kumulativa resp. icke kumulativa motsättningar se dessutom 
Dahl, Pluralist Democracy..., sid. 338-370. 

5) Se sid. 33-34* 43-44 i denna avhandling. 

6) Easton, A Framework..., sid. 52-56 och A Systems Analysis».., 
sid. 21-22. 

7) Ibidem, A Framework..., sid. 50« 

8) För ett liknande synsätt se Snyder m.fl., uppsats i Snyder m.fl. 
(red.)* Foreign Policy Decision-Making, sid. 106-109» 

9) Ett mera ingående resonemang därom förs i Kap» j?, underavsnittet 
5*5*2, sid. 137-139 i denna avhandling. 

10) Se t.ex. det resonemang, som förs i Kap. 5 och 7» underavsnitten 
5.5*3 och 7*2.2 (det långsiktiga perspektivet), sid. 139-142 resp. 
201-208 i denna avhandling. 

11) Stein-Rokkan, uppsats i LaPalombara/Weiner (red.)i Political Parties 
and Political Development, sid. 250-253* 

12) Se Kap. 8., underavsnittet 8.1.2, sid. 222-229 i denna avhandling. 

13) De konstitutiva reglerna tillåter inte fysiskt våld eller hot om 
fysiskt våldj och en medlem kan.inte heller förväntas känna sig lika 
uppbunden av sina tidigare ställningstaganden som t.ex. en yrkes
politiker. Se bl.a. sid. 96 och 35 (nothänvisning 35) i denna av
handling. 

14) Distinktionen mellan "kärnpersonlighet" och "social personlighet" 
har hämtats från K.J. Holsti, sid. 251-252. I Easton/Dennis sid. 
84-88, förs ett resonemang, som nära ansluter till detta. 

15) Miohels, sid. 149-166. 

16) Ett sådant synsätt utvecklas i Bachrach/Baratz, sid. 52-63* 

17) För en exposé över alternativa indelningskriterier se Sjöblom, 
sid. 56-59* 

18) Mills, sid. 320-324 och Parry, sid. 56-57* 

19) Sjöblom, sid. 185-190* 

20) Easton, A Systems Analysis*.*, sid. 225-229* 

21) ®rzö«inski/Hunting-ton pekar i sin jämförande studie över USA och 
Sovjetunionen på ett flertal inslag av pluralism i det sovjetiska 
politiska systemet. Se särskilt sid. 202-223* 
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22) Milton J* Rosenberg, uppsats i Hoviand/Rosenberg (red.)t 
Attitude Organization and Change, sid* 15-24* 

23) Baston» A Systems Analysis*««» sid« 392-394» 

24) Ibidem, A Systems Analysis««*, sid* 390-391« 

25) Pfiffner/Sherwood, sid. 101-102« 

26) Tvärtom finns det ibland anledning att misstänka att respondentema 
uttalar sig även om sådant, där de egentligen borde ha svarat Mvet 
ej"« Se Milton J. Bosenberg, uppsats i Publio Opinion Quarterly, Toi« 
XXIV, Ho. 2«, 1960, sid. 332-335. 

27) Bachxach./Barata, sid. 3-16. 

28) Om tvistefrågor se Kap. 5* underavsnittet 5*4»3» den kvalitativa 
reduktionen av kraven, sid. 133-136. 

29) Warren Miller, uppsats i Allardt/Littunen,- (red.)i Cleavages, 
Ideologies and Party Systems, sid. 345-354* 

30) Om det stipulativa förfaringssättet se Kenneth Janda, Representation! 
Representational Behavior, Encyclopedia of the Social Sciences, 
sid. 131476-477. 

31) För en summarisk översikt över makt- och inflytandebegreppen i stats
kunskapen se Rasmussan, sid. 57-61. Ben här föreslagna begrepps
bestämningen överensstämmer med Rasmussens. 

32) Banfield, sid* 3-6, ger uttryck för uppfattningen att inflytande
utövningen sker aktivt ooh genom direkt interaktion. 

33) Dahls operationalisering av inflytandebegreppet i Who Governa? 
vittnar bl.a* om den föreställningen* Se särskilt sid. 332-333« 

34) Agger m.fl*, sid. 51* 

35) Ibidem, sid* 52-53. 

36) Friedrich använder begreppen 'inflytande1 och tentecipation* som 
synonyma med varandra. Se Friedrich, sid. 199-215» 

37) Bachrach/Baratz, sid. 17-27» 36-38» 

38) Ibidem» sid* 43-46« 

39) Baston, A Framework«««, sid* 95-97» 

40) Ibidem, A Systems Analysis«*«, sid« 177-184. 

41) Sjöblom, sid. 85. 

42) Baston, A Systems Analysis«.., sid. 193-194» 

43) Deutsch, The Analysis••*, sid« 77-79» 

44) Baston, A Systems Analysis*.«, sid. 293-297» 

45) Bpstein, sid. 19-31 och LaPalombara/Weiner, uppsats i LaPalombara/ 
Weiner (red.)t Political Parties and Political Development, sid. 19-21« 
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46) Sartori, sid« 3-l6. 

47) Downst sid* 140-141* 

48) För ett liknande resonemang se Björkland, sid. 129-134« 

49) Påståendet att Interaktion leder till attitydöverensstämmelae 
behandlas ingående i Kap* 6., underavsnittet 6.2.3» sid* 163-168 
i denna avhandling. 

50) Ok olika dimensioner på politiken hos ett oeh samma parti se bl.a. 
Sjöblom, sid* 168-174* 

51) Easton, A Systems Analysis..., sid* 205-211* 

52) Bet ovanstående resonemanget bygger på Saston, A Systeas Analysis* 
sid* 159-165 oeh Sjöblom, sid* I83-191 samt vidareutvecklas i Kap* 
underavsnittet 8.1.1. sid* 218-222 i denna avhandling* 

53) Se sid« 59 i denna avhandling* 

54) Sjöblom, sid. 189« 

55) De båda problemen behandlas i Kap* 7 och 8, underavsnitten 7*2*2 
ooh 8*1*2, sid* 195-208 resp* 222-229 i denna avhandling* 

56) för en liknande synpunkt se Elvänder, sid* 75-76* 
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D^KESSlÖYEEMfSSllMm^E OCH IHFOHMATIOilSFLÖDM* 

5.1 Medlemskap och medlemsaktivitet  

j2_._1_.1_ __en hi£tori_s]c infaJJLjavlnkel 

Den amerikanske statsvetaren Leon D. Epstein har lanserat en hypotes 

om "smitta frän höger", soia innebär att mas spart i erna håller på att 

förlora sin särprägel. Själva, uttrycket "smitta från höger" är till

kommet i polemik mot den av fransmannen Maurice Duverger förfäktade 

uppfattningen att raasspartiet som partityp inte bars skulle vara en 

innovation av den politiska vänstern» utan att även den politiska högern 
1 \ skulle tendera att följa efter » Som stöd för sin raothypotes pekar 

Epstein på den nedgång i antalet anslutna medlemmar, som inträffade i 

ett flertal partier - socialistiska eller ej - under mitten av 1950-

talet och början på' 1960-talet. 

Att ett parti i längden inte kan hålla på att förlora medlemmar, utan 

att dess ställning som masaparti till slut kommer i fara säger sig 

självt. Men uppgifter om medlemsutvecklingen måste också tas med skep

sis och eventuella slutsatser av des göras försiktiga. Dubbelräkning 

förekommer exempelvis ofta på grand av att en och samma person kan vara 

med i ett flertal grupper och/eller organisationer, vars medlemmar auto-
2) 

matiskt betraktas som anslutna till partiet ' « Mediemskapskriterierna är 

inte heller helt identiska mellan partierna. I somliga partier räknas 

sålunda medlemmarna i ungdomsförbunden inte med i den officiella stati

stiken, beroende på att ungdomsförbunden trots ett nära samröre med 

moderpartiet har en formellt fristående ställning. De medlemsförluster, 

som Epstein redovisar - i vissa fall förluster av hundratusentals med

lemmar - är dock så störa, att de rimligtvis befinner sig utanför den 

statistiska felmarginalen"« Men medlemsförlusterna medger för den skull 

inga långtgående slutsatser. Sjunkande medlemssiffror säger ju i och 

för sig ingenting om medlemsaktiviteten, som är det centrala för par

tiets ställning som massparti» Här ett parti förlorar flera medlemmar 

än vad, som uppvägs av nyrekryteringen, försvinner visserligen en po

tentiell aktivitetsbas, men medlemsstatistiken säger ingenting om dem, 

som lämnar partiet, om dem, som är kvar eller om eventuella effekter 

av medlemsavtappningen. Det är möjligt att bortfallet består av passiva 

medlemmar} att de återstående medlemmarna huvudsakligen tillhör katego-
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ria aktiva saint att medlemsbortfallet rentav stimulerar de kvarvaran

de medlemmarna till mera medlemsaktiviteto Bet motsatta förhållandet är 

naturligtvis också logiskt tänkbart. Så länge som det inte handlar om 

en både kontinuerlig och irreversibel process, behöver emellertid inte 

ens det extremfallet leda till att partiet förlorar sin karaktär av 

massparti. 

Trots att det är felaktigt att sätta likhetstecken mellan medlemskap 

och medlemsaktivitet är det i praktiken svårt att komma med förklaringar 

till en nedåtgående medlemskurva, utan att samtidigt tangera förutsätt

ningarna för medlemsaktivitet. Set gäller inte minst de förklaringar 

Epstein anför. Han anlägger ett historiskt perspektiv och ser medlems-

avtappningen mot bakgrund av de förändringar i utgångsläget, som rim

ligtvis påverkat såväl åe centrala beslutsfattarna som medlemmarna i 

gemen. Det är dels de förändrade ekonomiska kraven på partiet, dels ut

vecklingen av massmediateknikerna, som tillskrivs ansvaret för medlems-

bortfallen och tas till intäkt för att det föreligger en "motorganisa

torisk trend"i^Sammantagna har dessa förändringar, enligt Epstein, lett 

till att medlemskapet inte längre har samma betydelse} inte längre fyl

ler samma funktioner} eoa förut. Man må sedan se saken ur partiledning

ens eller de "vanliga" medlemmarnas perspektiv* Eftersom partiledningen 

i första hand strävar efter att erövra regeringsmakten i det politiska 

systemet, intar den sannolikt en instrumenteil attityd gentemot medlems

kåren} dvs# den värderar medlemskåren med hänsyn till de bidrag den kan 

ge till att förverkliga det målet. Denna kan självfallet göra ett fler

tal insatser. Den kan hjälpa till med partifinansieringen i kraft av 

medlemsavgifterna och/eller frivilliga ekonomiska bidrag. Den kan för

medla ett intryck av styrka och beslutsamhet i kraft av sin numerära 

storlek och inbördes sammanhållning. Slutligen kan den hjälpa till med 

att föra ut politiken till den breda allmänheten, antingen direkt genom 

kontakter man och man emellan eller indirekt t.ex. i form av uttalanden, 

resolutioner m«m. från de beslutande församlingarna. Allteftersom det 

Öppnar sig alternativa kanaler att nå de potentiella väljarna och al

ternativa finansieringskällor, minskar rimligen också medlemskårens 

betydelse för partiledningen. Det är detta, som Epstein anser har in

träffat och som gör det mindre viktigt för en partiledning att satsa 

på att upprätthålla eller bygga upp en numerärt stor medlemskår. Ku när 

radion och televisionen gör det möjligt att föra ut ett budskap till 

alla potentiella väljare, är det självfallet mindre väsentligt än förut 

att anlita medlemmarna som ett mellanled mellan partiledning och välja

re» Samtidigt har de allt mera kostsamma valkampanjerna gjort medlems
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avgifterna otillräckliga som finansieringskällor för partiet. .Men efter

som de flesta partier har kunnat tillförsäkra sig om ekonomiskt stöd 

från fackföreningar, från privata företag eller rentav från samhället 

i form av partistöd, utgör de ökande kostnaderna inget incitament för 
t, \ 

ledningen att satsa på medlemskåren för att få in pengar den vägen. 

Allt detta kan i sin tur knappast undgå att påverka medlemmarna» Bet 

ligger i varje fall nära till hands att anta att deras motivation att 

vara aktiva, eventuellt att förbli medlemmar, minskar i takt med att 

intresset för deras insatser minskarj sed att man endast i mindre ut

sträckning frågar efter dem. Därtill kommer sedan andra faktorer, som 

sannolikt verkar i samma riktning» Ått i dagens läge vara ansluten till 

ett parti ger förmodligen i många fall en totalt sett lägre behovstill

fredsställelse än förutf^Behov, som masspartierna tidigare var nära nog 

ensamma om att ombesörja i varje fall för de lägre samhällsskikten, till

fredsställs sålunda numera via andra strukturer i det politiska systemet 

såsom intressegrupper, klubbar m»nu eller rentav genom det politiska sy

stemet som sådant. Den trenden gör sig rimligtvis speciellt kännbar för 
7) 

de partier, som är eller har varit uttryck för en särskild subkultur. 

Allteftersom samhället blir mera integrerat och gamla gränser mellan 

människor - helt eller delvis - suddas ut, är det sannolikt att de par

tierna råkar i rekryteringssvårigheter» Eftersom ett massparti verksamt 

inom ett parlamentariskt flerpartisystem inte har något "spoils"-system 

att falla tillbaka på, återstår huvudsakligen politiken som rekryterings-

underlagd Man går, med andra ord, med i ett parti, för att ge uttryck för 

en politisk uppfattning, för att bidra till att partiet blir framgångs

rikt och/eller för att påverka den av partiet förda politiken. Be bidrag, 

som medlemmarna kan lämna till partiets framgångar på den yttre arenan, 

begränsas emellertid av de ovan angivna omständigheterna» Deras möjlig

heter att påverka den förda politiken i en för dem förmånlig riktning 

begränsas i sin tur av att politiken i första hand måste utformas så, 

att den är acceptabel för så stora väljarskaror, som möjligt. Det är 

således ett incitament som förmodligen har mindre betydelse för ett 
womnibuspartin, som spänner över ett brett spektrum av intressen än för 

ett parti med karaktär av intressegrupp» I ett sådant parti överlappar 

sannolikt medlemskåren i stor utsträckning med väljarkåren. Därför blir 

det också förenligt med valtaktiska Överväganden att driva partikularis-
9) 

tiska krav. 

Den ©psteinska förklaringen till den nedåtgående medlemskurvan är vis

serligen övertalande, men för den skull inte invändningsfri» Det är 

t»ex. svårt, rentav omöjligt, att utreda de orsakssamband han laborerar 

med. Den ökande användningen av massmedia i valkampanjerna kan t.ex. 
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vara både orsak till och. en konsekvens av ett minskat mediemsengagemang. 

Behovet av att finna andra finansieringskällor än medlemsavgifterna kan 

i sin tur vara betingat av de ökande kampanjkostnaderna osv. På samma 

sätt förhåller det sig med incitamentsargumentationen« Bet finns visser

ligen ingen anledning att bestrida påståendet att ett massparti idag 

sannolikt inte fyller samma funktioner för sina medlemmar^ som samma 

parti för femtio eller kanske bara tio år sedan. Men för att det skall 

kunna ses som orsak till en mediemsavtappning måste man antingen förut

sätta att medlemskåren är identisk till sin personsammansättning vid de 

två jämförelsepunkterna eller måste man utgå från att de mänskliga be

hoven och de individuella målsättningarna med ett inträde i partiet är 

oföränderliga över tiden« Det första är ett antagande, som ter sig allt

mera orealistiskt ju längre tidsperspektivet görs. Att de mänskliga be

hoven skulle fungera som ett slags konstant, är visserligen ett påståen-

èe , som vare sig. kan verifieras eller falsifieras. Men det är inte lik

tydigt med att en och samma handling, t.ex. beslutet att begära inträde 

i ett politiskt parti, alltid måste vara instrumenteilt med avseende på 

samma uppsättning behov, och ännu mindre med att angeläganhetsgrade-

ringen mellan de olika målen alltid måste vara den samma. Följaktligen 

är det inte heller tillrådligt att dra allt för stora växlar på den 

funktionsförskjutning, soia med tiden kan äga rum, t.ex» mellan de poli

tiska partierna och intressegrupperna i ett politiskt system. Sist, 

men inte minst, det förhållandet att en struktur idag inte fyller samma 

sociala funktioner för sina medlemmar, som förut var fallet, är inte 

liktydigt med att den inte fyller några sociala funktioner alls. Ett 

parti kan sålunda få allt mindre betydelse för medlemmarnas privatliv} 

val av umgängeskrets, resmål under semestern ra.EU Men det saknar för 

den skull förmodligen aldrig betydelse som kontaktlänk man och man 

emellan« 

Allt detta är invändningar, som Epstein anteciperar och helt eller del

vis parer&r för.De mest tungt vägande invändningarna mot resonemanget 

berörs dock aldrig. Kritik kan anföras emot att gränserna för det möj

liga aldrig diskuteras, än mindre anges» Avsnittet om "smitta från hö

ger" är visserligen försiktighetsvis försett med ett frågetecken, men 

det frågas ändå aldrig efter hur långt en raedlemsavtappning kan tänkas 

gå. Möjligheten att auktoritetspersonema kan komma att ingripa för att 

vända utvecklingen tas överhuvudtaget aldrig upp. Mera allvarligt är 

emellertid att resonemanget tycks bygga på premissen att medlemsavtapp-

ningen är fullt "normalMj att den t.ex. inte bottnar^i missnöje med 

partiet och/eller det politiska systemet som sådant» Det är ett all

varligt förbiseende av två skäl. För det första utgår man - både i den 
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politiska litteraturen och debatten - vanligtvis frän att beslutet att 

begära inträde i ett parti står för en åtminstone partiell överensstäm

melse mellan värdssystemen» dvs» individernas och partiets värdesystern. 

För det andra är det anlagda tidsperspektivet förhållandevis kort. Jäm

förelsepunkterna specificeras visserligen inte alltid och tidsperspek-
11 ) tivet är inte heller alltid det samma . Men det mediemsbortfall, som 

Epstein utgår frän, har i samtliga fall ägt rum över en relativt kort 

tidsperiod. Det betyder att aediemsförlusterna i sin helhet inte kan 

förklaras med att äldre medlemmar avgår med döden i kombination med en 

sviktande nyrekrytering, utan att det verkligen rör sig om en förlust 

av redan anslutna medlemmar» Det utgör självfallet i sin tur ytterligare 

ett skäl till att fråga efter orsakerna till medlemsavtappningen i ter

mer av missnöje eller inte» 

Ü'JL'JL _®2: sy^tKnanal^;t_i6k infej.l£vinke_l 

En systemanalys erbjuder självfallet inga färdiga svar på de invänd

ningar, som aktualiseras av ett epsteinskt resonemang. Men - och redan 

det är en fördel - den drar uppmärksamhet till tveksamheter av det ovan 

nämnda slaget. For det andra - och däri ligger det väsentliga - utgör 

den en ram, där problemen kan placeras in i ett vidare sammanhang. Så 

förhåller det sig t.ex. med premissen att en medlemeavtappning är helt 

"normal" i den bemärkelsen att den inte motiveras av missnöje. ïeore-

tiskt finns det åtminstone två huvudskäl, för en partimedlem att gä ur 

sitt parti. Beslutet kan antingen vara, ett uttryck för missnöje, dvs. 

vara resultatet av en längre tids bristande intresseöverensstämmelse 

med partiet, eller det kan vara ett utslag av indifferens gentemot 

partimedlemskapet som sådant. Förmodligen är det en "förklaring" av 

det senare slaget, som föresvävar Epstein, då han talar om en förskjut-
1 2  i  . . . .  ning av vissa medlemskapsfunktioner . Det enda, som behöver förutsät

tas, för att den förklaringen skall framstå som sannolik, är att det 

sker någon förändring i de individuella uppsättningarna av mål och mo

tiv bakom inträdesbeslutet. Huvudskälet till att vara med i partiet be-
"t 3 V höver t»ex. inte vara politiskt . Det kan finnas folk, som i första 

hand ansluter sig av sådana skäl som kontaktbehov och karriärlystnad. 

Allt, som fordras för att de medlemmarna skall omprova sitt beslut att 

vara med i partiet, är att det antingen äger rum en förskjutning i angelä-

genhetsgraderingen mellan de resp» målsättningarna eller att det inträf

far någon förändring i omgivningen, som gör att motivet till att stanna 

kvar inom partiet inte längre är lika starkt» Bn person, som gick med 

i partiet för att tillfredsställa ett allmänt Kontaktbehov, 
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kanske med tiden justerar sina prioriteringar så, att det sociala kon-

taktbehövet inte kommer lika högt på skalan» Det är också möjligt att 

han med tiden kommer att betrakta partiet som allt mindre instrumente!!' 

med avseende på det målet beroende på att det har öppnat sig andra och 

för honom överlägsna möjligheter att skaffa sig och upprätthålla kontak-

med andra människor» De medlemmar, som lämnar partiet på sådana grunder 
behöver givetvis inte vara förlorade för partiet som sådant. De kan 

fortfarande stödja partiet - t»ex* genom att rösta för dess kandidater 

vid de allmänna valen, prenumerera på dess tidningar etc. - och de kan 

t.o.nu helt eller delvis upprätthålla gamla kontakter med förtroendemän 

i och för partiet. 

Men för att dessa - logiskt tänkbara och sannolikt empiriskt företrädda 

alternativ - skall kunna tas till intäkt för att ett medlemsbortfall 

trots allt inte-'"orsakas" av missnöje, måste emellertid ett par förut

sättningar vara för handen. Por det första måste man kanna till har 

kommunikationerna fungerar mellan medlemmarna och deras företrädare i 

partiet. Utan ett kontinuerligt och ömsesidigt informationsflöde mellan 

medlemmar och beslutsfattare har ju de senare ytterst begränsade förut

sättningar för att vidta åtgärder ägnade att åstadkomma upplevd intres-

seöverensstämmelse med partiet hos medlemmarna. Det må sedan röra sig 

om åtgärder, som innebär att medlemmarna ges inflytande över partiet 

(å—>B) eller om åtgärder, som enbart är liktydiga med att medlemmarnas 
värderingar och verklighetsuppfattningar manipuleras (A<—B). För det 

andra är det nödvändigt att vara på det klara med vilka andra "risk-

faktorer", som finns. Det kan mycket väl tänkas, att somliga medlemmar 

löper större risk än andra att "drabbas" av brister i sin upplevda in

tresseöverensstämmelse med partiet, alldeles oavsett hur kommunikatio

nerna mellan dem och beslutsfattarna i partiet fungerar. För att avsak

naden av öppna missnöjesyttringar i samband med ett medlemsbortfall 

skall kunna tas till stöd för uppfattningen att "allt är i sin ordning" 

fordras slutligen att man vet - eller på goda grunder kan anta - att 

det inte finns något, som verkar återhållande på medlemmarna. Restrik

tioner av typen att medlemmarna utsätts för fysiskt våld, därest de ut

trycker sig ogillande om partiledningen eller den förda politiken, har 

visserligen stipulerats bort i samband med att intresset begränsades 

till partier verksamma inom parlamentariska flerpartisystem. Men det 

hindrar inte att det kan finnas annat, som verkar återhållande på med

lemmarnas vilja att ge luft åt sitt missnöje. De kan t.ex. bedöma det 

som meningslöst att ens komma med en avvikande uppfattning, eftersom 

deras egna och/eller andras erfarenheter har lärt dem att förutsätt— 
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gångarna att vinna gehör för den är ytterst begränsade. På detta plan 

är det giVetvis inte möjligt att komm med några generaliseringar oa hur 

medlemmarnas verklighetsuppfattning ter sig på den punkten. Men det är 

ändå inte oväsentligt att veta. - eller att kunna göra rimliga antaganden 

om - huruvida medlemsaktiviteten är premierad, dvs. ger sina utövare re

lativt stort inflytande över partiets beslut och åtgärder. Det har be

tydelse, eftersom frånvaron av öppna missnöjesyttringar i så fall med 

större rätt än annars kan ses som ett tecken på att,ett medlemsbortfall 

inte "orsakas" av missnöje. Epstein bygger intressant nog sitt resone

mang på den outtalade premissen att medlemsaktiviteten inte är premierad. 

Det framgår av att ett medlemsbortfall antas innebära en nedgång i akti-

vitetsnivån^' .̂ De medlemmar, däribland vanemäss igt aktiva, som i så 

fall försvinner från partiet,• torde i varje fall inte se den egna med

lemsaktiviteten som någon förutsättning för den intresseöverensstämmelse, 

som de förutsätts" uppleva» Situationen är i och för sig inte otänkbar. 

Den kan förklaras på två alternativa sätt. De aktiva medlemmar, som drar 

sig ur partiet, utgår kanske från att deras intressen kommer att till

varatas av andra medlessaktiva. Kort sagtj de räknar aldrig med att ak

tivitetsnivån skall sjunka ned till nollpunkten. Eller också har de ak

tiva medlemmarna inte större inflytande över politiken än sina passiva 

partikamrater, eventuellt än välj ama j är medvetna om att det förhåller 

sig så och upplever det inte heller som felaktigt mot bakgrund av den 

"demokratiska" legitimeringen. Åtminstone det senare är emellertid så 

restriktiva villkor att det inte är tillrådligt att dra några större 

växlar på dem. överhuvudtaget kräver relationen aktivitet/inflytände en 

mera ingående behandling än vad Epstein består den med. 

Som synes finns det en mängd frågor av betydelse för förståelsen av de 

politiska partierna, som kräver svar. Det är frågor, som det på denna 

nivå är möjligt att, om inte annat, sätta i ett enhetligt perspektiv. 

Samtliga de ovan angivna frågeställningarna har också det gemensamt att 

de inte kan besvaras annat än mot bakgrund av kunskap - eller välgrun

dade antaganden - om informationsflödet mellan medlemmar och besluts

fattare i ett parti» Detta utgör också det centrala temat i den fort

satta framställningen. Syftet är, helt enkelt, att se på kravens väg 

in i och genom partiets kommunikationssystem., varvid framför allt poten

tiella "flaskhalsar" kommer att uppmärksammas. De politiska partiemas 

bestånd över tiden utgör visserligen ett belägg för att det aldrig har 

varit fråga om något fullständigt stopp i kommunikationerna mellan med

lemskåren i stort och beslutsfattarna under någon längre tidsperiod. 

Men det betydex' inte att koamunikationsaspekten kan lämnas därhän med 
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det enkla konstaterandet att kontakterna mellan medlemmar och besluts

fattare normalt fungerar tillräckligt väl, för att förhindra ett 

sys t emsammanbro 11 på grund av intresseöverensstämmelse- och stödförlus

ter» Eontakterna medlemmarna/beslutsfattare kan t»ex» vara avskurna helt 

och hållet under en kortare tidj de kan vara avskurna - fortfarande 

helt och hållet - för en grupp medlemmar under en längre tid ©ch de kan 

slutligen fungerà genomsnittligt sett dåligt för samtliga medlemmar 

likaledes under en längre tid, utan att systemet behöver drivas till 

ett sammanbrott» Kommunikationerna mellan medlemmar och beslutsfattare 

kan dessutom fungera mer eller mindre väl, beroende på vilka kanaler, 

som står till buds» Sist, men inte minst, kan medlemskraven stoppas upp 

helt eller delvis av beslutsfattarna under själva kommunikationsproces

sen! något som i sin tur ifeimligtvis hänger samman med vilken eller vilka 

kanaler det är fråga om* Detta är problem* som successivt behandlas i 

de följande avsnitten» Först görs en distinktion mellan extern oeh intern 

artikulering, dvs. mellan krav och intressen, som uttalas utanför par

tiet och krav och intressen, som artikuleras vid eller innanför gränsen 

till partiets kommuïiikationssystem (se fig» sid» II4)» Därefter tas den 

interna kommunikationsprocessen upp och slutligen belyses auktoritets-

personernas och däribland särskilt den centrala ledningens roll i samman

hanget» 
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5»2 Den externa artikuleringen 

Kommunikation har tidigare identifierats som en nödvändig förutsättning 

för upplevd intresseöverensstäsmelse. Med risk för att påpeka det själv

klara) förutsätter kommunikationen i sin tur någon fona av artikulering 

från medlemmarna» Det kan visserligen finnas både intressen och krav, 

trots att de inte artikuleras, men det är endast artikuleringen, som gör 

att de kan kommuniceras vidare. Annorlunda uttryckt} artikuleringen ger 

kommunikationsprocessen dess råmaterial! Detta gäller givetvis det in-

klusiva politiska systemet i lika hög grad som parapolitiska system så

som politiska partier. 

Formerna för artikuleringen är flera. Om det uttryckligen framförs ett 

krav, är det fråga om manifest artikulering. Motsatsen, latent artikule

ring, innebär att individens eller gruppens beteende är den enda led

tråden. Om t.ex. ett antal personer i det inklusiva politiska systemet 

plötsligt upphör att erlägga skatt eller om ett antal partiaktivistèr i 

ett parti slutar att ställa sin fritid till partiets förfogande för par

tiarbete, är det en latent intresseartikulering. Det ankommer då på be

slutsfattarna att på basis av sin kunskap om status quo ante tolka be

teendeförändringen, därest någon annan for® av artikulering inte före

kommer. Om det klart framgår vilka åtgärder, soni betraktas som önskvärda 

av medlemmen och/eller medlemmarna, är artikuleringen däremot specifik. 

Hit hör t.ex. krav av typen att skatterna skall sänkas med en angiven 

procentsats eller att en bestämd passus i ett partiprogram skall slopas» 

Ju mera avlägsen artikuleringen är från det mönstret, desto mera diffus 

är den. Mest diffusa är allmänna uttryck för gillande resp. ogillande, 

varav somliga kanske inte ens identifierar det föremål som gillas resp. 

ogillas. Eftersom den latenta intresseartikuleringen inte åtföljs av 

några klart uttalade krav, kan det vara besvärligt att definitivt rela

tera den till någon särskild händelse eller förändring, varav följer att 

den i flertalet fall är att anse som diffus. 

Alldeles oavsett hur artikuleringen äger rum finns en minsta gemensam 

nämnare, nämligen dess samband med medlemsintressena, däribland de poli

tiska intressena» Dessa intressen kan i sin tur formuleras såsom krav 

eller med den eastonska terminologin bli. "ett uttryck för uppfattningen 

att en auktoritativ fördelning av värden med avseende på ett givet ämnes-
16 ) 

område skall resp. inte skall företas av dem, som har ansvaret härför". 

Det är endast sådana verbalt artikulerade krav, som Easton räknar till 
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inflödet i det inklusive politiska systemet. Den latenta intressearti-

kuleringen, som endast indirekt är ett uttryck för krav, kommer sålunda 

utanför. Den avgränsningen kan motiveras på flera sätt. Den kan ses som 

en konsekvens av att den latenta intresseartikuleringen lämnar uttolk-
X ) 

ningen av de underliggande kraven till beslutsfattarna '. Den kan dess

utom försvaras med att den latenta intresseartikuleringen trots allt 
* 

kommer med i bilden. Om inte annat, kommer den med i analysen som en 

konsekvens av tidigare fattade beslut och vidtagna.åtgärder av auktori

tativ natur J^)m beslutsfattarna får kännedom om den artikul er ingen kom

mer de också sannolikt att låta sig påverkas av den. Grundtanken hos 

Baston är uppenbarligen att gränsen måste sättas någonstans, »en själva 

gränsdragningen är icke desto mindre inkonsekvent. Det torde t.ex. en

bart vara ett fåtal verbalt artikulerade krav, som är så specifika, att 

kraven varken behöver eller kan bli föremål för uttolkning av besluts

fattarna. I det ^avseendet råder det följaktligen enbart en gradskillnad 

mellan den manifesta och den latenta intresseartikuleringen. Alla krav, 

oavsett hur de artikuleras, kan slutligen med fördel ses som en reaktion 

på beslut och åtgärder längre tillbaka i den kronologiska kedjan. De 

latent artikulerade kraven är således inte alls ensamma oa att kunna 

ses ur den aspekten# Av de skälen kommer i motsats till Easton all poli

tisk artikulering - intressen och/eller krav - att här betraktas som 

"inputs" £ det omfattande politiska systemet. Huruvida artikuleringen 

är politisk, dvs. gäller den "auktoritativa fördelningen av värden med 

giltighet for samhället", framgår antingen direkt av formuleringen eller 

indirekt mot bakgrund av de rådande samhälleliga konventionerna. 

Att artikuleringen ibland är latent, ibland manifest kan vara en funk

tion av ett flertal faktorer. Om den politiska kulturen är sådan att det 

är förenat med stora personliga risker att ställa krav på den "auktori

tativa fördelningen av värden med giltighet för samhället", är det exem

pelvis troligt att artikuleringen blir latent. Ju färre kanaler* dvs. 

länkar mellan medlemmar och myndigheter, det finns, $esto mera sannolikt 

är det också att artikuleringen blir latent. Ju färre sådana kanaler 

det finns, desto svårare är det rimligtvis för myndigheterna i det poli

tiska systemet att överhuvudtaget få kännedom om de framställda kraven 
18) 

och desto större risk är det följaktligen för att kraven blir obeaktade. 

Anm.t Det enda undantaget från regeln att krav skall vara verbalt arti
kulerade gör Sas ton för de fiali, där det av sammanhanget klart 
framgår att en handling betyder anslutning till andras krav, dvs. 
att man låter någon annan tala för sig. Se Easton, A Systems 
Analysis.«., sid. 40-41» 
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En hög grad av latent intresseartikulering kart därför ses som en reak

tion på dessa förhållanden« Ju mindre kunskap systenmedlemmarna har om 

de-faktiskt existerande kanalerna till myndigheterna, desto mera tro

ligt är det också att artikuleringen blir latent. Ju mera intensivt 

intressena och kraven upplevs, desto mera sannolikt är det slutligen 

att artikuleringen blir manifest. 

Sett ur systemperspektiv är de politiska partierna just sådana "kanaler" 

mellan myndigheterna i det omfattande politiska systemet och dess med

lemmar. Partierna tar ju - av valstrategiska skäl eller ej - som en upp

gift att ställa krav på myndigheterna i det politiska systemet gällande 

den "auktoritativa fördelningen av värden med giltighet för samhället"» 

Man kan sålunda föreställa sig partierna som strukturer omflutna och 

genomflutna av politiska intressen och krav. En del av intressena och 

kraven ligger från början inom partiet, andra inte. Det kan t.ex» röra 

sig om krav från ledningen, ombudsmännen och/eller partimedlemmarna om 

en förbättring av partiemas villkor i form av statliga bidrag till 

partikassorna. (Jfr fig. sid»114*) Sådana krav tar förmodligen först 

formen av krav på partiet om en "auktoritativ fördelning av värden med 

giltighet för partiet", dvs» det krävs i första hand ett för systemet 

bindande beslut från ledningen till förmån för statligt partistöd. Först 

sedan partiledningen gjort ett auktoritativt uttalande med den innebör

den slussas kravet vidare till myndigheterna i det politiska systemet. 

Andra krav ligger från början utanför partiet. En del av dem riktas små

ningom till partiet genom någon av dess många kanaler till omgivningenj 

resten förblir utanför partiet, därest de inte fångas upp av det samma. 

De krav, som i ett givet ögonblick ligger utanför partiet, har sannolikt 

inte fått formen av krav på den "auktoritativa fördelningen av värden med 

giltighet för partiet". I flertalet fall är det inte heller möjligt att 

avgöra vem, som har artikulerat dem. Huruvida partiet fångar upp kraven, 

är beroende av ett stort antal faktorer. Kraven måste först och främst 

leva kvar tillräckligt länge för att de skall kunna komma till partiets 

kännedom. Påpekandet kan förefalla banalt, men är för den skull inte 

oväsentligt. Många av intressena och kraven torde nämligen vara fram

förda på ett sådant sätt eller under sådana omständigheter, att de, 

bildligt talat, enbart går in i det politiska systemet, för att omedel

bart dö borto 'Ilit hör t.ex. många av de krav på den "auktoritativa för

delningen av värden med giltighet för samhället", som yttras spontant 

i privata konversationer man och man emellan® Men så länge som de poli

tiska partierna inte är de enda strukturerna i systemet med intresse av 
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att ta emot eller fånga upp politiska intressen och krav, finns det 

faktiska förutsättningar för att ett tillräckligt antal krav och intres

sen lever kvar tillräckligt länge utanför partierna, för att ställa deras 

resp. företrädare inför ett valproblem. Svårigheten för dem ligger givet

vis i att bestämma sig för vilka av de politiska kraven och intressena, 

som det gäller att beakta ned hänsyn till den omedelbara målsättningen 

att antingan föra partiet till maktinnehav i det politiska systemet 

eller att säkra ett redan etablerat maktinnehav* Valproblemet kan i sin 

tur ses som en funktion av att de till partiet framförda kraven inte är 

tillfyllest för att säkra partiledningens informationsbehov om stämning

arna bland partiets faktiska och/eller potentiella väljare» Om man gör 

arbetsantagandet att det huvudsakligen är formellt anslutna medlemmar, 

som utnyttjar sig av möjligheten att ställa krav direkt till partiet, 

framstår den ovan redovisade slutsatsen som högst rimlig. För att de med

lemskraven skall fånga väljaropinionema måste nämligen en av två förut

sättningar vara för handen. Antingen är väljarna identiska med de medlem

mar, som står i direktkontakt med partiet, eller också måste de senare 

vara representativa för väljarna. Båda förutsät tningama är högst orealis

tiska, ehuru ingen av dem kan uteslutas à priori. Det första villkoret . 

skulle, om det vore uppfyllt, vara liktydigt med att samtliga medlemmar 

interagerade direkt med partiet och att detta inte hade några andra väl

jare än dessa medlemmar. Endast ett fåtal partier torde kvalificera sig 

enligt den beskrivningen! Också det andra villkoret framstår, såsom orea

listiskt. De flesta undersökningar hai- ju gett vid handen att partimedlem

mar urskiljer sig från icke organiserade genom att vara mèra och bättre 
20) informerade och ofta mera principinriktade än väljarna i gemen. ' Därför 

kein man också utgå från att det är en nödvändighet för partiet att fånga 

upp ett antal av de utanför partiet liggande kraven och intressena. Rent 

generellt kan raan göra gällande att partiet väljer ut de krav och intres

sen, som förefaller mest instrumentella för att erövra makten i det poli

tiska systemet, om de bara går att passa in i partiets program. Härvidlag 

är det också möjligt att intressenas och kravens samband med medlems

kåren kan tjäna som riktmärke. I ett någorlunda pluralistiskt samhälle 

med överlappande medlemskap mellan partier, intre s s egrupper, och/eller 

intresseorganisationer kan det visserligen vara svårt att skilja "agnarna 

från vetet", dvs. medlemmarna i det egna partiet, från dem i ett annat 

eller från medlemmarna i någon intresseorganisation. Därvid kan emeller

tid mediems karakt eri s ti ka komma väl till pass. Det går ju - åtminstone 

teoretiskt - att fastställa om kraven kommer från grupper och/eller 

personer, som i ett eller flera avseenden har egenskaper gemensamma 

med partiets medlemskår. Om så är fallet, kan det tas till intäkt för 
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att det sannolikt finns både medlemmar och/eller sympatisörer till 

partiet bland dem, son ger uttryck för kravet, varför partiet skulle ha 
O 21) anledning att f anga upp det samma och göra det till sitt '. 

Hur stor betydelse de uppfattade sambanden mellan krav och medlemskår i 

praktiken får som beslutsunderlag beror dock förmodligen pä partiets 

spännvidd både vad gäller medlems- och väljarkåren. Ett parti, som an

tingen omfattar eller strävar efter att omfatta runt hälften av valmans 

kåren och som följaktligen spänner över ett relativt brett spektrum av-

politiska intressen och krav, har sannolikt mindre nytta av medlems-

karakteristika som riktmärken för ställningstagandena till de runt par

tiet flytande kraven och intressena än andra partier i det politiska 

systemet. Ju mera representativ medlemskåren är för partiets faktiska 

eller förväntade andel av väljarkåren, desto mera onödigt är det ju för 

beslutsfattarna ätt, så att säga, gå omvägen via medlesskarakteristika. 

Ju mindre representativ medlemskåren är för de väljare, son partiet vän 

der sig till, desto mera riskabelt är det rimligtvis for beslutsfattarn 

att göra sina ställningstaganden avhängiga av medlemskåren. Om det i 

stället gäller ett parti med inriktning på ett snävare spektrum poli

tiska intressen och krav, är situationen däremot en annan. I det fallet 

är sannolikt både medlemskår och väljarandel relativt homogena, varför 

kravens samband med medlemskåren kan tas till intäkt för att de också 
22) är acceptabla för partiets väljare ' o 

5.5 Den interna artikuleringen 

J2_ ai^ånt__om den. interna arjtik^ul er ingen 

Hed den ovan givna definition på begreppet massparti, där det formella 

medlemskapsbegreppet utgör hörnstenen, vore det kanske naturligt att 

uppfatta alla politiska intressen och krav med sitt ursprung hos medlen 

marna såsom liggande inom partiet. Det skulle innebära att alla deras 

politiska krav hörde hit, oavsett var, när och hur de artikuleras. En 

partianslùten husmoder, soia den ena dagen klagar över de indirekta skat 

terna och kräver att de skall sänkas under ett besök i kvarterets speci 

ributik, och som den andra dagen framför samma krav på ett partimöte, 

har gjort två lik&lydande politiska krav.. Om man ansluter sig till det 

nyss redovisade synsättet, blir man i konsekvensens namn tvungen att 

räkna båda kraven till den för partiet interna artikuleringen. Det har 

därvid inger, betydelse att det första kravet med till visshet gränsande 

sannolikhet aldrig kommer in i partiets kommunikationssystem än mindre 

kommer till partiledningens kännedom. Det hjälper inte heller mycket 
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att ställa upp kravet att artikul©ringen för att anses som intern måste 

gälla den "auktoritativa fördelningen av värden ned giltighet för par

tiet". Det är visserligen troligt att man därigenom reducerar den kvanti

tet krav, soia tinnars skulle vara att föra till kategorin interna krav. 

Men det är ändå sannolikt att man skulle vara tvungen att inkludera ett 

inte oväsentligt antal krav, som varken kommer in i partiet eller koraner 

till ledningenfe kännedom. Man kan dessutom ställa sig skeptisk inför 

värdet av att dra alltför höga växlar på den.subtila distinktionen mellan 

politiska och parapolitiska krav. Det är ju, när allt kommer omkring, 

inte säkert att medlemmarna alltid formulerar sina krav på partiet så, 

att det klart framgår .att de rör den "auktoritativa fördelningen av vär

dan ned' giltighet för partiet". Förmodligen ankommer det för det mesta 

på partiets företrädare att själva avgöra om ett krav på den .auktorita

tiva värdefördelningen för samhället också gäller partiet» Be både. svå

righeterna kan etaellertid lösas genom att nan till den interna artikule-

ringen enbart för de fall, där det uppenbarligen förekommit Interaktion 

med politiskt innehåll mellan medlemmarna och partiets representanter. 

Dit hör utan tvekan alla de tillfällen, då medlemmar och auktoritets-

personer interagerat med varandra i ömsesidigt medvetande om de resp. 

rollerna i partiet. Dit kan man eventuellt också räkna de fall, då enbart 

auktoritetspersonerna rubricerar Interaktionen med medlemmarna som poli

tisk. Därvidlag har det rimligen underordnad betydelse om medlemmarna 

klart uttalar att de framför ett krav på värdefördelningen med giltighet 

för partiet3̂ « Sannolikheten för att deras politiska intressen och syn

punkter uppfattas så är ändå stort 

Kontakterna mellan en partiledning och dess medlemmar kan graderas med 

hänsyn till hur formaliserade de är. Mest formaliserad är den kontakt, 

som äger rum inom.'ramen för medlemsaktivitet. Här bildar handlingarna 

ett mönster och det finns tillika specifika regler för de roller, som 
27)) 

ingår i handlingsmönstret . Dämest kommer situationer,där det visser

ligen rör sig om ett handlingsmönster, men dar reglerna för de däri in

gående rollerna är mera diffusa. Det förhållandet kännetecknar de mera 

informella kontakterna mellan partimedlemmarna och partirepresentanterna« 

Där handlingarna inte utspelas inom ramen för något mönster, kan det 

'självfallet inte vara tal om någon formalisering» Hit hör alla de för

medlade kontakterna mellan partiet och dess medlemmar, såsom då partiets 

företrädare sluter sig till hur medlessopinionerna ser ut på basis av 

X) Anm.» De krav, som auktoritetspersonerna framför, då de befinner sig 
inne i "boxen"-, hör självfallet också till den interna artiku-
leringen. Se fig. 3id. 114» 
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information i t. ex. r/rey» och and ra sias saedi a. I de fallen är ju sändare 

och mottfagara inte omedelbart medvetna om varandra« Det är således en

bart krav framförda via de mer eller Mindre formaliserade kontakterna, 

som här räknas till den interna artikuleringen«, Det kan emellertid -

åtminstone teoretiskt - uppgå till en imponerande mängd krav. Hur raånge 

de kan vara, inses lätt om man betänker vilken komplex organisation möss

partierna har.- Organisatoriskt spänner de i allmänhet över hela samhäl

let. I botten finns sålunda ett antal lokala partiorganisationer - med 

partimöten och därav valda styrelser -, i toppen den centrala parti

ledningen ansvarig inför en nationell partikongressj och däremellan ofta 

regionala partiorganisationer. Bara detta gör att antalet partimöten 

under t»ex» ett år sannolikt kommer att uppgå till ett försvarligt antal. 

Lägger man sedan till detta att varje enskild medlem har ett flertal, 

både formella och informella, möjligheter att interagera med partiet, 

inser man lätt ätt den interna artikuleringen kan ta enorma proportioner. 

•Till de formella interaktionsaöjligheterna med partiet hör förutom när

varo- och beslutanderätt vid lokala partiraöten, ratten att välja ombud 

och/eller delegater till mera omspännande konferenser och kongresser 

samt rätten att sända motioner till de beslutande partikongresserna -

det senare avsett att ge medlemmarna kontroll över skeendet i partiet 

i stort. Till de informella kontaktvägarna får man slutligen räkna alla 

de situationer, då det förekommer ett meningsutbyte med politiskt inne

håll mellan en medlem och en auktoritatéperson. I princip är varje om

budsman, funktionär eller annan företrädare för partiet en potentiell 

kontaktpunkt mellan medlemmarna och partiet, oavsett var de befinner sig 

i hierarkin. Även om det förmodligen inte finns någon medlem, som både 

kan och vill utnyttja alla dessa kanaler till partiet, är den samlade 

kontaktytan sålunda stor. 

Att partimedlemmarna framför sina politiska intressen och/eller krav 

till partiets företrädare är i och för sig inte någon garanti för att 

kraven skall komma in i partiets kommunikationssystem^ än mindre för att 

de 3kall nå fram till de vederbörliga beslutsfattarna i partiet. De par

tirepresentanter, som fungerar som ett öra gentemot medlemmarna, kan ju 

avsiktligt eller ej komma att blockera aediemskraven helt och/eller del

vis» Med Bastons ord kan man säga att ds fungerar, som "grindvaktar©" 

för systemet. Egentligen är det enbart de via medlemsaktivitet framförda 

kraven, som undgår den potentiella regleringen» De aktiva medlemmarna 

avgör ju själva, om och när de skall infinna sig på partimöten, om de 

skall författa motioner till partikongresserna eller inte samt vilket 

eller vilka krav de i så fall ska.ll framföra# Annorlunda uttrycktj 
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Liedleuntrj.-j. Idärviditv;, -"jors sinr, n,;;risH.:.vr.'.i:ic.reir*~™''i. Eftersom 

det endast är eie på sä sätt artikulerade mealemskraven» son frän början 

ligger inora systemet* kunde det vara 1 att reservera termen 'intern 

artikulering1 for dera. Skillnaden melier! de resp. sätten att framföra 

krav till partiet är emellertid sä minimal, att det skulle föra för långt 

att hänföra dem till skilds kategorier, froto att de medlemskrav, som 

frasiförs till partirepresentanterna inte för den. skull befinner sig inne 

i partiets kommunikations sys tern, är de uppenbarligen så nära som det bara. 

är möjligt. Man kan, bildligt talat, säga att de befinner sig mitt pä 

gränsen, on än inte bortom den samma# (Jfr fig» sid, 114») 

jv»j>«2 _fi£d3^emsakt_ivijtet_ som jjitejm^artjL^^ 

Mediensaktivitet har tidigare definierats soa deltagande i val av och 

ansvarsutkrävande av partiledningen. Set är ett av ett flertal satt för 

medlemmarna att kommunicera med partiet. Artikuleringen är oftast både 

manifest och specifik son en följd av den höga formaliseringsgraden. 

Medlemskraven får visserligen oftast uttolkas sed hjälp av beteendet, 

men så länge som det finns entydiga regler for hur beteendet skall tol

kas, kan det inte vara tal on att beskriva artikuleringen som latent. En 

sedie®, soh röstar emot ett förslag Täckt på partinötet, har sålunda ut
talat ett krav på att förslaget inte skall ligga till grund för aukto

ritativa beslut. De medlemmar, soia önskar underställa sina krav inför 

de på mötet närvarande partikamraterna, måste soia ett minimusa bemöda sig 

om att formulera förslagen på ett sådant sätt att det franstår som me

ningsfullt att ta ställning för och/eller emot dem. Det är likaledes 
troligt att den medi eia, som sänder en notion till partiets högsta beslu

tande organ, bemödar sig ora att göra sina krav så klara som möjligt» 

Allt detta är faktorer, som borgar för att de via medlemsaktivitet fram

förda kraven kommer att vara förhållandevis specifika. 

Bet är visserligen möjligt att i likhet ned Epstein anlägga ett histo

riskt perspektiv på masspärtisma och se dea som representanterna för 

ett sätt sv flera tänkbara att utforma relationerna mellan en partiled

ning och dess anhängare*-^. Bet har ju funnits, finns och kommer saker-

'ligen att finnas partier även i frastiden, där de relationerna inte är 

lika strikt formaliserade som i mas sparti erna. Det är inte heller nöd

vändigt att anförtro den väljande och kontrollerande funktionerna i ett 

parti till en skara formellt anslutna medieamar. Den uppgiften kan., såsom 

i de amerikanska delstater» där det praktiseras primärval bland partiets 

sympatisörer, läggas på varje röstberättigad medborgare som uppfattar 

sig som anhängare till partist. Deltagaren i de amerikanska primärvalen 
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liar förstås enbart kontroll över part inomineringarna» Sans röst avgör 

enbart ve.à av eventuellt flera kandidater, aom skall få ställa upp i 

ett val under partiets "beteckning« Men man kcui i princip tänka sig att 

behålla de förhållandevis vida kontrollbefugenne t er som de anslutna med

lemmarna. åtminstone foraelit har över sitt parti, utan att för den skull 

hälla fast vid medlemekapskriteriet• Bet finns ju inga hinder mot att 

envar, som inf ilmer sig på partimötena anses vara en anhängare och följ

aktligen ges stimm beslutanderätt, son nu tillkommer de närvarande med

lemmarna. Det var en lösning, som inte stod främmande för skandinaviska 

partier i det moderna partiväsendets b&mdom under slutet på 1800-talet 
?6 ) 

och början på 1$? 00-1 al e t** « Det är en metod, som, . för övrigt, fortfaran

de har aktualitet t»ex. vid nomineringar inom det kanadensiska liberala 
2? ) 

partiet" Att just det forcella medlemekapet har kommit att bli basen 

for den formaliserads kontakten mellan medlemmar och beslutsfattare i 

somliga partiez', "är därför rimligtvis en konsekvens av andra faktorer» 

Sannolikt utgick mari från början ifrån att de formellt anslutna skulle 

engagera sig i partiet, genom att komma på mötena, framföra sina syn

punkter till partiets företrädare etc» Man antog, iaed andra ord, att 

deras direktkontakter med partiet skulle vara omfattande» Därtill kom -

vilket redan antytts - att medlemsavgifterna utgjorde huvuddelen, om 

inte helheten, av partiets intäkter i de fall, då partiet inte kunde 

tillförsäkra sig ora regelbundet stöd frän utomstående finansiärer» Slut

ligen och inte ainsi viktigt, har det formella medlemskapet ur besluts

fattarnas synpunkt den fördelen att det gör det möjligt att dra in de 

på sä sätt registrerade anhängarna i eti . onünuerligt informationsflöde 

från partietf något, som kan förväntas îLrL;- ich/eller upprätthålla 

deras band med partiet. 

Mot det relativistiska synsättet soa sådant finns det således inga 

invändningar att rikta» Men det gör inte masspartierna mindre intres

santa s os studieobjekt, làycket talar näslijer. lor att medlemsaktiviteten 

är premierad, just beroende på att den ute#:* dea nest formaliserade kon

taktformen» Den äger Ju föret och främst rua inora ramen för ömsesidigt 

uttalande och ömsesidigt erkända förväntningar, som innebär att medlem-

laarna både har rätt att ställa krav och C;>_ \ \jJ ' sig att beslutsfattarna 

inte ignorerar deras krav# För det andra är de «Kfciva.medlemmarna sina 

egna "grindvaktare" och undgår därmed en potentiell spärr, soia deras 

krav annars skulle ha att ta sig över. För det tredje och sista driver 

formaliseringen fram att derae artikulering blir förhållandevis speci

fik, vilket i sin tur innebär att de personer inne i systemet, soa har 
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att bearbeta kraven, avs*.- fungerar son strukturella, regulatorer"'» inte 

står infor oöverstigliga problem vad gäller att uttolka dem. Allt detta 

är förhällandcii, som skiljer ut de vie, aktivitet artikulerade kraven från 

andra internt artikulerade krav. Går man ytterligare ett steg och låter 

referenojjunkten utgöra» av de externt er+iknlerade kraven, blir diskrepan

sen ännu Hera iögonfallaade« flertalet "o.a^.rör partiet flytande politiska 

intressen och krav har ju enbart slun^ate ut i det politiska systemet. Om 

de•inte fångas upp av något parti eller någon åsman struktur i det poli

tiska systemet, är sannolikheten ganska t>tor för att de helt enkelt kom

mer att dö bort. Han kan visserligen t -alg att kraveri antingen arti

kuleras inom eller fångas upp av någon utanför partiet liggande struktur 

ooh den vägen, förs in i partiet. Det finns inte heller några skäl att à 

priori utesluta aöjligheten att ett sådant krav är mera effektivt i be

märkelsen framgångsrikt än motsvarande krav framfört via medlemsaktivitet• 

Det kan t »esc. vara följden av att kravet snabbt slussas igenom den i för

hållande till partiet externes, strukturen och därifrån kommer in i partiet 

via en "kort" kanal, dvs# via en kontaktpunkt, aoa ligger i närheten av 

de vederbörliga beslutsfattarna. Man kan iänka sig flera variationer på 

samma tersa, isen de externt artikulerade kraven torde icke desto mindre 

genomsnittligt sett vara väsentligt mindre effektiva än de krav, som fras-

förs via medlemsaktivitet*. Det är en följd, om inte annat, av att de kra

ven har betydligt flera "spärrar" att passera innan de kommer fram till 

någon beslutsfattare i partiet. 

Om så är fallet, hur kommer det sig dä att partimedlemmarna endast i ringa, 

eventuellt sjunkande,utsträckning väljex' att utnyttja de möjligheter, som 

står des till buds i aediomsakti vitetea? Svaret kan självfallet ligga i att 

dagens verklighet är mindre kravbefrämjande än gårdagens. En eventuellt 

sjunkande aktivitetsnivå skulle i så fall vara en konsekvens av förändring

ar i den miljö, vari medlemmarna lever. Det reducerar hela problematiken 

till ett skenproblem. Det bakomliggande antagandet är emellertid så tvi

velaktigt, att man med relativ tillförsikt kan 'bortse från det alterna

tivet. Bå är det mera rimligt att se en lag» alternativt' sjunkande^.med

lemsaktivitet som ett tecken på att medlemskraven kommer fram till par

tiet på andra vägar främst-genom annan intern artikulering. Logiskt finns 

det inga invändningar mot en sådan förklaring» öm det finns en given 
mängd krav och om det räcker för medlemmarna, att framföra dem till parti-

Anm*t Det är ofta samme, personer, soia i andra sammanhang fungerar som 
"grindvaktare"• I motsats till Saston används termen *grindvakt* 
här enbart om personer, som befinner sig vid gränsen till systemet 
och följaktligen är avgörande för om kravet skall komma in i syste
met eller inte. Termen 'strukturell regulator' reserveras förde 
personer i systemet, so® på annat sätt påverkar kravens Öde» 
Se Easton, A Systems Analysis..., sid» STrSÖ* 
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foreti.-fidarr?.'-;., för att PA resultat, Lu :1et givo t-vi" ^ö^ligt ritt n-c-åi^n-

Darn utnyttjar de kanalerna i stället. Bet finns dock skäl att inte dra 

alltför stora växlar på det alternativet. Att ställa krav på ett parti

möte eller att vända sig till en f5retr.'id?re för partiet, är ju ova. .me

toder, som båda förutsätter en viss anstrrmgning från medlemmarnas sida. 

Bet är därför inte heller osannolikt att det råder en markant Överlapp

ning mellan de; "bägge kontaktformerna i varje fall inte, då och Os kon

takten med partirepresentanten koaaer till stånd på siedi eaanarnas eget 

initiativ. Om en låg aktivitetsnivå skall förklaras med- hänvisning till 

att det finns andra kanaler, varigenom medlesaaama kan koaraunicera med 

partiet, är det därför säkrast att huvudsakligen hänvisa till kontakter 

etablerade på initiativ av auktoritetspersonerna själva eller till de 

"externa"' kanalerna, som kan länka in ett medleaskr&v i partiets koanrn-

nxk&tionssystenu Innan det dras några sådana slutsatser, är det emeller

tid nödvändigt att ha en fastare grand att stå på vad gäller sådant, som 

systemets kapacitet att ta emot resp» bearbeta kraven* Bet är ;ju, när 

allt kommer omkring, möjligt att en sjunkande aktivitetsnivå och en 

nedåtgående frekvens av övriga .direktkontakter mellan, medlemmarna och 

partiet, är ett utslag av att partiet inte fungerar "tillfredsställande" 

som kommunikations sys test och att ett ökande antal isiedleamar följaktligen 

befinner sig i något slags skymningsson mellan intresseöverens stSmmslse 

och bristande in t res s eöverens s täimaels ® • 

Sett från det inklusive politiska systemet "behöver ett sådant läge inte 

ha några långtgående t or' e sr/ens er. Bet ksri visserligen vara liktydigt 

med att partierna svaras* für en minskande del av den strukturella regle

ringen för det polii Xe"'., systemet, laen "behöver inte ens ha sådana impli

kationer» Så länge som partiet fortsätter sed att fånga upp krav från 

sin omgivning och behcadl&r dem pä ungefär samma sätt SOM andra krav, 

kan det sjoket väl 1 ijIpp ett oförändrat bidrag till den strukturella 

regleringen för det politiska systerset. Partiet kan på så vis kompensera 

ett bortfall i den interna artikuleringen genom att avsiktligt eller ej 

»suga åt" sig en lika stor eller större kvantitet krav från omgivningen 

och därigenom fylla samma funktion, som förut. Inte ens om partiet skul

le misslyckas med det, behöver det uppstå några konsekvenser för det 

politiska systemet. Ben kvantitet krav, som "blir över" kan nämligen 
komma att tas om hand lika väl av andra strukturer i det politiska sy

stemet, varvid dess kapacitet förblir intakt*'^?örst i det svårfaststall-

bara läge, där så inte sker, är det rimligt att antecipera några nega

tiva konsekvenser för det politiska .»;/rtemet. Det är egentligen endast 

ett systemanalytiskt sätt att ange att vare sig politiska partier i 

allmänhet eller masspartier utgör några nödvändiga förutsättningar för 
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att ett politiskt system skall bestå. Att masspartierna inte är något 

nödvändigt inslag är, för övrigt, en slutsats, soia Spstein kommer fram 

till' på komparativ väg"^. Hen - och det är ett väsentligt påpekande -

det är inte det samma, som att myndighetspersonerna i det politiska 

systemet skulle undgå att känna av ett dylikt läge. I ett parlamenta

riskt system är ju de centrala myndighetspersonerna rekryterade ur något 

politiskt parti och påverkas följaktligen av eventuella missförhållanden 

i det egna partiet» I det hypotetiska läge, då beslutsfattarna inte för

mår kompensera sig för ett bortfall i den interna artikuleringen, finns 

uppenbarligen risk för att de med tiden inte får den information eller 

tillräckligt av den information, som behövs för att det skall vara möj

ligt att vidta åtgärder ägnade att åstadkomma upplevd intresseöverens

stämmelse hos medlemmarna» Att ett parti befinner sig i en sådan situa

tion har givetvis mindre betydelse för det politiska systemet som sådant. 

Men om alla eller flertal partier ungefär samtidigt skulle råka i samma 

svårigheter, säger det sig självt att regeringen kan komma att ställas 

inför en del problem i form av litomparlamentariska" rörelser, anomiska 

intressegrupper 

5.4 Blockering 

«JL »_a2J.mänt__om bl£cjcering 

I och med att ett krav kommit in i partiets kommunikationssystem kan 

det gå olika öden till mötes. Det kan t.ex. slussas genom systemet, nå 

beslutsfattarna och oförändrat ligga till grund för ett auktoritativt 

beslut. Att ett krav så lättvindigt resulterar i ett bindande beslut 

från partiet torde dock tillhöra undantagen. Det normala är i stället 

att kraven bearbetas på ett eller annat sätt på sin väg genom systemet. 

De kan slås samman med andra krav, dvs. aggregeras ~ en procedur, som 

vanligen innebär att de berörda kraven dels reduceras till sitt antal, 
" ^ "1 } 

dels modifieras till sitt innehåll-"' '. Kravet kan också antingen ensamt 

eller tillsammans med andra krav omvandlas till en tvistefråga, dvs. 

politiseras - en procedur, som minskar det antal krav. som beslutsfat-
32 ) tama i ett givet ögonblick behöver befatta sig med . Om kravet rela

tivt intakt har tagit sig igenom en eller flera av de nämnda processerna, 

är det emellertid ingen garanti för att det skall komma att ligga till 

grund för ett auktoritativt beslut. Om inte annat, kan det i sista hand 

förkastas som beslutsunderlag av den centrala ledningen. 

Medlemskraven kan sålunda blockeras var som helst under kommunikations-



v-.,, c ; „.r rar.. ÌK-.ÙÌÌ. rv^ikvli«;: ook os oc«. mc c; 

ayfic-c^f'i' - i ..'.rûtMec «car. fkv. vnra • totei r-ì ì c-:? pai'tiell. Om kravet 

k t O}.^c„v "jr-."'" v:-" t:'• •' '»ch/ellex <ic c truk V- ur«ll& regulatorerna 
' ä ,7 <••". «Jr" _• i;,n ner - 13.^r n indrf; '>;r:'-3 icit~ kriterier, är aer. fr Lr: 

om en avsiktlig blockering« Osi kravet däremot antingen inte kossmör in i 

nye Un io t ;:ite "r-.n av "gränd\ rri^ran" och/eller r#...:ul •->-

rervu"., h«Kv! j <\v on o .11*: blocker .y»,*« '"-i sådan blockering är för 

âet mesta total# dvs» hela kravet stopps*1 .;r * Så systemet helt enkelt 

inte kan ta emot kravet pä grund av brister i kommunikationskapaciteten, 

sker blockering plötsligt ock i ?•£-.,r .o rs'^n^. !ier> det är inga svårig

heter att forestalls, sig den to tola blocker!': 'er av ett krav SOEI resul

tat av ei. 1L:>^û.rr;;c-r. process. Kra**efc kar. t.es« koisrm in i systemet, för

lora •något av sin särprägel genom sammanslagnine sed liknande krav, dvs« 

utoättas för ert partiell blockering, för att slutligen stoppas tipp helt 

och hållet före eller efter det att det koiamit till beslutsfattarna* 

Ur systensyrT.Tj J. .kr det självfallet en fördel om blockeringen i största 

aöjliga ute träckr.i. >•: r.i avsiktlig* Om så inte är fallet, kan det lätt 

bli andra latciorer äu J:revens relevans för partiets målsättningar, som 

blir avgörande för doraa öde» Ur den aspekten är det följaktligen mindre 

önskvärt om blockeringen är en funktion ?v brister i kommunikationssyste~ 

set » brister s os begränsar systemets fördra att ta emot och/eller bear-

betet krav. 

„^Ä°Ä^®rÅnfi «genom JbrisJber i kom^^^katipns^^tejBet 

Brister i komaimikationssysteset är inte svåra att föreställa sig. Set 

kan t»ex* finnas för få kanaler för att ta eoot och hantera den förefint

liga volymen medlemskrav« 0® kanalerna är för få, leder det bildligt 

talat till trängsel vid 1 analöppningarna* Konsekvensen härav blir i sin 

tur att en del krav inte ..o:"er in alls, laedan andra kommer in i syste

met först med en lång tiaen."ssig eftersläpning. Btt sådant läge kan slut

ligen i det långa loppet ii.ne bära ett hot ssot den upplevda intresseöver-

ens ©tariffile! sen Hed partiet* • Kortsiktigt kan det leda till en minskad ut-

nyttjandegrad av de blockerade kanalerna» De tänkbara bristerna kan vara 

ilera, ehuru, konsekvenserna är de samma» De personer i systemet, som fun

gerar som "grindvaktare" och/eller strukturella regulatorer kan t.ex. ha 

för litet tid eller refurser till sitt förf" nie, för att kunna bearbeta 

alla inflytande krav» .Ken kan t*o«m» tänka lägen, dir systemet är sä 

underbemannat, att "grindvr ft ama" och regulatorerna inte ens uppmärksam

mar alla de inflytande? kr*vcn<'•.V.'dra brister i koisuwnikationseystemet 
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kan härröra ur àen "gamla" niotsättning ert mellan c entrali s ering och 

decentrali » ering» Ju längre sträcka ett krav har att transporteras innan 

det kommer fram till de vederbörliga beslutsfattarna» desto större ar 

under i övi ? „^t ii;* fcrhäi J v.>-;n riR-.e;. tur t 1 ; c.tr, uppstir flaskhalsar 

pä någon punkt och att kravet helt enkelt- inte appnärksaiy/iae. lien slut

satsen följer därav att kravet' i så fall isås t e passera förbi förhållande

vis w\iics- "r.'i'iiiü vakirre" oeh regulatorer innan det när sin destination» 

Sa kortare trans ports t räcka niinimersr visserligen ,de riskerna, men mins

kar samtidigt förmodligen också de centrala beslutsfattarnas kontroll 

över skeendet« 

Att blockeringen i det här fallet är oavsiktlig» dvs. inte äger rua pä 

basis av medvetna kriterier, betyder sannolikt inte att den är slump

mässig sä att vilka krav som helst kan passera in i partiets koaaunika-

tionssystea« Den politiska artikulerlagen eker ju först och främst inom 

ramen för samhälleliga normer om vad» sos är tillbörligt att föreslå SOP 

underlag för den "auktoritativa fördelningen av värden »ed giltighet 
"y\i 

för samhället!»1' därtill kosaaer att partimedlemskapet sätter en viss gräns 

för vilka krav, som förs fram till partiet« Eftersom beslutet att gå sed 

i ett parti * åt? ircene delvis - är ett uttryck för en uppfattning om 

den auktoritative v^raofördelningen för sanhållet, finns det förmodligen 

ookså en visa värdegemenskap mellan inecle^aaama inom ett och samma, parti« 

Detta borgar i sin tur för att BiedIcvs-krnven inte kosaaer att vara allt

för disparata till sitt innehåll* Vidare kbji inan räkna- mèd att kravets 

förutsättningar att ta sig förbi de nämnda hindren Ökar i proportion med 

dess bakomliggande kraft, Stt krav, . so» kommer upp g-ìng på gång under 

en given tidsperiod och som artikuleras vid mer än en kanal, har sanno

likt Bycket bättre chanser än andra krav både att komma in i systemet 

och att "vandra vidare" inom detta* En sådan strategi från medlemmarnas 

sida förutsätter dock både kunskap om förefintliga kanaler, resurser i 

form av tid och kanske också pengar» samt tillräckligt engagemang för 

att framhärda« Därest de förutsättningarna inte är for handen eller 

därest strategin inte ger resultat» är det inte uteslutet att konse

kvensen blir en nedgång i den totala volymens framförda krav, då det 

inte framstår som meningsfullt att pressa in kraven i partiets kommuni

kationssystem eller att föreöka dra uppmärksamhet till dea« Medlemmarna 

skulle följaktligen befinna sig i en skymningszon mellan upplevd och 

bristande, intreeseöverens s täiamels e «. Utan att här närmare gå in pä t ro

ligheten hos en sådan aedlensreaktion, kan det emellertid framhållas 

att bristande kanalkapacitet sannolikt inte är någon betydande blocke

ringsfaktor i mösspartierna« Man kan visserligen utan att ange referens-
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har i\-. r.-n. for ccvi^idlingen av krav H,E, Men dsn, enligt i 

mening, låga aktiv» i-leap-' ju r? «digen att det finns eia icke 

ut,nyi.t;;;;.r K -'\paexi;e fui".." e ; ri att i.: -;-».t medlemskrav. Os aedl<"?ms-'.;cti~ 

vi tet e» a.'seutoiß ä\ n .ror' -m. r repr*v<% if.r övriga diroktkör, h? kter 

mellan medlemmarna och partiet, finns det fiers kanaler, som inte ut-

nyttjas tin. fallo» Ora siedl<*;u"."*m& into heller av&v&r i okunnighet om 

det förhällandet, kan man åtminstone eliainera argumentet om de för fä 

• Kanalerna soa en bi ock cringsfaktor och eventuell orsak till en låg fre-

revens.* av diresticon'î co: te*• Bielxan aed.1 eaiain!•. och partiet» Kvar finns 
g x. vex vi a uöjlignexen att; andra brister i kon«? ciik&t i ons sye texae t funderar 

so® blockeringsfaktorer, något sera. det är besvärligare att finna indika

torer för och som därför komer att tas upp i s albana sed andra block©-

ringsfakto re r * 

^oi^kgrxng ijenp» a^î tM â b̂ ŝlut under, ̂omtœî katipn ejgro e es s en 

y»J den kvantitativa rsdxìktxongn av den saraiade mängden krav 

Att ett antal krav eventuellt sållas bort so® en följd av brister i 

kosamnika ti oas sys t eise t, resulterar självfallet i en reduktion av den 

Krav, s os koraner till beslutsfattarnas kännedora» Eftersom ingen 

•uppsättning beslvtt si'*t tare under en begränsad tidsrymd kan fördela sin 

ttppœarfcssuaiiet pa s?sr an ett likaledes begränsat antal probi ©a, fyller 

reduktionen i det avseendet en positiv funktion, Stt läge, där besluts

fattarns Överorcx.mfts av alla de krav, som flyter in i systemet, skulle, 

sos äga ton påpekar, mycket väl kunna leda till systeiasammanbrottl Den 

positiva effekten kan dock i detta, fall aer än väl utvägas av de nega

tiva konsekvenser, som en icke avsiktlig utgallringsprocess t kan ha pä 

partiets målsättningar pä den interna resp* på de externa arenorna» Xven 

om den av brister i kommunikationssystemet föranledda reduktionen inte 
är slusjpnäcsig i den berwirkolsen att vilka, krav som helst spärras resp. 

släpps fram, är det högst troligt att blir tillräckligt godtycklig 

for att leda. till "felaktiga" restii tat • ."<* hänoyn till aiâl sättningarna» 

Ben avsiktliga reduktion av kraven, som "grindvaktarre." och regulatorer

na är invecklade i, kan därför ses som en garanti 'både för att besluts

fattarna inte utsätts för Överlastning och för att beslutsunderlaget 

inte blir Mfelaktigt"*35) 

])e kriterier, s os kossaer till användning vid den medvetna utgallringen, 

är svåra att generellt uttala sig om» En uppgift för regulatorerna är 



dock . -î 11^c- - ••'t* cr ii^er inom de ser eller Madre 

.i •> , •- ' ~ I • ' "" tr- ;i'o l'.cdulc^ L^ien j\ - - : ,• 

• 3 "* " • Ì-' '• ̂  bf,j cerî'i ; Jeh i'uktlvkr krav -%c~ 

OHrao » ' . > • ~v v ohIj ..jjTtnàe kr&fi» Oa dei; under et; jiven tidsperiod 

flyt t - * i * -1 .* v t g toi •( -vi kr? v pä t..ex. förändringar i skatte

systemet, kan tTrri . icppast eliminera dera alla, sed mindre än 

att cle utsät* os io. i ( - t i'-ktionerisker» Den reduktion av kraven, 

som kan vara iòs^ì/vx .\ r .•,4 bes 1 ;rl s fattema inte skall överbelastas, 

sker förmodligen inte heller utan hänsyn«tagande till att somliga utav 

Siî&ttekraven, t«es» yre,* \y i• fctnader för ì^mfami I3erna, återkommer 

särskilt ofta» Ånrc-rur* % ' r • rr/'ckt j det är sannolikt att regulato rama 

utvecklar regler f r~,'tukti..>.*3S - regler, s ora återspeglar den objektiva 

fördelningen och intensiteten bland de föreliggande kraven» Man kan t»o«m« 

förmoda att den bedömning av medlemskraven, som äger rum efter de reg

lerna,. i mänga i-all är mera entydig än den nämnda testen av kravens för

enlighet sed partiets program och/eller värdesystem. 3n regulator inom 

ett modernt skandinaviskt konservativt parti kan visserligen sed relativ 

tillförsikt eliminera alla krav på överförande av produktionsmedlen i 

samhällelig ägo pä grund av att de inte är förenliga sed partiets pro

gram» Men sannolikheten för att dylika krav skulle komma från medlemmar

na i ett sådant parti kan på förhand bedömas so st infinitesimal« Flerta

let medlemskrav ryms säkerligen inom de mer eller mindre suddiga grän

serna för partiets program och i sista hand .«rtkommer det därför på "grind-

vaktama" och 'regulatorerna själva att avgöra vad, sois är resp# inte är 

förenligt seä partiets prograia - en tolkning, som med all sannolikhet 

påverkas av deras uppfattning OK medlems- och välj&ropinionerna» Ju högre 

upp i partihierarkin regulatorerna befinner sig, desto mera troligt är 

det att perspektivet vidgas till att omfatta förenlighet med de förmoda

de väljaropinionerna» Om den slutliga reduktionen äger rua på central 

nivå, är det sålunda sannolikt att tolkningen av kravets förenlighet med 

partiets program blir liktydig raed en bedömning av dess förhållande till 

de förmodade väljaropinionema. Detta är enbart ett annat sätt att ut

trycka det ofta noterade fenomenet att verklighetsuppfattningen varierar 
36) 

med rollen och dess plate i strukturen. * 

'Reduktionen kan ske på flera sätt och kan inte lokaliseras till någon 

bestämd punkt i kommunikations sys teme t • Om ett krav förekommer flera 

gånger i flera kanaler under eri oda samma tidsrymd, kan kraven helt 

enkelt summeras ihop. Resultatet blir en reduktion i den totala mängden 

krav, iaen förfaringssätt©t har i och för sig ingenting med urval att 

göra, så länge eoa det är identiska•krav, som summeras» Om det sker ett 
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urval i det saisaanhanget, består âet i att -"beslutsfattarna väljer att 

uppmärksamma den ena uppsättningen krav framför den andra. Or. ett krav 

går in i systemet, uppmärksammas av regulatorerna, men läggs åt sidan, 

har kravet blockerats soa en följd av reduktioneprocessen» Det är i 

princip liktydigt med att det - åtminstone tillfälligt - har diskvali

ficerats b om ett potentiellt xmderlag för auktoritativa "beslut, ehuru 
eliaineringen inte behöver åtföljas av några axtul-.-aiden med den inne

börden» Blockeringen behöver dock inte vara definitiv. I och sed att en 

-"griadvaktare" ock/eller regulator har uppmärksammat kravet finns i 

varje fall teoretiskt förutsättningar för att det skall aktualiseras 

vid en senare tidpunkt» varvid blockeringen enbart varit temporär» Be-

duktionapreöessen behöver självfallet inte heller alltid resultera i en 

total blockering av medieaskraven» Man kart tänka sig att delar av ett 

krav medvetet slussas vidare genom systemet, medan resten stoppas upp 

helt» "öa man ssr-till ett enskilt medieraskrav» är det sannolikt att man 

finner att det blir föremål för en sådan partiell blockering i samband 

med aggregcringen, dvs» sammanslå aingen med ett antal liknande krav 

under en gemensam rubrik. Ju rtorre behovet är av aggregering i ett parti, 

desto större risk att utsättac fo_r partiell blockering löper följaktligen 

de enskilds medlemskraven» Man kan t.o.m» föreställa eig situationer, 

där aggregeringen ä.r så låi 1 ne att det enskilda kravet drunknar i 

den samlade formuleringen» jJt* «pccifikt medlemskrav p& en skattesänk

ning inoa ett angivet område, eoa enbart resulterat i uttalanden från 

partiledningen till förmän for eti ''rättvisare" skattesystem, har ju 

inte mycket av sin särprägel kvar» «I*. liera kraven är till antalet» ju 

mera specifika och disparata de !ix ^::11 inr-ehället# desto större är ock

så generellt sett behovet av en lfng wüt-nd;. aggregering. Det följer där

av att det är nödvändig; dels atl bringa ned kravens antal till hänter-

bara proportioner, dels a fet finna samlande for medlemmar och väljare 

acceptabla formuleringar» Om det rör sig om ett -numerärt stort parti 

med en icke homogen medlemskår, är det sannolikt att kraven är tillräck

ligt mänga och disparata för att motivera en. långtgående aggregering. 

Hedan partiets storlek gör det troligt att volymen medlemskrav är större 

än i ett mindre parti. Att partiet spänner- över ett brett spektrum pre

ferenser och intressen gör det i sin tur troligt att aediemskraven kommer 

't it vara mera innehållsmässigt disparata än vad man kan förvänta sig i 

* tb Tindre, * aera homogent parti» Om de framförda kraven des su t o. "ir spe

cifika, drivs förmodligen den partiella blockeringen särskilt t * 
Det skall dock inte förstås så, att specifika krav framförda inom nume--

rärt mindre, mera homogena partier är skyddade sot den sortens partiella 
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blockering» ti* länge som kraven, är för håriga för att kunna hanteras 

' oförändrade av beslutcf at tama och. så länge com de specifika kraven 

inte uppfattas SOB repres entATiva för medlems- och väl 3 ar opini onerna, 

löper de specifika kraven alltid denna risk» Det rör sig därför enbart 

om en gradskillnad mellan de tvä partityperna» 

Eftersok det endast är relativt specifika krav, son kan förlora någon 
särprägel genom sammanslagning med andra krav,, och eftersom de specifika 

kraven förmodligen huvudsakligen är koncentrerade till psrtixaöten m«au, 

är det frasiför allt de aktiva partimedlemmarna, so» drabbas av den par

tiella blockeringen» Man. kan föreställa sig hur deras krav kontinuerligt 

tunnas ut vid sammanslagning med de mera diffusa kraven» De auktoritets-

personer inom partiet, som på samma gäng fungerar som "grindvaktare" och 

strukturella regulatorer, har möjlighet att efter eget goitfinnande reg

lera inflödet av' krav i partiet »ed undantag endast av de krav, so® korn-

ser in via medlemsaktiviteten'« Allteftersom de specifika medlemskraven 

strömmar in i partiet den vägen kan de bildligt talat i sin egenskap av 

"grindvaktare" släppa in det önskade antalet diffusa krav, som de sedan 

i ein egenskap av regulatorer slår samman aed de specifika kraven» Det 

är inte ens nödvändigt att- upprätthålla fiktionen att d® krav - d© al, 

vara diffusa eller ej - som grindvaktarna släpper is i systemet företrä

desvis härrör från medleauaaraa» De kan mycket väl prioritera utanför 

partiet flytande krav, vars samband aed medlemskåren är oklara, isen som 

uppfattas SOM fördelaktiga aed avseende på målsättningen att erövra mak

ten i det inklusiva politiska systemet« Man kan t«o»si« gå ett steg längre 

och slopa förutsättningen att de rpecifika kraven slås .samman.-aed samtida 

krav från partikamraterna eller väljarna» Ett krav har .ju effekter långt 

utöver den tidpunkt, då det ursprungligen artikulerades• Vetskapen om 

vilka krav soia förevarit,: vilka åtgärder, som företagits med anledning 

därav samt vilka reaktioner, soia i sin tur har sprungit ur detta ingår 

i a&ktoritetspersoneraa» »innen öeh erfarenheter och ligger därmed till 

grund för .deras bedömning av de inkommande -kravézu 1'ågot tillspetsat ut

tryckt kan läget formuleras så, att de inkommande aktuella kraven mycket 

väl kan komma att aggregeras aed regulatoremas föreställningar om med

lems- och väljaropinioneraa - föreställningar, som är mera tillbakablie-
37Ì kände En ögonblicks-inriktade * a Hur långtgående den härav föranledda ut

tunningen av de specifika medlemskraven blir är sedan beroende av flera 

faktorer* Att partiets storlek och spännvidd sannolikt driver fram en 

långtgående ' aggregering, har rcdc-i understrukits» Men det utesluter vare 

sig att uttunningen kan temn^rsr^c av den bakomliggande kraft, som.de 

specifika medlemskraven uer, exiur att den kan vara mer eller mindre 



långtgående beroende på 'rar aggregeringen äger rus lokalt» regionalt 

eller centralt» Bxlcien skulle sålunda förmodligen vara mera splittrad 

om man följde kravet från "hörnan till slutet, I stället för den långt

gående aggregering, so* ert v^ri t tel o% Ir det troligt att aian skulle 

kunna påvisa en rad a g îregeringrproeesser med alltmera långtgående ut

tunning _ som följd. allteftersom man närmar sig de centrala beslutsfattarna 

Bet förhållandet förundrar visserligen inte slutresultatet, men det Mr 

sannolikt inte betydelselöst för medlemmarnas upplevda intresseöverens-

stämmelse sed partiet - en frågeställning» som det blir'anledning åter

komma till» 

teravjga 

Den reduktion av den totala mängden krav, som sker genom medveten alimi-

nering och/eller-- aggregering, är givetvis ett uttryck för en prioritering 

bland de föreliggande kraven. Eftersom inga beslutsfattare under en given 

•c ids rymd kan syssla sed ser än ett 'begränsat antal krav, kan det vara- "be

fogat meå en prioritering utöver den* sos ligger i den kvantitativa re

duktionen av kraven» Det är den funktion, SOB politiseringen av kraven» 

dvs* deras omvandling till tvistefrågor, anses fylla* I princip är det 

enbart en gradskillnad mellan politiserade och icke politiserade krav» 

De förra urskiljer sig från mängden genom att vara föremål för ett rela

tivt allmänt eng« g*» ang frän medlemmarnas sia hast därför rör det sig 

också ofta ora krav, som uppfattas som kontroversiella av en eller arman 
. 3T ) 

anledning' » ått ett krav omvandlas till tvistefröca är följaktligen inte 

liktydigt med någon minskning i det totale antalet krav» Vad, soia händer 

är i stället att det politiserade kravet slår ut andra krav från omedel

bar uppmärksamhet och temporärt får en framträdande plats på dagordningen. 

Omvandlingen från krav till tvistefråga betyder sålunda enbart att det 

sker en minskning av det antal krav, som beslutsfattarna i ett givet 

ögonblick behöver uppmärksamma, därav också termen kvalitativ reduktion» 

Denna ar i och för sig inte någon garanti, för att kravet skall gå igenom 

i ett auktoritativt beslut, men den kan förväntas stärka dess chanser 

därtill» 

) Ana*'t Kraven behöver inte vara kontroversiella enbart i den bemärkelsen 
att" det råder delade meningar bland medlemmarna om hur partiet 
skall ställa sig i en vies fråga» Kravet anses vars omvandlat till 
en tvistefråga i och med att det blivit föremål f'8r allmänt engage
mang bland medlemmarna* Siedl emskaren må sedan stå enig eller vara 
splittrad ooh kravet må gälla partiet och/eller det politiska sy
steset« Den sjöblomska distinktionen mellan inteam och extern poli
tisering, där intern politisering innebar att motsättningar bland 
auktoritetspersonema hålls hesliga, följs således inte» Se Sjöblom, 
sid» 113, 
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Eftersom det är det allmänna. me dl ems engagemangs t som differentiera!* de 

politiserade kraven från mängden, är det uteslutet att omvandlingen till 

tvistefråga, ©kall kunna äga rus» omedelbart efter det att kravet har fram 

förts» Utrymme måste i varje fall lämnas. för den spridningseffekts som 

är förutsättningen för att kravet skall 'bli föremål för ett utbrett ined-

1emsengagemang* Denna spridning kan i sin tur uppkoama på principiellt 

tvä skilda sätt i an tingen genera horisontell kommunikation, dvs • ' kontakte. 

medlemmarna emellan, eller genom någon forra av vertikal kommunikati on 

såsom informationer från partiet till medlemmarna»' Däremellan kan âet 

självfallet finnas olika kombinationer av de skilda alternativen. 

Gm partiet företrätt av sina auktoritetspersoner på ett eller annat sätt 

lyckas förhindra att ett icke önskvärt krav blir till en tvistefråga, är 

det således också en form av blockering, fastän mindre gripbar än den 

blockering, som uppkommer av den kvantitativ» reduktionsprocessen* Sett 

ur beslutsfattarnas perspektiv skulle en dylik kontroll över omvandlingei 

från krav till "tvistefråga inte vara utan fördelar. Ben skulle utgöra en 

garanti för att inga sådana krav omvandlades till tvistefrågor, som kund« 

vara ett hinder för måluppfyllelsen* Hit hör uppenbarligen alla krav, sor 

riskerar att åstadkomma motsättningar bland medlemmarna och följaktligen 

hotar partisammanhållningen. Med brister i partisaaaaanhållning finns ju 

risk för att partiet bland allmänheten framstår som mindre trovärdigt oci 

för att ledningen inte kan utnyttja partiapparaten instrumentent med 

någon större effektivitet» Kort sagtf srr: "'">r i partisammanhållningen 

minskar partiets möjligheter att nå målurpfj ilelse i andra avseenden» 

Det samma gäller också krav ägnade att ge upphov till spänningar bland 

partiets faktiska eller potentiella väljare* Det kan därför ligga i be

slutsfattarnas intresse att sätta käppar i hjulen för omvandlingen av-ett 

flertal krav till tvistefrågor» For partier verksamma inom politiska sy

stem med de här angivna konstitutiva reglerna är emellertid ©n sådan 

styrning av spridningen helt utesluten. Sen centrala partiledningen kan 

visserligen försvåra spridningen genom att begränsa informationsflödet 

till partimedlemmarna! genom att underlåta att underrätta medlemskåren 
i stort oia eventuella motsättningar högre upp i partihierarkin, genom 

att underlåta att ge offentlighet åt medlemskrav, som bedöms som poten

tiellt farliga för sammanhållningen inom partiet. Sådana åtgärder rycker 

delvis undan grunden för omvandlingen från krav till tvistefråga, men 

kan aldrig rycka undan den helt och hållets Partiet tillhandahåller ju 

självt fora för horisontella medlemskontakter, genom sina möten, konfe

renser och kongresser, där medlemmar träffas och interagerar med varandra 

i sin egenskap av -medlemmar i partiet» Därtill kommer den roll, som här
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vidlag spelas av andra partier, intressegrupper och massmedia. Samtliga 

dessa har intresse av att bevaka vad, som sker inom partiet och till

handahåller därmed partiets medlemmar delar av eller eventuellt hela den 

information, som de inte får från partiet självt» Därigenom läggs, också 

grunden för horisontella, kontakter medlemmarna emellan. Bet parti, vars 

medlemmar far information om partiet utifrån, kan dessutom känna sig 

tvunget att vi&ta motåtgärder, för att undanröja eventuella negativa 

effekter av den utifrån kommande informationen. Slutresultatet kan så

lunda mycket väl bli en expansion av den information, söm står till med

lemmarnas förfogande, trots att detta kanske inte var ledningens avsikt» 

Man kan följaktligen utgå från att det inom partier verksamma i den 

nämnda typen politiska system finns reella förutsättningar för att ett-

krav skall koma till flertalet medlemmars kännedom och därigenom omvand

las till en tvistefråga. 

Det finns inga skäl att utesluta, möjligheten av att ett flertal medlemmar 

spontant engagerar sig i en och samma fråga» Teoretiskt kan medlemmarna 

t.ex. utsättas för stimuli, som är tillräckligt starka for att ge upphov 

till likartade och spontana reaktioner. Hen det är svårt att föreställa 

sig hur ett sådant engagemang, annat ån i exceptionella fall, skulle 

kunna upprätthållas över tiden med mindre än att det understödjs av ett 
3CI opinionsledarskap«"*Det senare kan, men behöver inte vara lokaliserat 

inom partiet, dvs. bestå av en eller flera auktoritets pers oner i partiet. 

Bet finns en rad tänkbara kombinationer av externt opinionsledarskåp före

trätt av intressegrupper, intres seorgarii s at ioner och/eller massmedia. In

fluenser från dem kan leda till att kravet förs in i, alternativt tillbaka 

till, partiet som en tvistefråga» Kravet kan ju ursprungligen stamma från 

partiet, nen föras vidare av någon intressegrupp eller tidning och på så 

sätt komma tillbaka till partiet, ned så "bred .förankring bland medlemmarna 

att det handlar om en tvistefråga. Men det kan också röra sig om ett ur

sprungligen externt krav, som genom påverkan från de nämnda opinionsle

darna resulterar i det breda medlemsengagea&ng, som gör det till en tvis

tefråga i. partiet. En eller flera auktoritetspersoner i partiet kan givet

vis också befordra ett krav som tvistefråga. Set ligger då nära. till handî 

att anta att det kommer att ske mot bakgrund av huruvida kravet är in

strumentent for uppnåendet av partiets målsättningarr däribland främst 

målsättningen att erövra makten i det politiska systemet. Slutligen kan 

man inte heller utesluta möjligheten av att enskilde, medlemmar i partiet 

påkläder sig rollen som opinionsledare. De kan exempelvis utnyttja av 

partiet fristående massmedia som ett instrument för att föra fram oina 

krav. De kan likaledes använda sig av de fora. for kontakter mellan med



lemmarna» som partiet självt tillhandahåller, dvs. möten, konferenser 

och kongresser» Därest de vare sig får uppteckning utifrån eller inifrån, 

dvs» från auktoritetspersoner i partiet, är det emellertid inte troligt 

att sådana försök "blir särskilt effektiva. Från partiet fristående mass

media uppmärksammar säkerligen kravet ur andra aspekter än opinionsledarns 

inom medlemskåren skulle finna önskvärt, om de överhuvudtaget tillmäter 

frågan något nyhetsvärde» Be lokala partimötena har sannolikt en förhål

landevis begränsad spridningseffekt, såvida auktoritetspersonerna inte 

för kraven vidare, och de beslutande partikongresserna äger rum så sällan 

att deras väsentligt större spridningseffekt därigenom får mindre bety

delse. Dessutom är det givetvis inte självklart att de ifrågavarande kra

ven någonsin når så långt som till en partikongress. Risken för att ett 

medlemskrav utsätts för den blockering, som ligger i att det inte kan 

omvandlas till en tvistefråga, är följaktligen störst i de fall då det 

inte får uppbaokôing från någon auktoritetsperson inom och/eller utom 

partiet. Det gäller framför allt krav, som är specifika för partiet, dvs.-

som inte ryms inom ramen för något annat program eller som enbart rör 

interna förhållanden såsom t-*.ex» fördelningen av resurserna inom partiet. 

Det är visserligen möjligt - åtminstone teoretiskt - att ett krav trots 

avsaknaden av sådan uppbackning ändå får sådan kraft att det omvandlas 

till en tvistefråga, men sannolikt är det inte. Den springande punkten 

är därför, framför allt i sådana fall, men även generellt, hur auktori

tetspersonerna i partiet förhåller sig inbördes och vis à vis medlemmarna, 

om de uppvisar en enad front eller inte. Det säger ju sig självt att ris

ken för att somliga krav utsattes för den här formen av blockering är 

väsentligt större om auktoritetspersonerna i partiet strömlinjeformar 

sitt agerande. 

5»5 Auktoritetspersonerna som blockeringsfaktor 

eiit 

Sollerna som "grindvaktare" och strukturella regulatorer ger uppenbarligen 

auktoritetspersonerna i partiet relativt sett större inflytande över par

tiets beslut och åtgärder än vad, som tillkommer medlemmarna i gemen» 1 

vetskap om att det förhåller sig så, ligger det nära till hands att man 

påstår att auktoritetspersonerna utgör en elit och att partierna styrs av 

oligarkier. Att en person har 3törre inflytande än en annan, över ett be

stämt ämnesområde, gör honom emellertid inte nödvändigtvis till medlem 

av en elitT^Ått ett antal personer - en numerär minoritet - har större 

inflytande än det stora flertalet, en numerär majoritet, behöver inte 
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nödvändigtvis innebära att de förra konstituerar en elit» Set orimliga 

nied ett synsätt, där elit sätts lika sed su:man av de- relativt aera, in

flytelserika, ligger «, „ att det reducerar elitbegreppet till en trivia

litet« Att det i t» on varje rsocinlt nys a_t rinns en dylik numerär minoritet 

inflytelserika det vierrcrxj-gc-. i tvekan ^ • Hen det relativt 

större infljtände, som utövnc .'-v det nû ernkn. _\.::ilcl, eä^or ingenting 

vare sig OH de,<relationer, soia råder mellan de inflytelserika själva 

e11or Eiellan dea och andra. Bet synes därför lämpligt att reservera ter-

isen 'elit* for en grupp inflytelserika, personer med en sådan inbördes 

sammanhållning att det avgränsar den från andra4*" För att det .Överhuvud

taget skall kunna utvecklas en 3ädan grupp fordras att kategorin infly

telserika uppvisar både slutenhet och stabilitet över tiden. Set måste, 

enklare uttryckt, vara samiaa personer, som år relativt sett siest infly

telserika pä saauaa oaräde under en längre tid» Om det villkoret inte är 

uppfyllt utan personsaimaansättningeii i kategorin inflytelserika aldrig 

är den saana i samraa fråga, är det uteslutet att de inflytelserika skulls 

kunna- utveckla den inbördes Interaktion, som på läng sikt är förutsätt

ningen för att det skall bli någon samordning des emellan. Ett stått pä 

sammanhållningen, står följaktligen att fä i studier av int eraktionef re-

kvensen ino® populationen inflytelserika,» Ett annat mått eller i varje 

fall indikator på saomanhålIningen kan man fä genom at ti tydunders Ökningar 

i sansa population. Ju större attitydöverens stärkelsen är mellan de in

flytelserika, desto raera enhetlig ar sannolikt också den front de upp

visar utåt o Om och endast oa undersökningarna visar ett positivt värde 

på de sätten är det, enligt detta synsätt, rirai i g t att påstå att san 
lokaliserat en elit. I praktiken är det troligt att det finns stora va

riationer mellan de grupper, soa enligt definitionen är att anse som 

eliter. Det är därför inte oväsentligt att kunna gradera dea i förhålland« 

till varandra raed avseende på hur Eiycket resp» hur litet av elit de har 

Över sig. 

«5.t_iiiQyiftäAsAi*9ä.'^ÌPS6!! i ̂̂ sJS.°£ti.ema_ 

Genom att fungera, som det filter varigenom medlemskraven slussas på sin 

väg genom koBuaunikationssystemet har auktoritetspersonerna i partiet 

•"normalt" större inflytande an medlemmarna i gemen. • Den negativa gränsen 

för deras inflytandeutövning satts därav att faktiskt medlemsinflytande -

åtminstone i det långa loppet - är en förutsättning'för systemets fort

bestånd. Hedin det förhållandet utesluter p& förhand föreställningen om 

att auktori te tspers onerna skulle utgöra en isolerad, opåverkbar elit son 

en absurditet, eftersos ett sådant läge med intill visshet grensande 

sannolikhet skulle leda till systeakollaps. Âuktoritetspersonernas för-



hâllandevis stora inflytande över partiets beslut och åtgärder är sanno

likt inte heller liktydigt med att deras samlade potentiella inflytande 

överstiger aedi asisarnas» I ett nationellt politiskt system kan det före

komma situationer, där massiva krav jfråa medborgarna helt tränger igenom 

det filter, som "grindväktare'* och strukturella regulatorer sätter upp. 

Det kan ta sig sådana uttryck som "spontana" gatudemonstrationer och/eller 

strejker, vilka 'leder till omedelbara åtgärder frän myndigheternas sida^*^ 

Teoretiskt lirais det ingenting som säger att åtgärderna ifråga innebär 

några eftergifter från myndigheterna gentemot de framförda kraven» Be kan 

lika väl syfta till att undertrycka demi Poängen ligger inte däri, utan 

i det förhållandet att kraven i dylika situationer undgår reglering av 

"grindvaktare" och regulatorer och följaktligen oförändrade når frais till 

beslutsfattarna. Det finns inga skäl att utesluta möjligheten av liknande 

»ituatiorier i politiska partier« Iren enda skillnaden ligger på det prak

tiska pla.net» Sannolikheten för att sädana mas a iva medlemskrav skall hör

sammas ar nämligen stor, eftersom auktoritotspersonerna - åtminstone i 

partier inom parlamentariska flerpartisystem - har mycket begränsade 

tvångsmedel vis à vie medlemmarna. 

Det är inte heller säkert att summan sv suktoritetspersonema alltid in

kluderar alla dem som har utövat ett stort inflytande över besluten och 

dt gärderna. Att det kan dölja sig en uppsättning "grå eminenser11 bakom 

den formella fasaden, är ett nästan alltför välbekant faktum for att kräva 

vidare kommentarer1''*' • Att det dessutom finns en rad personer ooh/aUisr gsxm-

per utanför partiet, såsom tidningsredaktörer, intressegrupper etc., som 

medvetet försöker utöva ett stort inflytande på beslutsfattarna i partiet, 

hör knappast heller till ovanligheterna. Det kan därför mycket väl finnas 

situationer, där auletoritetspersonerna själva har utövat mindre inflytande 

över de egna besluten än någon av de nyss nämnda kategorierna. Bet är 

emellertid osannolikt att sådana situationer är representativa för normal-

läget. Så länge som medlemmarna i partiet knyter förväntningar till auk-

toritatsrollerna, är det ju inte möjligt att fatta beslut och vidta åt

gärder av auktoritativ natur utan medverkan från auktoritetspersonerna. 

Os så sker, föreligger risk för att medlemmarna inte anser sig bundna av 

besluten och följaktligen också för att systemet bryter samman. Att aukto-

ritetspersoneraas medverkan vid beslutsfattande alltid är påkallad kan 

knappast undgå att också ge dem ett kontinuerligt inflytande över beslutens 

utformning. I det logiska extremfall, då aufc tori t e t epersonema helt har 

fallit i händerna på "grå eminenser" inom eller utom partiet, är det tro

ligt att de reella beslutsfattarna förr eller senare söker legitimera sitt 

eget maktinnehav antingen genom att träda i auktori tetspers onernaa ställe 



eii-ùi* av i, overxòra iegxTxsxteis'cron «.ill su ny auktorxtetsstruktur» 

Det både ioser den eventuelle. suceessionsproblonatiken och parerar for 

risicen att auktorxtetspersonema plötsligt vägrar sätta sina namn under 

"beslut, sora de själva inte har varit med om att fa'tta» Sâ länge som aukto-

rìtetspersonerna innehar de vederbörliga auktoritetsrollerna har de sålun

da i varje fall ett potentiellt och säkerligen också ett faktiskt -Övertag 

vis à vis både Externa och interna »gråa eminenser»» Î förhållande till de 

externa inflytandeutövarna har auktoritetspersonerna dessutom fördelen av 

att kontinuerligt vara invecklade i bearbetningen av medlemskrav, något 

som Dorgar i or att de a-taainstone genomsnittligt har större inflytande övei 

partiets beslut och ävarder än vad tillkoimser de förra» Auktoritetsperso-

uer/i8 i ett pai"Ei nar saxuiida nonsalt inte bara större inflytande än med

lemmarna i det samma,, v i--, har även sannolikt ett övertag över både interna 

och externa "gråa eminenser"» 

Jk*2,"2. ̂ .eliter i S^s âjetierna 

Eftersom auktoritetspersonema normalt kan identifieras som de relativt 

raest inflytelserika i partiet, inställer sig omedelbart frågan os de som 

kategori ar tixlr&c sexigt olutaia for att den för samordningen grundläggande 

interaktionen skall kunna utvecklas» Sedan det förhållandet att de noiai-

nella mandatperioderna för fôrtroenâeposter inom partier i allmänhet 

sträcker sig över längre perioder inbjuder till ett jakande svar på dea 

fragan» Till det kan dessutom läggas, att de faktiska mandatperioderna 

varili gen väsentligt överskrider de nominella4"*^ • Man behöver inte tolka 

doïta som resultatet av medvetna försök från auktoritetapersonema att 

avgränsa sig från omgivningen» Slutenheten - mätt i omsättningen på för

troendeposterna — kan ses som en oavsiktlig konsekvens av funktioasspecia*. 

liseringen inom partietitV"y • Punktionsspecialieeringen förutsätter ju först 

och .iramst viss Kompetens hós kandidaterna till förtroendeposterna s&iat 

bidrar dessutom förmodligen också till att höja kompetensen hos de faktisk? 

innehavarna. av postema» JStt läge k&raiçter is era t av hög omsättning på för

troendeposterna och inga eller låga inträdeskvalifikationer, såsom tidigare 

förtrogenhet med liknande uppgifter hos kandidaterna, skulle sed all sanno

likhet verka hämmande på partiets förmåga att nå måluppfyllelse. Slutenhe

ten kan därför uppfattas mera som resultatet av de omständigheterna än som 

resultatet av medvetna strävanden från auktoritetspersonema att hålla den 

egna gruppen xnt-skt» Alldeles oavsett hur orsakssammanhangen ser ut, är 

det- emellertid troligt att slutenheten i "bemärkelsen av omsättningen på 

förtroendeposterna och•kanske också i bemärkelsen av den likartade kompe

tensen hos auktoritetspersonema skapar möjligheter för en hög grad av 



Interaktion dem emellan« 

Huruvida interaktioneri ger upphov till attityd- och intressegemenskap 

bland auktoritetspersonema, är i prineip inte möjligt att säga med mindre 

än att det finns empiriska undersökningar att falla tillbaka på* Mycket 

talar för att det verkligen finns ett sådant samband mellan de båda va-
47) riableraa '• Men/på det här generella planet kan det vara bäst att in

skränka sig till några allmängiltiga synpunkter pä attityd- oeh intresse

ÖVER ens B tararne13en på beslutsfattarnivån» Eftersom auktoritétsperaoneraa 

är verksamma inom ramen för ett gemensamt aålj att se till att de aukto

ritativa besluten med giltighet for samhället ligger så nära partiets 

program som möjligt eller, uttryckt i operationella termer, att erövra 

makten i det politiska systemet| får man redan av den anledningen räkna 

med att det råder en positiv attityd- och intressegemenskap dem emellan. 

Negativa värden på den variabeln skulle, helt enkelt, omöjliggöra sam

arbete och därmed långsiktigt innebära ett hot mot partiets fortbestånd 

som parti» Det betyder i sin tur att partierna även i det avseendet be

finner sig någonstans på den del av skalan, där det befunnits lämpligt 

att använda termen 'elit'*Deras attityd- oeh intressegemenskap ligger, 

någonstans mellan noll oeh fullständig# Det senare alternativet 

ar, om inte annat, en logisk möjlighet» Konkret skulle det vara liktydigt 

med en strömlinjeforaning av agerandet på alla nivåer i alla frågor» Ett 

krav, som inte lyckats passera en av "grindvaktarna", skulle då inte hel

ler ha möjlighet att ta sig in via någon annan "grindvakt" och/eller komma 

förbi de strukturella regulatorerna, därest det artikuleras på ett med

lemsmöte» En dylik harmonisering av beteendet bland samtliga auktoritets

personer i ett parti kan dook uteslutas redan på generella grunder» Huvud

skälen härtill har framförts i annat sammanhang^ v» Ett beslut och/eller 

beteende är ju* om inte annat, i sista hand beroende av ve», som fattar 

beslutet resp. utför handlingen* Den centrala ledningen har således inga 

möjligheter att i detalj förutse eller påverka beteendet bland auktori-

tetapersonerna lägre ned i hierarkin» Därtill kommer att beslutets inne

håll resp» beteendets karaktär påverkas» inte bara av vem sem fattar be

slutet resp* utför handling©»* utan ookså av vederbörandes ställning 

ooh uppgifter i hierarkin* Kort sagt} enbart personlighetsfaktorn gör 

det omöjligt för partiledningen att åstadkomma en komplett harmoniaering. 

Däremot står ledningen självfallet inte helt hjälplös gentemot eventuella 

centrifugala tendenser på de lägre nivåerna» Gm den t»ex. kontrollerar 

både nuvarande ooh framtida positioner inom partiet» besitter den därigenom 



betydande sanktioneaöjligheter vis à vis övriga auktoritetspersoner i 

partiet» Blotta vetskapen därom kan förväntas ha en återhållande verkan 

på de centrifugala rörelserna inom partiet« Men sanktionsmöjligheterna 

leder förmodligen ändå inte till någon minimering av de centrifugala 

tendenserna intill de negativa gränser» som sätte av personlighetsvaria-

"beln. Så länge soia de lokala partiorganisationerna tillerkänna och utövar 

viss formell kompetens, t»®x.'vad gäller nomineringar» kan inte central

dirigeringen drivas hur långt som helst beroende på att det kan komma 
49 ) att uppfattas sam en kränkning av medlemsinflytandet • Det är inte 

heller avårt att föreställa sig situationer, där den centrala ledningens 

sanktionemöjligheter är verkningslösa beroenée på att de hotande sanktio

nerna av en eller annan anledning inte "bedöms som tillräckligt tunga. Be 

potentiellt oppositionella kanske - sied rätt eller orätt - tilltror sig 

o® möjligheten att driva igenom sina synpunkter mot den centrala led

ningens Vilja» De kanske rent psykologiskt inte tillmäter en eventuell 

förlust av åen nuvarande ställningen i partiet och/eller av framtida 

avanceaangsmöjligheter så stor vikt, att det motiverar ett stillatigande 

accepterande av att en ur deras synpunkt felaktig politik går igenom. 

Förhållandet mellan de centrala beslutsfattarna och auktoritetspersonerna 

lägre ned i hierarkin kan därför knappast utvecklas till något enkelrik

tat beroendeförhållande med den centrala ledningen som styre* Trots att 

den centrala ledningen kan besitta mer eller mindre långtgående sanktions

möjligheter, är dessa i sig sannolikt inte ens tillräckliga för att mini-

mera de centrifugala tendenserna. Det rör sig, med andra ord, även här 

OK ett ömsesidigt beroendeförhållande. 

Bilden är sålunda splittrad» Jämsides med de enande faktorerna finns det 

centrifugala tendenser. Somliga av dem ligger helt utanför de centrala be

slutsfattarnas kontroll} andra kan de motverka, men bara upp till en viss 

gräns, vars lokalisering det inte är möjligt att bestämma annat än i gene

rella termer» Det är därför inte alls någon omöjlighet att det inom ett och 

samma parti kan finnas grupper, som inom sig har större inbördes interak» 

tionsfrekvens och högre attityd- och intressegemenskap, än vad som gäller 

for hela kategorin auktoritetspersoner i partiet» Den centrala partiled

ningen utgör själv förmodligen en sådan grupp, som är.väsentligt mera enhet 

lig än genomsnittet, men därutöver kan det finnas ett antal andra grupper 

inom partiet som väl kan mäta sig med ledningen i det avseendet, utan att 

för den skull stå i något enkelriktat hierarkist förhållande till den samma 

Längre än så kan det generella resonemanget knappast föra, men det är till

räckligt för att tåga slutsatsen, att det även i situationer, då den cen

trala ledningen gör sitt yttersta för att knyta samman systemet, finns 
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ett inte oväsentligt utrymme lor diversitet# Bet är därför också osanno

likt att de individuella mediems kraven kommer att tas emot och bearbetas 

på ett likformigt sätt liksom även att motsättningar gär att undvika resp, 

undertrycka* Häremot kan invändas att de centrala partiledningarna i all

mänhet inte har några sådana ambitioner, att det tvärtom kan ligga i derac 

intresse att uppmuntra mångfald inom partiet# Det finns inga principiella 

anmärkningar att rikta mot det påståendet« Men det gör inte de ovan frai> 

förda slutsatserna Binare relevanta» Att en partiledning - t*exo av val-

strategiska skäl - kan finna det förenligt med sina mål att uppmuntra 

diversitet inom partiet, är nämligen en sak* Att den inte kan kontrollera 

eventuella centrifugala tendenser inom partiet, är däremot en annan sak* 

I det första fallet rör det sig om diversitet inom angivna gränser ~ 

gränser satta av part Hedningen o I det -andra fallet ror det sig om diver-

siiet, som helt eller delvis ligger utanför partiledningens kontroll* Att 

ett parti karske rentav premierar nångfald - generi: att t*ex. officiellt 

deklarera att del; inte strävar efter att repre s ent e ra ett enda åsiktsläge 

- ar dock inte utan konsekvenser* Det är rimligt att uppfatta det con ett 

potentiellt stod for dem, son i ett givet läge motsätter sig försök till 

c entraistyming « Set fyller därvid samma funktion* som föres tälIninge ma 
om modlemsinflytand% dvs« det kan vid behov vändas mot partiledningen, 

da och om der?, förs ökor att minska utrymmet for mångfald* 

.2.2-1 . jsed^eifflnar^cli^er i_ mas_3j)&rtier 

Sot föregående resonemanget on do inbördes relationerna mellan auktori-

tetr.perconerrxa i partiet ledde till slutsatsen att det aldrig kan vara 

tal on någon fullständig harpon i s ering av beteendet och att det därutöver 

finns utrymme för nångfald - ett utrymme, som kan vara större eller mindre 

beroende på era de centrala beslutsfattarna väljer att utnyttja de kontroll

möjligheter, som står deiii till buds, men SOLI sannolikt aldrig kan elimine

ras helt och hållet. Till stöd för den uppfattningen anfördes bl.a. per

sonlighetsfaktorn. Det säger sig självt att alla parter inte behöver vara 

r.ieövetna om effekterna av t.ex* personlighetsfaktorn. Partirepresentanten 

på gräsrotsnivd behöver inte vara på det klara med att han - till följd 

av sin personliga läggning, sina erfarenheter ra.ra. - bedöaer de inkomna 

medlemskraven pa annat sätt an den centrala ledningen gör. Medveten om 

diskrepansen blir han kanske först dä och om de centrala beslutsfattarna 

försöker att göra någonting åt den. Detta har givetvis ingen betydelse 

för.den ovan redovisade slutsatsen. Men om man, sä att säga, har släppt 

in teiaat om omedvetna influenser i analysen, finns det inga logiska hinder 

mot att sarama tema används till stöd för den motsatta uppfattningen. Man 



kan sålunda göra gällande att det finns faktorer, som omedvetet driver 

samtliga auktoritetspersoner att inta ert likartad inställning till vissa, 

typer av medlemskravj något» SOE i sin tur självfallet sätter en gräns 

för den möjliga divereiteten i partiet. Här det argumentet anförs fir det 

framför allt slutenlisten bland auktoritetspersonema mätt i termer av 

social straiifiering, som tjänar soa utgångspunkt » Besoneraaaget går i 

korthet ut på aiit auktoritetspersonerna i ett parti till följd av sin 

relativt sett hö#a status omedvetet skulle diskriminera mot krav från 
, ~ - 50 

aedleinnar och/eller väljare sed relativt sett lägre -samhallelig ställning, 

Konsekvenserna skulle följaktligen vara mest allvarliga i partier, som. 

huvudsakligen vänder sig till ett sådant klientel, dvs. för arbetarpsrtie: 

Observationen att auktoritetspersonerna i allmänhet tillhör det som dif

fust brukar betecknas med medelklassen antingen genom ursprung eller pä 

grund av de positioner de har i partiet, är säkert korrekt. Men slutsats ei 

att det skulle ge -dem en. omedveten "bias" gentemot personer med lägre sam

hällsstatus vilar pä lös grund. Konkret bor det vara möjligt att bilda sij 

en uppfattning om förhållandena därvidlag genom att se till relationen 

"outputs"/intressen, dvs. till huruvida ledningens beslut och åtgärder 

ligger i medieuaaamao intressen eller inte. Men även slutsatser av en låg 

eller, eventuellt helt bristande^ intresseöverensstäimaelse hos medlemmar met 

lägre samhällsstatus måste göras försiktiga. Orsaken härtill behöver ju 

inte nödvändigtvis ligga i att beslutsfattarna saknar känslighet for deras 

krav. Det kan givetvis också bero på sådana, omständigheter som att kraven 

av en eller annan anledning aldrig kommer fraa till beslutsfattarna eller 

på att det ned hänsyn till den operationella målsättningen att erövra mak

ten i det politiska systemet inte är opportunt att tillmäta deras krav 

tillräcklig hänsyn» Med de antaganden, sob tidigare gjorts, kommer ett 
sådant läge förr eller senare att ge upphov till negativa reaktioner frän 

medlemmarnaf varierande allvarliga för partiet beroende på hur stor del 

av medlemskåren det är, som upplever låg eller ingen intresseöverensstäm

melse med partiet# Om det inte fanns någon känslighet för den typen med

lemskrav från hör3an, kommer den alltså- något tillspetsat uttryckt att 

tvingas fram# Någon annan slutsats är inte möjlig att dra ined mindre än 

att man gör det mycket orealistiska, antagandet att medlemmar med lägre 

samhällsstatus inte reagerar pä samma, sätt som andra medlemmar# Man kan 

visserligen tänka sig att reaktion kommer snabbare från de mera utbildade, 

bättre informerade etc« mediexamarna, dvs « att de medlemmar, som har lägre 

status är lättare att manipulera» Men längre än så går det knappast att 

driva resonemanget * utan att gå utöver de gränser.^ som &ätts av rat riona

li tetsantagande t# Eftersom konsekvenserna av och reaktionerna på en låg 

känslighet frän beslutsfattarna för vissa krav,, inte på något sätt kan 



förväntas skilja sig frän andra fall av Dristande intresseöverensstäm

melse ned 'partiet, kan probleset lämnas därhän med det enkla konstateran

det att en eventuellt omedveten brist på känslighet for vissa slags krav 

sannolikt koiamer att framtvinga en medveten korrektion från beslutsfattar

nas sida, därest det är den enda blockeringsfaktorn# 

5*6 Effekter/av blockering 

Om ett medlemskrav blockeras en eller ett par gånger under en given tids

rymd» har det sannolikt minimala konsekvenser för medlemmens.upplevda 

intresseöverensstämmelse med partiet och/eller hans fortsatta verksamhet 

inom det samma. Det är först när blockeringen inträffar en längre tid för 

ett flertal krav, som det är rimligt att räkna med några konsekvenser. 

Här finns en rad teoretiskt möjliga alternativ, som alla framstår som mer 

resp. rrändre saimölika mot bakgrund av den föregående genomgången av kra

vens väg genom partiets kommunikationssystem• 

Alla krav från en viss kategori medlemmar kan t.ex. utsättas för total 

blockering. Set är liktydigt med att inte ett enda av deras krav, oavsett 

innehåll, kommer fram genom kommunikationssystemet och/eller hörsammas av 

"beslutsfattarna. Det kommer rimligtvis att påverka deras upplevda intresse 

överensstämmelse med partiet i negativ riktning, men det är ändå inte gi

vet att totalbalansen blir negativ. Så länge som icke blockerade krav från 

andra grupper är någotsånär representativa för den missgynnade gruppen^ kan 

det vara tillräckligt för att hålla deras upplevda intresseoverensstäjir.el-

se inom den positiva delen av skalan» Alternativet förefaller emellertid 

osannolikt» Bet är i varje fall svårt att finna någon logisk förklaring 

till ett medvetet sådant agerande från "grinåvaktare" och/eller struktu

rella regulatorer» I den mån det realiseras kan det förmodligen tillskri

vas brister i kommunikationssystemet. 

Om blockeringen är resultatet av ett medvetet handlande är del; därför tro

ligt att inte alla, men väl somliga medlemskrav, från en kategori medlem

mar drabbas. Teoretiskt innebär det att förutsättningarna för upplevd in-

t r es seö verens s t äiamels e med partiet ar relativt sett goda, eftersom en 

större mängd krav än i det föregående fallet -tar sig igenom helt och/eller 

delvis» Alternativet är både sannolikt och osannolikt beroende på vilken 

infallsvinkel, som anläggs. Ser man till de centrala beslutsfattarna, är 

det 'inte uteslutet att resultatet av deras agerande innebär att somliga 

medlemskrav konsekvent stoppas upp fullständigt, då de inte uppfattas som 

förenliga med målsättningen att erövra makten Ï det inklusiva politiska. 
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systemet» Ser inan däremot till "grindvaktarna" och de strukturella regula

torerna i.stort, blir bilden förmodligen aera splittrad. Det har ju tidi

gare framhållits att man inte kan vänta sig *:-';gou harmonis ering över hela 

linjen, annat än i de undantags fall då ett krav uppenbarli gen inte ryms 

inom ramen för partiets program. Det är därför också osannolikt att det 

skulle förekomma någon, genomgående och fullständig blockering av ett och 

samma krav. Somliga av dem kan förmodligen gå igenom lokalt, men inte cen

tralt. Andra krav kan stoppas upp på det lokala planet, men vinna -anslut

ning från beslutsfattare högre upp i hierarkin» 

Alla eller några krav från. några eller samtliga medlemmar kan slutligen 

utsättas' för den mer eller mindre långtgående uttunning, som den partiell* 

blockeringen innebär. Ju färre krav, som utsätts för partiell blockering 

och ju mindre långtgående blockeringen är, desto större är rimligtvis ock

så förutsättningarna för att den upplevda intre s s eöverens s täamels en med 

partiet inte skall påverkas i negativ riktning» Helt går det emellertid 

knappast att undvika den partiella blockeringen. Det är överhuvud taget 

svårt att föreställa sig något medlemskrav med viss speeificitet, som in

takt resulterar i ett auktoritativt beslut. Åv gamma skäl, som ovan redo

visats, är det dock högst osannolikt att den partiella blockeringen slår 

lika hårt och äger mim på grundval av en identisk bedömning över hela lin

jen. Det är därför troligt att ett och samma krav oförändrat kan nå olika 

långt i systemet, beroende på var det ursprungligen kora"in. 

Om man bortser från den blockering, som är en följd av brister i kommuni

kationssystemet o«h vars resultat förmodligen är ser eller mindre godtyck

ligt, verkar förutsättningarna för upplevd intresseöverensstämmelse med 

partiet hos medlemmarna vara förhållandevis goda. 'Endast ett försvinnande 

litet antal krav förefaller visserligen kunna undgå blockering helt och 

hållet» Men det är också å andra sidan nära nog uteslutet att samtliga 

krav från en och sassna- medlem saklöst skulle utsättas för total blockering 

Någon enhetlig front är det knappas t fråga • om annat än i mycket exceptio

nella fall. Blockeringen behöver för den skull givetvis inte sakna nega

tiva konsekvenser för partiet» Medlemmarnas prioriteringar kan t.ex» vara 

sådana att den blockering, som förekominer, är tillräcklig för att föra 

dem in i den ovan nämnda skymningszonen mellan upplevd och bristande in

tresseöverensstämmelse, där det inte framstår som meningsfullt att inter-

agera med partiet genom att ställa krav direkt till partiet» Det finns 

inga principiella invändningar mot den konklusionen» Svagheten - och öet 

är en allvarlig sådan - ligger däri att det inte är möjligt att komma med 

annat än mycket generella uttalanden OHI gränserna för skymningszonen. 

Det kan visserligen hävdas att den börjar, dar blockeringen av medlems
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kraven "blir långtgående, men såväl perceptionofÖrmåga som toleransnivå 

kan skiftå mellan aedi eamarns och inom en och samma medlem, varför grän

serna är högst variabla» Men - och det är en fördel - problemet kan •tack

las" bakifrån. För att blockeringen överhuvudtaget skall ha några negativa 

konsekvenser för medlemmarnas intresseöverenostämmelse med.partiet fordras 

nämligen att det är medvetne om att de artikulerar krav till partietc På

pekandet är inte fullt så banalt, gom det kan förefalla vid första påseen
det. Set finns ju sannolikt ett stort antal medlemmar, soia framför poli

tiska krav, utan att vara medvetna om det, och följaktligen också utan 

att förvänta sig att någon skall åtgärda dera. Hit hör sannolikt alla de 

medlemmar, som inte interagerar med partiet genom dess företrädare eller 

genom medlemsaktivitet, utan nöjer sig med att ge uttryck för sin uppfatt

ning om. det egna partiet och det politiska systemet i allmänhet t.ex. i 

privata samtal med sina närmaste, med sina arbetskamrater m.m. Men dit hor 

sannolikt också många av dem, dos interagerar direkt med partiet» Maxi kan 
t.ex. sammanstråla med sin partiombudsman, utbyta några kommentarer öra 

det politiska läget med honos, ställa krav m.m., utan att vare sig fästa 

någon större vikt vid detta eller att i det länga loppet komma ihåg vad» 

som sades, För att blockeringen skall ge upphov till negativa konsekven

ser för intreseeöverensstämaelsen med partiet räcker det självfallet inte 

heller med att medlemmarna är medvetna om sin politiska artikulering. Se 

måste också 'canna bilda sig en uppfattning om det andra ledet i kedjan, 

dvs. om de från partiet härrörande besluten. Bet är ju först via en jäm

förelse mellan krav/beslut, som âet är möjligt att konstatera att blocke

ring föreligger. Sannolikt finns det också många medlemmar - aktiva eller 

passiva - soni visserligen är medvetna om att de ställer krav på partiet 

och kanske också knyter förväntningar på verkställighet till sina krav, 

men ändå luras eller lurar sig själva att tro att någon blockering inte 

föreligger. De beslut, som den centrala ledningen fattar kan t»ex. vara 

gå formulerade, att både "grindvaktarna", de strukturella regulatorerna 

och medlemmarna i gemen förleds att tro att de centrala parti ins tans erna 

visat större tillmötesgående mot dem än de i själva verket gör eller av

ser att göra. Men medlemmarna kan givetvis bedra sig själva, utan medver

kan från auktoritetspersonerna. Bara det att de står i kontakt med par

tiets företrädaref deltar i partimöten och kanske rentav utför frivilligt 

partiarbete, kan vara tillräckligt för att ge en känsla av in

flytande, som inte behöver stå i någon rimlig proportion till deras objek

tiva inflytande. -Till det kan slutligen fogas att det knappast ligger i 

auktoritetspersonernas intresse att upplysa medlemmarna om eventuella 

diskrepanser i det avseendet« Så länge, som medlemmarna inte är medvetna 

om. sina egna krav och om den blockering de utsätts för, kan den samma 



följaktligen inte heller få några negativa konsekvenser för deras upplevda 

intresseöverensstämmelse med partiet» När och os de båda villkoren är upp

fyllda kan konsekvensen självfallet "bli att medlemmarna glider in i den 

skymningszon, där det inte framstår som meningsfullt att interagere med 

partiet genom dess företrädare eller genom medlemsaktivitet. Hen det är 

enbart ett alternativ« Resultatet kan också bli ett annat, nämligen nega

tiv intresseövesensstämmelse, och reaktionen följaktligen kraftigare t.ex. 

ett utträde ur partiet. Ju större diskrepansen är mellan eftersträvat in

flytande och uppnått inflytande och ju flera hinder - antingen psykologi0-

ka i form av ovilja hos aedlemama att sänka sin aspirationsnivå eller 

materiella i forra av bristan.de gensvar från beslutsfattarna - som står i 

vägen mot ett krympande av avståndet, desto större är rimligtvis också 

sannolikheten för att reaktionen blir av det kraftiga slaget• Ju mindre 

diskrepansen är och ju mindre svåröverkomliga hindren visar sig vara, 

desto större är följaktligen sannolikheten för att de berörda medlemmarna 

åtminstone stannar kvar inom partiet. 

Systemet är således inte "oskyddat" mot negativa effekter av den blocke

ring, som det knappast går att undvika. Men beslutsfattarna kan för den 

skull inte sätta sig över de av medlemmarna framförda kraven* Det gäller 

allra minst de internt artikulerade kraven. De medlemmar, som framför sina 

krav via någon av de kanalerna, ar ju för det första förmodligen mera 

känsliga än genomsnittet för blockeringen, av den enkla anledningen att 

de har större förutsättningar än andra att bli medvetna om dess existens. 

•Till detta kommer sedan att de internt artikulerade kraven är relativt 

sett specifika och därför förmodligen "slår ur" mindre specifika krav från 

uppmärksamhet vare sig beslutsfattarna i partiet önskar det eller inte. 

Kär det gäller de medlemmar» som artikulerar sig via medlemsaktivitet, 

tillkommer ytterligare en komparativ fördelf nämligen att de fungerar, 

som sina egna "grindvaktare". Tillsammans borgar allt detta för att den 

interna artikuleringen är premierad i bemärkelsen att de på så sätt fram

förda kraven väger tungt på, beslutsfattarna i partiet» Men - och det för

tjänar att understrykas - det rör sig enbart om en relativ premiering. 

Såvida de internt artikulerade kraven och då framför allt de krav, som 

kommer in i systemet via medlemsaktivitet, inte har karaktär av förhand

lingsbud. utan återspeglar medlemmarnas reella önskemål, föreligger det 

förmodligen normalt alltid en diskrepans mellan eftersträvat och uppnått 

inflytande. Det är en diskrepans, som beslutsfattarna måste hålla inom 

rimliga gränser» samtidigt som det gäller för dera att inte visa ett sådant 

tillmötesgående mot de medlemmarna, att partiet förlorar sina chanser att 

hävda sig på den yttre arenan. 
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6» NÅGRA RIKTLINJER FÖR INTERAKTIOHSSTUDIER 

6»1 Interaktion som centralt begrepp 

Interaktionsbegreppet utgör hörnstenen i Eastons "approach"• Han både 

beskriver och analyserar det övergripande politiska systemet i inter-

aktionstermer. Samma synsätt genomsyrar den här framställningen av det 

politiska partiet som ett system i sig» Den enda avvikelsen från Easton 

består i att ett formellt medlemskapsbegrepp här tillåts avgränsa syste

met från dess omgivning» Som framgår av det föregående ligger den av

vikelsen dock på ett skenbart, snarare än på ett reellt plan» 

Det vållar inga som helst svårigheter att teoretiskt påvisa vikten av 

att Interaktion förekommer i partiet» Utan någon interaktion - direkt 

eller förmedlad - mellan partiet och dess medlemmar skulle partiet, helt 

enkelt, gå under» Medlemskraven skulle i så fall aldrig nå fram till auk

toritetspersonerna i partietj och medlemmarna skulle å sin sida sväva i 

okunnighet om de beslut och åtgärder, som vidtas i deras namn» Det är 

knappast nödvändigt att specificera vilka långsiktiga konsekvenser de 

situationerna skulle ha för partiets förmåga att omvandla "inputs" till 

"outputs". Den direkta och/eller indirekta Interaktionen mellan auktori

tetspersonerna i partiet är lika viktig» Utan någon inbördes interaktion 

skulle de nämligen inte kunna utveckla och upprätthålla ens det minimum, 

av samordning, som är en nödvändig förutsättning för varje form av kol

lektiv måluppfyllelse» Interaktionen på medlemsplanet, dvs» medlemmarna 

emellan, har visserligen inte samma betydelse för systemöverlevnaden. 

Partiet kan i själva verket fungera som ett "inputH/Moutput"system, utan 

att det förekommer någon som helst interaktion på medlerasplanet» Men den 

föregående analysen har bland mycket annat gett vid handen att medlems-

interaktionen har relevans för systemöverlevnaden i det att den påverkar 

kravens omvandling till tvistefrågor» 

Interaktionsproblematiken skulle i och för sig kunna lämnas därhän med 

det enkla konstaterandet att interaktionen är en nödvändighet för syste

met» Dess förekomst i "verkligheten" torde inte heller vara svår att be

lägga» Så kan t»ex» medlemsaktiviteten ses som en indikator på att inter

aktion förekommer» Flera av de hypoteser, som formulerades i det före

gående kapitlet, går emellertid ytterst tillbaka på föreställningen att 

variationerna i interaktionsfrekvensen och interaktionsmönstret är cen
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trala. När effektiviteten hos ett krav, mätt i genomslagskraft, sätts 

i samband, med hur ofta det artikuleras.» är det liktydigt med att inter-

aktionsfrekvensen tillmäts betydelse för slutprodukten i beslutsproces

sen. Då medlemsaktiviteten sägs vara premierad, innebär det att det upp

rättas ett samband mellan interaktionsiaönstret och systemets "outputs"» 

När auktoritetspersonema i partiet antas befinna sig någonstans på den 

positiva delen av en skala, som mäter grad av elitinslag, beror det bl.a. 

på att interaktionsfrekvensen dem emellan förmodas vara så hög, att den 

ger upphov till en hög attityd- oeh intressegemenskap dem emellan. Hypo-
1 ) 

teserna har visserligen indirekt stöd i litteraturen • Men de måste -

liksom alla andra hypoteser - förr eller senare utsättas för en verk

lig hetskonfrontation. Det är slutligen enbart direkta empiriska under

sökningar, som medger en övergång frän frågeställningar av typen "om" 

till frågeställningar av typen "hur mycket". Hur stor effekt har inter« 

aktionsfrekvensen för den presumerade attityd- och intressegemenskapen? 

Hur stor betydelse har den för kravens effektivitet? Hur betydelsefull 

är interaktionsmönstretj för effektiviteten och attitydgemenskapen? Däri 

ligger också förklaringarna till att ett helt kapitel anslås till mät-

och indikatorsproblem i samband med interaktionsBtudier. Av såväl teo

retiska som överskådlighetsmässiga skäl kommer den fortsatta framställ

ningen att utgå från de aktörer och/eller aktösrsgrupper i ett parti, som 

logiskt sett kan interagera med varandra. 

6.2 Interaktionen medlemmar/auktoritetspersoner 

jS.2_._1_ ̂ direkt och indiretet_int^rakt.io;i 

Interaktionsbegreppet har getts en så vid bestämning att det torde vara 

omöjligt att någonsin komma åt den samlade mängden interaktioner mellan 

medlemmarna och partiet - det senare företrätt av auktoritetspersonema 

- under en given tidsrymd» Till Interaktionen medlemmar/auktoritetsper

soner hänför sig inte bara de mer eller mindre formaliserade kontakter, 

där parterna möts i ömsesidig medvetenhet om sina resp. roller i partiet. 

Dit räknas också alla de informella kontakter, där aktörerna - den ene 

och/eller båda - inte är medvetna om sina roller i partiet.-Som inter-

aktion betraktas dessutom alla de förmedlade kontakter, dvs. den externa 

artikuleringen, där medlemmarna på omvägar kommunicerar med partiet. 

Deras krav och önskemål slussas i så fall till partiet via någon person 

ooh/eller struktur, som i sin tur står i kontakt med partiet på ett eller 

annat sätt» Den indirekta interaktionen kan självfallet också vara mer 



152 

eller mindre formaliserad. En person, som är aktiv inom en intresse

grupp med anknytning till partiet, har en relativt forinaliserad indirekt 

kontaktväg till partiet. Hans vänner och bekanta i och utanför intresse

gruppen kan däremot via honom ha en informell och indirekt kanal till 

partiet. Ingen beskrivning av interaktionen medlemxnar/auktoritetsperso

ner kan således göra anspråk på att vara fullständig utan att alla po

tentiella kontaktvägar mellan medlemmarna och partiet har identifierats 

och undersökts. Det förutsätter i praktiken vare sig mer eller mindre 

en kartläggning av interaktionsmönstret i hela samhället. Ingen person, 

struktur eller organisation kan ju uteslutas ur undersökningen utan em

piriska motiv. Här möter i korthet samma problem, som auktoritetsperso

nerna i partiet ställs inför då och om de önskar fastställa huruvida ett 

krav har sin hemvist i medlemskåren. Den samlade interaktionsmängden 

tillhör därför de empiriska fenomen, som i ooh för sig är åtkomliga för 

empiriskt studium, men som inte kan fastställas utan väsentliga svårig

heter och kostnader. 

I och med att den totala interaktionsundersökningen ställs åt sidan, 

inträder naturligtvis vissa begränsningar på analysmöjligheterna. Så 

går det t.ex. inte konstruera något exakt mått på fördelningen mellan 

de alternativa interaktionsmönstren i relationen mediemmar/auktoritets

personer. De negativa konsekvenserna av att den samlade interaktions

mängden måste bli en okänd kvantitet skall dock inte överskattas. Ingen 

av de redan formulerade hypoteserna är nämligen för framtida testning 

beroende av att den samlade interaktionsjaängden är känd} ehuru tillför

litliga data om den skulle kunna vara till hjälp. Det har bl.a. påpe

kats att participationsnivån kan sjunka samtidigt som intresseöverens-

stämmelsen och stödvärdena är oförändrat positivai inte bara totalt 

sett, utan också i det enskilda fallet. Det kan i sin tur bero på att 

medlemmarna får sina krav framförda och hörsammade på annat sätt än via 

medlemsaktiviteten. Hypotesen skulle uppenbarligen vinna i trovärdighet 

om det gick att påvisa några förändringar över tiden i fördelningen 

mellan interaktionsmönstren. Men sådana data är vare sig nödvändiga 

eller ens tillräckliga för att testa påståendet. Det enda hållbara sät

tet att kontrollera hypotesen består i att skaffa fram medlemsdata an

tingen genom observation av âe berörda medlemmarna eller genom en enkät-

och/eller intervjuundersökning, som vänder sig direkt till dem. Man mås

te, helt enkelt, undersöka hur och till vem medlemmarna artikulerar 

sina synpunkter och kravj vem, som företräder deras intressen m.m. 

Aggregatdata om interaktionen i allmänhet kan möjligen tjäna som indi

katorer i sammanhangets Men, om hypotesen testas enbart med deras hjälp, 

föreligger risk för det s.k. ekologiska felslutet, då de båda populatio-
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nerna - medlemmar i allmänhet resp. förutvarande aktiva - sannolikt 
2) 

inte är jämförbara» Uppgifter om den samlade interaktionsmängden kan 

likaledes utnyttjas för att testa påståenden av typen att de politiska 

partierna svarar för en krympande del av den strukturella regleringen 

av krav för det övergripande politiska systemet. Aven här är det för

delningsaspekten som är relevant. Den samlade interaktionsmängden kan 

ju - åtminstone teoretiskt - förbli den samma, eller rentav öka, över 

tiden, samtidigt som det äger rum successiva förskjutningar i kanal

fördelningen. De förskjutningarna kan i sin tur medföra att partiet 

fungerar mindre "tillfredsställande" som "input"/"output"system. Allt 

flera krav kan, kort sagt, komma att slussas till kanaler, som är för

hållandevis ineffektiva! Ett första steg vid hypotestestningen blir 

därför att sätta upp ett mätt, om än ett grovt sådant, på den relativa 

kanalfördelningen. En arman huvuduppgift blir att företa en jämförande 

effektivitetsundersökning. Båda stegen kan uppenbarligen vidtas utan 

att den samlade interaktionsmängden är känd. En enkät- eller intervju

undersökning bland auktoritetspersonerna och medlemmarna kan t.ex. av

slöja vilka kanaler, som utnyttjas mest flitigt. Av skäl, som strax 

kommer att anges, måste undersökningen omfatta både auktoritetsperso

nerna och partimedlemmarna i allmänhet. Samma undersökningar kan sedan 

- på sätt, som det också blir anledning att återkomma till - läggas 

till grund för den omnämnda effektivitetsstudien. Därefter blir det 

också möjligt att göra ett empiriskt grundat ställningstagande till de 

teoretiskt motiverade påståendena om partiernas betydelse för den struk

turella regleringen för det övergripande politiska systemet. 

Enkät- eller intervjuundersökningen har redan rekommenderats som instru

ment vid det empiriska studiet av interaktionen och dess konsekvenser. 

Observationstekniken skulle också kunna ha aktualitet. Men både prak

tiska och kostnadsmässiga skäl talar emot denj åtminstone i de fall, 

då ambitionsnivån sträcker sig längre än att göra en "case-study". Dess

utom finns det anledning att ställa sig högst tveksam till de eventuella 

resultaten av en observationslindersökning. En person, vars beteende är 

föremål för observation, uppvisar sannolikt inte samma beteendemönster 

som i normala fall annat än,dä han är omedveten om sin ställning som 
3) undersökningsobjekt. Eftersom interaktionen inte kan observeras på annat 

sätt än genom att varje undersökningsperson, bokstavligt talat, förses 

med en "skugga" från morgon till kväll, måste man räkna med kraftiga 

förvrängningseffekter. Enkät- eller intervjuundersökningen kan misstänk

liggöras på liknande grunder. Men förvrängningseffekterna torde under 

alla omständigheter vara mindre omfattande i de fallen. Möjligheterna 
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resultaten är dessutom relativt goda« Man lär sig t.ex» snart vilka 

typer av frågor, som framkallar alltför positiva resp» negativa svars-

resultat» Felmarginalerna kan minskas genom att kontrollgrupper utses, 

såväl bland respondenterna som bland intervjuarna. Man kan slutligen, 

så långt möjligt, kontrollera svarsuppgifterna mot andra data .̂ Det 

material, som det här är fråga om, erbjuder visserligen inte speciellt 

goda betingelser för det ändamålet. Men det finns åtminstone några håll

punkter att ta fasta på» Medlemmarnas uppgifter om mötesnärvaron kan 

t.ex. ställas i relation till data om mötesnärvaron inhämtade från mö

tesprotokoll eller - och det är uppenbarligen ett sämre alternativ -

till aggregatdata om närvarofrekvensen på den lokala nivån. Uppgifter 

om motionsaktivitet, konferensdeltagande m»m» kan kontrolleras på ett 

liknande sätt* De informationer om kontakten medlemmar/auktoritetsper

soner, som man får fram via en enkät- eller intervjuundersökning på 

mediemsplanet, kan slutligen ookså jämföras med motsvarande uppgifter 

från beslutsfattarna, iven i det fallet blir det dock huvudsakligen 

fråga om aggregatuppgifter. Det är ju föga sannolikt att auktoritets

personerna förmår identifiera varje person, som de interagerar med. 

Åtminstone i det avseendet torde mediemsuppgifterna vara mera tillför

litliga. En jämförelse mellan de aggregarande uppgifterna från medlems

nivån och beslutsfattarn!vån kan emellertid, om inte annat, bidra till 

att kasta tvivel över respektive stärka trovärdigheten hos de lämnade 

uppgifterna» Om båda undersökningarna ger vid handen att medlemmarna 

sällan kontaktar auktoritetspersonerna på eget initiativ, utgör det 

t»ex» ett starkt skäl att sätta tilltro till den uppgiften. Om under

sökningarna ger divergerande resultat, blir tolkningen däremot mera 

komplex» Den ena parten kan ju inte utan vidare tillskrivas större tro

värdighet än den andra» Något sådant omdöme kan i varje fall inte fällas 

utan hänsyn till de olikheter mellan medlemmar och beslutsfattare, som 

kem påverka undersökningsresultaten på ett systematiskt sätt. Därför 

är det också särskilt angeläget att redan från början åstadkomma jämför

barhet mellan undersökningarna eller, om man så vill, "rensa bort" andra 

olikheter än de systematiska» Såväl kostnads- som tidsskäl gör förmod

ligen att undersökningarna måste utföras på en lokal och/eller regional 

nivå» Följaktligen kommer de inte att täcka in alla potentiella direkt

kontakter mellan medlemmarna och partiet. Det mesta talar visserligen för 

att medlemmarnas direktkontakter med partiet begränsas av det geografiska 

område, där de vistas» Men teoretiskt måste man räkna med att det finns 

andra direktkanaler till partiet än de lokala eller regionala besluts

fattare, som är inkluderade i beslutsfattarundersökningen. Därför är 
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det på sin plats att be medlemmarna att, så långt möjligt, specificera 

sina direktkontakter med partiet. Först i och med att sådana jämförbar-

hetsgarantier har införts kan analysen fullföljas. 

De informella och ofta oavsiktliga kontakterna mellan auktoritetsper

sonerna och medlemmarna illustrerar väl de tolkningssvårigheter, som 

inställer sig, då medlems- och beslutsfattaruppgifter jämförs. Sådan 

interaktion har sannolikt ingen eller, endast mycket låg, formali 3 er-ings-

grad. Annorlunda uttrycktj interaktionen äger rum, utan att aktörerna 

ser på sig själva eller varandra som rollinnehavare i partiet. De kan 

t.ex. sammanstråla av en händelse och utbyta några kommentarer med mer 

eller mindre vaga politiska implikationer, utan att för den skull se 

sitt sammanträffande so.tr; politiskt. Även ett sådant slumpmässigt och 

alldagligt möte kan emellertid fungera som en kontaktlänk mellan med

lemmen och partiet. Medlemmen kan småningom - med rätt eller orätt -

komma att lägga politiska aspekter på meningsutbytet} och auktoritets-

personen kan komma att dra nytta av det, då han sammanställer sina in

tryck av medlemsopinionerna. Det gäller därför att "fånga in" de poli

tiska inslagen i de informella kontakterna! oavsett vilken formalise-

ringsgrad det är fråga om. För det ändamålet kan båda parterna konfron

teras med frågor av typens Händer det att sedlemmarna på eget bevåg 

kontaktar auktoritetspersonerna i syfte att framföra krav} på partiet 

och/eller det övergripande politiska systemet? Hur ofta sker det? Före

kommer det - och i så fall hur ofta - att auktoritetspersonerna söker 

sig ut bland medlemmarna i akt och mening att inhämta informationer om 

medlemsopinionerna? Är det vanligt att auktoritetspersoner och medlem

mar sammanträffar, utan att komma in på politik} dvs. partiet och/eller 

det politiska systemet? Här finns all anledning att förvänta sig svars

olikheter, som betingas av olikheter i respondenternas verklighets -

perspektiv. Medlemmarna i gemen är t.ex. sannolikt inte särskilt upp

märksamma på när de ikläder sig rollen som partimedlem. Därför är det 

inte heller troligt att de tillskriver sig själva en politisk roll i 

de interaktioner, som inte tillkommit på deras eget initiativ. Det är 

också osannolikt att de betecknar motpartens agerande som politiskt 

, annat än i de fall, då de själva medvetet tagit på sig eó. politisk roll. 

Auktoritetspersonerna befinner sig däremot mer eller mindre kontinuer

ligt i en politisk rollj ocfe torde därför också ha större känslighet än 

medlemmarna i gemen för det politiska innehållet i ett meningsutbyte. 

Följaktligen har de sannolikt större benägenhet än medlemmarna i all

mänhet att rapportera en kontakt som politisk. Tillsammans gör detta 

att auktoritetspersonerna framstår som den mest trovärdiga källan vad 
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marna. Där medlemmarna i gemen enbart ser ett sammanträffande, ser de 

förmodligen ofta en politisk kontakt. Däremot finns självfallet skäl 

att ifrågasätta auktoritetspersonernas uppgifter, om de skulle rappor

tera väsentligt flera politiska kontakter än de allmänna sammanträffan

den, som medlemmarna registrerat® På samma grunder finns det anledning 

att förvänta sig god överensstämmelse mellan medlems- och beslutefattar-

uppgifterna os antalet medlems initiativ. I det fallet sker ju inter-

aktionen mellan parterna under ömsesidig medvetenhet om de resp» rol

lerna i partiet. 

De slutsatserna måste naturligtvis liksom allting annat betraktas som 

hypoteser, intill dess att de blivit empiriskt belagda. Uppgiften går 

i så fall ut på, att bevisa att två personer - eri. partimedlem och en 

auktoritetsperson - normalt gör olikartade bedömningar av en och samma 

händelse, där båda är inblandade. Den kan följaktligen inte lösas med 

hjälp av aggregatdata från enkät- och/eller intervjuundersökningar. 

Praktiska skäl gör dessutom att testningen måste utföras på ett för

hållandevis litet material. Både medlemmarna och auktoritetspersonema 

är nämligen med all sannolikhet oförmögna att beskriva flertalet av de 

interaktioner, som de deltar i. Det skulle vidare vara förenat med o-

överstigliga kostnader att försöka få fram data om de enskilda inter-

aktionerna inom ett större population. Begränsningar är därför påkal

lade vad gäller såväl populationen aktörer som populationen interaktio-

ner. Det gör i sin tur att undersökningsresultaten blir öppna för in

vändningar} något, som dock inte kan motverkas annat än genom återhåll

samhet vid uttolkningen«» 

I det sammanhanget är det också lämpligt att erinra om undersöknings-
5) 

effekterna. Om respondenterna är på det klara med att undersökningen 

syftar till att kartlägga medlemsaktivitet och informationsvägar i 

partiet, finns det självfallet risk för att de utformar sina svar med 

hänsyn därtill. Beroende på vilken bild de vill förmedla kan de komma 

att ge alltför positiva eller negativa svar i ett och annat avseende. 

Medlemmarna kanske ansluter sig till den gängse "aktivitets"filosofin 

och känner sig illa berörda över att de inte lever upp till de rådande 

normerna. Det kan i sin tur leda till att de överdriver omf&nget av 

sina politiska kontakter med partiet. Samma tendens kan göra sig gäl

lande bland auktoritetspersonerna} fastän förmodligen i än högre grad. 

Medvetna om att närvarofrekvensen vid partimötena inte är speciellt 

imponerande kan de anse sig ha intresse av att överdimensionera bety
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delsen av andra kontaktvägar. Här är därför kontrollundersökningar av 

det ena eller andra slaget synnerligen befogade. Utan vetskap om hur 

undersökningsbetingelserna "slår" kan sian nämligen inte skilja det ena 

från det andra. Vilka svarsolikheter beror på att auktoritetspersonerna 

och medlemmarna normalt uppfattar "verkligheten" på skilda sätt? Och 

vilka svarsolikheter är betingade av undersökningssituationen? Vikten 

av att det görs en sådan distinktion skall emellertid inte överskattas. 

De båda undersökningarna - medlemsundersökningen resp. beslutsfattar-

undersökningen - inrymmer ändå vissa kontrollmekanismer. Om auktoritets

personerna toex. rapporterar en betydligt större frekvens mediemsinitia

tiv än medlemmarna själva, kan man misstänka auktoritetspersonerna för 

att göra sig skyldiga till "skönmålning". Om beslutsfattarna anser sig 

ha flera politiska samtal med flera medlemmar än vad interaktionsdata 

från medlemsundersökningen ger vid handen, ligger 3 aimna misstanke nära 

till hands. "Skönmålningen" må sedan vara medveten eller ej. 

Den indirekta interaktionen, dvs. den externa artikuleringen, vållar 

särskilda problem ur empirisk synpunkt. Varje person, struktur eller 

organisation i det övergripande politiska, systemet är ju en potentiell 

kontaktlänk mellan medlemskåren och partiet. Det räcker med att någon 

fångar upp ett krav, som har "slungats" ut i det politiska systemet för 

att kravet skall kunna föras fram till partiet för vidare bearbetning 

där. Därför är det också, som redan påpekats, i praktiken omöjligt att 

få fram något direkt mått på den typen av interaktion. Det hindrar dock 

inte att problemet delvis kan "tacklas" bakifrån. Medlemmarnas kontakt

yta med partiet kan t.exo kai">tläggas med utgångspunkt från deras orga

nisationstillhörighet och bekantskapskrets» Finns det andra partianslut

na där? Interagerar de ofta direkt med partiet? Förekommer det politiska 

diskussioner i bekantskapskretsen? Hur ser respondenten och hans bekant

skapskrets ut med avseende på organisationstillhörighet? Hur står de 

relevanta organisationerna i förhållande till partiet? osv. Man kan 

naturligtvis inte dra alltför långa växlar pä de uppgifter, som samlas 

in kring dessa och andra liknande frågeställningar® Det är enbart fråga 

om indikatorerj och därtill endast partiella indikatorer på den indi

rekta interaktionen. Teoretiskt måste man räkna med att det kan finnas 

andra kontaktlänkar mellan medlemmarna och partiet än de personer och/ 

eller strukturer, som medlemmarna förmår identifiera. Vidare finns 

ingen garanti för att de angivna personerna och strukturerna verkligen 

fungerar som kontaktlänkar till partiet. De insamlade uppgifterna kan. 

slutligen vara helt eller delvis oriktiga6 Medlemmarna kan felbedöma 

bekantskapskretsen vad gäller parti- och organisationstillhörigheten* 
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de kan över- eller underskatta de politiska inslagen i interaktionerna 

inom bekantskapskretsen, osv. Svårigheterna är i och för sig inte större 

än att de går att parera för genom att undersökningen kompletteras i 

ett par avseenden. Medlemsuppgifterna kan t.ex. kontrolleras genom en 

uppföljningsundersökning av de personer och/eller strukturer, som res-

pondenterna angett att de interagerar med» Man kan t.o.m. gå ännu ett 

steg längre och fastställa i vilken utsträckning dessa personer och 

strukturer är resp. anser sig vara åsiktsrepresentativa för de berörda 

medlemmarna. Det främsta hindret mot kompletteringsförfiarandet ligger 

på resurssidan. Undersökningarna är säkerligen både tidsödande och kost

samma. Det fortsatta resonemanget om den indirekta interaktionen måste 

därför utgå från att enbart medlemsuppgifterna är tillgängliga. Mycket 

talar för att det inte får så allvarliga konsekvenser, som man skulle 

kunna tro efter att ha pekat på alla svagheter i materialet. Medlems-

uppgifterna kan ju, om inte annat, ses som indikatorer på intresset 

för politik. En person, som inte kan "placera" sin bekantskapskrets 

politiskt och som påstår att han sällan eller aldrig diskuterar politik, 

är med all sannolikhet inte särskilt politiskt intresserad^. Det är 

möjligt att han misstar sig) och att det finns en och annan aktiv parti

medlem i bekantskapskretsen. Men det är knappast troligt att han ger den 

personen mycket att kanalisera till partiet. Den potentiella kontakt

länken lämnas således outnyttjadi Om man har data från samma population 

för ett längre tidsintervall och svaren uppvisar konsistens över tiden, 
7) utgör även det ett skäl till att sätta tilltro till uppgifterna '. 

Även medlemsdata har följaktligen ett informativt värde och medger en 

del tentativa slutsatser om interaktionen. Två extremgrupper kan urskil

jas ur materialetf de, som sannolikt har resp. saknar stabila kontakt

länkar till partiet. Den negativa extremkategorin har särskilt intresse 

i sammanhanget. En person, som inte har några direkta kontakter med par

tiet och därtill saknar stabila indirekta kontaktlänkar till partiet, 

har ju i princip enbart en kommunikationsteknik kvar. Han kan "slunga 

utM sina krav och synpunkter i det politiska systemets omgivning, där 

de i sin tur kan "fångas upp", innan de hunnit Mdö bort". Allting talar 

för att det är en synnerligen ineffektiv kommunikationsteknik. Om den 

personen uppvisar positiva värden på intresseöverensstämmelse och stöd-

Variablerna, kan det ha åtminstone tre separata förklaringar. Den posi

tiva intresseöverensatämmelsen - och det likaledes positiva stödet -

kan vara "falsk"| något, som det är möjligt att förvissa sig om på 

redan angivet sätt. Andra medlemmar, som har "bättre" kontakter med 

partiet, kan vara åsiktsrepresentativa för honomj något, som i sin 

tur kan konstateras bl.a. med hjälp av en attitydundersökning bland 
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aedieiriroarna i gemen. Auktoritetspersonerna kan slutligen tillgodose 

hans intressen beroende på att de själva är âsiktsrepresentativa för 

honom eller, helt enkelt, på grund av att de gissat sig till hans syn

punkter. I praktiken kan förklaringen självfallet stå att finna i en 

kombination sv några av alternativen, åv dem fungerar antecipationen 

ofta som ett slags residualvariabel. Där ingenting annat håller, hän-
8) 

visar man, raed andra ord, till den "bildade" gissningen. Beslutsfattar

na har en fond av minnen och erfarenheter, som de kan falla tillbaka 

på i osäkra situationer! Förfaringssättet vore i och för sig inte sär

skilt problematiskt ur empirisk synpunkt, om det bara gick att "skatta" 

effekterna av alla de andra variabler, som kan spela in i bilden. Det 

stöter dock på betydande svårigheter} något, som lätt belyses med ut

gångspunkt från Millers undersökning av attitydöverensstämmelsen mellan 

amerikanska kongressmän och deras väljare. Hans undersökning har här 

intresse i två avseenden. Den klargjorde att politikerna faktiskt har 

en uppfattning, om var deras klientel står och att denna deras uppfatt

ning också påverkar deras beslut} i det här fallet deras röstningsbe-

teende.^amma undersökning kan naturligtvis utföras bland auktoritets-

personerna i ett politiskt parti. Deras uppfattning om medlemsattity

derna kan därefter relateras till de faktiska medlemsattityderna såsom 

de framgår av en separat undersökning bland medlemmarna. Därigenom 

blir det också möjligt att konstruera ett mått på auktoritetspersoner

nas träffsäkerhet vad gäller att uppskatta mediemsattityderna. Med det 

måttet som utgångspunkt går det i varje fall teoretiskt att avgöra vilka 

faktorer, som bestämmer deras träffsäkerhet. Antecipationen är rimligen 
10) 

en sådan faktor. Auktoritetspersonernas egna attityder är sannolikt 

också en faktor att räkna med. Deras attityder, vars krav och synpunkter 

"når fram" till beslutsfattarna, måste slutligen också beaktas. Det 

fordras knappast några längre utläggningar för att framhålla den enorma 

komplexiteten vid testningen av en sådan modell® Svårigheterna blir 

inte heller mindre därför att antecipationen lämnas som en residual post. 

De andra variablerna} då särskilt den sista} kan nämligen inte operatio-

naliseras, än mindre utnyttjas, utan att ett antal delfrågeställningar 

har besvaratsî Vilka artikulerar sig? Yilka personer "når fram" till 

auktoritetspersonerna} och med vilka slags krav? Hur representativa är 

de kraven och synpunkterna för deras attityder? Hågra av de frågeställ

ningarna kommer att aktualiseras i den fortsatta framställningen. Men 

några anspråk på att åärmed ha löst de problem, som är förknippade med 

en empirisk antecipationsundersökning, reses inte. "Common-sense"-

mässigt förefaller dock en "case-study" fördelaktig, då man därigenom 

åtminstone minskar problemens kvantitativa dimensioner. 



160 

jó*2«2 _int£rakt_i£n_o^hmeff£ktiYi_t©t_ 

Redan de undersökningsprojekt, som hittills skisserats, skulle, om de 

genomfördes, medge en testning av ett flertal i sammanhanget relevanta 

hypoteser. Förekommer det samvaråation mellan interaktionsmönstren så, 

att t.ex. de aktiva medlemmarna interagerar med partiet på alla de an

givna sätten? Eller ger ett högt värde på aktivitetsvariabeln låga eller 

rentav negativa värden på de andra inte rak t i one vari ablerna? Pinns det 

personer, som har ingen eller minimal Interaktion med det parti, som de 

är anslutna till? Föreligger det något samband mellan interaktionsmönst-

ret å den ena sidan och intresseöverensstämmelsen och stödet å den andra 

så, att de aktiva medlemmarna konsekvent är mera eller mindre tillfreds 

med partiet än sina passiva partikamrater? Finns det personer, som i 

likhet med den tänkte aktören i det ovanstående exemplet, upplever in-

tresseöverensstämmelse, trots att de har ingen eller endast minimal 

interaktion med partiet# 

Ett annat centralt tema i det föregående kapitlet var att interaktions-

mönstret och interaktionsfrekvensen påverkar kravbearbetningen och där

med också medlemmarnas upplevda intresseöverensstämmelse med partiet. 

Annorlunda uttryckt} int e rak t i onsaöns t re t och interaktionsfrekvensen 

antogs påverka kravens effektivitet, dvs* genomslagskraft. Den tanke

gången utnyttjades bl«a. som en tänkbar förklaring till att tidigare med

lemsaktiva personer fortfar att uppleva lika positiv intresseöverensstäm

melse och lika positivt stöd som förut. Hela blockeringsresonemanget är, 
11^ för övrigt, genomsyrat av ett sådant synsätt '• En medlem, som artikule

rar sig via en förhållandevis ineffektiv kanal, förmodas sålunda komma 

att uppleva brister i sin intresseöverensstämmelse med partietj desto 

större brister, ju mera ineffektiv artikuleringen är. Sämst till ligger 

följaktligen de personer, som i likhet med den hypotetiske aktören i det 

föregående exemplet enbart utnyttjar en ineffektiv kanali Vilka kanaler, 

som är mest resp. min3t, effektiva, måste naturligtvis i sista hand avgö

ras empiriskt. Ett av d® huvudproblem, som inställer sig vid en sådan 

undersökning, består i att det är svårt, rentav omöjligt, att differen

tiera den ena kanalen från den andra» En person, som för fram ett krav på 

ett partimöte, kan t.ex. ha gett uttryck för samma krav i andra samman

hang! på arbetsplatsen, i bekantskapskretsen m»m* Mycket talar för att 

det föreligger en generell överlappning mellan de alternativa interaktions-

sättenf och det är under alla omständigheter realistiskt att räkna med 

att de formaliserade interaktionerna åtföljs eller föregås av kontakter 

med förhållandevis lägre formaliseringsgrad* Effektiviteten, dvs. 
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överensstämmelsen mellan krav och beslut, kan således inte utan vidare 

relateras till den ena eller den andra kanalen. Åtminstone en kontroll-

mekanism är emellertid tänkbar» De medlemmar, som ingår i undersökningens 

kan förslagsvis kategoriseras med avseende på vilken kanal de huvudsak-

ligen använder sig av. Varje kategori kan därefter studeras med hänsyn 

till effektiviteten och de undersökningsresultaten kan sedan ses som 

ett uttryck för den relativa genomslagskraften hos den ena eller andra 

kanalen. Innan några sådana slutsatser dras, måste dock ytterligare 

försiktighetsåtgärder vidtas. Ett och samma krav kan ju samtidigt finnas 

i flera kanalerj inte bara därför att samma person artikulerar sig på 

flera sätt, utan också därför att flera medlemmar kan ge uttryck för 

samma krav på olika sätt. Om undersökningen genomförs, utan att det tas 

hänsyn därtill, finns en uppenbar risk för att undersökningsresultaten 

blir snedvridna. En person, som enbart har minimal interaktion med par

tiet, kan tillskrivas en höggradig effektivitet, som egentligen "till

kommer" andra. För att "rensa" resultaten från sådana influenser måste 

man företa en differentiering även på kravsidan. Det gäller att välja 

krav, som enbart artikuleras av personer "hemmahörande" i någon av de 

forata huvudkategorierna. Mera konkret formulerat| man studerar t.ex. 

ett krav, som enbart artikuleras av dem, som huvudsakligen är medlems-

aktiva) dem som huvudsakligen står i direktkontakt med partiet via dess 

auktoritetspersoner, osv. En sådan differentiering förutsätter i prin

cip en ingående kartläggning av artikuleringen på medlemsplanet} något, 

som dock stöter på praktiska svårigheter. Redan de politiska interaktio-

nerna är ju svåra att "greppa"j och det kan då inte gärna vara enklare 

ätt "fånga in'1 det specifika innehållet i dessa interaktioner. Uppdel

ningen måste därför göras på mindre tillförlitliga grunder. Så kan t.ex. 

attityddata användas som ett kontrollinstrument. Två personer, som har 

olika attityder i ett och samma hänseende, kan ju förväntas ställa olika 

krav på partiet i det avseendet. Uppgifter från auktoritetspersonerna 

i partiet har likaledes en, ehuru begränsad, kontrollfunktion att fylla 

i det här sammanhanget. Om de t.ex. anger att ett krav aldrig "dykt upp" 

på ett medlemsmöte eller "kommit fram" som ett medlemsinitiativ, förhål

ler det sig sannolikt också på det sättet. Däremot ligger självfallet 

den indirekta interaktionen till större delen utanför auktoritetsperso

nernas blickfält. Slutligen måste man räkna med att genomslagskraften 

hos ett krav hänger samman med hur välvilligt resp. fientligt inställda 

auktoritetspersonema är till kravet. Ett sådant krav kan gå igenom 

resp» stoppas upp, alldeles oavsett i vilken kanal det artikuleras. 

Det är följaktligen också nödvändigt att se till att undersöknings

resultaten inte snedvrids på sådana grunder. För det ändamålet kommer 



1b2 

jämförande attitydundersökningar - mellan medlemmarna och besluts

fattarna - väl till pass. En sådan kompletteringsundersökning medger 

rentav att man bortser från de situationer, där total eller partiell 

attitydöverensst&Euaelee föreligger redan frän början. Man kan således 

koncentrera sig på de fall, då medlemmarna, så att säga, artikulerar 

sig mot auktoritetspersonerna. Man kommer i så fall nära det mått på 

inflytande, som Dahl a.fl. använder sig av, då de ser på förmågan att 

driva igenom ett förslag mot opposition resp. att stoppa upp ett för

slag, som för tillfället seglar i medvind. I praktiken torde det dock 

inte vara nödvändigt att lägga sådana begränsningar på analysen» Efter

som interaktionen sannolikt har effekter på attityderna, kan det, för 

övrigt, vara teoretiskt olämpligt att begränsa undersökningen på så siiti 

Flera variabler än de, som redan nämnts, behöver knappast inkorporeras 

i modellen. Bet har visserligen vid ett flertal tillfällen framhållits 

att de valtaktiska övervägandena sannolikt spelar in vid beslutsfattar

nas bedömning av de synpunkter och krav, som kommer till deras kännedom, 

Därvid har också påpekats att de internt artikulerade kraven, framför 

allt de via medlemsaktivitet framförda kraven, är särskilt troliga 

••kandidater" för blockering; beroende på deras specificitet och bris

tande överensstämmelse med de förmodade medlemsopinionerna. Därmed är 

naturligtvis inte sagt att den valtaktiska komponenten gör sig gällande 

enbart i anslutning till de kraven» Påståendet skall i stället tolkas 

så, att de internt artikulerade kraven, är speciellt troliga "offer" 

för en generell tendens. Andra krav med liknande egenskaper råkar lika 

illa uti I och för sig skulle det förhållandet kunna motivera en upp

delning av de studerade kraven med avseende på specificitet och sanno

lik förenlighet, med de förmodade välj arop inionerna. Åtminstone på det 

här stadiet förefaller det emellertid vara en onödig komplikation. 

Mycket talar nämligen för att dessa bedömningsgrunder, åtminstone del

vis, kommer till uttryck i beslutsfattarattitydernal^Dessutom kan inget 

krav, som saknar specificitet, inkluderas i undersökningen. Inte heller 

finns det någon anledning att ta hänsyn till att en del krav sannolikt 

har lättare än andra för att "försvinna" under kommunikationsprocessen. 

Den oavsiktliga blockering, som det i så fall handlar om, får föras in 

i bilden vid en senare tidpunkt$ dvs. som en högst plausibel förklaring 

till att det ena artikuleringsmönstret ger ett "sämre" utfall än det 

andra. Däremot kan det självfallet vara rimligt att redan här införa 

frekvensdata i syfte att "fånga" de variationer, som är betingade av 

olikheter i det avseendet. En och samma person kan - i varje fall 
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teoretiskt - tänkas välja ett av flera interaktionsmönster och genom 

varierande, eventuellt samma, interaktionsfrekvens uppnå samma positiva 

eller negativa utfall på effektivitetsvariabeln. Undersökningen kan 

dessutom givetvis utökas till att omfatta även den subjektiva effekti

viteten eller, om man så vill, det subjektiva inflytandet. På så sätt 

blir det möjligt att få ett mått på det välgrundade i medlemmarnas 

egen verklighetsuppfattning. 

Efter dessa allmänt hållna kommentarer om avgränsningsproblematiken 

återstår att dröja vid själva effektivitetsmåttet, som trots allt ser 

ut att bli den metodiskt mest osäkra komponenten i sammanhanget. Problem 

möter nämligen på både "input"- och "output"sidan. De krav, som slussas 

in via medlemsaktivitet är visserligen förhållandevis lätta att komma 

åt. Det hänger delvis samman med att interaktionssättet framtvingar 

viss specificitet, delvis med att det finns skriftliga dokument - proto

koll, motioner m.m. - att tillgå. Men så snart man lämnar det mest for-

maliserade planet, blir bilden emellertid mera komplex. Där finns i 

stort sett enbart medlemmarnas egna uppgifter att lita till och förut

sättningarna att kontrollera dem kan bedömas som ytterst begränsade} 

åtminstone då kontrollen, såsom här är fallet, måste avse individplanet. 

Tidigare framhölls att det sannolikt finns en systematisk tendens hos 

medlemmarna att undervärdera det politiska innehållet i sina interak

tioner - direkta eller indirekta - med partiet. Om det förhåller sig 

så, då är det, som sagt, inte heller realistiskt att förvänta sig att 

en enkät- eller intervjuundersökning bland medlemmarna ger ett rätt

visande resultat beträffande det specifika innehållet i de politiska 

interaktionerna. Den ovan angivna uppläggningen av undersökningen krä

ver visserligen inte någon fullständig kartläggning av artikuleringen. 

Det är fullt tillräckligt att identifiera ett eller ett par krav, som 

hör hemma i någon av de alternativa kanalerna. Men till och med den 

fordringen kan vara svår att uppfylla. En möjlig väg ur det dilemmat 

är naturligtvis att utnyttja attityddata och med hjälp av dem sluta 

sig till de krav och synpunkter, som de berörda medlemmarna sannolikt 

ger uttryck för t.ex. vid sina informella sammanträffanden med auktori-

tetspersonerna. Men man riskerar då uppenbarligen att göra sig skyldig 

till ex-postrationaliseringar. Hela. förfaringssättet bygger ju på ett 

antagande om konsistens i beteendet. En person, som har en bestämd atti

tyd i ett visst avseende, antas artikulera sig i enlighet äärmed, osv. 

I realiteten kan dock beteendet påverkas av en rad svårförutsebara fak

torer, utan att det för den skull är inkonsistento En fråga, som i och 

för sig ligger lågt ned bland de individuella prioriteringarna, kan t.ex 
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vara aktuell i ett för interaktion lämpligt ögonblick» De personer och/ 

eller strukturer, med vilka det förekommer interaktion, kan vara special-

inriktade på vissa frågor, osv» Därtill kommer också att det finns anled

ning ställa sig tveksam till att samma uppsättning attityddata används 

i modellens båda led» Om man följer det lämnade förslaget, kommer ju 

samma set av data att användas för att konstruera både den beroende och 

en av de oberoende variablerna} något, som kan ge upphov till skevheter. 

Så finns t#ex» risk för att effektivitetsmåttet avpassas efter attityd

överensstämmelsen» Därför förefaller det säkrast att genomföra undersök

ningen inom ramen för de begränsningar, som sätts av jnaterialtillgången, 

hellre än att konstruera data» Mera konkret uttryckt) undersökningen 

blir förmodligen svårare att genomföra, allteftersom man går över från 

de mera till de mindre formaliserade kontakterna mellan medlemmarna och 

partiet» Ett studium av MoutputHsidan leder till samma slutsats» Effek

tiviteten, dvs» överensstämmelsen mellan krav och beslut, är ju rimligen 

enklast att fastställa och gradera i de fall, då både kraven och beslu

ten är förhållandevis specifika» Ju mera kraven - och besluten med, för 

den delen - avlägsnar sig från det mönstret, desto svårare blir det att 

avgöra vad, som skall jämföras med vad» Och en gradering av effektivi

teten blir i så fall nära nog omöjlig att genomföra» Däremot finns det 

uppenbarligen ingen anledning att bekymra sig över de situationer, där 

kravet överhuvudtaget inte går att relatera till något auktoritativt 

beslut» Det får naturligtvis ses som ett uttryck för att kravet varit 

fullständigt ineffektivt! och utgör därmed ett av de fall, som under

sökningen syftar till att få grepp om» 

Det samlade omdömet blir därför att' effektivitetsundersökningen inte 

kan genomföras utan väsentliga svårigheter» Förmodligen blir det nöd

vändigt att begränsa intresset till de mer eller mindre formaliserade 

interaktionerna» De påkallade försiktighetsåtgärderna gör därvid att 

undersökningen med all sannolikhet måste utföras på ett relativt litet 

material) dvs» få personer med avseende på ett mindre antal krav» Om 

slutsatserna av den undersökningen skall utnyttjas i ett större samman

hang, blir det följaktligen nödvändigt att generalisera från de enskil

da fallen till helheten) något, som dock inte möter några hinder så 

länge, som undersökningen görs tillräckligt omfattande för att ge ut

rymme för de nämnda försiktighetsåtgärderna» Ått det sker en begränsning 

till de mer eller mindre formaliserade kanalerna är slutligen inte hel

ler det samma som att de återstående kanalerna är helt oåtkomliga för 

empirisk analys» Ett alternativ är att föra ett analogiresonemang med 

utgångspunkt från de mer eller mindre formaliserade kontakterna» Om 
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undersökningen ger vid handen att effektiviteten minskar, allteftersom 

kontakterna övergår till att bli mindre formaliserade, är det rimligt 

att anta att det är fråga om en generell tendens. Ett annat alternativ 

är att "tackla" problemet uppifrån# Här de indirekta kontaktvägarna 

tidigare tillskrevs låg effektivitet, berodde det på att kraven ansågs 

ha att tillryggalägga en relativt lång väg, kantad av potentiella'^flask

halsar", innan de nådd® fram till de relevanta beslutsfattarna« Hypotesen 

att den externa artikuleringen har låg genomslagskraft kan följaktligen 

kontrolleras genom att man ser till förklaringens hållbarhet. Det kan i 

sin tur göras på ett flertal sätt» Sambandet mellan transportsträcka, 

flaskhals och effektivitet kan t.ex. accepteras på analogiska grunder. 

Därefter återstår enbart att påvisa att de externt artikulerade kraven 

normalt har en längre transportsträoka och normalt stöter på flera po

tentiella flaskhalsar än åe internt artikulerade kraven. 

_6._2.J_ „inte.rakiiô n^jch^ajttit^d^er 

Huvuduppgiften har hittills varit att ange mått på Interaktionen. De 

mått, som föreslagits, har hela tiden varit formulerade med utgångs

punkt från interaktionsbegreppet och ingenting har tagits för givet. 

Det beror på att den hittillsvarande forskningen inte har tillhanda

hållit några fasta hållpunkter. Om det t.ex. hade funnits en serie gene

raliseringar med Interaktionen - dess frekvens och/eller mönster - som 

oberoende variabel, skulle situationen ha varit betydligt ljusare. Det 

hade i så fall gått att utnyttja den beroende variabeln, exempelvis 

intres seöverens s tämmels ® eller stöd» som en indikator på att interak-

tionen äger rum på ett visst sätt, särskilt ofta eller särskilt sällan, 

Åtminstone vad gäller de för systemanalysen specifika termerna återstår 

det axbetet att göra# Huvuduppgiften i det här avsnittet har därför va

rit att lägga en grund för, eller mindre ambitiöst formulerat, att läm

na ett bidrag till det arbetet. I ett föregående kapitel utpekades dock 

en tänkbar indikator på.såväl interaktionsfrekvensen som interaktions-

mönstret. Där framhölls nämligen att attitydöverensstämmelsen mellan 

aktörerna sannolikt står i ett kausalförhållande till dessa båda variab

ler. Ju oftare två personer interagerar med varandra och ju mera direkt 

den interaktionen är, desto mera troligt är det att det uppkommer aiti-

tydöverensstämmelse dem emellan. Påståendet ges ibland en snävare for

mulering. Interaktionen antas då bidra inte bara till attitydöverens

stämmelse, utan också till ökad attitydöverensstämmelse, mellan aktö

rerna. Båda formuleringarna har visserligen stöd i litteraturen1̂ . 

Men det stödet är inte tillräckligt för att medge att attityddata utan 
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vidare används som indikatorer på interaktionsfrekvensen och interak-

tionsmönsiret. Sambanden måste - åtminstone tills vidare - tillskrivas 

en hypotetisk karaktär| beroende på att de är otillräckligt belagda. 

Teoretiskt kan man mycket väl föreställa sig situationer, där ökade 

direktkontakter mellan två parter förekommer tillsammans med oförändrat 

positiv eller negativ attitydöverens3tämmelse. Parterna kanske kommer 

bättre underfund med varandra. Men det behöver självfallet inte alltid 
15) gagna attitydöverensstämmelsen dem emellan. Det första problemet be

står således i att visa under vilka omständigheter det föreligger posi

tivt, negativt eller helt saknas samband mellan interaktion och attityd. 

Ett steg i den riktningen har visserligen tagits i och med att det kon

staterats attitydförändringar i grupper# Men den uppkomna attitydöver

ensstämmelsen är ändå inte tillräcklig som bevis. Det finns en rad va

riabler, som kan spela in och reducera det antagna sambandet mellan 

gruppinteraktion Och attityd till ett spuriöst samband. Gruppmedlemmarna 

kan ha gjort egna erfarenheter, som kastar tvivel över deras tidigare 

värderingar och verklighetsuppfattningar. De kan ha tagit intryck av de 

värderingar och verklighetsuppfattningar, som strömmar emot dem från 

tidningar och andra massmedia. De kan ha påverkats av vänner, bekanta 
16) och arbetskamrater utanför gruppen, osv. ' I princip är det möjligt 

att förbättra dataunderlaget på de punkterna. Medlemmarna kan t.ex. till

frågas vilka upplevelser, personer, grupper osv», som enligt deras för

menande haft betydelse för deras attityder. De mera omedvetna influen

serna kan kartläggas genom att man fastställer deras informationskällor 

eller, med en engelsk term, "exposure'1. Vilka tidningar, tidskrifter m.m. 

ägnar de sig åt? Vilka andra massmedia tar de del av? Vilket stoff upp

märksammar de i så fall? Några anspråk på att ha tecknat en fullständig 

bild kan naturligtvis inte resas med mindre än att hela det interaktions-

och kommunikationsmönster kartläggs, som medlemmarna befinner sig i. Men 

ett systematiskt användande av data insamlade kring frågeställningar av 

det ovan nämnda slaget skulle ändå uppenbarligen ge en förbättring av 

utgångsläget» Huvudproblemet ligger inte heller på det planet. Det be

står i att man egentligen har liten kunskap om attitydförändringar över

huvudtaget! något, som i sin tur kan föras tillbaka till brister i mät

instrumenten. Det har visserligen visat sig vara ändamålsenligt att se 

attitydförändringar som ett uttryck för en individuell strävan att åstad

komma överensstämmelse, eller harmoni, mellan de evaluativa och de kog-

nitiva komponenterna i attityden. En person, som bibringas en verklig

hetsuppfattning som står i strid mot hans värderingar på området, antas, 

med andra ord, söka efter en ny "jämviktspunkt" mellan värderingar och 

verklighetsuppfattning. Det samma gäller den person, som av en eller 
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annan anledning - t.ex. hypnos * kommer att ansluta sig till en värde

ring som inte passar in bland hans ursprungliga verklighetsföreställ

ningar« Uen någon generell tendens till attitydförändring på grund av 

bristande "jämvikt" mellan de kognitiva och de evaluativa komponenterna 

är det naturligtvis inte fråga om. Det kan finnas personer, som inte är 

på 'det klara med att det finns inkonsistenser i deras attityder» Det kan 

finnas personer, som är likgiltiga för sådana diskrepanser eller har hög 

toleransnivå för dem. Återigen andra kan känna sig så "uppbundna" av sina 

ursprungliga värderingar och verklighetsuppfattningar, att de hellre av-
17) skärmar sig från de "störande" budskapen än rubbar sina positioner '• 

Kort sagt} det går inte att göra någ»a som helst prediktioner om de san

nolika attitydförändringarna hos en person, utan att man först har till

gång till en mängd andra data om honom. Hur fast rotade är t.ex. hans 

värderingar och föreställningar om "verkligheten"? Hur stor toleransnivå 

har han för sina egna attitydinkonsistenser? osv. Mest problematiskt i 

det här sammanhanget är emellertid att attitydförändringarna är synner

ligen svåra att registrera. De kan först ooh främst äga rum mycket lång

samt och kanske inte uppmärksammas förrän efter ett flertal undersökning

ar inom samma population över tiden* Förändringarna kan dessutom låta 

bli att vara totala. De behöver följaktligen inte komma till uttryck i 

att en tidigare omhuldad värdering och/eller verklighetsuppfattning er

sätts med någonting helt nytt* De kan i stället gå till så, att "verk

ligheten" småningom definieras om. Det fenomenet illustreras enklast med 

ett tankeexempel. En person kan ha en mycket negativ attityd till en viss 

pölitisk rörelse, t.ex. konservatismen. Hans bäste vän kan vara konserva

tiv, utan hans vetskap» När ooh om personen i fråga får kännedom om vän

nens politiska sympatier, uppkommer en diskrepans i hans attityder. Den 

mest genomgripande lösningen av motsättningen består i att omvärdera re

lationerna till vännen eller till den politiska riktning, som vännen sym

patiserar med. Men däremellan finns också flera partiella förändringar, 

som kan vara besvärliga att "fånga". Ett sådant alternativ består i att 

bli mindre positiv till vännen, eventuellt mindre negativ till konserva

tismen, än förut. Den gode vännen kanske uppfattas som konservativ på 

grund av oförstånd eller konservatismen kanske kommer att tillskrivas 

vissa positiva egenskaper. En annan variant på samma tema innebär att 

begreppet 'konservatism' spaltas upp på flera komponenter, varav somliga 

upplevs som positiva öch andra som negativa. Just sådana förändringar 

kan vara mycket svåra att få grepp om beroende på att respondentema kan 

kamouflera dem genom att konsekvent avge samma svar på de frågeställning

ar, som de konfronteras med. Säker på att en attitydförändring inte har 

ägt rum kan man följaktligen inte vara utan stöd från en "djuplodande" 
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Studie av varje respondent* Ea annan, men smärre, komplikation i samband 

med attitydundersökningar är att respondentarna har en tendens att ut

tala sig även om sådant, som de inte har några åsikter om. En författare 

vill t.o.m. i detta se förklaringen till många av åe attitydinkonaisten

ser, som undersökningarna ofta avslöjar18^. Den komplikationen totde 

doék i någon mån kunna korrigeras ganom att undersökningen upprepas på 

samma population. Slumpmässiga variationer i frågekonstruktionerna kan 

också fylla samma funktion. Man ser, helt enkelt, till att samma typ av 

svarsalternativ inte alltid kommer upp på samma plats i varje relevant 

fråga» 

Om attitydöverensstämmelse används som indikator på interaktionsfrekvens 

och/eller interaktionsmönster, måste det således ske i medvetenhet om 
\ 

alla de svagheter, som häftar vid ett sådant resonemang» Det finns dock 

ett par förhållanden, som tillsammans gör att förfaringssättet trots 

allt ter sig försvarligt i det här sammanhanget. Beslutet att gå med 

i ett politiskt parti kan ju, av skäl som redan angetts, ses som ett 

uttryok för att medlemmarna upplever åtminstone partiell intresseöver

ensstämmelse med partiets politik* Det borgar i sin tur för att det för

modligen från början finns ett visst mått av attitydöverensstämmelse 

mellan medlemmarna och auktoritetspersonerna i partiet. Eelationema 

dem emellan utspelas dessutom inom ramen för ett och samma målsättnings

system» De skilda verklighetsperspektiven gör visserligen att medlem

marna i gemen sannolikt har något annorlunda prioriteringar av målsätt

ningarna än auktoritetspersonema. Men det mesta talar ändå för att mer

parten av dem befinner sig inom ramen för samma målsättningssystem som 

beslutsfattarna i partiet. Därtill kommer också att samarbete inom par

tiet spelar en framträdande rollj åtminstone i den officiella retoriken. 

Tillsammans gör detta att ökade kontakter mellan medlemmarna och aukto

ritetspersonerna förefaller ha goda förutsättningar att leda till en ökad 

grad av attitydövereasstäjamelse» Särskilt uppslutningen kring ett gemen

samt övergripande mål gör att det negativa utvecklingsperspektivet ter 

sig mindre sannolikt än vad annars skulle ka varit fallet. 

6.3 Interaktionen bland auktoritetspersonerna 

I jämförelse med det föregående framstår beslutsfattarnivån som föga 

komplicerad. Ätt Interaktion förekommer mellan auktoritetspersonerna 

råder det naturligtvis inte någon tvekan omj inte heller om att interak-

tionen ofta är både direkt och starkt formaliserad. Förekomsten av attityd, 

och intressegemenskap mellan auktoritetspersonerna är likaledes uppen

bar« Här gäller därför närmast att avgöra hur omfattande interaktionen 
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ärj hur formaliserad den har blivit och hur stark attityd- och intresse-

överensstämmelsen är. Av skäl, som redan presenterats, har de fråge

ställningarna relevans för hela populationen auktoritetspersoner. Ju 

mera omfattande den direkta interaktionen dem emellan är, desto större 

är ju rimligen också deras förutsättningar till samordning« Ju större 

attityd- och intressegemenskapen är, desto mera enhetlig är sannolikt 

också den front, som de uppvisar utåt, och desto svårare är det följ

aktligen för medlemmarna att bryta igenom de barriärer, som på ett håll 

ställs upp mot deras krav» Om en beslutsfattare "klassar1 ut"ett krav, 

är förutsättningarna således stora för att en annan beslutsfattare skall 

handla på samma sätt® Man kan självfallet - på samma grunder, som i det 

föregående avsnittet - använda attityddata som indikatorer på interak

tionen} både vad gäller dess frekvens och dess sätt» Det omvända för

faringssättet är i och för sig också tänkbart. Av både teoretiska och 

praktiska skäl framstår dock ingen av metoderna som särskilt tilltalande. 

De båda variablerna är ju, trots allt, inte nödvändigtvis kopplade till 

varandra» Dessutom finns utrymme för andra mått. Därigenom bortfaller 

delvis även det praktiska argumentet till deras förmån. Huvuduppgiften 

i det här avsnittet är därför att ange såväl direkta som indirekta mått 

på interaktionen och attityderna bland auktoritetspersonema. 

Ett indirekt mått har, för övrigt, angetts redan i det föregående ka

pitlet. Där tillskrevs nämligen slutenheten, mätt i termer av omsättning 

på förtroendeposter, status av nödvändig förutsättning för Interaktion. 

Som indikator betraktad för den dock inte särskilt långt. Slutenheten 

anger ju bara att interaktion kan förekomma; inte att den faktiskt före

kommer eller hur omfattande den är» I praktiken är det möjligt att komma 

längre på andra vägar. Redan det målinriktade beteende, som partierna 

uppenbarligen är kapabla till, utgör t.ex. ett stöd för antagandet att 

interaktion förekommer» Då är bakgrunds- och rekryteringsdata om aukto

ritetspersonema betydligt mera intressanta som interaktionsindikatorer. 

Om auktoritetspersonerna kommer från en någorlunda homogen social bak

grund, är det ju också troligt att interaktionen dem emellan underlättas 

En hög grad av social homogenitet skulle följaktligen kunna tas till in

täkt för att interaktionsfrekvensen är hög och interaktionsmönstret di-
19) rekt. På samma sätt förhåller det sig med rekryteringsvariabeln. Om re

kryteringsvägarna är relativt likartade, påverkas sannolikt interaktio

nen därav. En person, som befordras uppåt från t.ex. lokal till regional 

nivå, har t.ex. fördelen att på sin nya förtroendepost kunna utnyttja 

de kontakter, som han knutit på ett tidigare stadium. Därigenom har han 

också från början, ett potentiellt övertag vis à vis dem, som gjort sin 
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inträde i partihierarkin via någon "sidodörr". En hög grad av intern 

rekrytering kan följaktligen ses som ett indicium på att interaktions-

frekvensen är hög. Samma fenomen kan slutligen tas till intäkt för att 

Interaktionen har starka inslag av "face-to-face"kontakter. 

De "båda variablerna kan självfallet användas som indikatorer även på 

attitydsidan# Något absolut samband taellan attityderna â den ena sidan 

och den sociala bakgrunden och rekryteringen å den andra sidan kan det 

visserligen inte vara tal om. Ett sådant antagande skulle, för övrigt, 

vara oförenligt med rationalitetsföreställningen. Men de gemensamma er

farenheter, som auktoritetspersonerna rimligen får på grund av likheter 

i social bakgrund och rekryteringsvägar, kan knappast försvåra uppkoms

ten av en attityd- och intressegemenskap dem emellan. Det finns emeller

tid ingen anledning att låta sig nöja med dessa indikatorer. Både atti

tyderna och interäktionen går nämligen att komma åt med mera direkta 

metoder. Attityderna kan t«ex. penetreras med hjälp av en enkät- eller 

intervjuundersökning bland auktoritetspersonerna. Ett annat alternativ 

är att ta de fattade besluten och vidtagna åtgärderna som utgångspunkt 

för attitydstudie». Det första alternativet är visserligen mera teore

tiskt tilltalande i det att det minimerar riskerna för att data pressas 

in i kategorier, som är främmande för undersökningspersonerna. Men det 

finns andra skäl till att inte knyta alltför stora förhoppningar till 

det* Man får t*ex* förmoda att auktoritetspersoner.na är mera benägna 

än medlemmarna i gemen att avge ett efter valtaktiken avpassat svar. 

Annorlunda uttryoktj de väljer partilinjen hellre än att avvika från 

den. Trovärdigheten hos deras uppgifter är följaktligen tveksam. Därtill 

kommer att auktoritetspersoner av allt att döma inte är särskilt villiga 

"offer" för en enkät- eller intervjuundersökning. Erfarenheter från and

ra beslutsfattarundersökningar tyder under alla omständigheter på att 

flvarsprocenten på en enkätundersökning kommer att vara lågj ooh att det 

kan vara besvärligt att ens få tid för ett personligt sammanträffande 

med intervjupersoner i den kategorin*^ • Det gör tillsammans att det 

finns anledning att överväga det indirekta förfaringssättet trots de 

svagheter, som uppenbarligen är förknippade därmed* Därvid måste särskilt 

jämförbarhetsaspekten beaktas. En grupp beslutsfattare kan ju ha kon

fronterats med problem, som inte varit aktuella på annat håll i partiet. 

Undersökningen ger rimligen ett missvisande resultat, om de studerade 

besluten varierar från fall till fallj och det är därför nödvändigt att 

se till att alla auktoritetspersoner i undersökningen testas på ett en

hetligt material. Först därefter är det lämpligt att dra några slutsatser 

om attitydöverensstämmelsen dem emellan. 



Här är emellertid på sin plats att påminns om det problematiska i att 

använda'beslutet som analysenhet » Invändningarna kan vara många: Varför 

ger man t.ex. den ena tvistefrågan företräde framför den andra; det ena 

rutinbeslutet företräde framför det andra? Varför beaktas enbart de for

mellt fattade besluten, när det finns en serie informella beslut, som 

med all sannolikhet påverkar innehållet i det formella beslutet? Varför 

överhuvudtaget bekymra sig om beslut? De problem, soin aldrig blir pro

blem i partiet, kan ju vara lika, om inte mera, avslöjande för besluts-

fattarattityderna som de formellt fattade besluteni Varför slutligen 

-w __ gger endast den första inom ramen för 

metoden. Den ifrågasätter, så att säga, inte det lämpliga i att de for

mellt fattade besluten läggs till grund för en undersökning av auktori-

tetspersonernas attityder. Den invändning, som ryms i frågan, är också 

relativt enkel ätt parera för. För det ändamålet är det tillräckligt 

att göra urvalskriterierna explicita. Undersökningen kan t.ex. utföras 

på basis av ett slumpmässigt urval bland såväl tvistefrågorna som rutin

frågorna. Därefter blir det också möjligt att ta ställning till den 

hypotes, som döljer sig bakom frågan; nämligen att tvistefrågorna inte 

är representativa för rutinfrågorna eller vice versa. De övriga frågorna 

har däremot större räckvidd. De går alla ut på att de formellt fattade 

besluten, eller rentav alla beslut, inte är tillräckliga som indikatorer 

på beslutsfattarattityderna. Den ståndpunkten är inte heller svår att 

motivera. Det formellt fattade beslutet kan t.ex. mycket väl ses som 

resultat av ett samspel mellan ett flertal personer, varav somliga inte 

ens tillhör partiet. Det har redan påpekats att somliga problem aldrig 

omsätts i auktoritativa beslut med giltighet för systemet på grund av 

avsiktlig blockering från auktoritetspersonernas sida. Därtill kan ock

så fogas att beslutsprocessen inrymmer komponenter, som i varje fall 
22) 

kortsiktigt ligger utanför beslutsfattarnas handlingsrum. Vissa krav 

och/eller informationer kan "komma bort" under kommunikationsprocessen; 

något, som i sin tur gör att man riskerar att få fram "falska" olikheter 

mellan skilda uppsättningar auktoritetspersoner, då endast beslutet 

är föremål för uppmärksamhet. Samma effekt kan, för övrigt, uppkomma 

beroende på att de studerade besluten ligger vid olika punkter på tids

axeln Värdet av den föreslagna attitydundersökningen är således starkt 

beroende av hur stor vikt, som i sista hand fästs vid alla dessa argu

ment» Påståendet att auktoritetspersonema påverkas av s.k. grå eminen

ser är därvid enklast att komma till rätta med. Det har redan analyse

rats på annan plats, varvid "marionett"varianten befanns vara så gott 

som utesluten. Den logiska analysen av argumentet gav dessutom vid han

den att auktoritetspersonema med all sannolikhet har det relativt sett 

som ofta påverkar partiets beslut och 
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största inflytandet över de egna besluten. Deras åtgärder är följakt

ligen, åtminstone i längden, mera representativa för dem själva än för 

de inflytandeutövare, som söker påverka beslutsprocessen utifrån» Den 

avsiktliga blockeringen får vidare mindre dimensioner, om man betänker 

att det ena mycket väl kan vara representativt för det andra. Ett parti, 

som bundit sig vid en viss linje i t,ex. en skattefråga, har därmed ock

så förkastat andra tänkbara alternativ. Om de alternativen överhuvud

taget varit aktuella under beslutsprocessen, har de följaktligen avsikt

ligt stoppats upp någonstans under sin "vandring*1 genom partiets kommuni

kationssystem» En partiledning, vars förslag inte kräver några långt

gående förändringar av det övergripande politiska systemet, kan på samma 

sätt sägas ha tagit ställning för det rådande systemet} i varje fall tem

porärt. Eventuella krav eller önskemål på förändringar av det övergripan

de politiska systemet har i så fall blockerats under beslutsprocessen. 

Ställningstagandena på det ena planet är då också i överensstämmelse med 

ställningstagandena på det andra planet» Därför är det långtifrån befängt 

att uteslutande inrikta sig på de formellt fattade besluten» Då är den 

oavsiktliga blockeringen mera problematisk beroende på att det sannolikt 

inte går att kontrollera för alla tänkbara olikheter. Men osäkerheten 

kan i varje fall minskas. Det är ju föga troligt att den oavsiktliga 

blockeringen påverkar besluten i samma riktning» Genom att basera slut

satserna på så många beslut som möjligt minimerar man följaktligen ris

ken för att undersökningsresultaten snedvrids i någon viss riktning. Ju 

längre tid, som förflyter mellan två beslutstillfällen,desto större skill

nad är det sannolikt mellan de två beslutssituationerna} något, som i sin 

tur påverkar innehållet i kommunikationskanalerna. Däri ligger också för

klaringen till att även tidsaspekten måste hållas under uppsikt. Men inte 

heller det ger upphov till några större problem. Den komparativa under

sökningen får, helt enkelt, utformas så, att materialet inte uppvisar 

några systematiska olikheter med avseende på tiden. I klartext} de stu

derade besluten får inte konsekvent ligga på tidpunkten i ett fall och 

någon av tidpunkterna Tg, i ett annat fall. 

Det är således både teoretiskt och praktiskt genomförbart att undvika 

en enkät- eller intervjuundersökning bland auktoritetspersonerna i par

tiet. Det finns emellertid omständigheter, som motiverar att den skis

serade undersökningen åtminstone kompletteras med surveydata} och det 

finns andra situationer, då man är helt hänvisad till sådana data. De 

slutsatser, som drogs om den avsiktliga blockeringen, exemplifierar 

det första alternativet. Bevisföringen var enbart indirekt och påståen

det att de formella besluten är representativa för de informella beslu

ten måste följaktligen förr eller söjiare utsättas för en verklighets
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här den avsiktliga från den oavsiktliga blockeringen» Annars riskerar 

undersökningen att bli helt förfelad! Man skulle, kort sagt, komma att 

göra uttalanden om beslutsfattarattitydema på grundval av ett helt 

eller delvis ovidkommande material» Problemet är speciellt akut, då 

undersökningen har ett komparativt syfte* att uttala sig om attityd

överensstämmelsen - eller bristen på attitydöverensstämmelse - mellan 

de olika beslutsenheterna i partiet. Det, som är avsiktlig blockering 

på en nivå, kan nämligen mycket väl vara att hänföra till oavsiktlig 

blockering på en annan nivå. Kommunikationskanalerna kan exempelvis 

sakna tillräcklig kapacitet för att hålla den överordnade beslutsenheten 

underrättad om vad, som försiggår på det lokala och/eller regionala 

planet. För en utomstående betraktare är det nära nog omöjligt att, 

utan medverkan från beslutsfattarna själva, få en någorlunda klar bild 

av vilket slag3 blockering, som det är fråga om» Beslutsprotokoll, offi

ciella uttalanden num. kan visserligen vara till nytta» Men det är för

modligen varken tillräckligt många eller utförliga för att göra en hän

vändelse till de berörda auktoritetspersonerna till något överflödigt. 

Deras uppgifter är säkerligen långtifrån tillförlitliga. Men här är de 

uppenbarligen en förutsättning för att undersökningen överhuvudtaget 

skall kunna fullföljas» En liknande situation uppkommer, då och om man 

avser att skaffa sig ett mått på attitydöverensstämmelsen, inte bara 

mellan beslutsenheter, utan också mellan beslutsfattare på t.ex. en 

och samma nivå» Skillnaden består i att man då blir än mera hänvisad 

till surveydata» De beslut och åtgärder, som vidtas i partiets namn, 

har ,ju i allmänhet kollektiv prägel och medger därför inga slutsatser 

om attityderna i det enskilda fallet, dvs. hos var och en av aktörerna. 

En utväg är naturligtvis att utgå från de tal, debattinlägg och voterings

beslut, som publicerats. Men det materialet är sannolikt behäftat med 

samma svagheter, som påtalades ovan» I det läget återstår uppenbarligen 

inget annat alternativ än enkät- eller intervjuundersökningen. Dess 

skärpa som undersökningsinstrument får dock inte överdrivas? allra minst 

i det här fallet» Auktoritetspersonerna upplever förmodligen lojalitet 

mot de beslut, som de varit med om att fattaj och de anser sig sannolikt 

för det mesta vara betjänta av att inte ge spridning åt eventuella me

nings ski 1 jaktligheter inom den egna beslutsenheten. Undersökningen måste 

därför hållas i så allmänna termer som möjligt så, att frågeställningarna 

inte omedelbart leder tankarna till de för dagen aktuella politiska tvis

tefrågorna» Förekomsten av motsättningar bland beslutsfattarna får man se

dan sluta sig till på grundval av de uppgifterna» Även med interaktionsda-

ta förhåller det sig på samma sätt.Ett flertal indikatorer finns att till
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gå. Så kan man t.ex. se på det antal skrivelser, som slussas från den 

ena beslutsfattarenheten till den andraj på mängden in- och utgående 

telefonsamtal eller på antalet sammanträden och konferenser. Såsom mått 

på interaktionen har alla dessa data brister, som måste beaktas. Det är, 

kort sagt, inte säkert att de 'fångar" helheten» Mängden skrivelser 

eller telefonsamtal säger uppenbarligen ingenting direkt om alla de mer 

eller mindre informella kontakter, som legat före resp. kommer efter 

den registrerade kontakten. Det samma gäller de antal sammanträden och/ 

eller konferenser, som auktoritetspersonerna bevistar. Det mesta talar 

visserligen för att den relativt formaliserade interaktion, som dessa 

mått är ett uttryck för, samvarierar med annan interaktion. Inget samman-

trade, ingen konferens torde överhuvudtaget kunna genomföras, utan att 

det förekommer någon informell interaktion mellan aktörerna i anslutning 

därtill. Hypotesen ter sig särskilt sannolik med tanke på att det här är 

fråga om aktörer, som verkar inom ramen för samma målsättningssystem. 

Den ståndpunkt, som tidigare intagits, kräver emellertid att även en 

sådan hypotes underkastas empirisk prövningj något, som i sin tur förut

sätter en direkt hänvändelse till auktoritetspersonerna. Redan de före

slagna indikatorerna kräver, för övrigt, samarbete från auktoritetsper

sonerna. Deras medverkan är t.ex. helt nödvändig vad gäller antalet in-

och utgående telefonsamtal. Sådana metoder som telefonavlyssning ar ju 

inte bara etiskt tveksamma, utan också otillåtna i ett politiskt system 

med de här angivna egenskaperna. 

6.4 Interaktionen på medlemsplanet 

Bedan vid första anblicken framstår medlemsplanet som ett synnerligen 

komplext studieobjekt. Det hänger samman med att den potentiella kon

taktytan är enorm. I ett massparti med kanske hundratusentals medlemmar 

finns uppenbarligen ett svindlande stort antal interaktionsmöjligheter. 

Varje medlem kan i princip stå i direkt eller indirekt kontakt med varje 

annan medlem. I praktiken vore det emellertid helt meningslöst att ge 

sig in på en totalundersökning av interaktionerna bland medlemmarna. 

Man kan med relativ tillförsikt utgå från att interaktionerna begränsas 

av det geografiska område, där medlemmarna är verksamma* Medlemmar från 

olika lokalorganisationer har följaktligen inte någon omfattande inter

aktion med varandraf och ju större det geografiska avståndet dem emellan 

är, desto mindre troligt är det att det förekommer någon interaktion 

överhuvudtaget. Men även de lokala och regionala nivåerna, som är lämp

liga studieobjekt i det här sammanhanget, spänner över ett tillräckligt 

vitt fält - såväl numerärt som spatialt - för att vara problematiska. 
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Svårigheterna överensstämmer i stort sett med de komplikationer, som 

påtalades redan i det första avsnittet om relationen medlemmar/auktori-

tetspersoner. Alla interaktioner är inte formaliserade, än mindre av-

siktligaj och det är följaktligen inte möjligt, ens med surveyundersök

ningar, att få fram något rättvisande mått på t.ex. interaktionsfre-

kvénsen. Här tillkommer den ytterligare komplikationen att det 

inte finns någon referenspunkt, som medlemsuppgifterna kan relateras 

till* Ett alternativ är självfallet att jämföra den ena medlemsuppgif

ten med den andra« Om två personer uppger varandra som vänner, bekanta 

eller arbetskamrater, kan ju deras resp. upplysningar om den inbördes 

politiska interaktionen ställas i relation till varandra. Om deras upp

lysningar visar sig stämma någorlunda väl överens med varandra, finns 

det naturligtvis också anledning att sätta tilltro till dem. Man gör 

i så fall en jämförelse mellan personer, som tillhör samma population* 

dvs* medlemskategorin. Därmed har man inte heller fördelen att jämföra 

det ena verklighetsperspektivet med det andra. Eftersom medlemmarna 

sannolikt inte är lika känsliga för det politiska som auktoritetsperso

nerna, får man låga - förmodligen alltför låga - data om deras politiska 

direktkontakter med andra medlemmar. Undersökningen medger följaktligen 

endast en grov kategorisering. De relativt sett formaliserade kontakter

na kan sannolikt skiljas ut. Dit hör debatter på partimötena, samarbete 

kring motioner m.m. Men därutöver går det förmodligen inte att få fram 

annat än ett mått på interaktionerna i allmänhet. Annorlunda uttrycktj 

man får ett mått, vars validitet kan ifrågasättas på goda grunder. Den 

indirekta interaktionen mellan medlemmarna är än mera problematisk.En 

studie av den indirekta interaktionen förutsätter ju vare sig mer eller 

mindre än en kartläggning av kontaktmönstret i varje enskilt fall. Från 

det kontaktmönstret skall sedan de politiska aspekterna lyftas ut. 

Det teoretiska syfte, som genomsyrar det här arbetet, kräver dock inga 

sofistikerade data om interaktionen bland medlemmarna! något, som själv

fallet inte hindrar att den ovan skisserade lindersökningen skulle kunna 

ha intresse i andra sammanhang. Så skulle den t*ex. kurma utnyttjas vid 

en jämförande 3tudie av partianslutna kontra "partilösa" väljare. Huvud

skälet till att oedlemsplanet uppmärksammas här är dock et-t ann at. Det 

gäller, kort sagt, att förbereda en testning av några av de hypoteser, 

som ställdes upp i det föregående kapitlet. Medlemmarna antogs där ha 

varierande förutsättningar att handla oberoende av, eventuellt i motsätt

ning till, auktoritetspersonerna i partietj beroende på den inbördes 

interaktionsfrekvensen och attitydöverensstämmelsen^^. Slutsatsen bygger 

på samma tankegång, som utvecklades i det föregående avsnittet. Ju större 
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interaktionsfrekvensen är och ju mera direkt den är, desto större är 

förutsättningarna för ett samordnat beteende vis à vis omgivningen. Ju 

större attitydöverensstämmelsen är mellan grupper av medlemmar, desto 

bättre förutsättningar har de rimligen att upprätthålla en enhetlig 

front utåt. Ju högre värden medlemmarna - eller grupper av medlemmar -

uppvisar med avseende på dessa båda variabler, desto större chanser har 

de följaktligen också att agera oberoende av auktoritetspersonernaj då 

främst den centrala ledningen» Det kan i sin tur komma till uttryck i 

att medlemmarna - eller vissa medlemmar - förmår omvandla ett krav till 

tvistefråga. Huvuduppgiften i det här sammanhanget är således inte att 

"greppa" de politiska interaktionerna på medlemsplanet, än mindre inne

hållet i dessa interaktioner, utan att överhuvudtaget få en uppfattning 

om interaktionerna i allmänhet och attitydmönstret i medlemskåren. Mera 

konkret uttryckt, består huvuduppgiften här i att undersöka förekomsten 

och effekterna av"gruppbildningar bland medlemmarna. 

"Gruppteorin" har redan tangerats på annat håll. Där antyddes att vilken 

kategori som helst, dvs. vilka gemensamma egenskaper som helst, kan ut

göra grundvalen för en gruppbildning. Det enda, som erfordras, är att 

det uppkommer ett gruppintresse kring dessa gemensamma egenskaper. Rege

ringen kanske har vidtagit åtgärder, som "drabbar" alla personer i en 

och samma kategori med påföljd att det latenta gruppintresset aktiveras. 

I praktiken finns det således lika många tänkbara grupper som det finns 

tänkbara kategorier$ och det går därför knappast att göra några säkra 

uttalanden om de framtida gruppbildningarna^^. Här blir det huvudsak

ligen fråga om att kartlägga de grupper, som redan existerar. Det gäller, 

kort sagt, att urskilja personer med mer eller mindre likartade attity

der och mer eller mindre hög grad av Interaktion« I vilket orsaksför

hållande de båda variablerna står till varandra lämnas därvid osagt. 

Uppgiften kan självfallet inte lösas på annat sätt än genom en direkt 

hänvändelse till medlemmarna själva} dvs. genom en enkät- eller interv

juundersökning» Vilka grupper inom eller utom partiet identifierar med

lemmarna sig med? Har de några kontakter med personer ur de grupperna? 

Hur ofta äger de kontakterna rum) och förekommer det att man kommer in 

på "gemensamma gruppintressen"? Svaren på den senare frågan måste natur

ligtvis tolkas med försiktighet. Men det kan knappast skada att ta med den, 

trots att den inte är absolut nödvändig. Ju mera positiva svar man får 

på den frågan, desto mera troligt är det att gruppen har hög prioritet 

för medlemmarna. Ur teoretisk synpunkt är det dock fullt tillfredsstäl

lande att veta om gruppidentifikation förekommer och om det sker inter-

aktion mellan personer, som anser sig tillhöra samma grupp. Därutöver 
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måste respondenterna slutligen "utsättas" för en attitydundersökning» 

Först därefter blir det möjligt att avgöra om medlemmarna skiljer sig 

fx&n varandra, dvs. om olika "gruppidentifikation11 och interaktions-

partners "färgar avM sig på attityderna. Endast och endast om det för

håller sig så, har en subgrupp i partiet identifierats. Den gruppen 

kan sedan vara mer eller mindre organiserad.%ågon av de till partiet 

knutna organisationerna kan t.ex. vara att anse som en grupp, dvs. dess 

medlemmar har hög inbördes interaktion och distinkta attityder. Då lig

ger det också nära till hands att analysera gruppen på samma sätt som 

partiet! Hur förhåller det sig med Interaktionen mellan gruppmedlemmarna 

och auktoritetspersonema i organisationen? Hur står de senare till sina 

kolleger i partiet, osv.? 

Vetskapen att det finns alt. saknas subgrupper i partiet är högst be

tydelsefull. Den utgör grundförutsättningen för en prövning av hypotesen 

att grupptillhörighet Ökar medlemmarnas förutsättningar att fungera som 

motvikt mot auktoritetspersonema} då främst den centrala partiledningen. 

Alla vägar är emellertid inte utforskade i och med att undersökningen 

förts till den punkten. Opinionsledarskapet måste också beaktas, då det 

sannolikt spelar en avgörande roll för den inbördes samordningen i grup

pen, -rentav för dess existens. Vem som helst inom eller utom partiet 
26) 

kan i princip vara opinionsledare. Både medlemmar och auktoritetsperso

ner kan således ta på sig den rollenj och medlemsundersökningen måste 

följaktligen kompletteras med en undersökning på beslutsfattarnivå. 

Utgångspunkten måste därvid vara den enskilde beslutsfattaren. Om kol

lektivet, t.ex. den lokala parti s tyrelsen, görs till analysenhet vid 

attitydundersökningen, föreligger uppenbar risk för att eventuella olik

heter mellan beslutsfattarna "suddas ut". Grupperingar bland auktoritets

personerna, mätt i interaktionstermer, är också enklast att upptäcka, 

då den enskilde beslutsfattaren väljs till analysenhet. Opinionsledar-

undersökningen kan självfallet ges en mer eller mindre långtgående mål

sättning. I det ena fallet syftar undersökningen till en kartläggning 

av såväl potentiellt som faktiskt opinionsledarskap« I det andra fallet 

sträcker sig ambitionsnivån inte längre än till en beskrivning av det 

faktiska opinionsledarskapet. I det ena fallet tecknas uppenbarligen 

en mera långsiktigt giltig bild av partiet än i det andra fallet} något, 

som i och för sig är ett tillräckligt argument för att undersökningen 

görs så inklusiv som möjligt. Därtill kommer dock ytterligare ett skäl 

till att i varje fall sträcka ambitionsnivån längre än till en beskriv

ning av det faktiska opinionsledarskapet. Mycket talar nämligen för att 

det kan vara svårt att få grepp om de faktiska opinionsledarna} framför 



178 

allt då det är fråga om auktoritetspersoner i -partiet. Medlemsundersök

ningen kanake ger vid handen att vissa grupper i partiet - tjänstemän, 

religiosa n.m» - är föremål för identifikation. Den föreslagna attityd-

och interaktionoundersökningen på medlemsplanet kanske bekräftar hypo

tesen att det förekommer gruppbildningar inom dessa kategorier. Grupp

medlemmarna kan t o o » ra * vara överens om vilka personer i partihierarkin, 

som ar "talesmän" för gruppen, ilen därmed kan det vara slut med entydig-

heteni De auktori tetspersoner, som har pekats ut ocra gruppföreträdare, 

kan anse sig ha mest att vinna på att teckna en annan•bild av sin egen 

roll i pax^tiet. Det kanske inte heller finns några indikatorer på att 

medlemsbeskrivningen är korrekt. Auktoritetspersonernas uttalanden, 

debattinlägg och röstningsbeteende kan visserligen ge en fingervisning 

om hur det förhåller sig på den punkten. Men det materialet är förmod

ligen alltför litet för att medge några säkra slutsatser och dess vali

di tet kan också-ifrågasättas. Den omsorg om partisammanhållningen, som 

präglar auktoritetspersonerna, avsätter säkerligen också spår på deras 

uttalanden, debattinlägg m.m. Interaktionsdata kan likaledes ge en led

tråd i det här sammanhanget. Men det är långtifrån enkelt att påvisa 

olikheter vad gäller interaktionsfrekvens och interaktionsmönster i 

auktoritetspersonernas samröre med de olika grupperna i partiet. I det 

läget - och mycket talar för att det är ett normalfall - finns inte 

heller tillräckligt starka skäl för att påstå att det handlar om fak

tiskt opinionsledarskap. Däremot - och däri ligger också fördelen med 

det vidare synsättet - kan det .mycket väl bli tal om potentiellt opi

nionsledarskap« Åttitydöverensstämmelsen mellan de utpekade aulctori-

tetspersoneraa och den identifierade gruppen kan i så fall fungera som 

ett bedömningskriterium. Ju större den överensstämmelsen är, desto 

större anledning finns det att beteckna auktoritetspersonerna i fråga 

som potentiella opinionsledare. Det måttet bör i princip kombineras 

med något mått på den individuella motivationen att agera opinions

ledare ; t«ex. beredvilligheten att driva' en ståndpunkt även i opposi

tion mot andra auktoritetspersonerj att värva anhängare för sin sak och 

tilltron till den egna förmågan. Värdet av sådana uppgifter kan dock 

ifrågasättas« Frågorna är ju uppenbarligen politiskt känsliga och fram

kallar säkerligen svar därefter« Därför kan det vara lämpligt att tala 

om potentiellt opinionsledarskap även i de fall, där gruppmedlemmarna 

identifierat personer, som vid kontroll visar sig ha attitydöverens

stämmelse med gruppen. Samma förfaringssätt kan självfallet tillämpas 

på mediemsplanet. Men där finns å andra sidan mindre anledning att 

ställa sig tveksam till utfallet av en testning på motivations

variabeln« 
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Vilken effekt har gruppbildningar inom medlemskåren för medlemmarnas 

förutsättningar att agera oberoende av, eventuellt i motsättning till, 

auktoritetspersonerna i partiet? Så kan den frågeställning formuleras, 

som här motiverade till att medlemsplanet uppmärksammades i sin egen 

rätt» Det torde redan nu stå klart att det skisserade undersökningspro

jektet i sig inte är tillräckligt för att besvara frågan. Det medger i 

första hand en testning av ett antal mellanliggande hypoteser} att grupp 

bildningar är mera vanliga i ett socialt heterogent parti än i ett so

cialt homogent parti} att interaktionsfrekvensen och interaktionssättet 

påverkar attitydöverensstämmelsen} att attitydöverensstämmelsen är posi

tivt kopplad till opinionsledarskapet, m.m. Såtillvida utgör undersök

ningen också ett steg i riktning mot ett besvarande av den överordnade 

frågeställningen. Innan den kan besvaras, måste emellertid ytterligare 

åtgärder vidtas. En första åtgärd består i att vidga undersökningsfältet 

från att avse eri lokal partiorganisation till att omfatta ett represen

tativt urval lokala partiorganisationer. Därigenom blir det möjligt att 

kartlägga kontakterna mellan olika grupper på skilda håll i partiet} 

något, som i sin tur underlättar en bedömning av gruppernas genomslags

kraft på den centrala nivån. En annan åtgärd blir att jämföra grupp

beteendet med medlemsbeteendet i övrigt} då helst med hjälp av en serie 

undersökningar på samma populationer. I vilken utsträckning aktiveras 

grupperna} och hur ofta äger aktiveringen rum? Om undersökningarna ger 

vid handen att gruppmedlemmarna därvidlag skiljer sig från andra medlem

mar i partiet, fen det tas till intäkt för att de fungerar som särskilt 

effektiva påtryckningsinstrument vis à vis partiet. Gruppmedlemmarna 

kanske visar sig delta i partimötena särskilt ofta och i särskilt stort 

antal under vissa omständigheter; vara speciellt inriktade på att värva 

anhängare i vissa frågor, kort sagt, engagera sig för ungefär samma 

saker vid ungefär samma tidpunkt. I vilken utsträckning det sker med 

eller utan medverkan från auktoritetspersoner är sedan en annan fråga, 

som likaledes bäst besvaras utifrån erfarenheter från flera undersök

ningstillfällen. 

De "förenklingar" i analysen, som motiveras av det teoretiska syftet, 

är knappast tillräckliga för en revidering av uppfattningen att medlems

planet är ett speciellt krävande studieobjekt. Förutom de redan nämnda 

svårigheterna aktualiseras här alla de problem, som är förknippade med 

enkät- och/eller intervjuundersökningar. Skall man t.ex. använda sig 

av en strukturerad undersökning, utnyttja "öppna" frågealternativ eller 

en kombination av de båda teknikerna? Åv skäl, som redan angetts, före

faller det bästa alternativet vara en kombination av de båda i form av 
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en förundersökning, som avslöjar i vilka termer medlemmarna tänker, 

och därefter en strukturerad undersökning som drar nytta av de sålunda 

vunna insikterna. Ett annat problem aktualiseras av den beslutsfattar-

undersökning, som projektet förutsätter. Även här står valet mellan två 

alternativa, men komplementära, tekniker« den direkta attitydundersök

ningen kontra den indirekta attitydundersökning, som till utgångspunkt 

tar de auktoritativt fattade besluten. Skälen till att i varje fall 

lägga tyngdpunkten på den första tekniken behöver knappast vidareut

vecklas efter det föregående resonemanget. Även den direkta attityd

undersökningen har emellertid sina svagheter och det kan avslutnings

vis vara skäl att ånyo erinra om åtminstone en av dem. När tveksamhet 

tidigare anmäldes mot att fråga auktoritetspersonerna efter deras bered

villighet att agera opinionsledare, berodde det på att deras svar antogs 

kunna påverkas av i sammanhanget irrelevanta faktorer såsom omsorgen om 

partisammanhållningen. Samma tendens kan självfallet göra sig gällande 

generellt, och det gäller därför att parera för den så långt som möjligt 

t.ex. genom att undvika frågeformuleringar, som alltför uppenbart ankny

ter till för dagen aktuella spörsmål. 
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Nothänvi3ningar till Kap» 6 

1) De två första hypoteserna har sin grund i "feedback"rescmemang©t| 
särskilt den. från cybernetiken hämtade insikten att ett krav har större 
genomslagskraft, ju färre blockeringafaktorer det stöter på under sin 
väg till resp» genom kommunikationssystemet» För ett liknande resone
mang se Deutsch, The Nerves of Government, sid. 145-162« Den sista hy
potesen skall inte bara förstås mot bakgrund av att interaktion antas 
ge upphov till attityd- och intressegemenskap» Den hänger ookså samman 
med sådant som slutenheten bland auktoritetspersonerna, mätt i omsätt
ningen på förtroendeposterna i partiet, och samordning som en nödvändig 
förutsättning för kollektiv måluppfyllelse» Se därom Kap» 5, underav
snittet 5»5*3» sid. 139-142 i denna avhandling» 

2) Om det ekologiska felslutet se Merrit, sid» 14» v 

3) Ibidem, sid» 16-21» 

4) I Merrit, sid» 36-44, förs en allmänt hållen diskussion om reliabili-
tetsproblem vid olika typer av data, däribland enkät- och intervjudata. 

5) Ibidem, sid» 12—15» 

6) Pör ett liknande resonemang se Lewin- sid* 29-51» Samma författare 
företar en statistisk andrahandsanalys av ett antal "partioipation3w-
komponenter och finner döitvid att "p-värdena" samvarierar» Ett högt 
värde på ett participationsvärde, t»ex» intresse, ger, med andra ordf 
ett högt värde på ett annat participationsvärde» De data, som Lewin 
analyserar, hänför sig till väljarkåren, men resultaten kan på analo
giska grunder antas ha giltighet även för medlemskåren i ett politiskt 
parti» Pör resultatpresentationen och resultatdiskussionen hänvisas 
till Lewin, sid. 74-01• 

7) Påståendet är härlett ur rationalitetsantagandet och andra därmed sam
manhängande verklighetsföreställningar. Se därom Kap. 3, avsnittet 3.I, 
sid. 38-44 i denna avhandling. 

8) Se t.ex. Campbell m.fl», sid. 544-548. 

9) Warren Miller, uppsats i Allardt/Li ttunen (red»)t Cleavages, Ideologies 
and Party Systems, sid. 354-376. 

10) Lewin, sid. 135-147» för ett liknande resonemang med utgångspunkt från 
Millers ovan refererade uppsats, men har ett mera omfattande antecipa-
tionsbegrepp än det, som förekommer här. Attitydöverensatämmelsen mel
lan beslutsfattarna och systemmedllemmama ses liksom här som ett mått 
på antecipationen, men några andra förklaringsvariabler införs inte i 
resonemanget. Anmärkningsvärd är också Lewins kategoriskt uttalade 
slutsats att antecipationen "kräver en bred massparticipation för att 
fungera på ett sådant sätt, att eliten uppfyller kravet på (åsikts-) 
representativitet". Kravet på åsiktsrepresentativiteten lämnas visser
ligen ospecificerat. Men huvudinvändningarna mot slutsatsen ligger på 
en annan bog. Den dras för âet första på grundval av ett begränsat em
piriskt material, vilket borde motivera till större försiktighet i for-
mulwfcdngen. Pör det andraj och inte minst viktigtj bortses från allt 
det, som ett systemperspektiv drar uppmärksamhet till. Beslutsfattarna 
kan t»ex» ha interagerat med de för tillfället passiva systemmedlemm&r-
na vid någon tidigare tidpunkt} och därigenom tillägnat sig adekvata 
kunskaper om dem. De kan ha erfarenheter från andra liknande grupper\ 
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och kan slutligen agera inom ramen för samma outtalade premisser, 
som de tysta systeiamedlemmarna. Både Bachrach/Baratz, sid» 25-27, 
och Campbell m.fl«, sid» 544-548» är inne på ett ooh/eller flera av 
dessa alternativ. Därför har här också dragits slutsatsen att ante-
cipationen är dömd att slå fel först i ett långsiktigt perspektiv. 
Se därom Kap. 4» underavsnittet 4.5.3, sid. 80-87 i denna avhandling. 

11),Se Kap. 5» särskilt underavsnittet 5*6, 
sid. 144-147 i denna avhandling. 

12) Påståendet att interaktion ger utslag på attityderna har framförts 
och motiverats vid ett par tidigare tillfällenj sid. 34 resp. 93 
i denna avhandling; och kommer upp till förnyad, och mera utförlig 
behandling längre fram i detta kapitel, underavsnittet 6.2.3 inter
aktion och attityder, sid. 165-168. 

13) Argumentationen bakom påståendet är enkel. Mellan attityder ooh roller 
föreligger ju sannolikt en ömsesidig interdependens så, att attity
derna bl.a. påverkas av rollens plats i strukturen och det därmed 
sammanhängande interaktionsmönstret» För ett sådant resonemang se 
Kap. 5» underavsnitten 5*5*5 - 5*5*4» sid« 139-144 i denna avhandling» 

14) Se t.ex. Newcoab m.fl», sid, 3-9. 217-230 och Hyman, sid. 7-I4. 
Den sistnämnde gör en för det här sammanhanget relevant översikt 
över några trender vid studiet av politisk socialisation. 

15) Påståendet är måhända banalt, men får ses mot bakgrund av den oklar
het, som tycks råda på denna punkt. Både Bronfenbrenner, sid. 150-
156, och Morgenthau, sid» 519-524» polemiserar sålunda, ehuru i helt 
olika sammanhang, mot hypotesen att kontakter nödvändigtvis leder 
till ökad förståelse mellan aktörerna. Den förstnämnde baserar, för 
övrigt, sin polemik på resultaten från ett gruppexperiment, som ut
förts av Muzafer Sherif. Experimentet i fråga presenteras av Sherif 
m.fl» i Intergroup Conflict and Cooperation» The Robbers Cave Experi
ment, 1961. 

16) I sooialisationslitteraturen nämns också en rad olika socialisations-
agenter, som alla antas påverka attityderna. Se t.ex. Hyman, sid. 
51-122. 

17) Se Milton J. Rosenberg och Roaenberg/Abelaon, uppsatser i Hovland/ 
Rosenberg (red»)i Attitude Organization and Change, sid. 15-64 resp. 
148-163* 

18) Den synpunkten framförs av Milton J. Rosenberg, uppsats i Public 
Opinion Quarterly, Vol. XXIV, Ho.,2, sid. 332-335« Även Converse är inn« 
på samma tankegång. Se Philip B* Donverse, uppsats i Apter (red.)i 
Ideology and Discontent, sid. 242-243* 

19) Likhèter mellan beslutsfattarna i social bakgrund och karriärmönster 
framhålls ofta som stöd för hypotesen om den självmedvetna samman
svetsade eliten på nationell nivå. Se t.ex» Mills, sid. 15» 19» 27&-

.  281, 

20) Merrit, sid. 126-129» hänvisar till ett flertal fall, där problem av 
det nämnda slaget försvårat för elitforskarna. Hans exempel hänför 
sig visserligen i samtliga fall till den nationella nivån, men sam
ma svårigheter torde, ehuru i varierande utsträckning, göra sig gäl
lande på alla beslutsfattamivåer i ett politiskt parti. 



21) Alla de uppräknade invändningarna mot att använda beslutet som 
analysenhet har figurerat i metoddiskussionen om och i anslutning 
till de empiriska elitstudierna. Floyd Hunter, Robert Dahl och 
Bachrach/Baratz är några av portalgestalterna i det sammanhanget. 
För en kortfattad översikt av den debatten hänvisas till MacKenzie, 
sid. 213-234, och Parry, sid. 105-119. 

22),Handlingsrxuamet begränsas inte enbart av bristande resurser, informa
tioner num., utan också av de rutiner, som gäller för själva besluts
fattandet. En del författare talar i det sammanhanget om beslutspro
cessens kvasi-mekaniaka aspekter. Se därom flobinson/Majak, uppsats 
i Charlesworth (red.)i Contemporary Political Analysis, sid. 179-184» 

23) Hypotesen ligger latent i det resonemang, som förs om den kvalitativa 
reduktionen av kraven i Kap. 5» underavsnittet 5*4*3» sid. 133-136 i 
denna avhandling. 

24) För en liknande begreppsbestämning och ett liknande resonemang 
se Truman, sid. 33-39* 

25) Även Almond/Powell, sid. 74-79» skiljer mellan organiserade och 
icke organiserade intressegrupper. 

26) Auktoritetspersonerna har dock förmodligen de relativt sett bästa 
förutsättningarna att vara framgångsrika opinionsledare» Se därom 
Kap. 5» underavsnittet 5*4«3» särskilt analysen om den kvalitativa 
reduktionen av kraven, sid. 133-136 i denna avhandling. 



7. STABILITET OCH PARTISAMMAMÂLLNING 

'7.1 Stabilitet och förändring 

Pör att partiet inte skall gå under som system fordras, som sagt,att det 

föreligger åtminstone ett minimum ar stöd till vart och ett av de nämnda 

stödobjekten. Därav följer dock inte att partiet måste immuniseras mot 

förändringar för att kunna "leva vidare". Som framgått av det föregående 

är det tvärtom omöjligt att föreställa sig ett parti, som med tiden inte 
1 ) 

undergår några förändringar med avseende på stödobjekten '. Den ena parti 

ledningen måste ju till slut ersättas av en annan, om inte annat, därför 

att psykisk och/eller fysisk ålder sätter restriktioner på de i ledningen 

ingående personernas faktiska mandatperioder. Programmet får med tiden 

ett i förhållande till det förflutna modifierat innehåll, om inte annat, 

därför att beslutssituationerna förändras. Auktoritetsstrukturen kan 

likaså komma att förändras t.ex. genom att nya auktoritetsroller läggs 

till de gamla och/eller genom att ansvarsfördelningen mellan auktoritets

rollerna justeras. Någon negativ gräns för förändringar, annat än att de 

inte får vara mera omfattande än att det går att frambringa det för syste 

mets upprätthållande nödvändiga stödet, finns överhuvudtaget inte. Så 

länge som det kravet är uppfyllt, kan partiet betecknas som stabilt. 

Tolkat på så sätt har begreppet 'stabilitet' följaktligen inte innebörd 

av sammanhållning, harmoni eller dylikt, varför stabiliteten - åtminstone 

teoretiskt - är förenlig med djupgående motsättningar om såväl ledning, 

program som auktoritetsstruktur. 

Hur stora förändringar, som i praktiken är genomförbara inom ramen för 

stabiliteten, är självfallet i sista hand beroende av medlemmarnas in

ställning, dvs. av deras stödvärden. Deras på erfarenheter och minnen 

grundade förväntningar på partiet verkar rimligtvis återhållande på om

fattningen av de förändringar, som kan äga rum på kort sikt. Det är t.ex. 

inte troligt att medlemmarna kan godta att partiet i ett sammanhang tar 

avstånd från hela sitt etablerade handlingsmönster. Inte heller är det 

troligt att de för auktoritetsstrukturen grundläggande värderingarna kan 

överges i ett svep. Det är knappast ens sannolikt att t.ex. de "demokra

tiska" värderingar, som auktoritetsstrukturen i ett massparti vilar på, 

med en gång kan ges en i förhållande till det förflutna alltför avvikande 

uttolkning. På längre sikt är det dock möjligt att förändringarna t.o.m. 

går därutöver. 
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Om den tidsmässiga spännvidden mellan de två jämförelsepunkterna görs 

tillräckligt stor, är det inte ens uteslutet att summan av de marginella, 

ofta oundvikliga förändringar, som ett parti undergår därför att det inte 

existerar i en oföränderlig omgivning, är så hög, att den ger intryck av 

att det förekommit kontinuitetsbrott i ett eller flera avseenden. I ett 

sådant fall är det möjligt att medlemmarna inte varseblev omfattningen 

av förändringarna, beroende pä att de kommit etappvis» Men man kan också 

tänka sig att medlemmarna både är medvetna om vidden av vadj som skett, 

och tillfredsställda med det. 

Svårigheten att, annat än antydningsvis markera omfattningen av de för

ändringar, som är förenliga med stabiliteten, betyder självfallet inte 

att förändringsproblematiken kan skjutas åt sidan. Man kan t.ex. på goda 

grunder anta att ingen auktoritetsperson - allra minst de centrala be

slutsfattarna - ser något positivt i ett läge, där partiet enbart lever 

vidare"som system, dvs. där det enbart föreligger ett minimum av stöd 

till vart och ett av stödobjekten̂ Man kan t.o.m. påstå att auktoritets-

personerna har anledning att uppleva negativt stöd som någonting besvä

rande, oavsett vilken omfattning det har. Att det föreligger negativt 

stöd till något av objekten innebär ju att auktoritetspersonema har 

misslyckats i sina ansträngningar att upprätthålla ett genomgående posi

tivt värde på stödvariabeln. Det är visserligen ansträngningar, som i 

första hand kommer till uttryck i åtgärder ägnade att förhindra att det 

uppkommer brister i medlemmarnas upplevda intresseoverensstämmelse med 

partiet. Men eftersom alla medlemmar inte har kontinuerliga kontakter 

med partiet och eftersom den punkt, där brister i intresseöverensstäsmel-

sen ger ett negativt utslag på stödvariabeln, inte är densamma över hela 

linjen, gäller det för beslutsfattarna att bygga upp ett så högt diffust 

stöd, som möjligt, hos medlemmarna. Det är en politik, som får ses mot 

bakgrund av att det diffusa stödet fungerar som en "stötdämpare" och för

hindrar att brister i den upplevda intresseöverensstämmelsen ger ett 

omedelbart utslag på stödvariabeln. Sätten att "tackla" den uppgiften är 

många och överensstämmer rimligen med de metoder, som myndighetspersoner

na i det politiska systemet kan använda sig av i samma syfte ."Partiled

ningen kan t.ex. göra sig själv till föremål för diffust stöd, dels genom 

att framhålla det förtjänstfulla i sitt agerande, dels genom att bedriva 

personlighetspropaganda, dvs. genom att tillskriva sig själv egenskaper 

ägnade att framkalla gensvar hos medlemmar och väljare. För att framkalla 

en positiv attityd till programmet, kan beslutsfattarna utnyttja allt 

från flaggor, emblem och annat symbolspråk, till explicita utläggningar 
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om partiets traditionella sätt ett närma sig, kanake framför allt att 

lösa, de i varje läge uppdykande politiska frågorna. Genom att framställa 

auktoritetsstrukturen som den främsta länken till medlemskåreni som den 

kanal, varigenom impulserna från gräsrotsnivån blir bestämmande för par

tiets beteendeJ kan auktoritetsstrukturen också göras till föremål för 

positiva attityder» 

Självfallet kan det inträffa att auktoritetspersonerna - främst ledningen 

- inte finner det ändamålsenligt att befrämja positivt stöd bland medlem

marna^ De t kan t»ex. finnas partiledningar, som av övertygelse och/eller 

valtaktiska skäl finner det lämpligt att bryta med det etablerade hand

lingsmönstret och i konsekvens därmed inte vidtar några åtgärder ägnade 

att ge upphov till positiva attityder gentemot programmet. En partiled

ning, som önskar överföra medlemmarnas lojalitet från en auktoritetsstruk

tur till en annan, förhåller sig sannolikt på samma sätt till den •gamla" 

auktoritetsstrukturen» Ett negativt stöd till objektet 'ledningen1 kan 

dock rimligtvis inte ses som något annat än ett nederlag för partiled

ningen. Bortsett från de fall, då auktoritetspersonerna syftar till för

ändringar i program och/eller auktoritetsstruktur, kan negativt stöd till 

de objekten knappast heller uppfattas som något annat än ett nederlag. 

Men det är nederlag, vars "farlighet" varierar med ett flertal faktorer. 

Om t.ex. de önskemål om förändring i ett eller annat avseende som rimli

gen ligger i ett negativt stöd, inte artikuleras på något sätt, säger 

det sig självt att beslutsfattarna i partiet - åtminstone kortsiktigt -

undgår att "besväras" av sitt nederlag?)Om önskemålen artikuleras på 

något sätt - och det är också det troliga - blir läget emellertid ett 

annat» I och med att medlemmarna ger luft åt sitt negativa stöd utsätts 

nämligen beslutsfattarna för ett tryck» Det är ett tryck, vars bakomlig

gande kraft i sin tur beror av ett flertal omständigheter» Om - och det 

är en möjlighet, som tas upp längre fram - det negativa stödet inte är 

liktydigt med ett avståndstagande från den av partiet förda politiken, 

konstituerar medlemskraven givetvis inte något kraftigt tryck på besluts

fattarna» De har ju i så fall närmast ett informativt värde i det att de 

anger villkoren för fortsatt anslutning till politiken. Så snart, som 

det är fråga om missnöje med politiken, får emellertid trycket på besluts

fattarna en annan dimension. Varje sådan missnöjesyttring står ju för en 

x) Anm.t Stödet kan självfallet inte utläsas på något annat sätt än via den 
manifesta och/eller latenta intres»seartikuleringen. Information om 
stödet flyter följaktligen in till beslutsfattarna samtidigt med 
kraven. Den latenta intresseartikuleringen, som kommer till uttryck 
i beteendeförändringar, är sannolikt enklare att översätta i termer 
av stöd än i termer av krav. Se Eastonj A SystemsAnalysis...., 
sid. 40-41» 159-161. 
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relativ försämring av partiaammanhålIllingen • Men - ooh det är värt att 

understrykas - det är en försämring, som väger mer eller mindre tungt 

beroénde på hur många, som är missnöjda och hur de artikulerar sitt miss

nöje. Ju färre personer, som är missnöjdaj ju mera sällan de ger luft åt 

sitt missnöje och ju mindre effektiva kanaler, de använder sig av, desto 

mindre kraft ligger det rimligen "bakom det tryck, som missnöjésyttringar-

na utsätter beslutsfattarna för. Det är t.o.m. möjligt att de senare helt 

och hållet undgår att känna av missnöjet, dvs. att trycket på dem "blir 

noll» Det kan ju, som sagt, finnas ett antal medlemmar, som nöjer sig med 

att vädra sitt missnöje med partiet i den privata vänkretsen eller på ar

betsplatsen och vars krav med största sannolikhet enbart "försvinner" i 

det politiska systemet. Den enda känning partiet har av de medlemmarna 

är att deras medlemsavgifter fortsätter att flyta in till partikassan. 

Då deras negativa åsiktsstöd knappast uppväger det positiva resursstöd, 

som ligger i det fortsatta medlemskapet i partiet, kan det med all rätt 

sägas att de medlemmarna lämnar ett positivt nettobidrag till partisamman

hållningen. De medlemmar, som någon gång då och då ger uttryck för allmänt 

missnöje med partiet i samtal med t.ex. sina ombudsmän, befinner sig vis

serligen i en något annorlunda situation, eftersom deras missnöje dels 

kommer fram till partiet, dels kan rapporteras vidare. Men även i de fal

len torde det vara befogat att tala om ®tt positivt nettobidrag till sam

manhållningen. Hågot negativt nettobidrag kan det rimligtvis inte vara 

fråga om annat än då medlemmar dels ger uttryck för sitt missnöje vid 

upprepade tillfällen, dels utnyttjar sig av en förhållandevis effektiv 

kanal. 

Oavsett hur stark den bakomliggande kraften är, utgör dock blotta vet

skapen om att det föreligger missnöje med den förda politiken ett tryck 

på beslutsfattarna. Ju mera omfattande de förändringar är, som medlemmar

na kräver} ju mera otåliga de är i bemärkelsen att de förväntar sig en 

snabb reaktion från partiet, ju mera angelägna de är om att beslutsfat

tarna explicit klargör att de i fortsättningen avser att föra en i för

hållande till det förflutna avvikande kursj desto kraftigare är också 

det tryck, som de utsätter auktoritetspersonema för» Med risk för att 

upprepa det självklara måste emellertid erinras om att beslutsfattarna 

i ett parti knappast år indifferenta för vilka beslut de fattar, och 

vilka förändringar de genomför. Som påpekats vid ett flertal tillfällen 

måste de utforma politiken så, att den Mr acceptabel, inte bara för mer

parten av medlemmarna, utan även för så många faktiska och/eller poten

tiella väljare, som är möjligt. Någon minsta motståndets lag så, att de 



188 

i varje givet läge "böjer sig åt det håll, varifrån de kraftigaste vindar

na blåser^ eller så att de alltid ger vika för de relativt sett minst 

långtgående kraven på förändring i en given riktning, kan följaktligen 

inte vara tillämplig; på dem. Samtidigt gäller det dock för beslutsfat-

tama att också slå vakt öa partisammanhållningen, framför al?t att gar

dera sig not sådana försämringar som ställer.dera i en tvångssituation, 

tir vilken det enbart finns två vägar» att antingen stå och falla med sina 

åsikter eller att ge efter för krav, vars realiserande de bedömer som 

otjänliga med tanke på målsättningen att erövra makten i det politiska 

systemet. Liksom de 'normalt försöker att förhindra att negativt stöd 

överhuvudtaget uppkommer går de därför sannolikt i förekommande fall in 

för att återställa ett genomgående positivt värde på stödvariabeln. Om 

det inte lyckas, återstår två handlingsalternativ som delvis kompletterar 

varandra. De kan för det första vidta åtgärder ägnade att förhindra att 

stödvärdena dalar nedåt ytterligare och de kan för det andra vinnlägga 

sig om att flera medlemmar inte upplever negativt stöd. I det ena fallet 

är syftet således att förhindra en försämring på djupet, dvs. att se till 

att de redan missnöjda inte blir ännu mera missnöjda. I det andra fallet 

är syftet däremot att motverka en breddning av missnöjet, dvs« att för

hindra att allt flera medlemmar blir missnöjda. 

Bet mål, som auktoritetspersonerna har för ögonen, är visserligen i 

första hand partisamsanhållningen. Men deras åtgärder har för den skull 

relevans för stabiliteten. Att det förhåller sig så inses enklast, om 

man antar att de inte har avsett resultat. Konsekvensen blir då att miss

nöjet tilltar både på djupet och bredden} något, som inte kan fortsätta 

i längden, utan att systemets förmåga att omvandla "inputs" till "outputs" 

kommer i farosonen. Att det sedan i praktiken är sällsynt att utveckling

en går därhän får,' åtminstone dèi vis, tillskrivas aukt ori tetspers onema 

och deras förmåga att - tillsammans eller i grupper - handla meningsfullt 

med utgångspunkt från den information de har om stämningarna inom medlems

kåren. Varje resonemang om stöd och stödkombinationer skulle följaktligen 

förlora sin realism, såvida inte hänsyn tas till auktoritetspersonernas 

möjligheter att ingripa i varje led. 
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7.2 Innebörd och konsekvenser av alternativa stödkombinationer 

^matrisen och ̂ 6s.s_ij^likajti0iner 

Om nöjer sig med att göra en distinktion mellan positivt och negativt 

stöd och utgår från de ovan nämnda stödobjekten, får man den i den vid-

stående matrisen förekommande sammanställningen av logiskt tänkbara stöd-

kombinationer. Yart och ett av alternativen kan visserligen som sagt när 

som helst vara representerat bland medlemmarna i ett parti, utan att det 

utgör något hot mot systemets stabilitet eller utan att det har någon 

större betydelse för partisammanhållningen. Men det hindrar självfallet 

inte att somliga alternativ kan vara mera sannolika än andra« Svårigheten 

- och det är en mycket betydande sådan - att komma med uttalanden om detta 

ligger däri att det med utgångspunkt från matrisen inte är möjligt att 

dra några bestämda slutsatser vare sig om innebörden av de positiva resp«, 

negativa stödvärdena eller om deras ursprung. 

En medlem, som ansluter sig till den centrala ledningen, kan t.ex. göra 

det av minst tre separata orsaker. Hans stöd kan ha karaktären av quid 

pro quo. stöd, dvs. vara att föra tillbaka på de för honom relevanta be

slut och åtgärder, som partiledningen företar. För det andra kan det 

positiva stödvärdet vara betingat av att ledningen har lyckats bygga upp 

ett diffust stöd kring sig själv. Sist, men inte minst, kan det positiva 

stödet vara orsakat av "överspillningseffekter" från likaledes positiva 

stödvärden till objekten 'program' och 'auktoritetsstruktur1. Medlemmen 

ansluter sig i så fall till ledningen, därför att de centrala besluts

fattarna håller sig inom ramen för de förväntningar, som häftar vid de 

auktoritetsroller de bekläder, och kanske också därför att de innehar 

just de centrala rollerna i auktoritetsstrukturen. I jämförelse därmed 

är stödvärdena till program och auktoritetsstruktur förhållandevis enkla 

att tolka, då de inte kan vara föremål för specifikt stöd. Att det här

vidlag enbart kan vara fråga om diffust stöd, är dock inte det samma som 

att positiva eller negativa stödvärden alltid står för samma sak, när 

helst de uppträder. Ett stödvärde till programmet har sannolikt alltid 

en subjektiv prägel, eftersom det alltid föreligger olikheter i medlem

marnas värdesystem, erfarenheter och perceptions?örraåga0 Det, som går 

den ene förbå, kan i ett annat fall tränga in i medvetandet och följakt

ligen också spela in vid ställningstagandet. Det, som spelar en avgörande 

roll i det ena fallet, kan i ett annat fall vara reducerat till någonting 

•underordnat osv. Bakom de individuella stödvärdena till programmet kan 
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Anm. I Skälen till att presentera objekten i denna mot det föregående 
avvikande ordning är två. Ledningen är ju för det första den 
enda aktören i sammanhanget, dvs. det enda objekt, som kan vara 
föremål för specifikt stöd. Den inbördes ordningen mellan objek
ten 'program' och 'auktoritetsstruktur1, som båda ingår i led
ningens legitim!tetsbas, motiveras för det andra av att program
met sannolikt är det, som främst differentierar det ena partiet 
från. det andra. Se därom sid. 34 i denna avhandling. 

Arun. II Matrisen ligger till grund för framställningen i hela detta 
avsnitt. Värderingen av de alternativa stödkombinationerna 
äger framför allt rum i "underavsnittet" 7*2.2 sid. 195-208. 
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det följaktligen dölja sig en nära nog outtömlig mängd orsaker) något, 

som enklast belyses med utgångspunkt från de varierande motiv, som kan 

ligga bakom ett gillande och/eller ogillande av vilket auktoritativt 

beslut som helst* Det enstaka auktoritativa beslutet ooh den samling 

auktoritativa beslut och åtgärdery som ingår i partiets etablerade hand

lingsmönster) har ju båda det gemensamt att de innefattar en normativ och 
5) 

en kognitiv komponent * Ställningstagandet till beslutet eller programmet 

kan således ligga antingen på det ena eller andra planet eller vara be

tingat av ett samspel mellan båda planen» Anslutningen resp* avstånds

tagandet kan t.ex. dikteras av inställningen till de värderingar, som 

beslutet är ett uttryck för eller påstås vara ett uttryck för* Ju mera 

abstrakta de värderingarna är, desto mindre troligt är det dock att för

klaringen till ett eventuellt avståndstagande skulle stå att finna däri. 

Då framstår det som betydligt mera sannolikt att avståndstagandet beror 

på att medlemmarna ogillar den norm, som beslutet är ett uttryck för, even

tuellt ett förverkligande av) något, som i sin tur kan ha minst två al

ternativa grunder. Antingen föreligger det skilda uppfattningar om inne

börden i de abstrakta värderingar, som det råder allmän enighet om, eller 

också förekommer det delade meningar om den verklighetsbeskrivning, som 

beslutet faller tillbaka på* 1 det senare fallet kan det dessutom råda 

meningsskiljaktigheter både om "verklighetensH beskaffenhet före beslutet 

och om beslutets anteciperade effekter på "verkligheten"* Satt i relation 

till de andra beslut och åtgärder, som är aktuella vid samma tidpunkt, 

framstår beslutet som ännu mera potentiellt kontroversiellt. Det kan 

t*ex* förefalla mindre angeläget än annat, som prioriteras högre, eller 

det kan rentav befinnas vara icke instrumenteilt med avseende på andra 

värden, som sätts lika högt eller högre, än de värden, som det första 

beslutet är avsett att förverkliga. Sist, men inte minst, är det möjligt 

att ta avstånd från beslutet, därför att det uppfattas som illa utformat 

eller därför att det anses vara olämpligt förlagt i tiden* 

Sannolikt förekommer det sällan eller aldrig att ett ställningstagande 

till ett auktoritativt beslut baseras på ett resonemang efter de linjerna. 

Ännu mera orealistiskt är det då att ens föreställa sig något liknande 

vid ställningstagandena till programmet med den mängd auktoritativa be

slut och åtgärder, som de innefattar. Härför skulle rimligtvis inte ens 

medlemmarnas livstid räcka till* Exemplet fyller emellertid den funktionen 

att det anger vilken komplex "verklighet", som i varje särskilt fall kan 

dölja sig bakom positiva resp* negativa stödvärden till programmet* Det 

kan, för att ta några exempel, finnas medlemmar, för vilka det är till
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räckligt att veta att partiet eftersträvar eller har sagt 3ig eftersträva 

samma mål, som de själva har, men som för den skull inte ägnar många tan

kar vare sig åt målens konkreta innehåll eller deras inbördes förhållan

den och förenlighet. Samtidigt kan det finnas andra aedieamar, för vilka 

de gängse metoderna att nå ett mål, så att säga, definierar målet. Om 

vissa beslut och åtgärder alltid har framställts som instrumentella med 

avseende på något mål, såsom t.ex. målet att wök& friheten", är det tro

ligt att de, inom rätt vida gränser, uppfattar likartade beslut och åt

gärder som funktionella med avseende på samma mål och att de i analogi 

härmed uppfattar beslut som står i motsatsställning till de först nämnda, 

som oförenliga med det målet. Slutligen kan det också finnas medlemmar, 

som är tillfreds med att partiet har gett en, enligt deras uppfattning, 

ackurat beskrivning av den 'Verklighet^ som de lever î P 

Att stödet till programmet oundvikligen har en subjektiv prägel är emel

lertid inte det samma som att varje medlem riktar stöd till eller undan

drar stöd från ett eget program. För det första är ju utgångspunkten i 

vid mening alltid den samma för alla medlemmar, såtillvida att det är 

det etablerade handlingsmönstret, dvs. partiets beteende i det förflutna, 

som de har att orientera sig emot. Det förflutna är visserligen variabelt 

i den meningen att det förändras med tiden. Men inom ramen för de tids

spann, som det här rimligen kan röra sig, är det dock troligt att det 

råder en klar överlappning mellan det, som i varje läge tillhör det eta

blerade handlingsmönstret. Därtill kommer också att partiledningen - av 

skäl, som redan redovisats - söker legitimera sitt beteende med hänvisning 

till det etablerade mönstret. Det rör sig visserligen enbart om en tolk

ning av partiets beteende i det förflutnaj en tolkning, som inte alltid 

behöver framkalla gensvar hos alla medlemmar, men son i den mån den inte 

kullkastas dels ger medlemmarna något konkret att orientera sig mot, dels 

verkar återhållande, om inte rentav bindande, på partiledningens agerande 

i framtiden. Sist, men inte minst, förekommer det att den centrala led

ningen och/eller partiets högsta beslutande organ gör auktoritativa ut

talanden om partiets handlingsmönster, särskilt i den framåtblickande 

formen av ett skrivet handlingsprogram eller valmanifest» Trots att med

lemmarna kan närma sig programmet på ett flertal sätt, är det följaktligen 

hela tiden samma objekt, som det rör sig om. På samma sätt förhåller det 

sig också med stödvärdena till objektet 'auktoritetsstruktur' . Även om 

man utgår från att medlemmarna i allmänhet ansluter sig till de "demokra

tiska" värderingar, som auktoritetsstrukturen i ett massparti är ett ut

tryck för, är den ramen tillräckligt vid för att ge utrymme för en rad 
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alternativa skäl till ogillande resp. gillande. Ett negativt stöd kan, 

schematiskt uttryckt, bero antingen på att auktoritetsstrukturen inte 

-uppfattas son ett konkret uttryck för den i partiet gängse tolkningen 

av de "demokratiska" värderingarna eller på att de "demokratiska" värde

ringarna ges en annan innebörd än den i partiet vedertagna och att en 

förändring därför befinnes önskvärd. Det säger sig självt att.grunderna 

för den ena eller den andra uppfattningen kan vara mänga och att den bas, 

utifrån vilken ställningstagandena görs,kan vara mera eller mindre om

fattande. I det ena fallet kan ställningstagandena göras huvudsakligen 

mot bakgrund av förhållandena på den lokala nivån} i det andra fallet 

kan det vara förhållandena på den centrala nivån, som spelar den avgöran

de rollenf och i ett tredje fall kan besluten fattas med hänsyn till hel

heten, dvs. till auktoritetsstrukturen i stort, och inte bara till en del 

av helheten såsom i de föregående fallen. Men liksom i fråga ora program

met är det samma objekt, som medlemmarna har att orientera sig emot, och 

liksom i fråga om programmet legitimerar partiledningen då och då sitt 

beteende med hänvisning till auktoritetsstrukturen och de värderingar, 

som den vilar på} något, som rimligtvis ger medlemmarna en referenspunkt 

för framtiden. 

Att det, inte går att säga något bestämt om innebörden, i det stöd, som i 

varje särskilt fall ges till resp. dras bort från stödobjekten, är dock 

inte liktydigt med att det saknas kriterier utifrån vilka de alternativa 

stödkombinationerna kan bedömas. Ått både program och auktoritetsstruk

tur är komponenter i ledningens legitimitetsbas gör det, såsom antytts i 

annat sammanhang, osannolikt att det i längden skulle kunna existera 

positivt stöd till ledningen, samtidigt som det föreligger negativt stöd 
7 J| 

till program och/eller auktoritetsstruktur. Vetskapen att objekten * pro

gram' och 1auktoritetsstruktur*-enbart kan vara föremål för diffust stöd 

gör i sin tur att det inte framstår som sannolikt att positiva stödvärden 

till de objekten skulle kunna stå emot trycket från ett långvarigt miss

nöje med den av partiet förda politiken? R̂edan detta är i sig tillräck

ligt för att medge en del slutsatser om stödvärdenas ursprung, såtillvida 

att den ena stödkombinationen kan "ge upphov" till den andra, osv. Att 

ett negativt stöd till programmet kan ha uppkommit därigenom att medlem

marna upplevat en längre tids bristande intresseöverensstämmelse med den 

av partiet förda politiken, för vilken partiledningen är den främste 

företrädaren} eller att ett negativt stöd till partiledningen kan ha upp

kommit därigenom att medlemmarna inte ansluter sig till programmet säger 

emellertid ingenting alls om sannolikheten för att ett givet stödvärde 
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eller en given stödkombination överhuvudtaget uppkommer. Att det upp

kommer negativt stöd till partiledningen är självfallet ingenting att 

förvånas över med tanke på den utsatts position som den har. Möjligen 

kan erinras om att de aktiva partimedlemmarna av flera skäl kan betraktas 

son de mest sannolika kandidaterna för negativt stöd till ledningen. Det 

följer därav att de i raotsats till många andra medlemmar kan antas vara 

.medvetna om bäda leden i omvandlingsprocessen, dels om sina egna krav pä 

partiet, dels om partiets åtgärder med anledning häravjoch att de dess

utom troligen har förhållandevis höga förväntningar på att beslutsfattar

na skall hörsamma deras krav. Med tanke pä att auktoritetspersonerna i 

partiet och däribland också den centrala ledningen norraalt söker bygga 

upp ett diffust stöd bland medlemmarna kring bl.a« objekten 'program' och 

•auktoritetsstruktur» är det däremot svårt att förstå hur det någonsin 

kan uppkomma negativt stöd till något av de objekten, utan att det är en 

konsekvens av bristande intresseöverensstämmelse. Uttryckt i samma termer 

som i matrisen är det följaktligen stödkombinationer innebärande positivt 

stöd till ledningen, men negativt stöd till programmet och/eller auktori

tetsstrukturen, som framstår som osannolika. Helt orealistiska, såtill

vida att det inte skulle finnas några tänkbara förklaringar till att de 

uppkommer, är de emellertid inte. Den mest näraliggande och också mest 

sannolika förklaringen ligger däri att det inte rader "normala" förhål

landen, dvs. att förutsättningen inte gäller. Det negativa stödet kan i 

så fall vara inducerat genom att partiledningen eller andra auktoritets

personer önskar genomdriva en förändring t.ex. ned avseende på auktori

tetsstrukturen. En annan tänkbar förklaring är givetvis att partimedlem

marna utsatts lor påverkan från personer utanför partiet. Men det är ett 

alternativ, son det inte förefaller lämpligt att dra alltför stora växlar 

pä. För att denna påverkan skall vara effektiv förutsätts ju att den bry

ter igenom ett redan grundlagt diffust stöd, något, som troligen stöter 
*)V 

X>& en hel del.psykologiska spärrar, slutligen återstår möjligheten att 

medlemmarna på egen hand, dvs. utan uppmuntran från något håll; reviderar 

sin positiva uppfattning om ett och/eller båda objekten. Det kan i sin 

tur bero antingen på att det inträffat en förskjutning inom medlemmarnas 

värdesystem eller på att de tillägnat sig kunskaper, som leder till en 

omprövning. Inget av alternativen är i och för sig otänkbart. Det kan 

mycket väl finnas medlemmar, som omprövar sin värdehierarki och därmed 

också sin inställning till programmet $ pä samma sätt, som det kan finnas 

medlemmar, som med tiden kommer till insikt om att handlingsmönstret inte 

svarar mot deras prioriteringar och/eller verklighetsuppfattning. Lik

artade förhållanden kan påverka stödet till auktoritetsstrukturen. 
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Medlemmarna kan - i varje fall teoretiskt - omplacera de "demokratiska" 

värdena i sin värdehierarki eller de kan komma underfund om att auktori

tet sstrukturen inte är ett konkret uttryck för vad de menar med "demokra

tisk"» Allt detta är emellertid konklusioner, som det rimligtvis är svåx-t 

att komma fram till utan ett betydligt större mått av intresse och enga

gemang än det genomsnittliga. I den mån det överhuvudtaget förekommer 

är det troligt att det sker främst bland välinformerade, principinriktade 

medlemmar, dvs. bland dem med samma egenskaper, som enligt partiundersök

ningar är utmärkande för aktiva medlemmar. Även i detta sammanhang finns 

det följaktligen anledning att placera in de aktiva medlemmarna i en sär

skild "riskgrupp". Det väsentliga är emellertid att ingen av stödkombina-

tionerna kan elimineras som osannolik i den bemärkelsen att den överhuvud

taget inte skulle kunna uppkomma. Att sambanden mellan objekten i kombina

tion med det tidigare uppställda rationalitetsantagandet på lång sikt ut

dömer alla stödkombinationer med splittrad bildj dvs. positivt stöd resp. 

negativt stöd till något och/eller några av objekten; såtillvida att en

bart försämringar av stödvärdena ställs i sikte, innebär inte heller att 

frågan kan anses vara utagerad. Att nöja sig med ett sådant konstaterande 

skulle ju för det första vara liktydigt med att bortse från auktoritets

personernas möjligheter att ingripa i skeendet. För det andra vore det 

det samina, som att ignorera det kortsiktiga tidsperspektivet, dvs. det 

intervall, där den nämnda nedr.Ötningen kan tänkas vara försatt ur spel. 

Sist, men inte minst, skulle det innebära att det långsiktiga perspek

tivet inte fick den uppmärksamhet det - trots allt - förtjänar, då tvek

samhet kan förekomma även på den punkten. 

_evaluering ̂v_al_te_rna_tiven_ 

a)_jd^tjk r̂jts3jc^i£a^er^^kjfcive_t 

Åtminstone två av de alternativa stödkombinationema framstår som osanno

lika grundvalar för medlemskap i partiet. Det är i varje fall svårt att 

föreställa sig några logiska skäl för medlemmar med någon av de i alter

nativ 7 resp. 8 angivna kombinationerna att stanna kvar inom partiet. 

Man kan visserligen tänka sig att medlemskapet från början motiverades 

av.att partiet framstod som de minst dåliga av alla usla alternativ och/ 

eller av en önskan att bidra till att det värsta av de politiska partier

na stoppas upp» Man kan också föreställa sig att det negativa stöd, som 

ges till den centrala ledningen, samexisterar med en positiv attityd vis 
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à vis den lokals uppsättningen partiledare. Det senare är, för övrigt, 

inte något orealistiskt alternativ i den bemärkelsen att det är tveksamt 

om det överhuvudtaget kan uppkomma* Det fordras ju ingen större fantasi 

att föreställa sig anledningar till att stödet - det diffusa och/eller 

specifika - är positivt i det ena fallet, men inte i det andra. Däremot 

är det tveksamt om inställningen till de lokala beslutsfattarna kan till~ 

mätas så stor vikt, att den blir avgörande för det fortsatta medlemskapet 

i partiet. Det är en möjlighet, som visserligen inte kan uteslutas, men 

som det med tanke på den centrala ledningens dominerande ställning inte 

förefaller tillrådligt att dra alltför stora växlar på. Med reservation 

för dessa båda extremfall kan följaktligen åtminstone det åttonde alter

nativet elimineras som osannolikt. I jämförelse därmed är det svårare 

att utpeka det sjunde alternativet som kritiskt, då det innefattar ett 

positivt stöd till auktoritetsstrukturen. Det betyder ju att det finns 

ännu en tänkbar förklaring till fortsatt medlemskap i partiett nämligen 

att det positiva stödet till auktoritetsstrukturen i sig väger tillräck-

ligt tungt, för att avhålla från ett utträde ur partiet. Det är dock en 

möjlighet, som det inte heller är tillrådligt att satta alltför stor 

tilltro till. Här allt kommer omkring, torde ju aukto ri t o t s s truk turen 

inte vara det, som i första hand anses differentiera det ena partiet 

från det andra. I ett politiskt system, där endast ett eller ett par av 

partierna är masspartier eller där den för masspartierna karakteristiska 

"demokratiska" legitimeringen är kontroversiell, är det givetvis möjligt 

att auktoritetsstrukturen fyller den funktionen. Men såvida något av de 

villkoren inte är för handen, är det knappast troligt att auktoritets

strukturen tillmäts sådan betydelse, att den blir avgörande för det fort

satta förhållandet till partiet. 

De stödkombinationer, som är kritiska i den bemärkelsen att deras fören

lighet med det resursstöd, som ligger i ett fortsatt medlemskap, kan 

sättas i fråga, utgör tillika ändpunkter i det ovan antydda utvecklings

perspektivet. Annorlunda uttryckt är det där, som medlemmar med splittrad 

bild riskerar att hamna. Mot den bakgrunden är det inte svårt att förstå, 

varför det kan sägas ligga i ledningens intresse att i förekommande fall 

återställa ett genomgående positivt värde på stödvariabeln eller att åt

minstone förhindra att det äger mm en försämring på djupet och/eller på 

bredden. Hur avlägsen den punkt än kan vara, där partiets förmåga att om

vandla "inputs" till "outputs" kommer i farozonen, är ju en sådan utveck

ling förenad med uppenbara risker för partisaxnmahhållningen. 

Partiledningens och de övriga beslutsfattarnas möjligheter att vidta de 



197 

förändringar, som skulle kunna återställa ett positivt etödvärde till 

något av objekten, skall inte heller underskattas. Ett negativt stöd 

innebär visserligen alltid att de .ifrågavarande medlemmarna har en över

vägande avvisande hållning till objektet. Men därav följer inte nödvän

digtvis att de för medlemmarna önskvärda förändringarna skulle vara stor 

Den subjektiva prägel, som ett stödvärde alltid har, gör ju att det mång 

gånger kanske inte behövs mera än en smärre justering för att tippa över 

balansen till positivt igen. Det kan rentav förhålla sig så, att medlem

marna eller grupper av raedleimar sätter stort värde på sådant, soia för 

beslutsfattarna och andra medlemmar enbart har marginell betydelse och 

att det -av den anledningen inte behövs mer än en mindref knappt märkbar, 

justering för att få stödet att svänga över till positivt. Inte 

heller är det nödvändigt att en förändring alltid måste basuneras ut, 

innan den uppfattas eller godtas. Det kan sålunda .mycket väl finnas med

lemmar, som i och.för sig är missnöjda ned partiets etablerade handlings 

mönster eller delar därav, men för vilka det ändä är fullt tillräckligt 

om beslutsfattarna i partiet avstår från att låta politiken grundas på 

det, som de ogillar. Under förutsättning att beslutsfattarna bara är 

underrättade om deras inställning har de följaktligen möjligheter att 

navigera på ett sådant sätt, att de inte framkallar några negativa reak

tioner från den kategorin medlemmar, samtidigt som de är befriade från 

den förmodligen känsliga uppgiften att utåt behöva tillstå att de betrak 

tar delar av det etablerade handlingsnöns tret son obsoleta. Allt detta 

är sådant, som gör det möjligt för beslutsfattarna att, utan att väcka 

någon större uppmärksamhet och utan att riskera några negativa reaktione 

från något håll, vidta de åtgärder, soia behövs för att återställa ett 

positivt etödvärde. Men det är också åtgärder, som det inte alltid är 

möjligt att vidta antingen på grund av att det saknas tillräckligt med 

information om stämningarna bland medlemmarna eller på grund av att det 

inte bedöms lämpligt att överhuvudtaget genomföra några förändringar. 

Det första är ett handikapp, som - åtminstone delvis - kompenseras av 

att beslutsfattarna har erfarenheter av hur medlemmarna förut reagerat 

på deras utspelf något, som gör det möjligt för dem att undvika att segl 

på alltför många blindskär. Att de inte är helt på det klara med var de 

har medlemmarna eller inte anser sig kunna ge efter för en del medlems

krav betyder inte heller att spelet är förlorat för dera. De kan t.ex. 

vidta åtgärder ägnade att - åtminstone temporärt - återställa ett posi

tivt stöd eller att förhindra en försämring. Som framgår av det nedan

stående är det åtgärder, som kan ge avsett resultat even utan att adres

saten är klart angiven» 
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Till dessa åtgärder kör Maud annat det« som aed en term lånad frän 

Sas ton har fått beteokningen fcyaboliaka beslut och Åtgärder1* On besluts

fattarna anteoiperar negativa reaktioner frän något häll, kan de, för 

att eliminerà eller mildra dea framhålla sådant; sou de av erfarenhet 

•et är tilltalande för de personerna eller grupperna* Om de anar att 

det finns gehör bland medlemmarna för en viss typ av förändring, kan de 

i samma syfte framställa vissa beslut ooh &tgärderr som ägnade att p& 

lång sikt genomföra eller lägga gnanden för denna förändring* 1 samma 

syfte kan de rentav intala medlemmarna att en viss åtgärd redan har före

tagits trots att så inte alls är fallet* Det kännetecknande för de sym

boliska besluten är ju att de framställs som instrumentella med avseende 

på flera mål, på flera värden, än det faktiskt förhåller sig* Därigenom 

lurar de, kort ooh gott, medlemmarna till att se mera än vad, som finns 

att se* Det är en strategi, som med hänsyn till rationalitetsantagandet 

inte kan vara framgångsrik annat än på kort sikt* Om och när den inte 

ger avsett resultat, återstår emellertid ytterligare en möjlighet* Besluts

fattarna kan helt enkelt, tillämpa något, som i brist på annat lämpligen 

War» betecknas som "mutpolitik"* Däxmed avses att missnöje sannolikt kan 

paoifioeras ned rent materiella förmåner* Annorlunda uttryckt| besluts

fattarna har möjlighet att "köpa upp" missnöje genom att erbjuda sådant, 

som pémgar, positioner inom partiet m«m* Det är emellertid en politik, 

som för det första förutsätter att adressaten är känd och för det andra 

sannolikt inte kan tillämpas i någon större omfattning, då masspartiema 

trets allt har begränsade @k@nomt«k& resurser i relation till medlems

antalet* Till dessa båda alternativ kan slutligen också fogas sådant som 

appeller om partisamiaanhållning ooh hänvisningar till det utifrån kommande 

hotet* Effektiviteten härav är givetvis svår att uppskatta* Men mycket 

talar för att sådana åtgärder inte alls är verkningslösa vad gäller att 

påverka värdet på stödvariabeln bland medlemmarna« Trots att det sanno

likt finns en värdegemenskap Stellan partierna i ett politiskt system, 

vilken går utöver den gemensamma anslutningen till den "politiska gemen

skapen", befinner sig varje politiskt parti i ett förhållande till andra 

partier, som påminner om de i ett noll-summe-spel rådande motsättningarna* 

De röstar och därmed också de parlamentmandat, som det ena partiet tar, 

går ju alltid förlorade för de konkurrerande partierna och vice versa ^* 

Enligt an av de psykologiska generaliseringar, som används inte minst 
% 

som förklaring till beteendet inom internationell politik, bidrar före

komsten av sådana motsättningar till att Öka sammanhållningen inom de 

resp* lägren*^* Ju flera konflikter, som har denna karaktär, och ju 

mera intensivt de upplevs av de inblandade parterna, desto större blir 

följaktligen också den inre sammanhållningen i de resp* lägren* iven om 



det inte är rimligt att föra något långtgående analogiresonemang om 

internationella motsättningar i âet här sammanhanget, föreligger det 

sannolikt åtminstone två likheter mellan de båda konfliktnivåerna. Dels 

ar det troligt att behovet av inre sam i »Ilning upplevs som starkast, 

när det utifrån kommande hotet är som o tv i o t • Tillämpat på politiska-

partier betyder det att ledningen och de andra auktoritetspersonerna 

förmodligen har största framgången med sina appeller till sammanhållning 

inför de kraftmätningar mellan partierna som de allmänna valen utgör 

eller då partiet av något annat skäl är föremål för ingående och kritisk 

uppmärksamhet från sina konkurrenter på den yttre arenan. Dels är det 

troligt att förekomsten av yttre fiender - verkliga eller inbillade -

överhuvudtaget har en dämpande effekt på eventuella motsättningar i det 

att det drar uppmärksamheten till vad, som enar snarare än vad, som skil

jer. Det har i det sammanhanget talats om att lojalitet gentemot det .na-
1d) 

tionella politiska systemet upphäver motsättningar pä subsystenniva. Os 

myndigheterna i det politiska systemet av en eller annan, orsak önskar 

förebygga eller motverka motsättningar bland systemmedlemmarna, kan de -

därest det redan finns en allmän lojalitet mot nationen - följaktligen 

dels appellera till nationella stämningar, dels framställa nationen son 

hotad. Det samma gäller, fastän förmodligen inom betydligt snävare gran-

ser, inom ett politiskt parti. Genom att framhäva det, som kan förväntas 

vara gemensamt för alla medlemmar} genom att understryka partiets mot

satsställning till andra partier, är det troligt att beslutsfattarna 

lyckas ingjuta en positiv inställning, där den gått förlorad, och i varje 

fall förhindra att stödvärdena försämras ytterligare i jämförelse med vad 

de var förut. 

Auktoritetspersonerna har följaktligen goda möjligheter att på kort sikt 

återställa ett positivt värde på stödvariabeln falternativt att förhindra 

en ytterligare lägesförsäsring. Alla de nämnda åtgärderna med undantag 

för "mutpolitiken" besitter den för det syftet positiva egenskapen att 

ha generell räckvidd, dvs. de kan sättas in utan att beslutsfattarna i 

partiet för den skull behöver veta vem eller vilka, om ens någon, som 

har en negativ inställning till vad. Alla åtgärderna^mutpolitiken inbe

räknad -har också den gemensamma egenskapen att de kan vara instrumentella 

i mera än ett sammanhang på samma gång. Os auktoritetspersonerna anser 

att det föreligger risk för att värdet på stödvariabeln skall dala nedåt 

bland somliga av medlemmarna och med anledning härav sätter in någon eller 

några av de ovan nämnda åtgärderna, är det sålunda möjligt att den och/ 

eller de har.effekter utöver de främst avsedda« T det ena fallet kan de 

rentav få den förebyggande effekten av att förhindra att ett positivt 
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stödvärde tippar över till negativtj i det andra, fallet kan de ha den 

återställande effekten att få balansen att slå över i positivt och i ett 

tredje fall kan de ha den upprätthållande effekten av att förhindra någon 

ytterligare försämring av stödvärdet. 

Även om - och det är en högst hypotetisk situation - auktoritétspersonema 

i partiet skulle underlåta att vidta några åtgärder i de syftena eller om 

deras åtgärder skulle vara ineffektiva, betyder det inte att de positiva 

stödvärdena nödvändigtvis går förlorade. Så länge som skeendet inte ses 

i ett långsiktigt perspektiv,finns nämligen även auktoritetspersonerna 

förutan ett antal motverkande faktorer. Ett negativt stöd till programmet 

behöver exempelvis inte leda till någon nednötning av det positiva stöd, 

som ges till ledningen, annat än då och om ledningen i sina beslut och 

åtgärder åberopar 3ig på just de delar av handlingsmönstret, sois medlem

marna ogillar® Givetvis kan det finnas medlemmar, för vilka ord betyder 

mera än handling och för vilka ord är den enda acceptabla garantin för 

att en handling inte skall upprepas någon gång i framtiden och som för 

den skull tar avstånd från partiledningen, såvida den inte explicit anger 

att en förändring inträffat. Men så länge som partiledningen inte baserar 

sina beslut och åtgärder på det, som medlemmarna ogillar, finns det i vart 

fall inga logiska skäl att betrakta en nednötning av det positiva stödet 

som given. Eftersom tolkningen av programmet alltid har en subjektiv prä

gel i den meningen att alla inte ser samma saker eller har identiska 

prioriteringar, kan det dra ut på tiden innan det villkoret är uppfyllt. 

Därtill kommer också att man alltid får räkna med att det tar sin tid 

innan medlemmarna blir klara över att partiledningen faktiskt vidtar åt

gärder, som är positivt kopplade till det som de själva tar avstånd från$ 

och att det sannolikt tar ännu längre tid, innan effekten därav har bli

vit så stark, att den påverkar ett redan grundlagt positivt stöd. Det 

samma gäller givetvis också de stödkombinationer, där det föreligger 

positivt stöd till partiledningen i förening med ett negativt stödvärde 

för auktoritetsstrukturen. Ser man slutligen till de kombinationer, 3om 

kännetecknas av att det ges ett negativt stöd till partiledningen, men 

inte till programmet, stöter man på samma huvudtendens. I likhet med alla 

andra stödvärden har ju stödet till ledningen en subjektiv prägel* Det är 

således möjligt att avståndstagandet enbart dikteras av hur partiledarna 

beter sig, vilka personliga egenskaper de har} något, som förmodligen 

inte bara kan förhindra, utan också upphäva den nämnda nednötningen, då 

det negativa stödet i så fall inte implicerar någon bristande intresse

överensstämmelse med den av ledningen förda politiken. Stödet till led

ningen har självfallet också det gemensamt med det stöd, som ges till 
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andra objekt, att det inte nödvändigtvis innebär ett totalt avståndsta

gande, Det 'är sålunda möjligt att ha ett negativt stöd till ledningen, 

utan att för den skull ta avstånd från alla de i ledningen ingående per

sonerna och/eller från allt vad de gör} något, som åtninstone kan förut

sättas fördröja den nämnda nednötningspxocessen. Dessutom nåste erinras 

om att den centrala ledningen ingalunda är det enda beslutsfattande orga

net i partiet. Den är ju själv - om inte annat, så formellt - underställd 

en partikongress, som fungerar son högsta beslutande instans för partiet 

och vars beslut följaktligen är bindande också på partiledningen. Till 

den centrala ledningen får dessutom läggas hela uppsättningen av lokala 

och regionala partistyrelser, som likaledes har att fatta auktoritativa 

beslut, om än inte för systemet i dess helhet» Det kan följaktligen finna 

raedleaunar, soni upplever negativ intresseöverensstämmelse med de frän den 

centrala nivån emanerande besluten, men ändå finner en - åtminstone tempo 

rär - replipunkt på annat håll i partiet. Ora det slutligen tillfogas att 

det sannolikt tar sin tid, innan effekterna av en negativ intresseöverens 

stäjamelse blir så starka, att de bryter igenom det diffusa stödet, inses 

lätt att det i varje fall näppeligen kan röra sig om någon affär på kort 

sikt. 

b) det långsiktiga perspektivet 

Satta i ett kortsiktigt perspektiv är således inget av alternativen med 

undantag för de två sista omedelbart kritiskt. Auktoritetspersonerna, 

däribland särskilt partiledningen, kan med sina ingripanden både förhindr 

uppkomsten av negativt stöd, återställa positivt stöd, där det har gått 

förlorat, och förhindra att någon relativ lägesförsämring äger rum. Aven 

om auktoritetspersonema mot förmodan inte skulle gripa in eller om deras 

insatser också mot förmodan inte skulle ha avsedd effekt, är någon auto

matisk nednötning av det positiva stödet i förekommande fall inte heller 

att vänta. Sett på läng sikt är bilden däremot en annan. Då finns för det 

första ingen anledning att anta att auktoritetspersonernas insatser har 

någon positiv effekt såvida de inte går på roten till det "onda" och till 

mötesgår det krav på en förändring, som sannolikt alltid ligger i ett-

negativt stödvärde, oavsett till vilket objekt det riktas. Inte heller 

kan auktoritetspersonerna räkna med att tiden i längden skall stå på 

deras sida och förhindra alternativt fördröja den nämnda nednötnings-

processen. 

Det tidsspann, som omsluter det korta perspektivet är självfallet indi

viduellt variabelt. Ju mera medveten en medlem är om partiets auktorita



202 

tiva beslut och åtgärder} ju mera artikulerad han är och ju högre för

väntningar han har på att partiet skall hörsamma hans krav och synpunkter, 

desto kortare blir förmodligen den tidsrymd under vilken han låter sig 

manipuleras av de kompensatoriska åtgärder, som auktoritetspersonema 

vidtar, och desto snabbare går följaktligen nednötningsprocessen. Efter

som de aktiva medlemmarna svarar mot dessa kriterier i högre grad än 

andra medlemmar, utgör de rimligtvis en särskild "riskgrupp1' även i det 

avseendet. Någon absolut skillnad mellan aktiva medlemmar och andra, så

tillvida att de senare skulle låta sig manipuleras i något evighetsper

spektiv eller att nednötningsprocessen hos dem aldrig skulle fullbordas, 

föreligger dock inte« Därför borgar det inledningsvis uppställda och mo

tiverade rationalitetsantagandet. Om det korta perspektivet gäller en 

månad, två månader, tre månader eller rentav i åratal, har emellertid 

ingen betydelse i detta sammanhang, där tyngdpunkten ligger på det gene

rella och resonemanget är teoretiskt. Det långsiktiga perspektivet skulle 

visserligen kunna lämnas därhän med det enkla konstaterandet att alla 

stödkombinationer med splittrad bild förr eller senare resulterar i en 

nednötning av det och/eller de positiva stödvärdena, såvida auktoritets-

personerna i partiet inte genomför den förändring^ som medlemmarna ifråga 

Önskar. Motivet till att ändå dröja därvid ligger, helt enkelt däri, att 

bilden trots allt inte är fullt så okomplicerad. Det är t.ex. inte givet 

att de kompensatoriska åtgärder ledningen vidtar alltid är verkningslösa 

på lång sikt. De symboliska besluten och åtgärderna kan visserligen med 

relativt stor tillförsikt betecknas son långsiktigt ineffektiva, efter

som de inte står i något positivt samband med medlemmarnas intressen. 

Men det förhåller sig inte nödvändigtvis på samma sätt med de beslut och 

åtgärder, som enbart till en del förtjänar beteckningen 'symboliska', 

dvs. "outputs", som visserligen är positivt relaterade till medlemskraven, 

men som enbart ger medlemmarna några smulor i stället för, som det påstås, 

hela eller större delen av kakan. Det finns givetvis skäl att anta att 

en sådan situation i längden verkar frustrerande på medlemmarna och följ

aktligen också ger upphov till negativa reaktioner# Men det är för den 

skull inte uteslutet att det finns medlemmar, som även långsiktigt låter 

sig nöja med en ringa utdelning. Det är en möjlighet, som i vart fall 

inte kan förkastas med mindre än att medlemmarnas värdesystem är kända. 

Det samma gäller självfallet också verkningarna av "mutpolitiken". Sedan 

dess kortsiktiga effektivitet kan underkastas tvivel, eftersom det inte 

är givet att alla medlemmar är villiga att acceptera materiella förmåner 

i utbyte mot att de avstår från att kräva ett auktoritativt uttalande 

från partiet i någon för dem viktig fråga. Dess långsiktiga effektivitet 

är rimligtvis ännu mera tveksam, eftersom de "mutade" medlemmarna förmod
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ligen i längden inte kan behålla illusionen att partiet kommer att hör

samma deras synpunkter. Men detta hindrar givetvis inte att det kan fin

nas medlemmar, som generellt sett värderar t.ex. en position i parti

hierarkin med alla de materiella och immateriella förmåner, som följer 

av den, mera än de politiska eftergifter de tvingas göra. Inte ens appel

lerna 021 parti s ammanhållning och talet om hotet utifrån behöver vara re

sultatlösa på lång sikt. Behovet av partisammanhållning upplevs visser

ligen knappast lika starkt hela tidenj medlemmarna är visserligen förmod

ligen mindre inriktade på att slå vakt om sammanhållningen än auktoritets

personerna och talet om den yttre fienden verkar sannolikt inte alltid 

lika trovärdigt. Men det hindrar inte att det finns medlemmar, som så 

till den grad fruktar partiets konkurrenter på den yttre arenan, att de 

även i det långa loppet finner sig i att beslutsfattarna tillmäter deras 

krav endast liten eller rentav ingen betydelse. Även ora sannolikheten 

för att de kompensatoriska åtgärderna skall vara långsiktigt effektiva 

inte förefaller stor, kan de följaktligen inte betecknas som generellt 

ineffektiva. 

Också bortsett från att de kompensatoriska åtgärderna kan vara effektiva 

även på lång sikt kan tveksamhet anmälas beträffande den förutsedda ned-

nötningsprocessen. För den händelse det uppstår ett negativt stöd till 

objektet 'program*', utan att auktoritetspersonerna i partiet har ett 

finger med i spelet, kan man visserligen med tillförsikt räkna med att 

det långsiktiga resultatet härav blir en stödförlust för partiledningen, 

såvida den inte direkt eller indirekt tillmötesgår det krav på föränd

ring, som ligger i det negativa stödvärdet. Det hänger samman med att 

de auktoritativa beslut och åtgärder, som härrör från partiledningen, i 

så fall kommer att vara positivt relaterade även till de delar av det 

etablerade handlingsmönstret, som medlemmarna i fråga tar avstånd ifrån; 

något, som förr eller senare kommer att stå klart för dem och förr eller 

senare kommer att påverka deras stöd till ledningen i negativ riktning. 

Om det däremot under likartade omständigheter uppkommer ett negativt 

stöd till auktoritetsstrukturen, utan att stödvärdet till programmet 

berörs, ter sig bilden inte längre lika klar. Båda objekten ingår visser

ligen i partiledningens legitimitetsbas och en stödförlust ger därför 

rimligen upphov till negativa konsekvenser för det stöd, som ges till 

ledningen, oavsett vilket av objekten, som det är fråga om. Men därav 

följer inte att konsekvenserna är lika allvarliga och/eller gör sig gäl

lande lika snabbt i båda fallen. lär allt kommer omkring, torde parti

ledningen betydligt oftare legitimera sitt beteende genom att framhålla 
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att det ligger i linje med partiets etablerade handlingsmönster än genom 

att hänvisa till auktoritets strukturen och sin egen ställning inom denna.. 

Påståendet får ses mot bakgrund av att åtminstone partiets potentiella 

väljare förmodligen är ruera intresserade av att veta. vad partiet gör 

resp. har gjort än att känna till ven,, som har rätt att göra vad, när 

och'hur. Om nednotningen är beroende, inte bara av att partiledningen 

faller tillbaka pä det, som medlemmarna distanserar sig frän, utan också 

av hur ofta det sker, ligger det i sakens natur att nednotningen äger rum 

långsammare i de fall, då enbart auktoritetsstrukturen är-föremål för 

negativt stöd, än dä det föreligger negativt stöd till programmet eller 

till såväl program som auktoritetsstruktur. Om man därtill fogar att in

ställningen till auktoritetsstrukturen sannolikt aldrig är avgörande för 

det fortsätta förhållandet till partiet, kan man sluta sig till att ned

notningen i det fallet är en högst långsam affär. Det kan t.o.m. ifråga

sättas om den överhuvudtaget kan äga rum så länge, som det föreligger 

positivt stöd till programmet. 

Om intresset slutligen riktas till de stödkombinationer, som innefattar 

ett negativt stöd till partiledningen, men inte till programmet, finner 

man även där sådant, som talar för att den långsiktiga nednotningen av 

det diffusa stödet inte nödvändigtvis behöver äga rum. Det rör sig om 

samma saker, som i anslutning till det kortsiktiga perspektivet presen

terades som fördröjningsmekanismer, och den fråga, som inställer sig här

ar då självfallet om någon av dem kan förväntas vara tillräckligt stark, 

för att, inte bara fördröja, utan också förhindra nednotningen. Det var 

framför allt två förhållanden, som uppmärksammades i det sammanhanget} 

nämligen att avs t ånd s-tagande t inte behöver vara totalt och att den cen

trala ledningen inte är det enda organ i partiet, som har att fatta auk

toritativa beslut. Därtill framhölls att det negativa stödet - åtminstone 

teoretiskt - inte behöver vara betingat av något annat än ledarfigurernas 

personliga egenskaper. Det senare är ett alternativ, som, även långsiktigt, 

framstår som en mycket effektiv spärr gentemot nednotningen, eftersom det 

inte är fråga om negativ intresseöverensstämmelse. Alternativet är vare 

sig logiskt eller empiriskt otänkbart. Det kan mycket väl finnas folk, 

som ogillar sina partiledare därför att de förefaller allmänt osympatiska, 

o'säkra, okunniga osv. Man kan t.o.m. tänka sig att det förekommer en nega

tiv inställning till den egna partiledningen, som är mera betingad av hur 

andra människor reagerar på den än av de egna preferenserna. Hen det är 

ändå svårt att föreställa sig negativa personomdömen, i synnerhet varakti

ga sådana, som inte står i något samband till vad de ifrågavarande perso

nerna, gör och hur de gör det} detta så mycket mera som både medlemmar 
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och väljare i allmänhet kommer i kontakt med de resp. partiernas ledar-

figurer i doras egenskaper av just partiledare. Sett på lång sikt är det 

t.o.ra. fråga om alternativet inte kan elimineras såsom stridigt not ra

tionalitetsantagandet. Liksom det strider mot retionalitetsantagandet 

att på läng sikt föreställa sig en situation, där stödet till ledningen 

enbart beror på dess karismatiska egenskaper, strider det ju rimligtvis 

också, not rationalitetsantagandet att föreställa sig motsatsen, dvs. ett 

läge, där det negativa stödet till ledningen endast och allenast beror 

på den personliga aversion, soia medleramarna kan tänkas hysa gentemot de 

i partiledningen ingående personern^J^Åv det skälet synes det inte till

rådligt att betrakta det alternativet som en realistisk spärr gentemot 

nednötningen av det diffusa stödet. Tveksamhet måste också anföras be

träffande de möjligheter, som uppstår därigenom att det negativa stödet 

inte omfattar alla ledarfigurerna och/eller allt vad partiledningen före

tar sig. Huruvida detta skall kunna fungera som någonting annat än en 

fördröjningsmekanism, beror rimligen på den samordning och enhetlighet, 

som kännetecknar den centrala nivån. Även om det, såsom framgått av den 

föregående analysen,, finns anledning att räkna med bristande samordning 

mellan de olika nivåerna i ett parti och sannolikt också mellan de olika 

enheterna pâ en och samma nivå, är det emellertid orealistiskt att för

vänta sig något annat än en mycket god samordning inom varje styrelse

enhet. Åtminstone vad gäller den centrala nivån är det rimligt att be

trakta en god koordinering mellan beslutsfattarna som det normala till

ståndet. De olikheter i synsättet, som kan finnas, är sannolikt både mar

ginella och omedvetna» I den mån så inte skulle vara fallet talar dessutom 

det mesta för att partiledningen in i det längsta både förnekar och söker 

minimera de divergenser, som finns» Orsaken härtill kan sökas i de nega

tiva konsekvenser, som ett öppet medgivande av att det existerar motsätt-
8) ç 

ningar inom den centrala ledningen skulle kunna föra med sig. Ett sådant 

medgivande skulle ju för det första kunna tjäna som utgångspunkt för alle

handa angrepp på partiet från dess konkurrenter på den yttre arenan i 

syfte att underminera partiets trovärdighet. För det andra skulle det 

också kunna ge upphov till motsättningar längre ned i partihierarkin och 

därmed verka negativt på partisammanhållningen. Om det finns motsättningar 

på den centrala nivån är det därför troligt att de antingen är marginella 

eller också inte erkända. För att en medlem, som har en övervägande nega

tiv inställning till den av partiledningen förda politiken, skall kunna 

finna något bland de från ledningen emanerande besluten och åtgärderna, 

som är tillräckligt starkt för att fungera som spärr och inte bara som 

en fördröjningsmekanism gentemot den långsiktiga nednötningen av det 

diffusa stödet, fordras följaktligen antingen att han oätter högt värde 



206 

på det, som antingen är eller framställs som en marginell differens, 

eller att han är tillräckligt inforaerad. om stämningarna inom partiled

ningen för att veta att där råder större motsättningar än vad som medges 

utåt. Allt detta är så .restriktiva villkor, att det inte förefaller lämp

ligt att sätta någon större tilltro till alternativet o Följaktligen åter

står blott en möjlighetj nämligen att divergenserna mellan de olika nivå

erna , den centrala och den lokala,, är sä stora att de missnöjda medlem

marna i varje fall anser sig kunna stöda någon lokal uppsättning ledare. 

Om så är fallet, föreligger rimligtvis också förutsättningar för att 

stödet skall fungera som en långsiktig spärr gentemot nednötningen av 

det diffusa stödet. Möjligheterna härför ter sig förhållandevis goda 

redan av den anledningen att det först och främst aldrig kan vara fråga 

om någon fullständig harmonisering i beteendet på de olika nivåerna. Om 

inte annat föreligger det alltid en del smärre olikheter betingade av 

att beslutsfattarna inte är de sammaj att d.eras perspektiv inte är det 

samma4 att deras klientel inte är helt likartat till sin sammansättning, 

osv. Många av de'olikheterna är, som tidigare framhållits, både små och 

omedvetna, åtminstone för de lokala beslutsfattarna. Men därtill kommer 

sannolikt i varje parti ett antal mer eller mindre långtgående divergen-

ser, som både de lokala och de centrala beslutsfattarna är medvetna om» 

Den enda negativa gränsen för hur långtgående dessa divergenser kan vara 

sätts därav att de inte kan ta överhanden över den inbördes samordning 

och sammanhållning, som dikteras av det för alla auktoritetspersoner i 

ett parti gemensamma intresset att hävda partiets ställning vis à vis 

konkurrenterna på den yttre arenan. Set är en gräns, som självfallet inte 

är belägen på samma punkt : i alla partier. Ett parti kan ju mycket väl 

ha större erfarenheter av och tolerans gentemot divergenser än genom

snittet. Det ligger då också nära till hands att anta att ett sådant 

parti är mindre känsligt för en eventuell uppluckring av sammanhållningen 

än andra partier. Det är en känslighet, som annars kan komma till uttryck 

i såväl auktoritetspersonemas som medlemmarnas reaktioner. I ett normalt 

sett starkt, sammansvetsat parti kan - åtminstone teoretiskt - båda par

terna vara oförmögna att acceptera centrifugala tendenser} något, som i 

sin tur kan förvärra läget. 

Interdependensen mellan de i systemet ingående subsystemen sätter dock, 

generellt sett, en nedre gräns för divergenserna. Denna interdependent 

kan visserligen vara mer eller mindre kreftig.beroende på exempelvis det 

valsystem, son tillämpas i det politiska systemet. Förmodligen är den 

dock alltid så stark - åtminstone inom de partier det är fråga om här -

att det skulle verka menligt på partiets förmåga att förverkliga det 



generella målet, os en eller flera lokala partiorganisationer öppet 

fronderade'not den centrala partiledningen genom att ta avstånd från, 

eventuellt propagera mot dess politik. I den mån det förekommer diver-

genser mellan de olika subsystem*«* i ett partikar det därför troligt att 

de normalt formuleras* i termer av principiell enighet. Auktoritetsper

sonerna pä den lokala nivån kan, med andra ord, pä sin höjd förväntas 

förklara sig vara missnöjda, med delar av den förda politiken, uttrycka 

önskemål oa mera av det ene, och mindre av det andra osv., men knappast 

öppet ta avstånd från helheten, teoretiskt kan givetvis divergeaserna 

och motsättningarna, vara större än vad, soia afficheras utåt» Tidpunkten 

för att aktualisera motsättningarna i hela deras vidd kanske bedöms som 

exceptionellt olämplig eller de sanktionsmöjligheter, som partiledningen 

besitter vis à vis auktoritetspersonema på de lägre nivåerna kanske har 

en återhållande verkan« 

Att divergensema normalt formuleras i termer av principiell enighet 

hindrar dock inte att de kan tjäna som en långsiktig spärr mot nednöt-

ningen av det diffusa stödet. Orsakerna härtill är flera. Dels finns det 

ingenting, som säger att det måste vara stora skillnader mellan den cen

tralt och den lokalt utformade politiken for att medlemmarna skall ansluta 

sig till den ena och inte till den andra eller vice versa. Medlemmarna 

kan ju för det första ha sådana prioriteringar.att det endast är en margi

nell skillnad i den på de resp« nivåerna förda politiken, som fäller av

görandet» För det andra kan det tänkas vara tillräckligt för dem att veta 

att det finns någon inom partiet, som kritiserar partiledningen, under 

förutsättningen att kritiken äger rum på premisser liknande dem, som de 

själva har» Dels finns alltid möjligheten att- den lokala partiledningen 

spelar med dubbla kort. Samtidigt som den utåt formulerar sig hovsamt 

vad gäller motsättningarna med den centrala ledningen kan den underhand 

låta partimedlemmarna förstå att divergensema i själva verket är större, 

att den avser att föra ett hårdare språk i sina interna relationer till 

de centrala beslutsfattarna och att den följaktligen inte har något emot, 

utan tvärtom är tacksam för, att medlemmarna ger uttryck för ett ännu 

kraftigare missnöje än dittills. Intrycket att det just är eventuella 

motsättningar inom partiet, som kan fungera som en långsiktig spärr gent«-> 

emot den antagna nedslitningen av det diffusa stödet, förstärks för övrigt 

ytterligare om hänsyn tas till att det inte bara är den centrala ledningen 

som kan vara föremål för ett diffust stöd på egna meriter. Förutsättning

arna för att de lokala partiledarna skall kunna bygga upp ett diffust stöd 

kring sina egna personer är visserligen små i förhållande till de centrala 



ledarnas, sen för den skull inte obefintliga» Trots att deras chanser 

därvidlag begränsas av sådant som proportionella valsystem, "nationali-

seringen av politiken", bristande ekonomiska resurser num. torde de ha 

förutsättningar att skaffa sig personstöd, åtminstone bland de vanemäs-
19Ì sigt aktiva medlemmarna pä sina resp. orter. ' 

i? 

Det ovanstående ger således en betydligt mera splittrad bild av det lång

siktiga perspektivet än den ursprungliga. Trots att rationalitetsantagan

det gör en nednötning av det och/eller de positiva stödvärdena till en 

"naturlig" konsekvens av att det föreligger ett negativt stöd, som inte 

åtgärdas, saknas uppenbarligen inte spärrar mot en sådan utveckling. De 

kompensatoriska åtgärderna kan avsätta resultat även på lång sikt} ned-

nötningen kan dra mycket långt ut på tiden, eventuellt i ett slags evig

hetsperspektiv, och medlemmarna kan även långsiktigt finna någon repli

punkt i partiet. > 

7.5 Stöd och partisammanhållning » ett teoretiskt resonemang 

Det finns således ett antal spärrmekanismer, som förhindrar att stödvär

dena i första taget rasar ned till den nivå, där medlemmarna kan antas 

ompröva sitt fortsatta medlemskap i partiet. I ett läge, där de centrala 

beslutsfattarna inte menar sig kunna tillmötesgå de krav på förändring, 

som ligger i ett negativt stöd, kan de lita till kompensatoriska åtgärder 

Deras effektivitet är visserligen sannolikt störst på kort sikt, men det 

är, som sagt, inte uteslutet att de ger avsett resultat även i det länga 

loppet. Risken för att stödvärdena skall rasa ned till den "kritiska" 

punkten dämpas ock3å av att missnöjda medlemmar även för en längre tid 

kan hitta en replipunkt någonsts,ns i partiet och därmed "skyddas" från 

ytterligare stödförlustero Detta ar emellertid resultat, som inte kan 

uppnås utan kostnader och/eller vars önskvärdhet t.o.nu kan ifrågasättas. 

Ju flera insatser, som måste göras på den interna arenan, desto mera krym 

per självfallet de resurser, som återstår för bruk på den externa arenan 

med alla de konsekvenser det kan föria med sig. Ju längre den tidsperiod 

är, under vilken beslutsfattarna måste ägna sig åt att pacificera de egna 

medlemmarna, desto mera minskar rimligtvis också deras förmåga att föra 

partiet framåt på den externa arenan. Att det finns medlemmar, vars fort

satta medlemskap är avhängigt av att det föreligger divergenser, kanske 

rentav motsättningar, mellan den centrala ledningen och någon lokal upp

sättning auktoritetspersoner, kan slutligen knappast hälsas med tillfreds 

ställelse av de centrala beslutsfattarna. Ju flera sådana medlemmar det 
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finns i ju oftare de ger uttryck för sina uppfattningar och ju mera 

effektiva 'kanaler de därvid använder sig av, desto större blir ju också 

påfrestningarna på partisaEmanhållningen. Att de medlemmarna sedan för

modligen har tillräckligt högt stöd, för att inte utgöra något hot mot 

stabiliteten, gör dem självfallet inte oindre "besvärliga" för besluts-
* 

fattami, i partiet. 

Det är mot den bakgrunden man får se påståendet att ,det är en angelägen

het för partiledningen att förhindra att missnöje breder ut sig i partiet. 

Det är en politik, som rimligtvis riktar sig mot missnöjesyttringar i all

mänhet, oberoende av ora det handlar on negativt stöd eller ej och oberoen

de av ora missnöjet avser den förda politiken.eller inte» Beslutsfattarna 

måste ju, som framgått av det föregående, alltid räkna med att missnöje 

förr eller senare kan utvecklas därhän. Ora den politiken är framgångsrik, 

riskerar auktoritètsperconerna visserligen att alienerà sig från de redan 

missnöjda, eventuellt till den grad att de går ur partiet. Men det är en 

kostnad, som i sä fall måste ställas i relation till att medlemmarna i 

övrigt förblir "smittofria" och följaktligen fortsätter att lämna ett 

positivt nettobidrag till partisammanhållningen, oin inte annat i kraft 

av sitt fortsatta medlemskap i partiet. 

Förutsättningen för att en sådan politik överhuvudtaget skall vara menings 

full är att det existerar något positivt samband mellan kunskap 02 och 

anslutning till en uppfattning. Det enda partiledningen och dess kollegor 

kan göra är ju, son tidigare framhållits, att undanhålla medlemmarna i 

gemen information om otjänliga åsikter. Något absolut samband} så att 

kunskap om meningsmotsättningar i partiet är en nödvändig förutsättning 

för uppkomsten av liknande åsikter på annat håll} kan det givetvis inte 

vara fråga om. Likartade åsikter - positiva eller negativa - om den förda 

politiken kan åtminstone teoretiskt uppkomma på flera håll samtidigt utan 

att det förevarit några direkta eller indirekta kontakter mellan de berör

da medlemmarna. Orsaken, härtill kan vara att flera medlemmar har likartade 

utgångspunkter och utsätts för likartade stimuli t.ex. i form av föränd

rade levnadsbetingelser eller i fora. av den allmänpolitiska debatten i 

tidningar och andra massmedia. Att en medlem på ett eller annat sätt får 

kännedom om att det föreligger meningsmotsättningar inom. partiet, är 

självfallet inte heller någon garanti för att han skall sltita-upp bakom 

de mot partiledningen kritiska åsikterna} lika litet, som det är någon 

garanti för att han/hon skall sälla, sig till dem, som backar upp parti

ledningen. Det siculi e t. o.a. strida mot rationalitetsantagandet att labo

rera med hypotesen att det alltid föreligger positiva samband mellan 
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omfattningen av den propaganda, som en medlem utsätts för, och de åsikter 

han anaramär. Det är dock inte liktydigt med att både Interaktion .och. in

formation skulle sakna spridningseffekt. Os en medlem samtalar med andra 

partimedlemmar och därvid utvecklar sin negativa inställning till den av 

ledningen förda politiken, ökar det rimligen sannolikheten för att den 

negativa attityden skall spridas. Ju oftare de personerna interagerar 

med varandra, desto troligare är det också att negativa attityder kar-

spridas den vägen J detta så mycket mera s ora det förmodligen finns en 
20) 

viss attitydgemenskap mellan dem fran början. Den information om före

fintliga meningsmotsättningar, som medlemmarna kan få via tidningar och 

andra massmedia, är säkerligen inte heller betydelselös i det samman

hanget, även om de personliga kontakterna med all sannolikhet väger tyngre. 

Blotta vetskapen om att det finns motsättningar i partiet kan ju tänkas 

stimulera en del medlemmar till att tränga in i sakenj något, som i sin 

tur kan resultera "i att de sällar sig till kategorin 'missnöjda-. Därvid 

kan det t.o.ni» sakna betydelse att informationen sannolikt är "biased", 

dvs. har annat än rent informativt syfte. 

Pastan informationen till medlemmarna i gemen inte är avgörande för med

lems opinionernEj fyller den sålunda säkerligen en tillräckligt betydelse

full funktion för att göra det meningsfullt för beslutsfattarna att, om 

möjligt, blockera otjänliga åsikter. Såsom påxjekats i annat sammanhang 

är det en politik, som inte är genomförbar, med mindre än att ett fler

tal villkor är uppfyllda"?^Pör att partiledningen skall vara helt på den 

säkra sidan räcker det inte att den har kontroll över auktoritetsperso-

nerna i det egna partiet. Den måste också ha tillräckligt starkt infly

tande över massmedia, intressegrupper och konkurrerande partier, för att 

förmå dem att avhålla sig från otjänliga utspel. Sist, men inte minst, 

måste den ha möjlighet att, om nödvändigt, med våld hindra missnöjda med

lemmar från att agitera för sina synpunkter på partimötena eller annor

städes# Att de två sista villkoren skulle vara uppfyllda kan betraktas 

som uteslutet vad gäller partier verksamma inom parlamentariska flerparti-

system. Som framgår av det föregående är det endast auktoritetspersonerna 

i det egna partietf som med någon rätt kan sägas befinna sig inom parti

ledningens kontrollområde• Men inte ens vis à vis dem kan ledningen utöva 

någon total styrning. Så länge som partiets konkurrenter på den yttre 

arenan följer vad, som sker i partietj så länge som massmedia utsätter 

partiet för en ingående uppmärksamhet och så länge som de konstitutiva 

reglerna för det politiska systemet upprätthålla tillräckligt väl, för att 

förhindra att motspänstiga medlemmar pressas in i leden med tvångsmetoder, 

har ledningens kontroll över auktoritetspersonerna dessutom relativt sett 
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.mindre "betydelse. Så länge som de förutsättningarna är för handen finns 

det ju ett' antal alternativa kanaler, varigenom medlemmarna i gemen kan 

få kännedom 021 vad, som häri der i partiet} då framför allt sådant, som 

ledningen kan "stoppa upp" i det hypotetiska läge, där den har fullständig 

kontroll över sina kollegor* längre ned i apparaten# Eärav följer emeller

tid* inte att det alltid är lika lätt - eller svårt - för missnöjda med

lemmar att sprida och vinna gehör för sina åsikter inom medlemskåren i 

stort» Sannolikt finns det situationer, då den centrala ledningen har 

relativt sett bättre förutsättningar att hålla sina "underhuggare" i styr. 

Sannolikt inträffar det också att det utifrån kommande intresset för vad, 

soia händer i partiet, är lägre än vanligt. Om och när båda villkoren är 

uppfyllda samtidigt,ligger det nära till hands att anta att ledningens 

Möjligheter att förhindra att otjänlig information når ut till medlemmarna 

är son störst. Därmed har man självfallet också angett de omständigheter, 

då det nerifrån sett är som svårast att sprida gentemot ledningen negativa 

synpunktez' och därigenom lägga grunden för en politisering. 

På denna analysnivå ar det visserligen svårt att säga något definitivt 

om när dessa båda villkor kan förväntas vara uppfyllda samtidigt. Dock kan. 

man utgå från att omgivningen - konkurrentpartier, press, radio och tv 

n.ra. - är förhållandevis *b intresserad" av sådant, som är specifikt för 

partiet, såvida det inte kan vara tal om sprickor i parti sammanhållningen• 

Till det för partiet specifika hör sannolikt såväl anslagsfrågor, dvs. 

den interna resursfördelningen, som ansvarsfrågor, dvs. vem, som har rätt 

att göra vad, när och hur,. Dit hör rimligen också princip- och program-

frågor, t»ex. tolkningen av de för partiet grundläggande värdena, deras 

inbördes förenlighet ra.m. Öm en från partiet fristående tidning får känne

dom om att det föreligger meningsmotsättningar om t.ex. just innebörden' 

i ett för partiet väsentligt värde, är det troligt att den vetskapen an

tingen inte alls utnyttjas eller att den läggs till grund för spekulatio

ner om att partisammanhållningen är i färd att rämna. Det säger sig självt, 

att det är en uppmärksamhet, som inte är särskilt väl ägnad att ge upphov 

till debatt bland medlemmarna. Själva près entat i onen av meningsmotsätt

ningarna sker för det första med all sannolikhet utifrån andra premis

ser än vad, som är acceptabelt för parterna i motsättningen. För det andra 

ger tidningarna - medvetet eller inte - partiledningen ett motvapen i dot 

att de hemfaller åt spekulationer om att partisamanhållningen håller på 

att rämna. Förekomsten av sådana profetior torde ju först och främst ge 

Ökad tyngd åt ledningens appeller om partieammanhållningj allra helst, 

då det är den traditionellt fientliga pressen, son utmärker sig i det 

avseendet. Delvis som en följd härav torde också de flesta medlemmar i 
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ett sådant läge in i det längsta dra sig för att föra ut eventuella, 

betänkligheter on politiken i press och andra media. Sannolikheten för 

att medlemmarna i allmänhet skall hållas informerade on eventuelle, meningi 

motsättningar i för partiet specifike, frågor via externa kanaler är såle

des inte särskilt stor. Möjligen får de reda pä att det föreligger mening: 

skiljaktigheter« Men den informationen är förmodligen sera ingående i de 

media, vars ärliga avsikter lättast kan ifrågasättas, och är därtill san

nolikt upplagd på ett sådant sätt, att det från den basen är svårt eller 

omöjligt att bilda sig en uppfattning om grunderna för resp. vidden av 

de rådande no ts ättningarna• I det fallet är medieraserna således för sin 

information huvudsakligen hänvisade till auktoritetspersoner i det egna 

partiet. Om någon eller några av dem ger spridning åt en missnöjesyttring, 

eventuellt ställer sig "bakom sot ledningens önskemål, är givetvis det 

bristande eller "sneda" intresset utifrån av mindre betydelse. 

Vad angår auktoritetspersonerna är bilden emellertid högst splittrad och 

det är inte möjligt att göra några bestämda uttalanden överhuvudtaget. 

Man vet t.ex. att auktoritetspersonerna ofta är princip- och program-

orienterade $ allra helst om de befinner sig på gräsrotsnivån?\Det kan 

visserligen tas till intäkt för att de gärna engagerar sig i resp. be

fordrar just sådana frågor» Men det får då ställas i relation till att 

de i likhet med den centrala ledningen har vitalt intresse av att parti-

saiamanhållningen inte försvagas} något, som i sin tur borgar för att de 

iakttar restriktivitet med sådant, som kan skada partisammanhållningen. 

Bärtill kommer också att de befinner sig i ett visst beroendeförhållande 

till de centrala beslutsfattarna. Något mera än restriktivitet kan det 

dock knappast vara fråga om. Maktinnehavet uppfattas ju för det första 

förmodligen inte genomgående som det primära värde, inför vilket allt 

annat får vika. Pör det andra - och kanske mest väsentliga - går det 

aldrig att med bestämdhet avgöra vilken politik, som är mest instrumenteli 

sed avseende på det målet» Någon visshet därom, kan definitivt inte erhål

las ex ante och knappast heller ex post. Lokala auktoritetspersoner kan 

således med lika stor rätt, som den centrala ledningen göra gällande att 

deras linje är bäst ägnad att befrämja partiets förmåga att hävda sig 'på 

den yttre arenan., Pör det tredje kan man inte heller räkna-med att trycket 

nå auktoritetspersonerna att visa upp en enhetlig front alltid är litea 

starkt. Som framhölls tidigare är det trycket sannolikt som starkast, då 

partiet är inblandat i kraftmätningar med sina konkurrenter såsom vid 

allmänna val. Under mellanperioderna väger därför rimligtvis de appeller 

cm sammanhållning, som ledningen sänder ut, mindre tungt på auktoritets-

personerna» De påtryckningarj som en partiledning kan använda, sig av gent— 
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emot motspänstiga "underhuggare", kan inte heller tillskrivas någon 

generell effektivitet» Det finns således inte mycket att säga om sanno

likheten för att auktoritetspersonerna skall bidra till en spridning av 

negativa medienssynpunkter, eventuellt ställa sig bakom dera. Ju mera 

diskontinuerliga ned avseende på det etablerade handlingsmönstret, som 

mediemskraven förefaller varaj ju större behovet av sammanhållning är 

och ju större tyngd det ligger bakom partiledningens försäkran att den 

förda politiken är bäst ägnad att tilltala, väljarna},desto mera sannolikt 

är det dock under i övrigt lika förhållanden, att partiledningen antingen 

inte alls "besväras" av sina auktoritetspersoner eller att den i förekom

mande fall kan förmå des att iaktta återhållsamhet. 

Om man slutligen ser till det för partiet icke specifika, är bilden något 

annorlunda. Skillnaden ligger inte så mycket i att auktoritetspersonerna 

kan förväntas bete'sig på annat sätt, då meningsskiljaktigheterna ligger 

på ett annat plan än det principiella och programmatiska. Den enda tänk

bara förklaringen till att de ådagalägger större försiktighet i det sena

re fallet skulle i så fall vara att de bedömer det som förhållandevis 

mera allvarligt att det uppstår bredare motsättningar om det för partiet 

grundläggande; än att motsvarande situation inträffar vad gäller den 
x) 

aktuella politiken''. Skillnaden ligger inte heller i att omgivningen 

kan förväntas vara mera vänligt stämd eller vägledas av andra principer 

i sin rapportering, då det gäller missnöje bland medlemmarna om den ak

tuella politiken. Men eftersom det är den, som ligger till grund för den 

allmänpolitiska debatten i det övergripande politiska systemet, torde 

medlemmarna därigenom få ett flertal möjligheter att inhämta kunskap om 

och tillgodogöra sig ett antal alternativa tolkningar av det egna partiets 

politik. Eventuellt kritiska röster inom partiet om dess aktuella politik 

torde också ha ett större nyhetsvärde för massmedia än programmatisk kri

tik. Därigenom öppnas således vissa möjligheter för de medlemmar, som 

önskar föra ut princip- och programfrå-gor till medlemskåren i stort. 

Medlemmar i ett "socialistiskt." parti., som är missnöjda med den gängse 

x) Anm.« Att räkna princip- och prograrafrågor och den aktuella politiken 
till skilda kategorier kan visserligen förefalla inkonsekvent 
mot bakgrund av det inbördes beroendeförhållandet dem emellan. 
En motsättning på det ena planet berör ju rimligen det andra 
och vice versa. Teoretiskt finns det inte heller någonting, s ora 
hindrar partiledningen från att uteslutande ägna sig åt att fatta 
beslut i princip- och prograrafrågor. Klassificeringen kan dock 
mycket väl göras med hänsyn till vilket inslag, som dominerar. 
Den föreslagna kategoriseringen torde dessutom vara praktiskt 
rimlig, eftersom flertalet auktoritativa beslut knappast ligger 
på princip- och programplanet. 
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tolkningen av det "socialistiska" frihetsbegreppet, har rimligtvis större 

förutsättningar att föra ut sina. åsikter, om de presenteras med utgångs

punkt från något av partiet nyligen fattat beslut än då de enbart formu

leras i programmatiska termer. Men det hjälper dem i och för sig inte ur 

dilemmat att grunderna för deras' inställning sannolikt har litet eller 

intet nyhetsvärde• Därest de inte får någon uppbackning från auktoritets-

personer i partiet, står deras hopp, så att säga, till att missnöjet sprid 

som en konsekvens -av de reaktioner, som följer på den allmänpolitiska de

batten eller pä vetskapen ora att det föreligger meningsskiljaktligheter 

inom partiet. 

De centrala beslutsfattarna måste sålunda alltid räkna med att missnöje 

med partiet kan sjiridas. Det gäller oavsett fråga och oavsett hur aukto-

ritetspersonema förhåller sig. Men det är också uppenbart att de- senare 

har en veritabel nyckelposition i sammanhanget. Den betydelse de har 

understryks särskilt av att de påverkar skeendet, inte "bara genom att 

tillhandahålla resp. undanhålla information om eventuella, motsättningar, 

utan också genom sina. ställningstaganden. Med deras öppna tillkännagivan

den att de stöder resp. tar avstånd från en given ståndpunkt förhåller 

det sig nämligen så, att de ger upphov till en "snöbollseffekt", dvs. till 

en bredare och kanske också intensivare anslutning till de åsikter, som 

de säger sig företräda. Någon garanti för att så sleali bli fallet finns 

visserligen inte, sen det framstår som högst troligt med tanke på att dat 

är auktoritetspersoner i partiet eller till det knutna grupper, son utgör 

identifikationsobjakt för medlemmarna. Av de nämnda identifikationsobjek-

ten aed partiet är det visserligen enbart två} personidentifikationen och 

gruppidentifikationenj där personinslaget är dominerande. Personidentifi

kationen kräver ingèn speciell kommentar. Att personinslaget är domine

rande även vid gruppidentifikation säger också egentligen sig självt. 

l)e medlemmar, som upplever gruppidentifikation, dvs. tar vägledning från 

någon i partiet ingående eller partiet, närstående gruppi måste rimligtvis 

i första hand rikta blickarna mot de personer, som företräder gruppen, 

eftersom denna inte kan "tala. till" den annat än via sina representanter. 

Vare sig parti- eller program! den t i f ierama kan emellertid helt sakna 

inslag av pers oni denti fikat i on?^D e medlemmar, som "tillhör", den ena eller 

den andre, kategorin, kan säkerligen ange personer inom partiet, som de 

uppfattar som värdiga företrädare för programmet eller för partiet som 

sådant. Om auktoritetspersonerna tittalar sig i den ena eller andra rikt

ningen, är chanserna följaktligen goda för att de skall få medlemmar med 
24) 

sig, som annars förmodligen inte skulle ha engagerat sig. Om det dessutom 



råder öppna motsättningar mellan auktoritetspersonerna så, att somliga 

tar ställning för, andra emot i en och samma fråga, är det troligt att 

den effekten blir särskilt stark} detta, som mycket mera som var och en 

i det läget sannolikt går in för att mana fram så mycket stöd, som möj

ligt, för den linje han företräder. Om det överhuvudtaget är tillrådligt 

att tala om mera resp, mindre relevanta partimedlémmar, är auktoritets

personerna följaktligen väl kvalificerade för en placering högst upp på 

relevansskalan, eftersom det är deras beteende, som i första hand är av

görande för partisammanhållningen och därmed också för partiets förmåga at 

hävda sig på den yttre arenan. 

Genom att ge spridning åt kritiska synpunkter, eventuellt ställa sig 

bakom dem, är det sannolikt att ett litet antal strategiskt placerade 

auktoritetspersoner på kort tid kan åstadkomma mera - det må sedan gälla 

att introducera en förändring eller att "stoppa upp" en förändring - än 

vad ett förhållandevis stort antal medlemmar kan uträtta på lång sikt. 

Deras nyckelposition kan visserligen utgöra ett hot mot den centrala led

ningen. Men normalt sett torde den enbart innebära fördelar för parti

ledningen» I stället för att själv övervaka skeendet på gräsrotsnivån -

en, för övrigt omöjlig uppgift - kan den inrikta sig på att hålla uppsikt 

över auktoritetspersonerna längre ned i hierarkin. Om någon lokal uppsätt

ning partiledare med tiden visar tecken på att svikta} dvs. på att gå ut

över de gränser, som ledningen anser acceptabla} kam. ledningen i första 

hand sätta in åtgärder - positiva och/eller kompensatoriska - mot dem, 

för att förhindra att de uppträder som förmedlare av negativt stöd} något, 

som rimligtvis minskar "kostnaderna" för ledningen i jämförelse med vad 

de annars skulle ha varit. Det senare beror på att auktoritetspersonema 

för det första är förhållandevis få till antalet och för det andra förmod

ligen relativt känsliga för de åtgärder, som ledningen kan tänkas vidta, 

såsom t.ex. dess appeller till sammanhållning under hänvisning till det 

utifrån kommande hotet. Slutligen måste erinras om att partisammanhåll-

ningen inte går förlorad i och med att en och annan auktoritetsperson 

fronderar mot ledningen i en eller annan fråga. Fluktuationer i parti-

sammanhållningen till följd härav kän, som aagt, med all sannolikhet inte 

heller elimineras. Det är först i ett hypotetiskt läge, då den centrala 

ledningen inte har eller kan tillförsäkra sig om stöd från flertalet 

auktoritetspersoner i flertalet frågor under merparten av tiden, som 

partisammanhållningen har gått eller håller på att gå förlorad. Det är 

en möjlighet, som i och för sig måste hållas öppen, även om den inte ter 

sig särskilt sannolik. Att stabiliteten skulle gå förlorad} dvs. motsätt
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ningarna gå därhän att det inte är möjligt att frambringa ens ett minimum 

av stöd till vart och ett av stödobjekten} kan emellertid hållas för så 

gott som uteslutet, då det förutsätter att flertalet auktoritetspersoner 

- oavsett vilka - inte upplever någon intressegemenskap under merparten 

av tiden. 
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Nothänvisningar till Kap. 7 

1) Se därom Kap. 2 och 4» underavsnittet 2.1.1 och avsnittet 4*4» sid. 
22-25 reap. 87-96 i denna avhandling. 

10 

1 1  

1 2  

13 

H 
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16 
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18 

19 

20 

21 

22 

25 

24 

Se sid. 32-33» 45-46 i denna avhandling. 

Baston, A Systems Analysis..», sid* 286-310. 

Se sid. 52-53 i denna avhandling. 

Programmet har också tidigare sagts bestå av värderingar, normer och 
verklighetsuppfattningar. Se Kap. 4» underavsnittet 4.4.2, sid. 
88-93 i derma, avhandling. 

Sartori kommer i sin analys av demokratibegreppet in på ett flertal 
olika sätt att "närma sig" ett mål, däribland den s.k. procedur
definitionen. Se särskilt Sartori, sid. 228-249» 

Se sid. 99-100 i denna avhandling. 

För ett analogt resonemang Se Baston, A Systems Analysis..., sid. 
273-274. 

Slutsatsen motiveras utförligt i Kap. 5» avsnittet 5»6, sid. 144-147 
i denna avhandling. 

Dahl, Modem politisk analys, sid. 69-70. 

Epstein, sid. 117-118 och Sjöblom, sid. 186, 190-191» 197* 

Downs, sid. 47-49 och Sjöblom, sid. 227* 

Deutsch, The Analysis«sid. 115-117* 

Kaplan, sid. J6-45 och Galtung, uppsats i Ghristophersen/Eorowitz 
m*£l»! Krig utan seger, sid. 151-158« 

För ett liknande resonemang tillämpat på motsättningar inom ett 
nationellt politiskt system se Dahl, Pluralist Democracy in the 
United States, sid. 288-291» 

Galtung., sid. 49-50. 

Se sid. 67-68, 95-96 i denna avhandling. 

Sjöblom, sid. 148-152. 

Om "politikens nationalisering" se sid. 60 (nothänvisning 11) 
i denna avhandling. 

Se Kap. 6, underavsnittet 6.2.3» sid. 165-168 i denna avhandling. 

Se Kap. 5» underavsnittet 5»4*3» den kvalitativa reduktionen av 
kraven, sid. 133-136 i denna avhandling. 

Epstein, sid. 261-263« 

Sjöblom, sid. 189-190. 

Om betydelsen av internt opinionsledarskap och subgrupper i partiet 
bestående av både medlemmar och auktoritetspersoner se även Kap. 5 
och 6, underavsnittet 5«4*5» o® den kvalitativa reduktionen av kraven, 
och avsnittet 6*4» sid. 133-136 resp. 174-180 i denna avhandling. 
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8. STÖD OCH PMTISJUfltANHÂLLNIMG SOM STUDIEOBJEKT 

8.1 Stöd i allmänhet och till stödob.jekten i synnerhet 

in̂ i rekt_Maj3£roaçh " 

HGapetw mellan "stöd11 oeh "partisammanhållning" är inte större än att 

samma, uppsättning indikatorer äger tillämplighet på båda begreppen. Det 

gäller såväl åsikts-, röstnings- som resursstödet med alla de komponenter, 

som da begreppen ka» ha» De båda huvudbegreppen! stöd och partisammanhåll

ning! är dock inte synonyma »ed varandra» Partisammanhållningen är uppen

barligen det mest sammansatta av de båda begreppen* Den kan, för att dra 

ut kontentan ur det föregående kapitlet, beskrivas som uttalad intresse-

överensstämmelse - och därmed också stöd - sedd bl.a. ur en effektivitets

synpunkt# Därav också paradoxen att en person, som upplever intresseöver

ensstämmelse med den av partiet förda politiken, kan komma att ge ett ne

gativt nettobidrag till partisammanhållningen eller vice versai Utgångs

punkterna blir därför likartade, oavsett om undersökningen går ut på att 

uppskatta stöd eller att mäta partisammanhållningen• I båda fallen gäller 

det att skaffa fram mått på medlemmarnas inställning till partiet. I det 

ena fallet är dessa uppgifter tillräckliga! och i det andra fallet måste 

de kompletteras med bl»a. effektivitetsdata. 

Därav följer dock inte att "stödet" är ett mindre komplicerat studieobjekt 

än partisammanhållningen. Det kan rentav förhålla sig tvärtom, vilket 

hänger samman med den ovan nämnda paradoxen. Anta t.ex. att en undersök

ning har lokaliserat en samling medlemmar, som använder sig av ineffektiva 

kanaler i den mån de Överhuvudtaget artikulerar några synpunkter på par

tiet! Man kan då med relativ tillförsikt utgå från att de lämnar ett posi

tivt nettobidrag till partisammanhållning i kraft av sitt medlemskap i 

partiet! och följaktligen avstå från att följa upp saken ytterligare. 

Anta vidare att samma undersökning "avslöjat" ett antal starkt kritiska 

medlemmar, som huvudsakligen artikulerar sina krav via effektiva kanalerÎ 

Man kan då på lika goda grunder anta att deras nettobidrag till partisam

manhållning har samma negativa förtecken, som de synpunkter de slussar 

in i de effektiva kanalerna» Ändå kan de slutsatser, som dras om parti-

sammanhållningen, låta bli att vara representativa för stödet. Man behö

ver knappast gå så långt som till våld eller tvång för att få en förkla

ring till att missnöje inte artikuleras via de effektiva kanalerna. Med

lemmarna kan, schematiskt uttryokt, sakna möjlighet eller finna det me

ningslöst att föra fram sina intressen via de effektiva kanalerna. Det 
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fordras inte heller någon större fantasi för att föreställa sig alterna

tiva förklaringar till att folk "håller inne" med sina positiva synpunk

ter. Det kan bero på allt från influenser från systemnormeraa till - och 

det är mera empiriskt sannolikt - personlighetsfaktorn* Medlemmarna kan 

också förefalla missnöjda beroende på någonting så banalt som tidsfaktorn. 

Det kanske har förflutit en tid sedan medlemmarna artikulerade sig} varför 

deras synpunkter saknar aktualitet. Kanalerna kanske inte heller är öppna 

tillräckligt ofta för att ge medlemmarna tillfälle att yttra sig i alla 

de frågor, som de engagerar sig i, osv. En undersökning av stödet kan 

följaktligen inte göra halt vid samma tidiga tidpunkt, som förmodligen 

är möjligt vid en studie av partisammanhållningen. 

I praktiken är det inte möjligt att leva upp till de högt ställda krav, 

sen uttalas här, med mindre än att undersökningen ges enkät- eller in

tervjuform. Utan sådana hjälpmedel går det överhuvudtaget inte att få 

fram några uppgifter om t.ex. den i förhållande till partiet externa 

artikularingenj än mindre några säkra data om medlemmarnas grundinställ

ning. Om det alternativet inte går att genomföra, t.ex. av kostnadsskäl, 

Blåste således ambitionsnivån sättas lägre. Man får skaffa fram så många 

indikatorer som möjligt för varje individ$ och i varje enskilt fall ställa 

sig frågan vilken grundinställning de sannolikt är ett uttryck för. I före

kommande fall måste det slutligen ske en sammanvägning mellan de intryck, 

som förmedlas av de valda indikatorerna. 

De tänkbara indikatorerna är dock så få till antalet att ingen av de upp

gifterna torde vålla några oöverstigliga problem. Därmed kommer också re

presentativitetsfrågan i skymundan. Medlemskapet har redan identifierats 

som en lämplig stödindikator* Dess lämplighet hänger ihop med dess allmänt 

positivs effekter för partiet. De partianslutna ger partiet ett visst re

sursstöd enbart i kraft av sitt medlemskap. De bidrar till att upprätt

hålla partiets numerära styrka och därmed även dess trovärdighet. De pengar 

som flyter in till partikassan via medlemsavgifterna, kan slutligen ut

nyttjas till att stärka partiets ställning på både den inre ooh yttre are

nan. Förmodligen är inte medlemmarna i gemen medvetna om alla dessa effek

ter. Men medlemskapet uppfattas med all sannolikhet ändå som ett sätt att 

uttrycka intresseöverensstämmelse med och stöd för partiet. Det är också 

anledningen till att medlemskapet tas med som en indikator i det här sam

manhanget. Den stödkombination, som innefattar negativt stöd till samt

liga stödobjekt, har ju, för övrigt, redan befunnits vara oförenlig med 

medlemskap, även i ett kortsiktigt perspektiv. På lång sikt utdömdes 

t.o.m., om än med vissa reservationer, alla de stödkombinationer, som 
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kännetecknas av en splittrad bild» Därav kan man också sluta sig till 

att partimedlemmar normalt har åtminstone något positivt stödvärde. 

Ju längre tid en person varit med i partiet, desto mera troligt är det 

vidare att han har ett genomgående positivt stödj i varje fall under 
1 ̂  större delen av tiden På liknande grunder kan man ta med sådant resurs

stöd. som frivilligt partiarbete och likaledes frivilliga penningbidrag. 

De medlemmar, som ställer upp som partiarbetare eller lämnar ett positivt 

svar på partiets appeller om ekonomiskt stöd, är rimligen medvetna ora 

vilka effekter deras åtgärder har för partiet ooh ställer sig förmodligen 

till förfogande just av den anledningen. Däremot kan inte medlemsaktivi

teten tolkas på samma sätt. Den bidrar visserligen till att upprätthålla 

partiets trovärdighet. Den fyller en positiv funktion för partiets ställ

ning som massparti} och den kan rentav ses som ett frivilligt resursstöd, 

eftersom masspartiema inte ställer några aktivitetakrav på sina medlem

mar. Men den är ändå olämplig som stödindikator, då den, åtminstone i 

princip, är ett med avseende på innehållet fullständigt neutralt instru

ment för politisk 'artikulering. Den säger på nuvarande kunskapsnivå var

ken mer eller mindre om stödet än medlemskapet som sådant) och urskiljex-

sig därmed ofördelaktigt från sådana stödindikatorer som partiarbete och 

ekonomiska bidrag. De medlemmar, som ställer upp som partiarbetare t.ex. 

röstvärvare kan ju, åtminstone med större säkerhet än andra medlemmar, 

tillskrivas genomgående positiva stödvärden. Mot den bakgrunden kan det 

verka inkonsekvent att i likhet med Sjöblom laborera ined röstningsetöd 

som en separat stödindikator« Den äger ju uppenbarligen enbart tillämp

lighet på aktiva medlemmar} och det är också svårt att frigöra sig från 

intrycket att det identifieras som en separat stödkategori beroende på 
o) 

att de aktiva medlemmarna uppfattas som särskilt inflytelserika '. Det 

är ett antagande, som, ehuru sannolikt, måste bli föremål för ytterligare 

empirisk prövning. Den i det här sammanhanget lämpligaste lösningen är 

därför att se röstningsstödet som en delmängd i det vidare begreppet 

'åsiktsstöd', Röstningsbeteendet är ju kringgärdat av så specifika regler, 

att det är förhållandevis enkelt att uttala sig om vilka åsikter, som 

ligger bakom det# Latent intresseartikulering kan det knappast vara tal 

om# Tvärtom} den artikulering, som äger rum i anslutning till omröst

ningar på partimöten a«»*, torde många gånger vara enklare att tolka 

än den artikulering, som sker i andra sammanhang} t.ex»i samtal man 

och man emellan. När undersökningen utförs utan hjälp av enkäter eller 

intervjuer, blir, för övrigt, röstningsbeteendet den enda form av åsikts-

artikulering, som låter sig inregistreras i någon större omfattning. 

Debattinlägg, insändare ta.m. i pressen har naturligtvis också indi

kators värde i det här sammanhanget. Men det torde vara så pass ovan
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liga sätt att artikulera åsikter att de inte är till någon, större nytta* 

Då är det sannolikt mera givande att söka efter eventuella förändringar 

i medlemmarnas aktivitetsnivå* Sådana förändringar kan ju, åtminstone 

under vissa betingelser, vara ett sätt att ge uttryck för tillfredsstäl

lelse resp» missnöje med partiet* Det s ama gäller självfallet ookså de 

frivilliga insatserna för partiet i form av partiarbete eller ekonomiska 

bidrag* Om en normalt sett aktiv medlem upphör att delta i partimötena 

utan synbar anledning, ligger det t*ex» nära till hands att tolka in ett 

latent missnöje i beteendeförändringen* 

En stödundersökning efter de ovanstående riktlinjerna ger kanske vid 

handen att flertalet, eventuellt alla, medlemmar kan sägas stöda partiet. 

Det beror i sin tur på de valda indikatorerna. Den undersökta populatio-

nen består ju av folk, som tillskrivs åtminstone något positivt stödvärde 

i kraft av sina medlemskap i partiet* Ju längre tid de har varit med i 

partiet, desto mera troligt anses det vara att de stöder partiet i mera 

än ett avseende. Annorlunda uttrycktj de förutsätts ha positiva stödvärden 

på fler än ett stödobjekt. En medie», som befinns vara partiarbetare eller 

dylikt, kan antas ha genomgående positiva stödvärden« Av alla indikatorer 

är det enbart de, som "fångar" åsiktsartikuleringen, som överhuvudtaget 

kan förmedla ett klart intryck av negativt stöd* Det gäller både den la

tenta artikulering, som tar sig uttryck i utebliven medlemsaktivitet eller 

partiarbete, och den manifesta artikulering, som kommer fram via uttalan

den* röstningsbeteende nwa* Det är på samma gäng de indikatorer, som har 

den mest begränsade räckvidden* Den låga participationsnivån i masspar

tierna gör ju att det inte finns åsiktsdata av det senare slaget annat 

än för en mindre del av det totala antalet medlemmar* Andelen partiarbe

tare och liknande bland medlemmarna torde inte heller vara särskilt stor. 

Erfarenheten talar snarare för att den är väsentligt mindre än andelen 
z) 

medlemsaktiva ^ * I normalfallet har forskaren således ingenting annat än 

partimedlemskapet och éess eventuella längd att utgå från* De flesta av 
i 

de medlemmarna har säkert också varit med tillräckligt länge för att det 

inte skall te sig särskilt riskabelt att tillskriva dem stöd i mera än 

ett avseende* Inte ens de medlemmar, som ger uttryck för missnöje, kan 

utan vidare sägas ha ett genomgående negativt stöd* Den, som utan yttre 

orsak slutar att infinna sig på partimötena, kan visserligen förutsättas 

vara missnöjd med partiet* Det är t»o*m* möjligt att hans missnöje har 

resulterat i negativa stödvärden på alla stödobjekt* Men såvida han inte 

inom kort lämnar partiet, är den senare tolkningen osannolik. Den, 
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son på partiraötena kommer med ständiga utfall not den av partiet förda 

politiken, kan inte heller tillskrivas något genomgående negativt stöd. 

Han kan på sin höjd antas vara negativt inställd till den centrala parti

ledningen, soa är den främsta företrädaren för partiets politik} och där

med sannolikt också mot delar av programmet. Men även det är osäkra slut

satser, så länge soia det individuella värdesys tene t är en okänd kvanti

tet. Genomgående negativt stöd kan. det knappast bli tal om annat än då 

samtliga stödobjekt 'befinns vara föremål för negativa omdömen» Det be

rättigade i den konklusionen får sedan, liksom i det föregående fallet, 

utläsas med hjälp av det framtida medlemsbeteendet« Stannar vederbörande 

kvar i partiet, var sannolikt hans agerande på partimötena inte represen

tativt för grundinställningen. Den alternativa tolkningen; att besluts

fattarna i partiet skulle ha hörsamat tillräckligt många av hans krav 

för att förmå honos att inte läiona partiet} förefaller alltför fantas

tisk för att behöva beaktas. Det slmile ju i så fall vara fråga om åt

gärder ägnade att få samtliga stödvärden att slå över från negativt till 

positivtl Kär uppgifterna om resursstödet kompletteras med artikulerings-

data, är det således möjligt att intrycket av stöd modifieras. En medlem, 

som annars skulle ha tillskrivits ett genomgående positivt stöd, kan kom

na att placeras i en annan, mindre omfattande, stödkategori. Men det 

torde höra till de absoluta sällsynthetema att det kan bli tal om ett 

genomgående negativt stöd. 

_8._1_.2_ _ _en ̂ irekt^'a^roach" 

De anteciperade undersökningsresultaten kan naturligtvis teckna en ade

kvat bild av "verkligheten". Men de kan också bero på att de valda indi

katorerna är både få till antalet och grova till sin karaktär. På ett 

imdantag när} den manifesta artikuleringenj medger de inte att stödet 

"spaltas upp" på stödobjekt. Medlemskapet, talar visserligen för att det 

föreligger positiva stödvärden på ett eller flera stödobjekt. Men man 

vet för den skull inte vilka stödobjekt, som är föremål för stöd. De valda 

indikatorerna ger inte heller någon klar fingervisning om de individuella 

prioriteringarna bakom stödet. Man blir därför hänvisad till att före ett 

resonemang liknande det, som förekom i det föregående kapitlet. Åuktori-

tetsstrukturen kan t.ex. på sannolika grunder bedömas som ett mindre be

tydelsefullt stödobjekt. Följaktligen är det förmodligen inte tillräck

ligt för fortsatt medlemskap att enbart ha ett positivt stöd till aukto

ritetsstrukturen, osv. Det enda sättet att vinna visshet på de punkterna 

består dock i att gå utöver de begränsningar, som sätts av indikators* 
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"approachen". Ett alternativ är att be auktoritetspersonerna avge ett 

omdöme om stödets fördelning och intensitet» Åv skäl, som redan angetts, få 

det alternativet ans®ß vara mindre lyckat* Auktoritetspersonerna kan ju 

uttala sig med säkerhet enbart om den interna artikuleringenj och deras 

uppgifter om den torde därtill ha ett begränsat värde i det här samman

hanget. Det mesta talar för att auktoritetspersonerna inte är kapabla 

att identifiera alla de personer, som interagerar med öemj än mindre att 

relatera det specifika innehållet i dessa interaktioner. Ett annat, och 

mera realistiskt, alternativ är att företa en medlemsundersökning i enkät-

eller intervjuform* Grandförutsättningen för en sådan undersökning är att 

stödobjekten har getts en sådan bestämning, att det framstår som menings

fullt att be respondentema avge ett omdöme om dem. Den uppgiften har re

dan "tacklats" på annan plats i och här återstår därför närmast att ta upp 

några av de svårigheter, som aktualiseras, då undersökningen utvidgas 

efter de riktlinjerna. 

Stödobjektet 'partiledningen' är trots sin relativa entydighet ansvarigt 

för en av dessa svårigheter} något, som ytterst beror på interdependensen 

mellan objekten» Set stöd, som riktas till partiledningen, kan t.ex. ha 

ett flertal förklaringar^ allt från partiledarnas personliga egenskaper 

till "överspillningseffekter" från det diffusa stöd, som ges till objek

ten 1program* och 'auktoritetsstruktur*« På lång sikt är det emellertid 

osannolikt att partiledarnas personliga egenskaper är tillräckliga för 
4) att framkalla ett positivt stöd till partiledningen . Då är intresseöver-

ensstämmelse med den av partiledningen förda politiken en på lång sikt 

betydligt mera rimlig förklaringsgrund till att ledningen åtnjuter ett 

positivt stöd. Detta skulle inte ha någon som helst betydelse för under

sökningen, om det inte fanns anledning att anta att resultaten kan bli 

missvisande av just det skälet. Objektet 'ledningen' har ju getts en 

sådan avgränsning, att det mycket väl kan föra tankarna till personlig-

hetsvariabeln» Den risken kan i sin tur motarbetas på- åtminstone två sätt. 

Ett alternativ består i att respondentema, helt enkelt, uppmanas att även 

beakta den av ledningen förda politiken, då de formulerar ett omdöme om 

partiledningen i termer av stöd/ej stöd. Ett annat alternativ går ut på 

att medlemmarna konfronteras med en samling teoretiskt tänkbara grunder 

till att stöda resp. ta avstånd från den centrala partiledningenj och där

efter ombeds peka ut de relevanta skälen. Båda alternativen har uppenbar

ligen den svagheten att de tvingar på respondentema en referensram, son 

kan vara främmande för dem. Den sist nämnda lösningen har dock den posi

tiva egenskapen att den vidgar perspektivet till att också omfatta alter

nativa grunder för stöd) och kan, om inte annat, rekommenderas av den 
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xì ani edniiìx/.'n ' » 

Båda de lösningar, som skisserats» går ut på att begreppet 'politik1 

förs in i undersökningen# Därmed aktualiseras ett annat besvärligt av-

gränsningsproblemi nämligen, relationen politik/program. På âet teoretiska 

planet är förhållandet dem emellan entydigt» Till politiken hör, kort 

sagt, alla de "beslut ooh åtgärder, som under en given tidsrymd emanerar 

från de relevanta beslutsfattarna!; här den centrala partiledningen. Så 

snart, som tidsdimensionen fått en konkret empirisk förankring, går det 

följaktligen att räkna upp alla de beslut och åtgärder, som utgör partiets 

politik# Man må sedan analysera "verkligheten" i långa eller korta tids-

svepl Därigenom blir det också möjligt att skilja politiken från det eta

blerade åsikts- och handlingsmönstret. Om undersökningen enbart syftar 

till att få fram uppgifter om stödvärdena på stödobjekten, är detta uppen

barligen fullt tillräckligt. Forskaren kan då ange att han med "politik" 

avser alla de beslut och åtgärder, som partiledningen vidtagit under pe

rioden till Teoretiska skäl talar därvid för att tidsperioden de

finieras så, att den åtminstone spänner över tiden från ©n t.o.uu nästa 

partikongress. Partiledningen kan naturligtvis när som helst fatta aukto

ritativa beslut, som har relevans för åsikts- och handlingsmönstret. Men 

innan en kursändring kan sägas utgöra en del av programmet, måste den rim

ligen bekräftas i om inte annat genom att partiets högsta beslutande organ 

avstår från att "kullkasta" den» Programmet kan vidare beskrivas som de 

åsikter och handlingar, som partiet av hävd stått för» Båda begreppen kan 

slutligen konkretiseras* politiken genom att några av de aktuella besluten 

listas och programmet genom att det hänvisas till några av de bärande tan

kegångarna i partiets programskrifter. Längre än så är det dook inte nöd

vändigt att sträcka sigi Medlemmarna får förutsättas kunna identifiera det 

för dem relevanta i politiken och programmet, utan att först konfronteras 

med en detaljerad innehållsspecifikation. Det antagandet är, för övrigt, i 

överensstämmelse med både rationalitetsantagandet och de därmed förknippa

de verklighetsantagandena. Under de omständigheterna blir undersökningen 

x)Anm.* Alla stödobjekt och deras inbördes förhållanden måste naturligtvis 
beaktas, innan, det går att göra några anspråk på att ha kartlagt alla 
de alternativa grunderna för stöd* Man kan t.ex. stöda programmet 
på dess egna meriterj därför att det är grundvalen för den förda 
politiken; eller därför att detbygger på samma "demokratiska" vär
deringar som auktoritetsstrukturen. Undersökningen kan, för övrigt, 
ges en ännu mera långtgående målsättning, lan nöjer sig åå inte 
med att föra resonemanget i generella termer, utan söker konkreti
sera det genom att t.ex. fastställa vilka komponenter i programmet, 
som är föremål för gillande eller ogillande. Båda alternativen är 
emellertid förenade med praktiska svårigheter, eftersom responden-
terna sannolikt inte tänker i de termer och laborerar med de dis
tinktioner, som i och för sig är teoretiskt motiverade» 



knappast mera. besvärlig än annars, därför att begreppet "politik1 figu

rerar jämsides med begreppet 'program'o Men det finns ett par teoretiskt 

intressanta frågeställningar, son motiverar att undersökningen ges ett 

mera omfattande syfte än en kartläggning av de individuella stodkombina-

tionernaj och där avgränsningsprobleaatiken gör sig gällande på ett mera 

konkx-et plan. 

I anslutning till intreaseöverensstäiamelsebegreppet framhölls t.ex» att 

medlemmarna kunde ta mist® beträffande innehållet i partiets politik. Det 

samma kan naturligtvis hända med vart och ett av stödobjekten. Det k a n 

finnas me&lemar, son är oklara över vem, som är partiledare; och det 

k a n hända att man tar xaiste o nt den ena eller den andra komponenten i 

partiets program. Inget av stödobjekten torde visserligen, undergå så 

snabba förändringar, att medlemmarna inte hinner identifiera dem, förrän 

de ånyo-fått ett nytt innehåll. Allt talar således för att medlemmarna, 

åtminstone med tiden, kommer att orientera sig mot samma stödobjekt. Av 

den anledningen gjordes det inte heller någon större affär av percep-

tionsvariabeln i det föregående kapitlet. Att problemet överhuvudtaget 

uppmärksammas här hai- dock en mycket enkel förklaring. Den medlem, som 

misstar sig och felaktigt uppger ett negativt stöd till exempelvis pro

grammet, befinner sig uppenbarligen i en helt annan situation än den med

lem, som baserar sitt ställningstagande på ett korrekt verklighetsunder

lag. Hans negativa stöd kan t.ex. även långsiktigt undgå att "färga av 

sig" på den upplevda intresseöverensstämmelsen. Sågon sådan reaktion be

höver i varje fall inte göra sig gällande annat än då och om partiled

ningen vidtar åtgärder, som är positivt kopplade till det, som medlemmen 

ifråga tar avstånd från. Samtidigt anger det negativa stödet till program 

met att det diffusa stödet är lägre än det kunde vara. Därav följer också 

att toleransnivån gentemot ytterligare missnöje med partiet sannolikt är 

liten. Av de skälen har det ett uppenbart intresse att identifiera de med 

lemmar, som baserar sina ställningstaganden på ett oriktigt verklighets

underlag. Därtill kommer slutligen att varje stödvärde, oavsett riktning, 

förtecken och grundval, har ett informativt varde, som kan tillvara

tas enbart under förutsättning att dess verklighetsunderlag är bekant. 

Ett negativt stöd till exempelvis programmet anger ju, om inte annat, 

vilka beslut och åtgärder, som sannolikt kommer att framkalla negativa 

reaktioner,därest de genomförs« 

För att unders ökningen skall kunna utvidgas så, att den kan "tackla" de 

frågeställningarna, fordras att forskaren har en av respondenterna obe

roende referenspunkt, gentemot vilken han kan testa deras kunskaper om 



de resp# stödobjekten.« Det gäller således "bl.a» att operationalisera det» 

som hittills har kunnat gå under den något lösliga benämningen 1 åsikts-

och handlingamönster1 ̂  . Därmed kommer också relationen politik/program 

in i bilden. Det resonemang, som förts tidigare, medger visserligen att 

den aktuella politiken "avskiljs" från programmet. Men det är för den skull 

inta tillåtet att kasta om argumentationen» All "gammal" politik ingår inte 

i programmetf och det finns följaktligen inte heller någon självklar ut

gångspunkt i tiden för en kartläggning av programmet. Uppgiften får därför 

kommenteras i allmänt hållna termer» Ett minimikrav på det programuttalan

de, som väljs till utgångspunkt, är t»ex. att det fortfarande äger giltig

het) då inte bara formellt, utan också reellt» Det är vidare en fördel om 

uttalandet spänner över ett brett fält* De kraven är uppenbarligen inte 

tillräckliga för att ange ett lämpligt tidsperspektiv. Det kan exempelvis 

finnas flera uttalanden inom ett eller flera områden, som alla motsvarar 

dessa fordringar i .-lika hög grad. Det är t.o.su tveksamt om de överhuvud

taget är lämpliga för det ändamålet» Ett parti kan t.ex» helt nyligen ha 

slagit in på en kursändring i förhållande till det etablerade åsikts- och 

handlingsmönstret! och stadfäst den genom att anta ett nytt principprogram. 

Att kursändringen skall räknas in i programmet råder det, mot bakgrund av 

begreppsbestämningen, ingen tvekan omj ehuru det sannolikt finns medlemmar, 
Xi som intar en annan ståndpunkt » Men nan kan däremot ställa sig tveksam 

till det berättigade i att låta det nya principprogrammet bilda utgångs

punkt för undersökningen. Det innehåller ju sannolikt inte, ens efter kurs

ändring, allt, som har relevans för åsikts- och handlingsmönstret. Tids

perspektivet kan följaktligen inte avgränsas annat än genom ett mer eller 

mindre godtyckligt stipulativt beslut» Något fullständigt godtycke så, att 

vilken period som helst kan väljas, är det dock inte fråga om» Det vore 

sålunda uppenbarligen barockt att välja ett tidsintervall, som väsentligt 

överskrider medlemmarnas medellivslängd som partimedlemmar» Det vore ock

så oklokt att fastna för ett intervall, som enbart tillhandahåller ett få

tal hållpunkter i form av programuttalanden. En period på ett tiotal år 

torde dock, i förbigående sagt, erbjuda tillräckligt många hållpunkter för 

att det skall gå att teckna en någorlunda verklighetstrogen bild av par

tiets program. 

Bland dessa hållpunkter intar de skrivna principprogrammen en särställning 

x) Ana.i De tänkbara motiven därtill spänner över ett stort områd®» från 
okunnighet om vad, som förevarit på partikongressen till ovilja 
att acceptera beslutet som bindande. Den senare uppfattningen 
kan i sin tur "backas upp" på flera sätt. Omröstningen kanske 
inte skedde med slutna sedlar* ombuden på kongressen kanske inte 
hade fått alla relevanta upplysningar, a.m. 
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i. det fått de utgör en sammanfattning av de erfarenheter sum«» som anses 

vara tillämpliga för en längre tid framåt. Om partiet har ett giltigt 

principprogrsun, får man genom det en överblick över partiets tankegångar 

på ett flertal områden, fill programuttalandena hör också eventuella hand

lingsprogram och deklarationer från de centrala beslutsfattarna» Även de 

måste självfallet analyseras, innan kartläggningen av programmet kan göra 

några som helit anspråk på fullständighet» Handlingsprogrammen kräver .inga 

speciella kommentarer. Se är liksom principprogrammen skrivna dokumentf 

antagna av partiets högsta beslutande organ och trots sin kortsiktiga ka

raktär relativt få till antalet. Auktoritetapersonerna kan däremot, åt

minstone teoretiskt, göra ett nära nog obegränsat antal uttalanden med 

direkt och/eller indirekt relevans för programmet i praktiskt taget vilka 

fora som helst. Av den anledningen kan det vara befogat att redan från 

början begränsa perspektivet! att t.ex* enbart se på deklarationer om 

programmet och inte på alla uttalanden med indirekt relevans för program

met. Man behöver då enbart bekymra sig om de uttalanden, där beslutsfat

tarna uttryckligen omnämner eller uttolkar programmen^ och undgår därmed 

de oöverstigliga svårigheter, som är förknippade med att i varje särskilt 

fall avgöra om ett beslut eller en åtgärd påverkat programmet. Praktiska 

skäl talar dessutom för att enbart de uttalanden beaktas, som görs i vissa 

fora såsom parlament, partikongresser m.m. Alla dessa begränsningar kan 

därtill ges en vägande teoretisk motivering. Rationalitetsantagandet kan 

ju i förening med andra verklighetsantaganden ses som en garanti för att 

det inte föreligger något större "gap" mellan det, som sägs i ett forum, 

och de uttalanden, som görs i ett annat» Det ena kan således antas vara 

representativt för det andra. Allt det insamlade materialet kan sedan 

innehållsanalyseras och eventuellt utsättas för en därpå följande faktor

analys. Syftet därmed är självfallet att få fram de för partiet centrala 

värderingarna, normerna och verklighetsuppfattningarna, för att därefter 

utnyttja dem i kunskapsundersökningen. Det förfaringssättet medger, för 

övrigt, en testning av ett par i sammanhanget sekundära hypoteser. Den 

idéhistoriska forskningen kanske har gett vid handen att en viss tidpunkt 

varit en brytningspunkt för partiet. Det kan ha slagit in på en kursänd

ring, alternativt bek£S£tat en redan påbörjad kursändring. Om den påståd

da brytningspunkten ligger inom ramen för det valda tidsintervallet, torde 

den också komma till uttryck i de programuttalanden, som utnyttjas vid 

kartläggning av programmet. Det kan då också vara lämpligt att undersöka 

om det, så att säga, existerar två program sida vid sida. In del medlem

mar kan ju låta bli att acceptera kursändringen och i stället gå in för 

att motarbeta den| och återigen andra medlemmar kan undgå att lägga märke 



till förändringen och följaktligen fortsätta att orientera sig mot det 
Mgamla" programmet-. Den uppgiften kan rimligen lösas genom att det görs 

en periodindelning inom ramen för det studerade tidsintervallet. Den ena 

perioden anger därvid programmets utseende före b ry tnings punk t en j medan 

den andra perioden spänner över hela det aktuella tidsintervallet ' » 

I jämförelse med programmet vållar inget av de övriga stödobjekten några 

svårigheter vid operational!seringen. I båda fallen är det en förhållande

vis enkel uppgift att formulera relevanta, om än inte uttömmande, kunskap3-

testfrågor. Känner medlemmarna till vilka, som sitter i den centrala led

ningen? Kan de namnge demj då främst "portalfigurerna"? Kein de ange hur 

partiet är organiserat? Känner de till den formella ansvarsfördelningen 

mellan de olika organen och ämbetena i partiet? Känner de till vilka möj

ligheter de har att utöva inflytande över partiet? Kan de preoisera vilka 

möjligheter, som står dem till buds?, osv. Det skall villigt tillstås att 

de frågeställningar, som föreslås som mått på kunskapsnivån om auktoritets

strukturen, inte kan göra anspråk på att vara uttömmande» Det kan, åtmins

tone teoretiskt, hända att andra aspekter på auktoritetsstrukturen är re

levanta för ställningstagandena till den* Förhållandena inom den centrala 

ledningen och/eller mellan auktoritetspersonerna i allmänhet kan också 

fylla den funktionen» Det gjorda urvalet kan emellertid försvaras med två 

delvis sammanhängande argument» Det är föret och främst inte troligt att 

de utelämnade faktorerna, som alla hänför sig till de informella relatio

nerna i partiapparaten, verkligen spelar en avgörande roll för medlemmarnas 

ställningstaganden till auktoritetsstrukturen.» I den mån så sker, är det 

sannolikt fråga om en liten minoritet välinformerade och engagerade med

lemmar» Det är för det andra inte heller troligt att forskaren kan formu

lera ett säkert omdöme om t »ex* de interna förhållandena på beslutsfat

tarn! vån} annat än efter en mycket tidsödande undersökning. Just de in

terna relationerna tillhör de ting, som beslutsfattarna kan finna lämp

ligt att inte orda om inför en bredare allmänhet. Porskaren får då inte 

heller något att relatera mediemssvaren till, varför de aspekterna på 

auktoritetsstrukturen saknar praktiskt värde vid en kunskapstestunder-
« 

sökning. 

Svårigheter saknas således inte# Men det samlade omdömet måste ändå bli 

positivt» Det finns uppenbarligen förutsättningar för att utvidga under-

x)Anm.i Det kan naturligtvis finnas partier, som saknar ett eller flera av 
de angivna programuttalandena. Ett parti kanske inte har något giltigt 
principprogramj och ett annat parti kanske saknar handlingsprogram. Det 
har dock ingen inverkan på möjligheterna att utföra den föreslagna under
sökningen» Den är praktiskt genomförbar, så länge som det överhuvudtaget 
finns ett tillräckligt antal programuttalanden, oavsett karaktär, att utgå 
från* 
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sökningen så, att den kan ge upplysningar om innehållet i de individuella 

stödvärdena. Viss försiktighet är emellertid motivered vid uttolkningen 

av undersökningsresultaten. Kunskapsnivån testas ju, när allt kommer om

kring, enbart med hjälp av indikatorer, som inte alltid "fångar" hela 

"verkligheten"« Undersökningen har därutöver ett par inbyggda begränsning

ar, som måste beaktas vid uttolkningen av dess resultat. I anslutning 

till att intresseöverensstämmelsebegreppst avhandlades påpekades t.ex» 

att medlemmarna kunde missta sig om sitt eget värde sy s t eia. Den undersök

ning, som skisserats här, tillåter självfallet inte att sådana "felslut" 

identifieras! än mindre analyseras. Den medger endast uttalanden och slut

satser om verklighetsperceptionen. På lång sikt har undersökningen sanno

likt också ett begränsat värde som en panelundersökning, då objekten} 

framför allt programmet} är variabla med tiden. 

8.2 Partisammanhållning som en funktion av stödet 

Grundproblemet i det föregående avsnittet var hur man bäst avgör om en 

medlem stöder eller tar avstånd från sitt parti. Den enskilde individen 

fungerade hela tiden som analysenhet} och perspektivet hade följaktligen 

en mikroprägel. I princip möter det inte heller några hinder att genera

lisera .från mikro- till makroplanet. Om undersökningspopulationen bara är 

representativ för medlemmarna i allmänhet, kan man också anta att medlems

kåren företer samma bild som undersökningspopulationen. Det gäller oberoen

de av hur stödet fastställs} med hjälp av några stödindikatorer eller genou 

en enkät- eller intervjuundersökning bland medlemmarna. Auktoritetsperso

nerna i partiet torde dock sakna både tid och ekonomiska resurser för ett 

sådant förfaringssätt. Inte en3 intervjutekniken torde fylla deras behov 

av snabba och kontinuerliga informationer öm stämningarna i partiet. De 

blir i stället hänvisade till en uppsättning mer eller mindre grova indi

katorer. Det rör sig huvudsakligen ora samma indikatorer, som angavs i det 

förra avsnittet} ehuru sedda ur ett makrojjerspektiv. Förlorar partiet med

lemmar? Beror förlusten i så fall på sviktande nyrekrytering i kombination 

med det "naturliga" bortfallet} eller måste förklaringen sökas någon annan

stans? Sker âet några förändringar i aktivitetsnivån, frekvensen frivillig! 

partiarbete num.? Kan en eventuell nedgång förklaras med att de "gamla" 

aktivisterna avgår med döden och inte kan ersättas med nya} eller kan den 

förklaras på annat sätt? Vilka stämningar kommer till uttryck på parti

mötena och annorstädes? Hägra av dessa frågor, men långtifrån alla, kan 

besvaras med hjälp av statistik över medlemsutvecklingen, närvarofrekvenser 

på mötena m.m. Auktoritetspersonerna torde dock vara så förtrogna med par

tiet, att de i förekommande fall kan göra en någorlunda tillförlitlig 
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skattning av de faktorer, som inte är omedelbart tillgängliga. Man har 

förmodligen' om tillräckligt klar "bild av åldersfördelningen bland t.ex. 

de frivilliga partiarbetama för att kunna avgöra om en förändring kan 

förklaras mot den bakgrunden. 

En uppskattning av medlemsstödet, som avser hela partiet, måste i sista 

hand bygga på en mängd informationer från en mängd olika håll såsom de 

lokala och regionala partiorganisationerna. Partiledningen står därför 

i ett klart beroendeförhållande till de auktoritetspersoner, som befinner 

sig längre ned i partihierarkin« Utan deras medverkan har den t.ex. mycket 

begränsade möjligheter att bilda sig en uppfattning om stämningarna i par

tiet. Dess förutsättningar att komma någon vart på egen hand är i och för 

sig inte direkt dåliga. Partiledarna har liksom alla andra i princip till

gång till mötesprotokoll, motioner, tidningsreferat m.rn.j och i motsats 

till de flesta andra har de rätt goda möjligheter att bilda sig en upp

fattning om opinionsläget inifrån genom att t.ex. delta i de återkommande 

konferenserna och kongresserna på lokal, regional eller central nivå. De 

intryck, som de samlar in den vägen, är dock varken tillräckligt omfattan

de eller tillräckligt representativa för att partiledarna skall våga skri

da till handling enbart på grundval av dem# Bilden måste följaktligen 

kompletteras med hjälp av de auktoritetspersoner, som befinner sig närmare 

de s.k. gräsrötterna än vad partiledarna gör. Mycket talar t.o.m» för att 

partiledningen blir hänvisad till dem för att överhuvudtaget kunna till

fredsställa sitt behov av kontinuerliga och snabba informationer om par

tiet. Det gäller även upplysningar, som i princip går att skaffa fram på 

annat sätt såsom uppgifter om participationsnivån, avgivna motioner m.m. 

Ju bättre överensstämmelse det är mellan dessa informationer och den "verk

lighet" de avser, desto större förutsättningar har också parti1edningen 

att vid behov sätta in adekvata åtgärder. Påpekandet gränsar möjligen till 

det triviala i all sin allmängiltighet. Men det har ändå en speciell tyngd 

i det här sammanhanget. Om situationen kräver snabba beslut, har ju led

ningen inga reella alternativ till de informationer, som deras kollegor 

kan tillhandahålla! annat än möjligen sina egna minnen och erfarenheter. 

Utan korrekta informationer från dessa källor har ledningen följaktli-t-

gen begränsade möjligheter att handla meningsfullt. 

Det är teoretiskt tänkbart att partiledningens beteende många gånger kan 

förklaras i sådana termer. Både motivationella och strukturella faktorer 

gör att ledningen kan komma att förses med en skev bild av verkligheten. 

Auktoritetspersonerna lägre ned i partihierarkin kan t»ex. vara så ange

lägna om sina nuvarande och framtida positioner i "apparaten", att de av
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positiva reaktioner hos ledningen. Kommunikationsstrukturen i partiet 

kan vara så "beskaffad, att informationerna förvrängs redan av den anied-
t) 

ningen, osv. •' Den nuvarande kunskapsnivån tillåter inte att masapartierna 

ges någon bestämd "placering" med avseende på de faktorerna» Men den ana-

lya# som företagits på annan plats, möjliggör i varje fall en sannolik

hetsbedömning. Det kan finnas folk, som avsiktligt lämnar felaktiga upp

lysningar. Men det betyder inte nödvändigtvis att partiledningen utsätta 

för ett både enhetligt och oegentligt informationsutbud. Alla gör kanske 

inte en likartad bedömning av ledningens önskemål} och några kan finna 

det fördelaktigt för karriären att lämna korrekta informationer* Dessutom 

saknar partiledningen sannolikt de sanktionsmöjligheter, som fordras för 

att befästa dylika tendenser till "anpassning" bland de underordnade auk

toritetspersonerna» De konstitutiva reglerna för det politiska systemet 

tillåter exempelvis inte att fysiskt våld används som ett påtrycknings

medel ) vare sig inom eller utom partiet. Samma regler leder dessutom till 

att det finns alternativa utkomstmöjligheter utanför partiet för de auk

toritetspersoner, som antingen blir "utstötta" eller "hoppa« av"x̂ . Sist, 

men inte minst viktigt} det finns ingen anledning att anta att alla, inte 

ens de flesta, auktoritetspersoner enbart uppfattar partiet som ett medel 

för att förverkliga sina egna karriärplaner. Liknande invändningar kan 

resas mot att kommunikationsstrukturen ses som en förvrängningsfaktor. 

Det är visserligen möjligt» rentav troligt, att den introducerar någon 

"bias" i systemet. Det lär, för övrigt, knappast gå att undvika överhuvud

taget , ef tersom informationerna måste gå från den ena personen till den 

andra och följaktligen konfronteras med och tolkas mot olika uppsättningar 

minnen och erfarenheter « Men därav följer självfallet inte att förvräng

ningen är systematisk och går i samma riktning* Man kan slutligen tänka 

sig atti såväl auktoritetspersonerna som kommunikationsstrukturen} driver 

i samma riktning. Systemet kan t.ex* vara befolkat av auktoritetspersoner, 

som av en eller ann em. anledning är inriktade på att låta sina överordnade 

höra det» som de förmodligen önskar höraj ©eh kommunikationsstrukturen 

lfH" vara både centraliserad ooh byråkratiserad. Enpartistater beskrivs 

ofta i de termerna och konsekvensen antas allmänt bli att de styrande får 

informationer, som stämmer överens med deras ursprungliga verklighets-

x) Anm»t I princip kan ingen av dessa restriktioner tillskrivas någon 
betydelse, utan att det samtidigt görs explicita antaganden om 
värdesystemen. Logiskt sett är inget alternativ mera rimligt än 
något annat* Det kan finnas auktoritetspersoner, som föredrar 
döden framför att bli uteslutna ur partiet. Men det torde inte 
vara alltför djärvt att anta att prioriteringarna normalt är 
de omvända* 
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uppfattning®^* Samma sak kan naturligtvis inträffa i ett politiskt parti* 

Men det är inte någon idi att dra några långa växlar på det alternativet 

i det här sammanhanget* Bet politiska parti, som det är tal om här, "le

ver", när allt kommer omkring, i en annan omgivning än det statsbärande 

partiet i en enpartistat* Beslutsfattarna i ett massparti löper, kort sagt, 

risk för att få ta del av de undertryckta aspektema på "verkligheten"} 

då "bl*a# från konkurrenterna på den yttre arenan* Det samlade omdömet blir 

följaktligen att auktoritetspersonerna, däribland särskilt partiledningen, 

har goda möjligheter att bilda sig en realistisk uppfattning om opinions

läget i partiet* Om deras föreställningar inte är tillräckligt realistis

ka, beror det med all sannolikhet inte på medvetna förvrängningar från 

andra auktoritetspersoner} och inte heller på att kommunikationsstruktu

ren har någon inbyggd systematisk "bias". ICan får i stället söka efter 

andra förklaringar såsom bristas hos de utnyttjade indikatorerna* 

Varje uttalande eller beteende, som överhuvudtaget "andas" missnöje med 

den av partiet förda politiken, är i och för sig ett tecken på sprickor 

i partisammanhållningen. Tarje uttalande eller beteende, som antyder nega

tivt stöd till något av stödobjekten, är, om inte annat, ett tecken på 

att den upplevda intresseöverensstämmelsen kan komma i farozonen* Några 

av de angivna indikatorerna säger ingenting bestämt om intresseöverens-

stämmelsen, utan antyder bara att det föreligger stöd till ett eller flera 

av objekten* Bet gäller definitivt medlemskapet och möjligen också det 

frivilliga partiarbetet och de ekonomiska bidragen till partiet* Man kan 

därför ställa sig tveksam till att de tas med som indikatorer i ett sam

manhang} där partisammanhållningen, och inte stödet i allmänhet, står i 

blickpunkten* Ett argument, är att det inte skadar att anlägga ett lång

siktigt perspektiv på partisammanhållningen. Det mesta talar ju ändå för 

att ett negativt stödvärde till något av objekten förr eller senare ger 

ett likaledes negativt utslag på intresseöverensstämmelsen} om det nu inte 

var där, som hela processen började* Ett sådant synsätt får emellertid en 

del mindre önskvärda konsekvenser, om det drivs till sin spets. Alla de 

medlemmar, som inte ger uttryck för anslutning på ett gripfcart sätt, skulle 

komma att tillskrivas negativt stöd till ett, alternativt två, av stödobjels» 

ten* Eftersom de medlemmarna sannolikt är rätt många, skulle den förväntade 

jft-rM im* ngen alltid komma att ligga på en låg, eventuellt negativ, 

nivå* Om de centrala beslutsfattarna resonerade så, skulle de följaktli

gen bli tvungna att ständigt sätta in kraftiga förebyggande åtgärder på 

den interna arenan} alternativt att en gång för alla företa en likaledes 

kraftig utbyggnad av systemets kanalkapacitet* Man skulle, så att säga, 
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komma att ta, det ''idiotsäkra" fore- det något œâkxa. Man slcall naturligt

vis inte heller bortse från att partimedleaekapet» och kanske också det 

frivilliga partiarbetet ra.m., kan vara förenat ned negativt stöd till 

något av stödobjekten» Men det mesta talar» då för att det missnöje, som 

rimligen ligger i det negativa stödet» kommer att artikuleras pä ett 

eliter annat sätt» Det kommer följaktligen att helt eller delvis registre

ras med hjälp av de indikatorer, som mäter åsiktsartikuleringen. Parti

ledningen kan därvid utnyttja sig av alla de instrument, som angavs ovan. 

Om inget av de instrumenten förmår "fånga" någon eller några missnöjes

yttringar, har artikuleringen sannolikt inte tillräckligt stor kraft för 

att ha någon större betydelse för partisanaaanhållningen• Mycket talar 

också för att distinktionen intresseöverensstämmelse/stöd inte är så 

problematisk, som den kan förefalla vid första ögonkastet» I det före

gående kapitlet hölls det för osannolikt att negativt stöd uppkommer på 

annan väg än genom- bristande intresseöverensstämmelse. Som så ofta annars 

gjordes dock en reservation för en minoritet engagerade och välinformerade 

medlemmar} dvs. personer med de egenskaper, som sägs utmärka de aktiva 

medlemmarna. I samma kapitel underströks också att det kan vara taktiskt 

lämpligt att, oavsett innehåll, framföra sitt missnöje med partiet i ter

mer av den aktuella politiken. Men det finns även andra argument till för

mån för att de båda indikatorerna beaktas vid en undersökning av parti

sammanhållningen. Så kan man t.ex. se till funktionen eller effekten. Det 

visar sig då att de bägge indikatorerna har uppenbart positiva och därtill 

huvudsakligen positiva funktioner för partiet. Medlemskapet utgör ett bi

drag till partiets kredibilitet i det att det upprätthåller den numerära 

styrkan} det är en nödvändig förutsättning för att partiet skall "leva 

kvar" som ett massparti} och det är, sist men inte minst, förknippat med 

medlemsavgifter, som i sin tur kan användas för att förverkliga partiets 

målsättningar. I stort sett samma saker kan sägas om det frivilliga parti

arbetet och de ekonomiska bidragen till partiet} ehuru varken det ena 

eller det andra är en nödvändig förutsättning för något enda av pai'tiets 

mål. På samma grunder skulle man kunna betrakta medlemsaktiviteten som 

sådan som en indikator på partisammanhållningen. Så sker emellertid inte} 

och det av två skäl. Ur funktionell synpunkt har medlemsaktiviteten först 

och främst inte samma klart positiva funktioner för partiet som medlem

skapet, det frivilliga partiarbetet m.m. Ledningen har därför inte någon 

anledning att se odelat positivt på medlemsaktiviteten. Dessutom, och mest 

viktigt, är medlemsaktiviteten ett betydligt mera osäkert mått på stöd än 

de andra indikatorerna. 
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Partiledningen har således tillgång till en rad indikatorer på intresse-

överensstämmelse och stöd, soia alla har relevans för parti s aramanhållningen. 

Alla informationer om opinionsläget väger dock knappast lika tungt på led

ningen. Det sker sannolikt en "viktning" av informationerna utifrån både 

effektivitetskriterier och andra mera subjektiva bedömningsgrunder. Annor

lunda uttryckt} det tas hänsyn till både den kraft, som ligger bakom opi-
c y ) 

nionsyttringen, och sådana saker som dess innehåll, utformning num. fia 

och samma medlem kan naturligtvis förete tecken iså såväl anslutning som 

ogillande i och frågan blir då om hane nettobidrag till partisammanhåll-

ningen har positiva eller negativa förtecken» Auktori t e tspers onerna kan 

för sin del inte bilda sig en uppfattning om parti sammanhållningen genom 

att summera ihop de individuella nettobidragen. De måste av resursskäl 

hålla sig till aggregatdata och göra sammanvägningen på den grundvalen. 

De praktiska svårigheterna, raed att förankra resonemanget empiriskt är 

emellertid de samma, oavsett vilken utgångspunkt soa väljs. Enbart peda

gogiska skäl motiverar att de i fortsättningen illustreras med exempel 

hämtade från mikroplanet. 

Ett av huvudproblemen består i att det inte finns någon generellt giltig 

punkt, där nettobidraget upphör att vare. positivt. Det är visserligen san

nolikt att auktoritetspersonerna med tiden utvecklar regler för tolkning 

av de informationer, som kommer fram till dem» Det är också troligt att de 

reglerna återspeglar den tyngd, som artikuleringen har. En synpunkt, som 

uttalas i en effektiv kanal, hai*, ceteris paribus, större tyngd än andra 

krav. Men därav följer inte nödvändigtvis att andra synpunkter åsidosätts} 

eller väger särskilt lätt. Ett parti kan, kort sagt, vara mera känsligt 

för alla missnöjesyttringar än ett annat parti. Teoretiskt kan man t.o.m. 

tänka sig att det finns beslutsfattare, som är så till den grad känsliga 

för missnöje, att de ser varje missnöjesyttring soa "kritisk" för parti-

sammanhållningen. Så snäva toleransmarginaler skulle uppenbarl igen vara 

negativa för partiledningen och bl.a* "tvinga" den att ägna en oproportio

nerligt stor del av sin tid åt att "pacificera" den interna arenan. Men 

det extrema och hypotetiska exemplet erinrar ändå om att det kan finnas 

variationer mellan partierna} och förmodligen också inom ett och samma 

parti vid oliks, punkter pä tidsaxeln. Därtill kominer vidare att den rela

tiva kanaleffektiviteten inte är given en gång för alla. Den kan förskju

tas både medvetet och omedvetet. Partiledningen kanske finner att parti-

x) Annus Kanaleffektiviteten anses vara ett mindre subjektivt kriterium, 
eftersom bedömningen av vad, som är effektivt eller inte, bestäms 
av yttre faktorer i större utsträckning än t.ex. en bedömning av 
vad, som strider resp. inte strider mot partiets program. 
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cipationsnivån är oroande låg och ökar därför karialkapaciteten på andra 

håll» Kanaleffektiviteten kan självfallet också förändras som en konse

kvens av besluti som fattas med tanke på andra mål» Man kanske går in för 

en besparingskampanj och. soia ett led i dan drar in på antalet ombudsmänj 

något, som i sin tur innebär att det sker en minskning i medlemmarnas 

potentiella kontaktpunkter med partiet. Variationsmöjligheterna är emel

lertid inte uttömda i och med detta» Ett och. samma krav i en och samma 

kanal kan komma att bedömas olika beroende på omständigheterna! Man be

höver knappast göra några fantasifulla antaganden för att inse att det 

verkligen är en möjlighet att räkna med. Den ansamling» som äger rum in

för ett allmänt val, ligger naturligtvis närmast till hands som förkla

ring till det fenomenet. Men det finns också annat att peka på. Om parti-

sammanhållningen är tillfredaställande redan från början, ser ledningen 

kanske inte så allvarligt på att det förekommer en del gny i leden. Om 

utgångsläget däremot uppfattas som kritiskt, ser man sannolikt betydligt 

allvarligare på de nya missnöjesyttringar, som eventuellt ger sig till 

känna. Det kan t.O.JR. hända att den kritiska punkten generellt sett lig

ger lågt ned på skalan. Förklaringen därtill står inte nödvändigtvis att 

finna i att beslutsfattarna har en låg toleransnivå för missnöje över

huvudtaget. Den kan mycket väl bestå i att opinionsläget i partiet på

verkas av en s.k. "band-wagan"effekt. En synpunkt, som redan vunnit viss 

spridning, vinner därefter ytterligare terräng, ännu snabbare. Det säger 

sig självt att beslutsfattarna under de omständigheterna har anledning 

att se allvarligt på varje missnöjesyttring, som hotar att föra missnöjet 

Över den tröskel, bakom vilken det blir fråga om en accelererad spridning. 

I och med att sådana gruppeffekter förs in i bilden, grusas också förhopp

ningen att det, åtminstone temporärt, skulle gå att lokalisera en enda 

punkt, där nettobidraget till partisammanhållningen kan sägas slå över 
9) 

i negativt '* 

Föreställningen att det 3kulle finnas någon enhetlig kritisk punkt smulas 

dock sönder en gång för alla, så snart som resonemanget utvidgas till att 

omfatta andra relevanta faktorer än åen relativa kanaleffektiviteten. Vem 

är det t.ex. som artikulerar sig? Vad är det för slags synpunkter, som 

artikuleras? Hur förhåller de sig till den aktuella politiken och det 

etablerade åsikts- och handlingsmönstret? Kan de arubri c e ras- som specifika 

eller passar benämningen 'diffus' bättre? Framförs synpunkterna med någon 

särskild intensitet? Uppräkningen gör inte anspråk på att vara fullstän

dig. Syftet är enbart att peka på några av de frågor, som partiledningen 

sannolikt ställer sig, då den "räknar fram" partisammanhållningen. I det 

föregående kapitlet framhölls bl.a. att auktoritetspersonerna var speci

ellt förtjänta av beteckningen partiets mest relevanta medlemmar. Skälet 

härtill var den roll de befanns spela vid kravbearbetningen i allmänhet 
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och politiseringen x synnerhet o G m den slutsatsen är korrekt, är det 

uppenbart •rtt partiledningen har anledning att se allvarligt på de even

tuella missnöjesyttringar, son härrör friu andra auktoritetspersoner i 

partiet} detta alldeles oberoende av vii-.a. fora, son de senare använder 

sig av. In sådan bedömning kan självfallet också vara betingad av mora

liska överväganden. Partiledningen uppfattar det, helt enkelt, soia okol

legialt att en auktoritetsperson överhuvud taget ifrågasätter den r--i~ 

samma" linjen, ii ven partiarbetarna och en del aktiva; medlemmar kan bedö

mas pä liknande grander} ehuru förmodligen mindre "strängt". De andra 

kriterierna är inte heller svåra att motivera. Ju mera specifike» krav, 

son det är fråga osi} ju mera de strider mot politiken och programmet} och 

ju mera intensivt de omfattas, desto mera negativt blir troligen partiled

ningens omdöme om dem. Det följer av den analys, som gjordes i anslutning 

till att medle&sartikuleringen avhandlades. Huvudproblemet ligger inte 

heller i att finna teoretiska motiveringar för de angivna kriterierna, 

utan består självfallet i att tillämpa dem empiriskt. 

De flesta av problemen går visserligen att lösa} åtminstone principiellt-, 

Grundförutsättningen är att man skaffat sig inte bara en, utan fiere, re

ferenspunkter genom enkät- eller intervjuundersökningar bland auktoritets

personerna} då framför allt den centrala ledningen. Vilket nettobidrag 

tillskriver man en medlem, en partiarbetare eller en auktoritetsperson, 

som ofta, ibland resp. sällan ger uttryck för missnöje på partimötena.? 

Blir bedömningen annorlunda, dä kraven är specifika} livligt omfattade 

resp. stridiga mot programmet? Sker det några förändringar i bedömningen} 

då ett allmänt val står för dörren eller partisammanhållningen redan ar 

dålig? Samma frågebatteri kan därefter tillämpas, på andra artikulerings-

mönster än medlemsaktiviteten, varvid såväl "rena" som "blandade" kate

gorier kan beaktas. Resonemanget behöver dock knappast föras längre än så, 

för att det skall stå klart att den skisserade lösningen enbart är en 

principlösning utan ens minimala förutsättningar att kunna genomföras. 

Frågebatteriet är mycket omfattande och borde i själva verket göras ännu 

mera omfattande, oa alla tänkbara kombinationer skall tas med. Frågorna 

är därtill ofta av tvivelaktigt värde} åtminstone intill dess att de cpe-

rationaliserats. Men inte ens det torde vara tillräckligt. Hur skall man 

t'.ex. kunna gardera sig mot att respondenten och forskaren gör olikartade 

bedömningar av vad, som menas med dålig partisammanhållning? Sist men inte 

minst} de föreslagna frågorna, må vara hur teoretiskt välmotiverade som 

helsti De torde ändå inte passa in särskilt bra i beslutsfattarnas refe

rensramar, utan framstår säkert som "akademiska" i det ordets sämsta be

märkelse. Här kan dessutom också erinras om att det finns anledning att 
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ställa sig tvivlande till uppriktigheten i de svar, con auktori t etspero on-

erna eventuellt lämnar» Situationen blir inte heller mycket ljusare, ca 

unders ökningen anpassas till beslutsfattarnas föreställningsvärld och ges 

en aakroprägel• Man måste ända konfrontera respondenterna ned ett otal 

alternativ, sä länge som alla tänkbara variabler tas med« Hur ser de t.ex» 

pä 'partisaaxaanhSllningen, då det inte finns några andra tecken på missnöje 

än en nedgång i aktivitetsnivån? Hur ställer de sig â andra sidan till ett 

läge, där det inte rapporteras missnöje frän annat häll än de effektiva 

kanalerna, t.ex. frän partiaötena? osv. 

I praktiken finns det enbart två gångbara lösningar» Undersökningen kan 

t.ex. bantas ned till att enbart avse effekterna av de alternativa arti-

kuleringsmönstren» Man nöjer sig, med andra ord, med att ställa den allra 

första frågan till beslutsfattarna, och företal" därefter en enkät- eller 

intervjuundersökning bland medlemmarna i syfte att fä fram intresseöver-

ensstämmelse och artikuleringsdata» Gm man bara har tillgäng till effek

tivitetsdata, kan san sedan sluta sig till vad, som fordras för att enbart 

sporadiskt framförd kritik till partiet, skall väga lika tungt som aktivt 

framförd kritik. Alternativt kan inan t.o.a. slopa be slutsfattarunders ök

ningen helt och hållet och utgå från att beslutsfattarnas bedömning av 

artikuleringen enbart återspeglar kanaleffektiviteten. Partimedlemskapet 

kan med relativ tillförsikt behandlas som en konstant. Bet problematiska 

med ett sådant förfaringssätt ligger däri att den kritiska punkten kommer 

att definieras utifrån. Men det är tillräckligt drastiskt för att motivera 

förhållandevis invändnings!'ri» Mågra av de gjorda begränsningarna kan så

lunda ges acceptabla teoretiska motiv. Inte ens auktoritetspersonerna tor

de nämligen ha sä fullständiga informationer, att de kan göra annat än 

punktvisa uppskattningar av sådant som specificitet och intensitet. Efter

som det är auktoritetspersonerna, som står i centrum här, har det rimligen 

också mindre betydelse att de faktorerna inta beaktas. Men begränsningar 

i förhållande till principlösningen är det naturligtvis fortfarande fråga 

om. Den andra lösningen är mera tidsödande och går ut på att ett parti 

studeras under en längre period; då helst med avseende på alla de i samman

hanget relevanta faktorenia« Genom att samtidigt undersöka om partiledning

en sätter in flera eller färre åtgärder på den interna arenan, alltefter

som det sker förändringar på dessa faktorer, kan man rimligen bilda sig 

en uppfattning om vilka faktorer, som påverkar partiledningens uppfattning 

om partisammanhållningen. På så 3ätt erhålls hållpunkter, som kan användas 

för åtminstone tentatila utsagor om den eller de kritiska punkter, där 

partisammanhållningen upphör att vara positiv. Det bör dock understrykas 

till utformning är lösningen, för övrigt, 



att undersökningsresultaten inte kan ges någon generell räckvidd med 

mindre än att undersökningen utförs pä ett flertal partier, helst vid 

flera på varandra följande tidpunkter. 
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Nothänvisningar till Kap« 8 

1) Ett negativt stödvärde kan visserligen låta bli att "färga av sig" 
på de andra stödobjekten. Men det förutsätter att ett antal rätt 
specifika villkor är uppfyllda. Se Kap. 7» underavsnittet 7*2.2 
om det långsiktiga perspektivet, sid. 201-208 i denna avhandling. 

2) Avsnittet om medlemssanktioner i Sjöblom, sid. 19O-I91» är uppen
barligen genomsyrat av ett sådant synsätt. Där talas om "passiv 
opposition" i termer, som enbart är tillämpliga på de medlemmar, 
som tidigare varit aktiva. Den tolkningen bestyrka, för övrigt, 
av ett senare avsnitt om relevanta resp. icke relevanta medlemmar. 
Se därom Sjöblom, sid. 197» 

5) Se t.ex. Epstein, sid. 112-118 och MacKenzie, sid. 253-259» 545-549* 

4) Det är överhuvudtaget svårt att föreställa sig ett positivt eller 
negativt personomdöme, som är oberoende av hur personen i fråga 
beter sig. En sådan situation skulle uppenbarligen strida mot rationa
litetsantagandet och andra därmed förknippade verklighetsföreställ
ningar $ då särskilt antagandet att "verkligheten" inte är ogenom
tränglig. Se äärom sid. 205 (nothänvisning 17) i denna avhandling. 

5) Uttryckt i samma törmer som i Kap. 4» avsnittet 4»5» är det fråga 
om att skaffa fram icke perceptionsdata om de olika stödobjekten. 
Se sid. 96-100 i denna avhandling. 

6) Det resonemang om objektiv intresseöverensstämmelse, som fördes i 
Kap. 4, underavsnittet 4*3*2, sid. 74-80 i denna avhandling, är 
naturligtvis analogiskt tillämpligt här. En medlem, som baserar 
sitt ställningstagande till exempelvis programmet på ett korrekt 
verklighetsunderlag, kan sålunda tillskrivas objektivt stöd. För
faringssättet bygger på att man tar fasta på en av ett flertal 
förutsättningar för objektiv intresseöverensstämmelse och/eller 
stöd} och medger följaktligen inte att man identifierar de felslut, 
som hänger samman med att respondenterna misstar sig om sina egna 
resp. värdesystem. 

7) Både Deutsch, The Analysis..., sid. 79-86 och Snyder m.fl., uppsats 
i Snyder m.fl. (red.)i Foreign Policy Decision-Making, sid. 99-103» 
tillhör dem, som erinrar om förekomsten av sådana restriktioner vid 
beslutsfattandet. 

8) Brzezinski, sid. 386-390, menar t.ex. att detta är ett utmärkande 
drag för den sovjetiska beslutsprocessen. 

9) Om gruppeffekter se Morris Rosanberg, sid« I6O-I67» 

10) Förfaringssättet strider uppenbarligen mot värderelativismen i det 
att forskaren uttalar sig om auktoritetspersonernas mer eller mindre 
subjektiva bedömningskriterier, utan att resonemanget dessförinnan 

• fö rankrats empiriskt. För en kortfattad sammanfattning åv de centrala 
tankegångarna i värderelativismen hänvisas till Rasmussen, sid. 
28-31. 



2. AO 

9. PARTILEDNINGEN SOM AKTÖR - EN SAMMANFATTNING MED TONVIKT PÅ 

MEDLEMSAKTIVITETEN 

Easton har tidigare kritiserats för att han bortser från de personer, 

soia i varje givet ögonblick verkar inom resp. för systemet. Här har däre

mot hela framställningen genomsyrats av ett aktörsresonemang. Sålunda 

har partiledningen från början antagits sträva efter att påverka skeendet 

i partiet i sin egen favör? och har analysen utförts mot den bakgrunden. 

En konsekvens därav är emellertid att kommentarerna om partiledningen 

blivit utspridda över hela avhandlingen; och det har därför befunnits 

lämpligt att här, så att säga, dra ut kontentan av det aktörsresonemang, 

som förts i det föregående. 

När partiledningen inledningsvis tillskrevs den övergripande målsättningen 

att påverka den "auktoritativa fördelningen av värdenmsd giltighet för 

samhället" x lör partiet föiraånlig riktning, erhöll de övriga målen däri

genom automatiskt en sekundär ställning. Annorlunda uttryckt; de uppfatta

des som restriktioner på partiledningen beaktansvärda enbart i den ut

sträckning, som de bidrog till att förverkliga det övergripande målet. 

Några av de sekundära målen, däribland systemöverlevnaden, antogs rentav 

kunna ligga på ett omedvetet plan hos beslutsfattarna. Den teoretiska in

riktning, som det här arbetet har, medger visserligen inte att sådana an

taganden blir föremål för empirisk prövning. Men allt talar för att på

ståendet är hållbart; och att systemäverlevnaden sällan eller aldrig är 

något relit problem för auktoritetspersonerna i partiet. Systemet utsätts, 

för all del, för en hel del påfrestningar på stödsidan''Stödvärdena kan, 

kort sagt, försämras på både djupet och bredden. Men det är knappast tro

ligt att partiet någonsin konfronteras med en irreversibel trend. De me

kanismer, som "skyddar11 partiet mot minskat stöd, på djupet och/eller 

bredden, är, helt enkelt, för många och för effektiva för att system-

sammanbrottet skall framstå som ett reellt alternativ. Partisammanhåll

ningen, som kräver mera stöd än systemöverlevnaden, har, för övrigt, inte 

heller befunnits vara hotad annat än i undantagsfall. Ett negativt stöd-

värde på ett objekt får ju sannolikt inte några omedelbara "överspill-

ningseffekter"; beroende på att det ofta finns ett redan grundlagt stöd, 

som först måste brytas igenom, och på att "verkligheten" normalt inte 

inregistreras i ett sammanhang. Auktoritetspersonerna kan därtill sätta 

in en rad åtgärder, symboliska eller ej, som alla bidrar till att stöd

värdena upprätthålls på en hög nivå både individuellt och generellt. Dit 

hör allt från appeller om partisammanhållning till aktioner, vars syfte 
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är att förhindra att obekväma synpunkter förs ut till medlemmarna i gemen. 

Systemöverlevnaden iiar därför karaktär av teoretisk, men knappast empi

riskt aktuell referenspunkt. Därmed tas också udden av den kritik, som 

den engelske statsvetaren W.J.M. MacKenzie riktar mot Easton, då han be

skyller honom för att via systemanalysen komma tillbaka till samma equi-

libriumresonemang, som han tog avstånd från redan i sin bok "The Politi
li ) 

cal System", 1953 . MacKenzie har visserligen rätt såtillvida att det 

ena påminner om det andra. "Verkligheten" uppfattas i båda fallen som ett 

system av inbördes beroende komponenterj och systemet antas tilllika "ten

dera mot" ett slags jämviktsläge. Hos Easton fungerar uppenbarligen krav, 

stöd och beslut som huvudvariablerfoch föreställningen att systemet bry

ter samman, om inte dessa variabler håller sig ovanför vissa minimigrän

ser, kan sägas vittna om ett jämviktsresonemang. Men därvid upphör också 

likheterna med de"equilibriummodeller, som Easton tidigare polemiserat 

mot. Hans syfte är inte att konstruera en formaliserad modell för det po

litiska systemet, utan att utifrån ett någorlunda väl avgränsat synsätt 

formulera en begreppsapparat och ställa upp ett antal hypoteser om poli

tik i allmänhet. Därför har det också mindre betydelse var de "kritiska" 

punkterna ligger; eller om systemet, såsom i det här fallet, normalt hål

ler sig ovanför dem. 

Partiledningen antogs även ha intresse av att slå vakt om partiets ställ

ning som massparti. Men inte heller det är något, som auktoritetspersoner

na torde behöva ägna någon större uppmärksamhet, utan den målsättningen 

kan liksom den föregående ligga på ett omedvetet plan under merparten av 

tiden. Så länge som medlemskapet uppfattas som ett sätt att artikulera 

intresseöverensstämmelse och stöd, är det inte troligt att partiet drabbas 

av någon total medlemsförlust. Medlemsaktiviteten är visserligen mera prob

lematisk, eftersom den varken är eller av auktoritetspersonerna kan fram

ställas som ett självklart sätt att ge uttryck för stöd. Men det torde å, 

andra sidan knappast vara svårt för auktoritetspersonerna att upprätthålla 

medlemsaktiviteten på en tillfredsställande nivå. Den punkt en är visser

ligen socialt definierad} och beror således på vilka normer, som gäller 

för det politiska partiet och det övergripande system, där.det verkar. 

Men auktoritetspersonerna kan uppenbarligen påverka både innehållet i 

och tolkningen av de normerna; och torde sannolikt inte sätta aktivitets

normen så högt, att den kan uppnås endast med svårighet eller får negativa 

konsekvenser för t.ex. partisammanhållningen. Den absoluta nollpunkten, 

där ingen medlem är aktiv, har därtill närmast karaktär av hypotetiskt 
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extremfall:. Förmodligen finns alltid en kärntrupp aktiva. Deras mötes

närvaro, motionsaktivitet m.m. må sedan vara betingad av starkt politiskt 

engagemang, karriärlystnad, subjektivt upplevt inflytande eller något 

annat. Auktoritetspersönerna saknar inte heller förutsättningar att vid 

behov höja närvarofrekvensen. Så kan de t.ex. vädja om parti sammanhåll

ning och antingen direkt eller indirekt uppmana medlemmarna att visa sin 

solidaritet med partiet genom att infinna sig på mötena. Ett annat alter

nativ består i att göra k: edl eins sammankomst eiTia attraktiva även i andra 

avseenden än de rent politiska. "Trivselaftnar" eller regelrätt estrad-

underhållning kan exempelvis anordnas i omedelbar' anslutning till parti-

mötena. "Trycket" på auktoritetspersonerna mildras slutligen av att alla 

medlemsmöten knappast är lika väsentliga för de» "demokratiska" legitime

ringen. I det avseendet intar nomineringsmötena, då medlemmarna utser 

partiets kandidater till parlament, regionala fullmäktige! or sam") ingår m.m., 

en uppenbar särställning. En ofta återkommande observation är också att 

partierna "lever upp" inför de allmänna valen. Av en nyligen utförd svensk 

undersökning framgår vidare att nomineringsmötena är relativt sett välbe

söktas och att det finns ett visst mätt av medlemsmedverkan i så gott som 
3) alla led i nomineringsprocessen De observationerna kan självfallet 

göras till föremål för skiftande tolkningar. Men det ligger nära till hands 

att se dem som ett uttryck för att auktoritetspersonerna i partierna med

vetet satsar på att få en så bred förankring för nomineringsbesluten som 

möjligt; och därigenom ta udden av eventuella beskyllningar för "boss-

välde", "elitstyre" m.m. Sett ur partiledningens synpunkt har det till 

sist förmodligen mindre betydelse att aktivitetsnivån är "låg" på sina 

håll. Man kan rentav föreställa sig att ett flertal lokala partiorganisa

tioner "avtynar", utan att det avsätter några spår på den allmänna till

tron till den "demokratiska"legitimeringen. Därför finns det inte heller 

någon anledning att sluta upp bakom Epsteins hypotes att masspartiet spe

lat ut sin roll; och sannolikt kommer att övergå till att bli mera lös-

ligt organiserat såsom exempelvis kaderpartiet. Det är visserligen möj

ligt att ett parti drabbas av stora medlemsförluster, som i och för sig 

inte är något tecken på missnöje. De medlemmar, som lämnar partiet, kanske 

anslöt sig av andra skäl än önskemålet att markera sin uppslutning bakom 

politiken. De kan, för att peka på ett annat tänkbart skäl, ha anslutit 

sig på grund av sympati med partiets ståndpunkt i en tillfälligtvis aktuell 

tvistefråga och "glider" därför ur partiet, när den frågan förts bort från 

dagordningen. Av liknande skäl kan man föreställa sig medlemsaktiva, som 

lämnar partiet, utan att för den skull hysa något missnöje med partiet. 



Men varken det ena eller det andra torde förekomma i så stor utsträckning, 

att partiet, lielt enkelt, "dör" som massparti. Den partipolitiska aspek

ten är säkerligen en mycket betydelsefull, om inte rentav den mest bety

delsefulla, faxtorn bakom det individuella beslutet att överhuvudtaget 

gå med i ett parti; och beslutsfattarna i partiet har all anledning att 

underblåsa föreställningen att även ett passivt medlemskap är väsentligt 

i det att det markerar uppslutning bakom partiet. Att de medlemsaktiva 

skulle "svepas bort" i någon våg av likgiltighet inför sin verksamhet i 

partiet ter sig inte heller särskilt sannolikt; allra minst mot bakgrund 

av de egenskaper, som med stöd av empiriska undersökningar tillskrivits 

de aktiva medlemmarna. Så länge som varken medlemmarna eller beslutsfat

tarna ifrågasätter den formella medlemsanslutningen och den "demokratiska" 

legitimeringen, är det inte troligt att partiet försvinner som massparti 

annat än som en konsekvens av ett totalt systemsammanbrott. Om auktori

tet sper son erna mot förmodan skulle försöka göra partiet till något annat 

än ett massparti, är det t.o.m. mögligt att de själva faller offer för 

de "demokratiska" mekanismer, som de strävar efter att upphäva. Om inte 

annat, skulle sannolikt de aktiva medlemmarna, som rimligen har ett s.k. 

"vested interest" i tingens nuvarande ordning, komma att sätta sig till 

motvärn mot sådana ansatser. 

Inget av de mål, som den centrala ledningen tillskrivits huvudansvaret för, 

kan förverkligas, utan att det förekommer ett kontinuerligt informations

flöde mellan auktoritetspersonerna och medlemmarna eller vice versa. På 

kort sikt kan visserligen antecipationstekniken vara tillfyllest för att 

beslutsfattarna skall kunna åstadkomma intresseöverensstämmelse bland med

lemmarna. Men i det långa loppet är det så gott som uteslutet att ante— 

cipationen fungerar, om den inte föregåtts av några kontakter med medlems

kår©!. De kontakterna kan i och för sig äga rum på olika sätt. De kan vara 

direkta eller indirekta; formaliserade eller icke formaliserade. Men alla 

slags kontakter är för den sìculi inte lika funktionella med avseende på 

partiledningens målsättningar. Det här teoretiska arbetet tillåter natur

ligtvis inte någon uttömmande utvärdering av de alternativa kontaktvägarna 

mellan medlemmarna/beslutsfattarna. Men mycket tyder på att' den interna 

artikul ering en, som är både direkt och rela"tivt formaliserad, har en del 

komparativa fördelar. Ett krav, som artikuleras den vägen, har rimligen 

ett begränsat antal blockeringsfaktorer att passera, innan det når fram 

till de relevanta beslutsfattarna i systemet. Av bl.a. den anledningen har 

också de internt axtikulerade kraven tidigare tillskrivits den relativt 

sett bästa effektiviteten, dvs genomslagskraften. För auktoritetspersoner
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na har de den positiva egenskapen att de når fram till partiet utan att 

ha passerat genom några mellanhänder. Risken för förvrängningen är så

ledes minimerad. Den externa artikuleringen, som är både indirekt och 

sannolikt ock3å föga formaliserad, kan visserligen inte utdömas i ett 

sammanhang. Det är som sagt möjligt att en synpunkt, som framförs i någon 

av de externa kanalerna, är lika effektiv, om inte mera effektiv, som 

andra krav. Det beror i så fall på att synpunkten "snappas upp" och snabbt 

förs in i en i förhållande till de relevanta beslutsfattarna "kort" kanal. 

En auktoritetsperson i partiet kanske råkar lyssna till ett samtal mellan, 

två för honom obekanta personer; och den vägen fångar upp något externt 

artikulerat krav på partiet och/eller det politiska systemet. Andra struk

turer än partiet kan självfallet också "suga till sig" kravet och vidare

befordra det till de vederbörliga auktoritetspersonerna i partiet. Det 

finns flera varianter på samma tema. Men varken det ena eller det andra 

torde vara representativt för normalfallet. Det är t.ex. inte troligt att 

intressegrupperna m.m. är bättre ägnade än partierna att fånga upp de syn

punkter, som artikuleras utanför det egna kommunikationssystemet. Alla så

dana strukturer har, för övrigt, inte heller intresse av att i förekomman

de fall "slussa in" de kraven i partiets kommunikationssystem; och även 

om så skulle vara fallet, är det för den skull inte givet att kraven i 

fråga kommer in i den "korta" kanal, som är erforderlig för att det skall 

gå att kompensera för den ursprungliga tidsutdräkt en. Att slumpfaktorn 

skulle favorisera det externt artikulerade kravet, såsom förutsattes i 

det första exemplet, kan bedömas som ännu mera osannolikt. På de grunderna 

vågar man också anta att den för partiet externa artikuleringen är en för

hållandevis osäker informationskälla för auktoräfctspersonerna. Ett krav, 

som artikuleras i någon sådan kanal, måste ju, ceteris paribus, gå igenom 

ett antal mellanhänder, innan det ens når fram till den punkt, där det in

ternt artikulerade kravet kan börja sin vandring genom partiets eget kom

munikationssystem. 

Den centrala ledningen kan mot den bakgrunden antas ha intresse av att slå 

vakt om den interna artikuleringen, däribland även mfedlemsaktiviteten. Det 

vore emellertid en något förhastad slutsats. Den föregående analysen har 

tvärtom pekat på en rad förhållanden, som rimligen gör att auktoritets

personerna intar en minst sagt ambivalent hållning gentemot medlemsaktivi

teten. De krav, som artikuleras den vägen, urskiljer sig ju sannolikt från 

mängden; då även från andra internt artikulerade krav; genom att vara spe

cifika. De regelbundet medlemsaktiva har därtill befunnits ha ett antal ur 

auktoritetspersonernas synpunkt mindre positiva egenskaper. Så beskrivs 



de som programorienterade, välinformerade och politiskt engagerade. Av 

sådana uppgifter kan man visserligen inte sluta sig till hur orsakskedjan 

ser ut. Det är möjligt att personer med de ovan nämnda egenskaperna dras 

till medlemsaktivitet. De är, med andra ord, med på partimötena på grund 

av ett starkt politiskt engagemang? håller sig därför välinformerade och 

formulerar sina krav i enlighet därmed. Det är också tänkbart att själva, 

medlemsaktiviteten befrämjar, rentav orsakar, dessa egenskaper. Kraven 

blir då specifika, därför att det är i överensstämmelse med de konventio

ner, som reglerar beteendet på medlemsmötena. Medlemmarna blir vidare väl

informerade, därför att de tar del av det informationsutbud, som de bl.a. 

får på medlemsmötena} och de blir programorienterade, därför att politiken 

ofta förklaras och försvaras i de termerna och därför att de kommer att 

umgås med personer, som redan är programidentifierare. Förmodligen befin

ner sig "verkligheten" någonstans mellan dessa alternativa förklarings

modeller. Men redan det är sannolikt tillräckligt för att beslutsfattarna 

skall hålla sig avvaktande gentemot medlemsaktiviteten i allmänhet$ och i 

synnerhet mot en höjning av participationsnivån. Om det sker ett nytill

skott av aktiva medlemmar och de medlemmarna med tiden tillägnar sig sam

ma egenskaper, som enligt partiundersökningarna nu kännetecknar de aktiva, 

får ju partiet rimligen vidkännas ökade påfrestningar på partisammanhåll

ningen med allt vad det kan leda till. Slutsatsen följer av att medlemmar 

med de angivna egenskaperna löper rätt stor risk att "komma på kant" med 

partiet. De är och håller sig välinformerade; och blir därför snart på 

det klara med, om och när deras krav utsätts för blockering. De kraven 

torde dessutom mera ofta än sällan vara sådana, att beslutsfattarna måste 

"tunna ut" dem, eventuellt eliminera dem helt och hållet, för att partiet 

inte skall förlora sin attraktionskraft på andra medlemmar och/eiler väl

jare. Av de skälen kan det vara fördelaktigt för den centrala ledningen 

att bygga ut de andra kanalerna till medlemmarna} hellre än att satsa på 

att höja participationsnivån utöver vad, som bedöms erforderligt ur "demo

kratisk" synpunkt. Så kan man t.ex. öka antalet ombudsmän och då särskilt 

understryka den "uppsökande" sidan av deras verksamhet. Därigenom ökar ju 

ledningens förutsättningar att bilda sig ett rättvisande omdöme om med-

lemsopinionerna, samtidigt som den slipper drabbas av någon- större minsk

ning av handlingsrummet. Påståendet skall självfallet ses mot bakgrund av 

det resonemang, som tidigare förts om de alternativa kontaktvägarna mellan 

medlemmarna och auktoritetspersonerna. Där framhölls bl.a. att många av de 

medlemmar, som har direkta kontakter med auktoritetspersonerna, förmodligen 



inte är medvetna om sin egen roll som partimedlem i det att de inter-

agerar med auktoritetspersonen i .fråga. Följaktligen uppfattar de sanno

likt inte heller blockeringen lika snabbt och med samma intensitet som 

de vanemässigt aktiva medlemmarna. De lämnar, helt enkelt, sina synpunkter 

på politiken, utan att för den skull kräva, eller kanske ens förvänta sig, 

att de skall åtgärdas; och ger därigenom, åtminstone kortsiktigt, stor 

handlingsfrihet åt den centrala ledningen. Det måste emellertid understry

kas att en medveten satsning i enlighet med dessa riktlinjer sannolikt stö 

ter på en hel del svårigheter; huvudsakligen av psykologisk natur. De lo

kala auktoritetspersoner, som skulle ha att verkställa en dylik plan, har 

förmodligen ett perspektiv på tillvaron, som nära ansluter till de uppfatt 

ningar, som är gängse bland de aktiva medlemmarna. Därtill kommer att de 

har förtroendeposter i den lokala partiorganisationen; och kan av den an

ledningen ha svårt' att acceptera en avsiktlig nedtoning av de mekanismer, 

som de härleder sin egen ställning ur. 

I inledningskapitlet framhölls att analysen i det här arbetet underlätta

des av att det inte förelåg några motsättningar mellan de generaliseringar 

som trots allt finns om beteendet i politiska partier. Försiktighetsvis 

gjordes dock det förbehållet att det förhållandet mycket väl kunde hänga 

samman med att det inte varit möjligt att gå igenom hela den potentiellt 

relevanta litteraturen om politiska partier. Här finns ingen anledning att 

rucka på varken det ena eller det andra påståendet. Däremot är det på sin 

plats att erinra; och det i konkreta ordalag; om de begränsningar på ana

lysen, som är en direkt konsekvens av den ringa kunskapen om beteendet i 

partier. Det har, kort sagt, många gånger varit nödvändigt att avsluta ett 

resonemang med det i och för sig dystra konstaterandet att det på denna 

analysnivå inte var möjligt att göra ett uttalande till förmån för den ena 

eller den andra hypotetiska generaliseringen. Det har inträffat varje gång 

analysen snuddat vid värdesystemen och deras tänkbara innehåll, men före

kommer också i andra sammanhang. Ur den aspekten har aktivitetsproblemati

ken ett speciellt intresse, eftersom resonemanget där förts till en punkt, 

där det inte varit möjligt att "slita tvisten" mellan två delvis ofören

liga slutsatser. De aktiva medlemmarna har å ena sidan betecknats som en 

riskgrupp för partiet. Å andra sidan har medlemsaktiviteten sagts vara pre 

mierad i den bemärkelsen att de krav, som förs fram på medlemsmötena, till 

skrivits stor genomslagskraft. De båda påståendena är inte nödvändigtvis 

oförenliga med varandra. Här medlemsaktiviteten antogs vara premierad, be

rodde det tvärtom bl.a. på att medlemsaktiviteten tidigare betecknats som 

en riskfaktor för partiet i det att de aktiva lätt "kommer på kant" med 



partiet. Men här finns dock ett problem: Om medlemsaktiviteten är premie

rad, ar det då verkligen rimligt att uppfatta medlemsaktiviteten som en 

fara för partisammanhållningen? Innebär inte premieringen snarare att de 

aktiva har alla förutsättningar att uppleva positiv intresseöverensstäm-

melae med partiet? Frågorna är i och för sig berättigade, men misaar ändå 

huvudpoängen bakom argumentationen. Det är i princip likgiltigt, om med

lemsaktiviteten är den mest favoriserade av alla kontaktvägar mellan med

lemmarna och beslutsfattarna; och om de aktiva som en följd därav upple

ver en kraftigt positiv intresseöverensstäxamelse med den förda politiken. 

De utgör ändå en riskgrupp, så länge som resultatet är avhängigt av att 

auktoritetspersoneraa ägnar dem den relativt sett största uppmärksamheten. 

Resonemanget är således hypotetiskt? något, som emellertid inte betyder 

att det är empiriskt oåtkomligt Däremot kan med rätta invändas att reso

nemanget inte medger några säkra slutsatser om medlemsbeteendet. Ett fler

tal reaktioner är tänkbara; och därtill lika tänkbara; även inom ramen för 

den ovanstående verklighetsbeskrivningen. Den förmånsbehandling, som de 

aktiva medlemmarna åtnjuter, är förmodligen enbart relativ; och kan följ

aktligen inte tillskrivas någon effektivitet annat än mot bakgrund av ett 

antal specifika antaganden; då framför allt om värdesystemen. Hur hög är 

t.ex. aspirationsnivån? Hur central är den aktuella frågeställningen? Hur 

starka inslag av exempelvis partiidentifikation finns det; och hur stor 

roll spelar det subjektiva inflytandet? Ju lägre aspirationsnivån är, ju 

mindre central den aktuella frågeställningen är osv, desto större förut

sättningar är det rimligen för att de aktiva medlemmarna skall låta sig 

nöja med den relativa premiering, som deras krav sannolikt får. 

Det saknas visserligen data om hur medlemskåren förhåller sig med avseende 

på de variablerna. Men det vore uppenbarligen orealistiskt att förvänta 

sig något enhetligt mönster; ens bland de aktiva medlemmarna. Alla aktiva 

är förmodligen inte programidentifierare och alla sätter förmodligen inte 

heller lika stort pris på exakt samma aspekter av programmet, m.m. Det vore 

därför felaktigt att tala om medlemsaktiviteten, som om den utgjorde en 

entydig restriktion på partiledningen. Annorlunda uttryckt; det är inte 

rättvisande att med en analogi från bildspråket föreställa sig ledningen 

såsom omgiven av ett antal punkter, var och en mer eller mindre långt bort 

och var och en markerande de förväntningar, som medlemmar eller grupper av 

medlemmar hyser på partiet. "Verkligheten" svarar i stället närmast mot 

en flerdimensionell figur, där alla medlemmar har en gemensam fond av för

väntningar, men där toleransen gentemot ledningen varierar inte bara mel

lan medlemmarna, utan även inom en och samma medlem, beroende på vad det 
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är fråga om. Även om de programo rienterade har det relativt sett mest 

snäva toleransområdet, vilket i och för sig inte är någon självklarhet, 

ger de således ledningen ett förhållandevis stort spelrum i kraft av sin 

egen "oenighet" och samhörighet med andra medlemmar, fill och med de med

lemmar, som önskar sig en mera profilerad politik, torde alltid kunna hit

ta något positivt i ledningens beslut och åtgärder, så länge som dessa lig

ger inom ramen för den för alla eller flertalet medlemmar gemensamma fon

den av förväntningar. Därtill kommer också att även de aktiva måste förut

sättas vara mottagliga för de "skyddsmekanismer", varom det varit tal i 

det föregående. Många av dem torde rentav fungera särskilt väl på de akti

va, eftersom de i många fall är programidentifierare. I ett "ytterlighets

parti" torde det förhållandet ge speciellt god utdelning, eftersom många 

av de missnöjda förmodligen inte har något reellt alternativ till det egna 

partiet. Den känsla av inflytande, dvs det subjektiva inflytande, som sanno

likt är en konsekvens av medlemsaktivitet och partiarbete m.m., kan, för 

övrigt, ses som en speciell "skyddsmekanism", som här läggs till de övriga. 

Den centrala partiledningen har därför knappast någon anledning att f r u k> 

t a för medlemsaktiviteten} varken för den nuvarande "låga" medlemsakti

viteten eller en eventuellt förhöjd aktivitetsnivå. Däremot har den skäl 

att se medlemsaktiviteten som en påfrestning på parti sammanhållningen med 

alla de konsekvenser det kan få för partiets förmåga att hävda sig på den 

yttre arenan; och förverkliga det övergripande målet. Här medlemsaktivitetei 

sägs vara mindre funktionell med avseende på flertalet målsättningar, be

ror det således enbart på att den har komparativa, inte absoluta, nackdelar, 
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gothänvisni&gar till Kap. 9 

1) Easton räknar visserligen med flera stressfaktorer än minskat stöd, 
men de faktorerna får förr eller senare återverkningar på stödsidan; 
och det är därför motiverat att rikta uppmärksamheten mot den. Se 
Easton, A Systems Analysis...., sid. 220-243« 

2) Den refererade kritiken av Easton, The Political System, sid. 283-
292, återfinns i MacKenzie, sid. 96-102. 

3) Brändström, sid. 166-176. 

4) Bet enklaste sättet att testa hypotesen består rimligen i att göra 
systematiska jämförelser mellan olika äLags medlemskategorier} ak
tiva kontra ett eller flera slags passiva medlemmar. Om de förra, 
under i övrigt lika förhållanden, visar sig reagera snabbare på poli
tiken än andra medlemmar, finns det uppenbarligen också fog för an
tagandet att de aktiva utgör en riskgrupp. Ett annat tänkbart alter
nativ är att penetrera auktoritetspersonernas beslutskriterier med 
hjälp av enkät- eller intervjuundersökningar. För liknande resone
mang hänvisas till Kap. 6, underavsnittet 6.2.2 och avsnittet 6.4, 
sid. 160-165 resp» 174-180. 



10» SUMMARY 

This dissertation is a contribution to the research on political parties, 

which has occupied political scientists for a very long time. Our atten

tion is focused upon the relationships between members and decision

makers in mass-parties operating in parliamentary multi-party systems} 

and the systems approach has been adopted as our frame of reference. In 

these two respects our dissertation stands out from most of the research 

on political parties« 

The subject commanded our interest for several reasons. Firstly and most 

importantlyi political scientists have treated the internal arena in a 

rather stepmotherly fashion. True, some investigations have been carried 

out» But they are generally part of a more extensive and at the same time 

rather limited project} to describe the party P in the systems S from t^ 

through tg. Briefly put, there is a lack of systematic comparative research 

on the internal party relations. We are aiming at laying the foundation 

for such projects. Secondly;! there seems to be an always recurring debate 

on party democracy within and between the political parties, fhis debate 

is often sustained by the existence of different conseptions of democracy. 

It is obviously not a political scientist's task to plead for one form of 

democracy as against another one. It is, however, perfectly legitimate 

researcfcwork to undertake a logical and empirical analysis of the reality 

perceptions that are inherent in the different conceptions of democracy. 

That is also occasionally done in this dissertation. Thirdly! the survival 

of the mass-parties has become somewhat of an issue in political science. 

French political scientist Maurice Buverger designates them as the parties 

of the futurej supporting his contention by showing that other parties had 

imitated their organizational structure* American political scientist 

Leon D. Epstein arrives at the opposite conclusion. Leaning on the very 

heavy decline in membership, which a large number of the European parties 

experienced in the 1950's and 1960's, Epstein claims that the mass-party 

has lost its importance and might be "withering away". These kinds of pre

dictions are often uncertain as well as speculative. Making such predic

tions certainly is not a primary concern for us. We do, however, dwell 

upon some of the phenomena referred to in this debate on the mass-parties. 

Thus we pay attention to fluctuations in the level of participation and 

their conceivable consequences and to alternative interpretations of the 

adhesion to a political party. 



The choice of systems analysis as our frame of reference is above all a 

reaction against the descriptive nature of the traditional research on 

political parties» As a consequence we do not as yet have a unified 

theory on behaviour in political parties. The prospects for creating such 

a theory obviously are not very bright, as long as every investigation is 

based on a conceptual apparatus of its own. Therefore we do not confine 

ourselves to making our theoretical interest explicit# We also attempt 

to sharpen and develop our tools of analysis. Our motive for paying so 

much attention to the theoretical framework is very simple, indeed. We 

want to facilitate the further use of our concepts thereby contributing 

to future theory construction! particularly on political parties, but 

also on other subsystems within a nationally defined political system. 

Systems analysis evidently is not the only conceivable approach in this 

context. But is was-considered the most suitable one for two main 

reasons. In the first place the systems approach possesses a conceptual 

simplicity that makes it easy to handle. True, this is only a comparative 

advantage. By comparison to Almond's functional approach and Snyder's 

decision-making approach Easton's systems analysis fares quite well, indeed. 

On the other hand, it is to its disadvantage when related to the power 

approach in any of its many variants. The power approach is, however, 

discarded for other reasons* Briefly put} it is neither appropriate given 

our theoretical interest nor as easy to handle as its conceptual simpli

city might imply. Its coherence or organizing power is another reason for 

choosing systems analysis as a theoretical point of departure. The com

munications 'perspective, which is characteristic of the systems approach, 

provides a broad, but coherent, framework for the analysis. However, the 

wide scope of Easton's systems analysis often amounts to a certain vague

ness! an<i it is, therefore, up to any scientist to take advantage of it 

by modifying and developing it in its relevant aspects. 

The different approaches in political science are not clearly delimited 

from one another. The functional and the systems approaches are nearly 

identical! the power and decision-making approaches often overlap to 

some extent and the same thing goes for the systems and power approaches. 

Wej therefore, hesistated a great deal before deciding to tag the label 

of systems analysis to our approach. The terminology was, however, deemed 

justified, since the communications' perspective! which is something cen

tral for Easton and all those, who make use of cybernetic trains of 

thought! serves as a unifying framework for this dissertation. 



One of our main tasks is to elucidate and, if possible, generate hypo

theses related to the four following questions« 

1) Does the interaction between members and decision-makers, parti
cularly participation, fulfil any functions, and in that case 
what functions does it fulfil, for the agreement of interest 
with the party which the members experience? 

* 

2) What are the effects of interaction between members and decision
makers, particularly participation, on the party's outputs? 

3) What are the effects of interaction between members, and decision
makers, particularly participation, on the members' support for 
the party? 

4) What relationships are there between the intra-party interactions, 
particularly participation, and the goals of the party executive? 

These questions have two features in common* They are derived from the 

over-arching theoretical interest and expressed in the language of systems 

analysis. In the final analysisf our conoepts are based on the reality 

assumptions inherent in the systems perspective« The construction of con

cepts is facilitated to a great extent, since it is possible to rely on 

Easton, Almond et al^ in several respects. Thus we sometimes make use of 

analogies, but we never lose sight of the restrictions on this procedure 

imposed by the differences in the level of analysis. Our way of generating 

hypotheses is also easy to clarify« Briefly putf it is done by drawing 

conclusions from a number of assumptions# When talking about assumptions 

we not only refer to those assumptions that constitute the foundations 

for the conceptual apparatus« We also have those generalizations in mind 

that have sprung out of previous research on political behaviour in gene

ral and on political parties in particular« These generalisations differ 

from the reality assumptions of systems approach in varying with the 

theoretical interest. In this dissertation we, therefore, make use of 

generalizations relating to the internal arena. 

If we had called a halt to our efforts after the generation of hypotheses, 

this essay would not stand out very much those of Easton, Deutsch et al. 

True, it would nevertheless have been a unique product by right of its 

theoretical interest, which differs from the issues that have generally 

inspired those devoted to empirically oriented theory« But i-t would, all 

the same, have had the weakness of not going beyond the conceptual level. 

Therefore, we decided to expand our objective to include some measurement 

problems* Thereby we focused upon the following questions* 

1) What is the best way to get at the agreement of interest with the 
party which the members experience? 
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2) How should we assess the interactions among the members» among 
thedecision-makers and between members and decision-makers? 

3) How should we assess support in general and support directed to 
the identified objects of support in particular? 

Oxir ambitions are not as limited as might be thought at first the glance. 

Every question is constructed upon a key concept. These key concepts are 

in their turn related to other concepts, which are difficult to avoid 

when tackling the key concepts* Thus it is impossible to assess, say, the 

number and frequency of the interactions without paying attention to such 

phenomena as articulation and blockage« Moreover, the key concepts are 

multi-faceted. Consequently it is absolutely necessary to indicate several 

ways of measuring the same concepts# Among other things this goes for the 

concept of support which is subdivided into two categories$ specific and 

diffuse support# 

The systems approach has been credited with a wide scope sometimes borde

ring on vagueness} and the intra-party relationships have been described 

as a subject neglected by party research# This evidently raises the ques

tion of how far a theoretical analysis can take us# With what kind of 

certainly and precision can we reply to the questions we are interested 

in? The answer to this inquiry is, like so many other things, dependant 

upon the point of reference that is chosen. When compared to laston's or 

Deutsch*s works on the political system this dissertation obviously has 

at least one advantage over themf i.e. its limited scope. The hypotheses 

that we put forth are consequently more specific than would have been the 

case, if our theoretical interest had been a different one) say, studying 

political parties, maybe even political systems, in general. In that res

pect there are no reasons to take a dark view on the possibilities ofer-

red by our analysis# 

If compared to a broadly based empirical investigation our dissertation 

does less well# But its ability to add someting substantial to its sub

ject matter should not be underestimated. The reality assumption, upon 

which the systems approach is founded, may be general and vagu*.-But their 

contours are sharp enough to allow us to reject a few logically possible 

alternatives. On such grounds we eliminate the idea that agreement of in

terest could arise without some flow of communications between the members 

and the decision-makers. For similar reasons we conclude that déficiences 

in the agreement of interest will have long run negative effects on the 

support variable# Intra-party relationships may not have oocupied political 

scientists to a large extent# But we do at least have a few generalizations 



to start off from when generating hypotheses. Among these generalisations 

is the finding that active members generally are better informed, about and 

more interested in politics than others. That is one of several proposi

tions that made us conclude that the active members consitute a high-risk 

group for the party in being more prone than others to experience negative 

agreement of interest with the party. The same generalization also helped 

us conclude that active members put relatively specific demand into the 

party. 

It would take us to far to make a detailed review of all the hypotheses 

formulated in this dissertation. Every chapter in fact contains proposi

tions that have to be considered hypothetical until empirically verified. 

We, therefore, confine ourselves to accounting for the central conclusions. 

For stylistic, but primarily for theoretical, reasons we make our survey 

from a decision-making perspective* It ia in fact one of our most basic 

ideas that behaviour in political parties cannot be understood unless the 

decision-makers are assumed to want to and, in most cases, be capable of 

intervening actively. This is, incidentally, one of the differences between 

our approach and Bastonanalysis of the political system. 

We started off by attributing a general goal to the pariy executive; to 

influence the "authoritative allocation of values for the society" in a 

favourable direction. Thereby the other goals automatically got a secon

dary status. Differently put; they were thought of as restrictions imposed 

on the party executive and worthy of attention only to the extent that 

they contributed to the realization of the general goal* Some of these 

goals, among them systems persistence, were even assumed to be relegated 

to the domain of the unconscious in the minds of the decision-makers. 

True, the system is exposed to some stress due to low or negative support; 

and the decision-makers must always count on losses of support; whether 

they be in depth or in breadth. But the party is hardly likely to be con

fronted with an irreversible trend. The faotors, which protect the party 

against dwindling support, are, simply enough, too many and too effecient 

to make a break-down look like a realistic alternative. Incidentally, not 

even party cohesion, whioh requires a great deal more support than mere 

systems persistence, was considered threatened in other circumstances 

than the exceptional ones. A negative attitude to one of the objects of 

support probably does not give rise to any immediate "spill-over" effects 

on the other objects of support. After all, most members probably have a 

reservoir of support, whioh prevents them from swinging from one extreme 

to the otheri and swift changes are also hampered by perceptual delays. 
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Moreover, the decision-makers are capable of taking measuresj be it 

symbolic decisions or notj which all contribute to maintaining the support

ât a high level, individually as well as generally. These measures range 

from appeals for party cohesion to actions aiming at preventing the mem

bers in general from getting access to "unsuitable" ideas. Systems persi

stence, therefore, is a theoretically, but not empirically, interesting 

point of departure. 

The party executive was also assumed to have an interest in safeguarding 

the party's status as a mass-party. But that particular goal does not 

require much of the executive's attention. As long as membership in the 

party is considered a means of expressing agreement of interest and sup

port, the party is not very likely to lose all its members; thereby "with

ering away" as a mass-party. Participation is more of a problem in thi3 

context, since it neither is nor can be depicted as the obvious way 

of articulating support. But, on the other hand, it should not be too 

difficult for the decision-makers to maintain the participation at a 

"satisfactory" level. The absolute aero-point, when there are no active 

members at all, is probably nothing but a hypothetical extreme. The party 

is most likely to have a hard-core of active members. These members pro

bably participate for a large number of reasons ranging from high politi

cal involvement to career ambitions. Moreover, the decision-makers do 

have some means of influencing the level of participation. Thus they can 

appeal for party cohesion and urge the members to make a display of their 

solidarity with the party by attending the party-meetings. Another alter

native consists of making participation attractive in other respects 

than the pureley political ones. Social gatherings or regular stage enter

tainment may, for instance, be organized in connexion with the party-

meetings. Finally, all the meetings are not equally important for the 

party's "democratic" legitimacy. In that respect the meetings devoted 

to candidate selection evidently occupy a strategic position. If need 

be, the decision-makers can, therefore, concentrate their efforts on 

maintaining the participation in these meetings at a "satisfactory" level. 

For all these reasons we do not extend support to Epstein's hypothesis 

that the mass-parties have lost their importance! and are likely to be 

transformed into something more loosely organized, such as cadre-parties. 

None of the goals, for which the party executive was assumed to have the 

main responsibility, can be realized unless there is a continuous flow 

of information between the members and the decision-makers or vice-versa. 

True, in the short run anticipation may be sufficient in enabling the 

deoision-makers to achieve agreement of interest among the members. But 



in the long run even anticipation is unlikely to yield a positive result 

unless it has been preceded by some kinds of contacts with the members. 

These contacts can occur in many different ways. They can be direct or 

indirect} formalized or not formalized» Everything implies that the 

internal az'ticulationj which is direct as well as relatively formalized, 

has. certain comparative advantages, à demand, which is put into the party 

by way of internal articulation, evidently gets in touch with a limited 

amount of blockage factors before reaching the relevant decision-makers 

within the system» This is, incidentally, one of several reasons why the 

internally artioulated demands were credited with the relatively greatest 

efficiency! i.e. effect on the party's outputs. For the decision-makers 

they have the advantage of reaching the party without having been trans

mitted from one outside intermediary to another one» A demand, which is 

articulated outside the party's own system of communication, must, on 

the other hand, be, mediated a great deal before even reaching the point, 

where the internally articulated demands generally can start being fed 

through the system» Prom the decision-makers' point of view they are 

consequently a rather uncertain source of communications« 

Given these inferences it might be supposed to be in the party executive's 

interest to promote the internal articulation! including participation. 

That would, however, be a foregone conclusion. In the course of our ana

lysis we did in fact run into a number of circumstances, all of which 

are likely to inspire the decision-makers with an ambivalent attitude 

towards participation» The demand^, which are put into the party by way 

of participation, probably differ from other demands} including other 

internally articulated demands} in being specific* Empirical research 

has furthermore shown that regularly active members have a number of 

characteristics that are likely to be unpalatable to the decision-makers. 

They have been found to be programmatic, well informed and to rank high 

on a political involvement scale. True, such findings do not enable us 

to unravel the causal sequence. It might be that members with the above 

mentioned characteristics are attracted to activities, such as attendance 

at party-meetings» It might also be the other way around. In that case 

participation fosters, maybe even causes, these characteristics. "Reality" 

is- probably located somewhere between these alternative explanatory models* 

But that is probably quite enough to make it reasonable for the decision

makers to adopt a careful attitude towards participation in general and 

to an increased level of participation in particular. If the party gets 

an influx of active members and these members finally acquire the same 

characteristics that are the properties of the hard-core of activists, 



the party cohesion is likely to be exposed to increased, strains. This 

conclusion.of ours is related to our previous inference that members 

with the characteristics mentioned above constitute a high-risk group 

for the party in being more prone than others to become dissatisfied. 

It might, therefore, be advantageous for the party executive to expand 

the.other channels of communication with the members} rather than trying 

to raise the level of participation beyond what is deemed necessary from 

the "democratic" point of view« Many of the members, who have face-to-

face contacts with the party's decision-makers, probably are not aware 

of the political aspects to these interactions» Therefore, they do not 

reaet as quickly and as intensely to the blockage of their demand as the 

regularly active members would do# They just communicate their political 

views to the decision-makers without demanding, maybe even without expec

ting, that something be done with respect to them. Thereby they give the 

decision-makers a large range within which to manosa vre; at least in the 

short run. 

It would, however, be unrealistic to expect the members to fall within 

clearly delimited categories. All the active members probably do not 

identify with the party's programme} and all the activists are not likely 

to value the same parts of the programme, etc. Even those, who want the 

party to adopt more of a programmatic profile, could probably find some

thing positive in the authoritative decisions and actions} provided, of 

course, that they are within the confines set by the expectations common 

to all the members. Needless to say, the active members could not be in

sensitive to the factors, which protect the system against erosion of 

support. On the contrary, some of them are likely to have a particularly 

strong impact on the active members, since many of them identify with the 

party's programme. The feeling of being influential, which is probably a 

consequence of participation, party-work etc., can in fact be thought of 

as a specific protective mechanism added to the previous factors. Thus, 

the party executive would not be justified in fearing participa

tion,} neither at its present level nor at a higher one. When we claim 

that participation is not particularly functional for the party-goals, 

we only imply that it has comparative, but not absolute, disadvantages. 

It would also take us to far to dwell in any detail upon the conclusions 

drawn in connexion with our attempts to operationalize the key concepts. 

Just as in the previous ease we will have to confine ourselves to some 

of the main results. One conclusion is particularly noteworthy. We soon 



found that any scientist, who wished to use our concepts in an empirical 

investigation, would be nearly completely dependant upon questionnaires 

being sent out to or interviews beeing carried out among the members. 

Neither agreement of interest nor support can be assessed with certainty 

unless the members are brought directly into the picture« An investigation 

into the interaction-patterns is even more complicated requiring as it 

does that questions be asked to members and decision-makers alike. We 

also oame across cases, where we anticipated difficulties in carrying 

out the inquiries that were called for given our theoretical definitions 

of the ooncepts. Sometimes the investigations required are so extensive, 

that they will probably have to be abandoned for lack of resources. In 

other cases the respondents are supposed to answer questions, based on 

a frame of reference, which is alien to them. When running into diffi

culties of this kind we have attempted to indicate some next-best solu

tions* We had to do this one several occasions, but confine ourselves 

to drawing attention to one of themf i.e. the concept of party cohesion. 

When assessing the party cohesion the party executive probably takes a 

large number of factors into account» Where do the members articulate 

their demands? How efficient are the channels used by the members? Who 

are the members voicing demands? What is the party cohesion like in 

the beginning? etc« In principle an interview with the decision-makers 

should enable us to find out what importance they attach to each of 

these factors » But such an interview would not take us very far unless 

the party leaders had a frame of reference identical to ours. We, there

fore, indicate some alternative ways of measuring party cohesion« One 

alternative consists of turning to the party leaders, but with a short 

questionnaire, where attention is paid to articulation data only« Another 

alternative consists of abandoning the interview in favour of simple 

observation« In that case the purpose would be to find out under what 

circumstances the decision-makers resort to preventive actions on the 

internal arena« These findings would then in their turn provide the 

basis for a conclusion as to the relative weight of the factors that 

the decision-makers take into account when assessing the party cohesion. 

The preceding example can also illustrate another of our main results. 

We'often found that it was nearly impossible to indicate measures, which 

were direct as well as comprehensive. Sometimes we had to suggest an 

indirect measure« So we did when proposing that the efficiency of the 

externally articulated demands be assessed by way of analogical reasoning 

with the internally articulated demands as its point of departure. Heed

less to say, such measures might be less reliable than the direct 

ones. Sometimes we also had to suggest a partial measure. This is where 
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the preceding example comes into the picture. When party cohesion is 

measured on the basic of articulation, and the related efficiency, data 

only, to the disadvantage of all the other factors that may influence the 

decision-makers' judgemant, we evidently use a partial measure. Their 

weakness consists of not grasping the whole concept which is to be measured. 

We Should, however, beware of exaggerating their disadvantages. In fact, 

without empirical verification we do not know just how partial they are. 

It might very well be that the partial measure suggested gets at the most 

central variable in the context. After all, the patterns of articulation 

and the channel-efficiency may be the very factors, which the party exe

cutive concentrates on when assessing the party cohesion. In any case we 

always take considerations such as these into account whenever giving 

priority to on out of several conceivable partial measures. 

One final reflection ought to be made in this context. The theoretically 

delimited concepts, which we tried to measure, were often quite close to 

one another. The concepts were also mutually interdependent. Needless to 

say, these circumstances did have an impact upon our efforts to make the 

concepts empirically palpable. Once operationalized two of our concepts} 

i.e. subjective versus objective agreement of interest} became so inter

twined that one of them could hardly serve as a predictor on the other 

one. We, therefore, concluded that it might be advisable to use another 

kind of attitudinal data when measuring these concepts} even though the 

indicators concerned stopped short of being satisfactory on all accounts. 

Two other concepts} programme and politics} also gave us some problems. 

What is part of the programme now, may very well have been a component of 

the party's outputs at a previous point in time. The party executive is, 

moreover, free to make decisions on the party's programme at any time. 

There is no ready made solution at hand, but we finally made up our minds 

to use the party congress as our point of departure. In order for a deci

sion to be incorporated into the programme it obviously must be accepted 

by the members} at least in the form of not being rejected by the party's 

supreme decision-making body. As long as we confine ourselves to studying 

the period between two party congresses, there con't be any room for doubt 

about what to consider as politics. All the authoritative decisions and 

actions undertaken by the party executive fall within this category} 

whatever content these decisions and actions may have. Whenever the ana

lysis carried out stretches over one or several party congresses, more 

problems turn up. But-none of them is"great enough to defy handling. The 

.same thing also goes for the. other, similar, difficulties that we ran 

into in connexion with other concepts. 
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