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Förord

och värderaDemokratiutredningens uppdragEtt är att summeraav
demokratiforskning,ochdemokratiutredningarde årens ettsenaste

de skä-demokratin.offentliga samtaletstimulera det Avannat att om
medverkatdemokratiforskareåtskilliga vårahar redanlen temase-

debattorienteradefleralandet liksom små-i våraiminarier runtom av
till.boken kommithar också den härskrifter. de skälenAv
forskarehundraböcker där drygthärDet är etttrettonen av

denolika aspekterhumaniora belysersamhällsvetenskap ochinom av
Författarna verksamma inomfolkstyrelsens utveckling.svenska är

vetenskapligaArtiklarnasvetenskapliga ämnesområden.drygt tio
författarnas kollegorsäkerställtskvalitet har vanligtvis attgenom

forskarseminarier.fördem institutionernasgranskat inom ramen
deneftertillkommitForskarvolymerna har genomgång aven

och högsko-forskning universitetdemokratirelevanta pågårsom
forskningslägetombetts redovisa jämtedel forskare harlor. En att

fåttstudier. Andra haravslutadepågående eller nyligensina egna,
forskningengenomföra studier områdenuppdraget inomatt som

TackkunskapDemokratiutredningen behövereftersatt om.men som
bidrag harombedda också lämnatalla blivitnästan ettatt somvare

kun-ifrån fullständiga exponeringlångt våradenna breda, än avom
delforskarna detmöjlig.demokratin blivitskaper Att som enserom

offentliga samtaletunderlag för detyrkesroll levererasin ärattav
skulleför forskarnatillfredsställelse. sittamed Intevärt attatt notera

infallsvinklarteoretiskaför deras olikamed allainne Men attsvaren.
politiska samtaletdetverklighetsbilder kanske kanoch göra mer

mångfald komplicerat.insiktsfullt. Det är somen

trotjänareDemokratins

kommittéväsendet studerar partivä-vanligheternatillhör inteDet att
anbefallsdirektivDemokratiutredningens någrahellersendet. iInte

demokratinsdelarpartistudier. inteNej, partierna nämns avens som
problem.

självklarttämligenemellertidframstod detkommitténFör som
folkstyrelsensbetydandepartierna måste närägnas ett utrymmeatt



FÖRORD

förändrade förutsättningar skall analyseras. stegrande debattenDen
deras problem kan negligeras.inte Eftersom de bärare denärom av

demokratins idéerrepresentativa och funktioner deras problemär
bara derasinte folkstyrelsens svenskaDenutanegna gemensamma.

demokratinrepresentativa partidemokrati Holm-J Sörenär en
bergs demokrati,Representativ SOU 1999:64.

nämnvärd dramatik brötUtan kommittén därför konventio-mot
i expansiv tolkning direktiv. forskare ficksina Två uppdra-nen en av

med hjälp unika historiska data framför allt analysera vadget att av
hänt med själva basen för de politiska detpartierna, lokala parti-som

arbetet.
Demokratiutredningens ledamöter har inte ställning till för-tagit

fattarnas Forskarna försjälva bidrag.sinatexter. ansvarar

Erik Amnå
mmdse/eretemreH
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Författarnas förord

har förmån och med hjälp uniktvarit utmaningDet ettatten en av
försöka förstå, förklara centrala aspekterdatamaterial beskriva och av

företeelser1990-talets omdiskuterade svenskt samhälls-imesten av
fullgöra uppgif-liv: de politiska ökade svårigheterpartiernas sinaatt

det politiska Diskussionen "demokratins kris hariter systemet. om
förvisso lika uppmärk-utgångspunkter, tordeingen varitmånga men

återkommandesammad detta dessutom ständigt -isättett-
fördebatten partiväsendets problem. uttryckainteDet är attsom —

frågamilt alla de inlägg, har dennasaken gjorts imånga somav som-
baserats empiriska data; spekulationerna har åtskilliga ochvarit

skiftat. ambition medbedömningarna lagets allvar har Vår är attom
omfattande faktaspäckathjälp material lämna samti-ett ett menav

undersök-digt tolkande bidrag till denna diskussion. hoppasVi att
skall berika det vetenskapliga samtalet partiväsendesningen vårtom

finansieratomvandling och Demokratiutredningen, under-att som
skall finna detta bidrag användbart.sökningen,

vill tacka Charlotte Fridolfsson, StatsvetenskapligaVi institutio-
vid och Hjorth, Statsvetenskapligauniversitet,Umeå Jennynen

vid Stockholms för energiska och intellek-institutionen universitet,
tuellt betydelsefulla forskningsprojektetsinsatser inom Utanram.
dessa skulle boken ha kunnat skrivas. tack också till allainte Ett stort
kollegor under arbetets bidragit med konstruktivagångsom syn-
punkter.

Gullan Gidlund MöllerTommy





partiernaförKris1

of age.inventionsthe importantPolitical parties ourmostare one
for DiscontentPolitical Genuine CaseABlondel, PartiesJean —

Wildwood 1978London: Press,

roll dencentral ifullgöraförväntaspolitiska partiernaDe repre-en
för-ochformulera,demokratin. Genom sammanvägasentativa att

detsamhälletfinns ioch åsikterkrav ärmedla de intressen, som
och defolketmellanlänkarskall fungerapartiernameningen somatt

demokratiskadenstyrande i processen
den representativaÄven huvudrollen itillskrivspartiernaom

formuleraensakenbart partiernasdockdet intedemokratin är att
avseendedettafungerar iandra aktörerocksåförmedla krav;och som

monopolalltsåhar intelänkar. Partiernademokratiskaviktiga att
kännetecknande för parti-vad varitmedborgarna.företräda Men som

demo-fungeratsammanslutningarandramedjämfört somsomerna
andra aktörertilldessa ipartiernakratiska länkar, är motsatsatt

förvissokanhelhet. Partiernasamhället dessför iförväntas ta ansvar
defallet medsåintressenbara föra fram vissavälja vargruppersatt -

nischpartier,fallet medoftaoch småklasspartiernagamla så är som
avgränsadevälmindreelleranspråk seg-gör representeraatt mer

sociolo-smalheten i partiernasväljarkåreninom oavsettmenment -
övergripandetillförhållade också sigprofilergiska tvingas en mer

andraskalldessa intressenfråga: hur vägas mot gruppersgruppers
intresseorganisa-exempelvistillkrav iintressen. Ett motsats enman

olikamellanprioriteradetta måsteställa partition måste är attett
funda-0rdmed andraharpolitiska partiernaoch Demål intressen. en

politiskauppgift detidelikatsamtidigtmental och systemet.
väl medförhållandevislyckatshar partiernaHistoriskt upp-sett

besluts-politiskadenisammanjämkningsinstrumentgiften att vara
medparallelltframpartiväsendetmodernaDet växteprocessen.
välfärds-det tidigaunderhöjdpunktnåddeoch sinindustrisamhället

grundpelarefrämstademokratinsställningsamhället. Deras varsom
partier KatzfolkligtdemokratiModernoomstridd. styre genomvar

1980.
idemokrati intelångtifrån övergivet. EnDetta ärsynsätt som

9



1 KRIS FÖR PARTIERNA

grunden förrepresentativ svår föreställaär många ochär sig,att en
demokratirepresentativ uppfattaspartier sällaninteutan som en

Ävenanomali. också andra sammanslutningar poli-änom typer av
tiska partier marginalen kan bidra till de värden brukar till-som
skrivas fungerande folkstyrelse det ändå knappast möjligt, häv-ären
das det, tänka sig inte domineras partier. Attatt ett system som av
exempelvis överlåta den s.k. aggregeringsfunktionen vilken-i det
ingår kombinera och reducera olikaväga intressen tillatt samman, -andra aktörer låter enligtsig detta helt enkelt intesynsätt göras.

fungerandeOm demokrati inte möjlig vitala partierären ärutan
det naturligtvis allvarligt partiernas legitimitet fråga.inär Sedansätts

tillbakanågra år depågår i västliga demokratierna diskussionen om
de svårigheter partierna stigandei grad har det gäller full-närsom att

såväl den centrala länkrollen andragöra roller de brukar tilldelassom
litteratureni Wolinetz MerklLawson1988, Bille8C Bäck1988, 1997,

Möller Länkarna8C 1997. ha försvagats påtagligt; allt färresägs söker
tillsig ochpartierna de det det färrei sin alltgör ärav som tur som

aktivt.sig litteraturen beskrivsI partierna demokra-engagerar som
alltmertins igenslammade kanaler Panebianco Katz Mair1988,

Bäck Möller1994, kanalfunktionen8C 1997. Att befinna sig isägs
kris dramatiskt bakgrund detär dennaärmot att ytterstav genom
kanal de politiska besluten enligt detta particentrerade perspektivsom
får sin legitimitet.

sökandet efterI orsaker till denna urlakning partiernas demo-av
kratiska kraft har forskarna fastatagit den alltmer symbiotiska
relation partierna utvecklat till från ha varit vitala folkrö-staten: att
relser med starka det civilai samhälletrötter partierna föranses steg

ha kommit bli statsmakternas förlängda Begreppetsteg att armar.
"kartellpartier" har syftei understryka den symbio-använts näraatt

mellan och partierna Katz Mair stället för1994.8C Istatensen att
företräda medborgarperspektiv tycks partierna, kritikerna,ett menar

allt högrei grad Överhetsperspektiv; de har vuxitanamma ett samman
med de etablerade maktstrukturerna och tenderar därför försvaraatt

den rådande ordningen.än stället för bidraIsnarare att utmana att
till förnyelse demokratin tenderar härigenompartierna för-en av att
hindra sådan. Partiväsendet lida förstelning. Dennaen anses av ten-
dens internationell.är

Internationell med undantagnågra också tendensenär att- -
partiidentifikationen har minskat; allt färre upplever närhet och käns-
lomässig samhörighet till partierna Schmitt Holmberg Dal-8C 1995;

1999. svenskt vidkommandeFör denna tendens otvetydigton är
Gilljam Holmberg Holmberg8C 1995; 1999.

10



PARTIERNA1 KRIS FÖR

fungerarlängreintepartiernaenighettycks rådaDet somattom
emellertid hur dennamötesplatser. Frågandemokratiskavitala är

denallvarlighurframför allt:Ochförstås.börutveckling är
rörlig-ökadpartiidentifikation,minskadmedlemsantal,Vikande

tolkats iharvaldeltagande mångaoch lägrebland väljarnahet ter-av
och beteen-formerpolitiskaetableradefrånoch uppbrottkrismer av

för detsinnebildensjälvaperspektivdettaPolitiska ipartierden. är
strukturer.seglivadeochförlegadeoch desssamhälletsenmoderna

bland forskaremedvetenhetstigandegenerelltfinnsDet att seen
Änd-naturliga transitionsprocesser.föruttryckförändringarna som

förvandlavärderingsmönsterförhållanden ochsocialarade sägsnya
före-också partiermöjligentraditionella partieralltframför sommen

nationellaeuropeiskadeproblemanakronismer.teelser till De som
med dendettahör enligtmedbrottas synsättpartisystemen samman

detsamhällen genomgår. Idessaomvandlingsprocess represen-som
industrisam-underutvecklingstyrelseskicketsdemokratiskatativa

Politikenspolitiska livet.för detbasennationalstatenutgjordehållet
har skapatomvärldsberoendemed ökatinternationalisering nya
Gidlundpolitikenoch för i 1992,förbetingelser partierna stort

Goldmann 1994.
skaparEU-medlemskapetochintegrationeneuropeiskaDen en

ytterligareochfler aktörerMedpolitiken.komplexitet iÖkad arenor
ochlandskapetpolitiskadetöverblickaför Väljarnadetblir svårare att

ansvarsförhållandenoch vilkafattasbeslutenklarhet i somvaren
Är partiernapolitikenpåverkadagoch hur kan iråder. När, manvar

kanalerlämpliga
struktur-utflödeperspektivdettakris iPartiernas är ett av en

problemkomplexdelochsamhälletomvandling i störreettaven
utformningenframtidaroll denifrågan partiernasnämligen avom

m.fl.Karlsson 1997.Gidlunddemokratin 1992,
för-hanteratsvenska partierhurhandlarstudieFöreliggande om

decen-under dearbetepartipolitiskt tvåförvillkorändrade senaste
Ambitio-finns dagens partierilivskraft och kapacitetVilkennierna.

förståförsökaochutvecklingstendenseraktuellakartläggaär attnen
denfunktioner ifår för partiernaskonsekvenser dessatänkbaravilka

longitudinellaochorganisatoriskademokratin. Dettarepresentativa
politisktnärfokuseringkvalitativmedkompletterasperspektiv aven

den lokala nivån.politiska partiernautanför deochaktiva i

11



1 KRIS FÖR PARTIERNA

Partiväsendet på den nivånlokala

hittills alltförEn ouppmärksammad aspekt denna i övrigt väldoku-av
meriterade utvecklingsprocess gäller den lokala betydelsenivåns för
partiernas kris. Denna nivå emellertid förcentral förståel-är ytterst

partikrisen. Det partiorganisationerna basplanet harärsen av som
det för medlemsrekryteringen, liksom för självayttersta ansvaret
verksamheten sådan. också huvudsakligenDet den lokalaärsom

medborgarnanivån företrädarepartiernas ansikte-mot-möter
ansikte" och det lokaltpartierna förväntas förmedlaär medbor-som

reaktioner och önskemål till de partiinstanser hargarnas attsom
lokal, regional, nationell och europeisk detnivå i politiskaagera

Slutligen det också dessa partiorganisationerärsystemet. ytterstsom
har för rekryteringen till olika politiska uppdrag.ansvaret

Helt negligerad har emellertid inte den lokala nivån varit. Inom
för det andra Statsvetenskapliga kommunforskningsprogram-ramen

genomfördes sluteti 1970-talet, genomfördes riksre-met, som av en
frågeundersökningpresentativ i samtliga partiers kommunorganisa-

tioner i kommuner Gidlund Gidlund50 Föreliggande8C 1981.
undersökning till betydande del uppföljning denna studie.är en av

förIntresset partiernas organisatoriska förhållanden lokal nivå
har tämligenvarit begränsat bland forskare under 1990-talet dockse
bl.a. Håkansson Möller Wörlund1992, 1999a, vanligt har1999. Mer
däremot varit funnitspartierna med vidarei lokalt demokrati-att ett
perspektiv Stenelo Norrving Bäck8C Håkansson1993, 8C 1994,
Hanberger 1998.

indikationEn det lokala partiväsendet inför problemståratt är
antalet lokala ökatpartier kraftigt. Efter Val finnsårs1998att sam-

manlagt partier representerade158 kommunfullmäktigeförsam-i
lingar landet.i Enligt tidigare studie handlar detrunt nästanom en
genomgående lokala företrädarnaprotestpartier. förNär de olikaom
lokalpartierna ombeds motivera orsaken till de bildat partiatt ett nytt

stället föri sig inom för den existerande parti-att engagera ramen-
strukturen pekar de samstämmigt de etablerade oför-partiernas-

fångamåga och kanalisera sådana problem det lokalai territo-att upp
riet verkligen berör och medborgarna. Grundproble-som engagerar

avsaknaden lokal profil; det dessamet är,anses vara av en menar
politikens huvudsakientreprenörer", nationellt åsiktspaketett som
bjuds egentlig anknytning till de lokala förutsättningar ochut, utan
problem föreligger. etableradeDe beskrivspartierna dessutomsom

inskränkta och otillgängliga väl sammansvetsade gäng-som som-
bildningar", vilka stället föri välkomna engagerade medborgareatt

12



PARTIERNA1 KRIS FOR

Rankkahotfullaochbesvärliga Borgs 8Cuppfatta demtycks som
1996.

partiväsendetsbakomvad liggerkunskapbehövsDet somomny
åstadkommamedborgare. Förochrekryteraproblem attatt engagera

lokaladenundersökningdennastrålkastarljuset iriktasdetta mot
tillfrågeundersökning partiernasdelsskernivån. Det nygenom en

analysermöjliggörkommuner. Dennaikommunorganisationer 53 av
denunderlokala partisystemjämförelserochlongitudinella data av

skerDetdeklinationpartiväsendetstidsperiod då ävenägt rum.
medlem-aktivasåvälmed passivaintervjuerkvalitativa somgenom

for-andravaltmedborgareengageradepolitisktmed somsamtmar
erbjuder.de partiernaför sitt än somengagemangmer

trotjänaredemokratinsstudieEn av

ljuskastaenbartdock intearbetemed dettaAmbitionen är nyttatt
Ambitionenaktivitetsminskningen.ochmedlems- ärdystradenöver

livinrepartiorganisationernaskartlägga närmareockså attgenomatt
finns kvarvadallt bärdemuppmärksamma avtrots somuppsom

betydelseavgörandeoch såinsatserpartiorganisationerna är avvars
demokratinskallas trotjänare.högtidlig, kanvillde,att varamanom

omedel-ochbokstavligenskulle partiernapartiaktivisterdessaUtan
upphöra existera.bart att

partiaktiva.ochpartierenbartbärs intedemokratinMen avupp
ofta hautvecklingdecennietsför detKännetecknande sägssenaste

partier,sig iförställetsärskiltalltfler, ivarit att engageraunga,att
andraochsammanslutningarandra sätt.sig iväljer att engagera

forsk-avseendedettaentydigförvisso iinteUtvecklingen är nyare-
med rekryte-problemharpartiernabaradet intevisarning är somatt

har det sittdettaalldelesm.fl. 1998Peterssonringen oavsettmen—
uttryckandraväljerdemocksåskärskådaintresse närmare somatt

partierna.verka inomför sitt än attengagemang
finns alltsåminskarmedborgareaktivapolitisktantaletTrots att -

förpolitiskt aktivatillräckligt mångalängeså systemetattännu ——
politiskaförtroendevaldaungefärfinnsdagfungera. 000skall 40I

överväldigandehelttillinnehasuppdraguppdrag i Sverige. Dessa
fleradockharfritidspolitikernafritidspolitiker. Mångadelen avav

verk-individerfärrealltså är40 000uppdrag. Det änavsevärtär som
uppskattnings-dockkommerfritidspolitiker. Därutöversomsamma

utveck-lokalaverksamma iaktivtmedborgarecirkavis är70 000 som
framtidsgrupper Her-intresseföreningar,byalag,lingsgrupper, etc.

13



1 KRIS FÖR PARTIERNA

litz fall1999. detI många naturligtvis frågaär ärom personer som
aktiva bådei politiskt ochparti förening.någon räknatHögtett
handlar det medborgare100 med000 vidare defini-om ca som, en
tion, kan betraktas politiskt aktiva.vara

denna studie skallI granska vad känneteck-närmare ärsom
nande för dessanågra medborgartyper. materialDet ligger tillav som
grund för analysen består djupintervjuer. Urvalet har35 skett medav
utgångspunkt från spridningsprincip frågai 1en typom av enga--

partitill/øörigbet,2 bostadsort3 stad-land, /eönstillbö-4gemang,
rig/Jet, ålder och5 6 etnicitet. Vi naturligtvis dettaiär samman-
hang inte intresserade statistiska sannolikheter enbart kva-av utan av
litativa egenskaper hos följande kategorier:tre

Partia/etiva. Med aktiv här har eller flera förtro-° attavses ettman
endeuppdrag politiken betydandegörsom sammantaget att tar en
del tiden i anspråk. Sammanlagt har intervjuats10 iav personer
denna kategori. diskussionen demokratinsI kris ochom eventu-
ella hädanfärd brukar tämligen mollstämt tonläge anläggas.ett
Tanken här vända problemet. Alltjämt finnsär faktisktatt

ochpartierna, det vilket de fungeraräven möjligen läm-sättom
del i Övrigt önska det de facto fungerar.desåär Trotsnar en att att

eländesbeskrivningen det inte bara skal. finnsDetär män-tomma
niskor bär dem. Vilka egentligen dessa demokratinsärsom upp
trotjänare Vad driver dessa eldsjälar, tilltagandetrotssom en
misstro politikerkåren väljer sig. Upplevs detmot att engagera
politiska Ärmedborgerlig plikt detengagemanget som en en

efter bättre och annorlunda samhällesträvan Vilken roll spelarett
olika belöningsinslag, karriärmöjligheter och socialtyper av som
gemenskap

pmtimedlemmar.Passiva Sammanlagt ingår dennai° 6 personer
kategori. Varför väljer dessa s.k. postgiromedlemmar med-att vara
lemmar Och varför föredrar de passiva skäl,Mångaatt vara av
praktisk och karaktär, visserligen tänkbara.är Menannan mot
bakgrund det här ändå fråga politiskt intresseradeärattav om
individer, har eller mindre stark känsla anhängar-som en mer av
skap till speciellt finnsparti, det kanske redan dessaiett svar en
viktig nyckel till hur rekryteringsproblemet bör förstås. tillMotiv

blandpassivitet politiskt medvetna medborgare kan generellge
vägledning passivitet.om

Aktiva föreningslivet.i Med aktiv här° personer ärattavses man
verksam och engagerad inom för ellernågon mindreramen mer

14



PARTIERNA1 KRIS FÖR

Sammanlasammanslutnin 19orienteradolitiskt t ersonergP . för-tillbidragit .dettakategori..denna Har.ingår attengagemang1
ochpolitikindividerdessademokratinlokala Hurden sernya

samhället iförändraförarbetabör öns-dehur attatt mananser
och deaktivisterdessapartiaktivadeOch hurkad riktning ser

verksamma idesammanslutningar är

dimensiondynamiskaPartiväsendets

finnshädanfärdföreståendepartiväsendetsdiskussionen näraI om
Utgångspunktenperspektiv.statisktanmärkningsvärtsällaninte ett

politisktpartikrisenbeskrivningen ärför den att ettomnattsvarta
och fungera iuppbyggtskallför alla,parti, gång settstortvaraen

gamla masspartiet, såsomdetfallet.alltid Detvarit ärsätt somsamma
Maurice Duvergerfranskedenbeskrevsdet gång statsvetarenaven

"börpartiför hursinnebildensjälva1954, orga-utgör ett varasom
framställsgrundkonceptfrån dettaavvikelseVarjeniserat. som en

fjärmandekortamerikanisering";anomali, eller ettsagt somsom en
organiserade.förväntaspolitiska partiervilketdetfrån sätt vara

massmedlemskap, intebaseratmasspartiet,DuvergerFör var
dettaden vidframstoddetmoderna partietdetbara att somgenom

parti.ändamålsenliga1950-talettidigatillfälle det typen avmest-- modelldenpartimodell.framtidens DetMasspartiet somvarvar
hjälpmedocharbetarklassen,mobiliseramöjligtdetgjorde avatt
verksamhe-kundemedlemsavgifterregelbundnaochmångasmå men

förvikt uppnåmedlemskårfinaniseras. störstaEn attvar avstorten
historiebe-Partimedlemskap i Duvergersstyrka.organisatorisk var

såguppfinning, Duvergersocialistiskegentligenskrivning menen
kommandeochsamtidaförförebildocksåmasspartietalltså ensom

hemvist.ideologiskoberoendealldelespartier, av
förkla-mycketochkan i mångtför masspartietlovordDuvergers

flera demo-partiväsendet inådde1950-taletUndertidsandan.avras
och väljarnaofta högaMedlemssiffrorna"guldålder".kratier varen

valmanskåren,avgränsade ivälföreträddelojala. Partierna grupper
politiskadensammanjämkare irollunderlättade derasvilket som

verksamhetsmässigtochfinansielltdeochbeslutsprocessen, var
fanns partiermedlemmar. Detaktivahaberoende mångastarkt attav

mening.positivaordetsmedlemspartier i mestsom var
amerikanskeoemotsagd. Dendock inteblevDuverger statsveta-

hanideal,masspartietalls närinteEpstein såg ettLeon ettsomren
arbeteuppmärksammatpubliceradedecennium omannatettsenare
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partier. Masspartierna redan otidsenliga, hävdade Epstein. Detvar
fanns därför enligt honom inga skäl till moderna partier skulleatt

sig till masspartiets organisationsstrukturer. Snarare deanpassa var
amerikanska partierna föregångarenågot eftersom de visadeav att
massanslutning till partier eller mindre onödig tidivar mer en som
kännetecknades stark medieanpassning. särskiltNär televisionenav
blev alltmer betydelsefull framstod det gamla baseratmasspartiet,

det frivilligtmånga, arbetande medlemmar, ineffek-som var som
tivt Epstein 1967.

liknandeEtt fördes Otto Kirschheimer 1966.resonemang av
Också denne såg endastmasspartiet denvägenett stegsom mot
partimodell han benämnde catch-all-partiet. Kirschheimer såg av

skäl Epstein tydliga tecken amerikanisering desamma som en av
europeiska partisystemen. Det barainte televisionensvar genom-
brott och den allt nödvändigare anpassningen till det framväxande
mediesamhället låg bakom denna utveckling, menade Kirschhei-som

Catch—all—partiet revolution samtidigt,mer. var en men om man-vill,så anomali. längeSå företräddepartierna vissa avgränsadeen
intressen kunde de uppfylla sin integrativa, socialiserande funktion.

deMen skeddesåsom under denna tidnär började lösgöra frånsig— -
sina gamla lojaliteter och ställeti vände tillsig alla väljargrupper sam-
tidigt iscensattes, enligt Kirschheimer, endasten process som

decenniersnågra sikt skulle början till slutet för den partimodellvara
Duverger framtidenstill enda tänkbara.utnämntssom av
facitMed handi det naturligtvis lätt bedömaär vilka fickatt som

i sina Utvecklingenrätt hade dock påfallandevarit tydligprognoser.
redan Epstein och Kirschheimer publiceradenär arbeten.sina Ingen
har heller allvar ifrågasatt deras analys jfr Blondel 1978.senare
Vad emellertid kan sig anmärkningsvärt det fortfarande iärsom te att
mycket utsträckning den partimodellär Duverger uppehöllstor som
sig vid i tid fungeratvår självaäven sinnebilden hur poli-som som av
tiska börpartier diskussionenI partikrisen det ingenut. ärse om tve-
kan det masspartiet denär intellektuella ochutgörattom som nor-
mativa prototypen.

Medlemmarnas betydelse

Den centrala frågan dennai tidiga diskussion vilken partiertypom av
föredra handlade i vad mån partiernaattsom var ytterst om som

behövde medlemmar. Epstein ställde frågan partierna verkligenom
behövde lägga ned mycket arbeteså rekrytera medlemmar föratt
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tidsål-televisionenskundeOch inte, iväljare.framgångsrikt vinnaatt
vitalafungerafunktionensystemövergripandeder, den att sommer

medvälfullgörasbeslutsprocessen sådemokratiskadenlänkar i nog
medlemsorganisationmindrebetydligten

alla tiderforskare iforskare,samtida Scarrow,SusanEn attmenar
alltför lättdvs."teknologisk determinismalltför lätt anammat en

kommunika-ochtelevisionövertygats attargumentet nyaomav
Alltföroch onödigt.obsoletmassmedlemskaptionstekniker gör

behöver,varför integranska partierhon,försök har gjorts, attmenar
Vidaretillgång.viktigmedlemmarbehöveralternativt ensomse

antagandenStatsvetenskapligavanligastebidrar vissa våra om par-av
överord-heltmed denmålstyrda organisationerpartiertier äratt—

välenhetliga, inte-partierval,nade ambitionen vinna ärsamt attatt
speciellt vik-medlemmar intetill slutsatsengrerade aktörer äratt-

Scharrow 1994.tiga
Panebiancooch Angelo 1988KirchheimerBåde 1966Otto

ele/etomla—respektive"catcb-allpørtietpartimodeller,betonar sinai
sker masspartiernaförändring idenprofessionella närpartiet", som

forsk-svensktill väljare.från medlemmarskiftar Ifokuspartiernas
Gilljamväljmpartierbegreppetsammanhanghar dettai använtsning

Möller 1996.8C
professionellabehovpartimodell starktPanebianco sini ett avser

han,har, konstaterarmasspartietmedlemmar.bekostnad Iav-
upprätthålla kon-förbyråkratistarkbehövtpartiledningarna atten

med medlemmarna:takten

ofgardé. theclasswith thethe members, InthroughAnd, typenew
so-cal-professionals theplayed byrolemuch importantparty morea

beeingknowledge, theyspecialwithtechniciansled use-moreexperts,
thebureaucrats,traditional party°sthan theful the organization asto
Panebiancothe electoratemembersshifts fromgravitational tocenter

264.1988, s.

for-demedlemmarförförändringarPanebianco när nyastoraser
allt viktigareblirsärskilt televisionen,masskommunikation,merna av

med-ochbyråkraterbådebehövsVisserligenväljarna.länkar tillsom
bådetidigare,betydelsefull rollmindrehardelemmar, änenmen

avseenden.andrafinansiellt och i
PedersenÄven liknande diskussioner.forskare har Mogensandra

mediapartier; partityputvecklingenexempeltilltalar1990 enavom
utsträckninglikaoch inte iefterträder masspartiet stor somsomsom

partimedlemmar.beroendemasspartiet är av
från olikaundersökning utgångs-uppgift dennacentral iEn är att
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punkter nagelfara frågan medlemskapets innebörd. kartläEnom
skerning såväl medlemsutvecklingen dei svenska partiernaav som av

vad individuellt plan kännetecknar de partipolitisktettsom enga-
gerade och andra engagerade politiskti relevanta sammanslut-ärsom
ningar.

Alternativt engagemang

förvissoDet förgrundenpartierna i förstår dennaär studie,som men
också uppmärksamma politisk aktivitet vidarei meningatt ärgenom

det ambition fördjupadvår förståelsenå den demokratiskaatt av
transitionsprocess bland kännetecknas kris för parti-som annat av en

tilltagandepartiernasNär svårigheter mobilisera före-variterna. att
förmål diskussion har det ofta påpekats det totala politiskaatt enga-

minskarinte bland medborgarna. Samtidigt partiernagemanget som
aktivitets- och medlemsmässigt mark har nämligen andra for-tappat

politiskt deltagande blivit vanligare. politiskaDet harintressetmer av
ökat bland medborgarna under de decennierna, liksom2-3senaste
den politiska kompetensen och självförtroendet. den bakgrun-Mot
den blir det alarmistsvårt och hävda hållerSverigeatt vara att att
förvandlas från deltagardemokrati till åskådardemokrati, skri-en en

Mikael Gilljam och HolmbergSören i valundersökningårs1994ver
Gilljam Holmberg8C 184.1995, s.

Även utvecklingen dettainte hänseendei alldeles entydigärom
m.fl.Petersson detta under alla förhållanden1998 är yttersten cen-

tral aspekt partikrisen diskuteras. riktarVi därför uppmärksam-när
heten politiskt medvetna och aktiva individer19 valt imot attsom
stället för aktivera sig i partier valt politisktsig i rele-att att engagera

sammanslutningar. Vad det kännetecknar dettaärvanta som engage-
mang

Partifinanisering

finansiellaPartierna beroende medlemmarna har hög grad för-iav
ändrats och med införandeti och utvecklingen de offentliga ansla-av

till partierna. liksom fleraSverige, andraI i länder, har offentliggen
finansiering framhållits viktig metod lösa de problemsom atten som
fanns med det tidigare finansieringssystemet. Detta privata systern
kunde utveckla beroendeförhållanden till företag och organisationer

ibland ohälsosamma.ansågs Avsikten har varit minska bero-som att
endet till olika ochsärintressen därmed minska riskerna för korrup-
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finan-tilluppkommakanbindningaroegentligaandraochtion som
tillföragrad varithar högimotivensiärerna. Men även att resurser

alltdeklararlängremedlemmar inteläge däritill partierna avett
Gidlund 1983.valkampanjernaförkostnadernahögre

styrka itillkopplade partiersanslagenoffentligaDe är termer av
incitamentskaparsåledes någrainteförhållandeväljarstöd; ett som

till dessatillgångförmedlemsantaletökaför partierna resur-attatt
harberoende tillfinansiellaGidlund Detta1991. statennyaser

skisseratoch Mairpartimodellden Katzuppmärksammats i som -
inkorpore-successivadärcartel partiernasthekartellpartiet party —

karaktäristiska dragen.destatsmaktenrande i utgör ett av

informationsteknikenoch denInternationalisering nya

ochbetydelseminskar imellan gräns-medtaktI attgränser stateratt
respektivenationell interna-betraktaskanvadmellanlinjen varasom

ochpolitiskaframdetbrytersuddaspolitik mönstertionell nyaut,
med-ochintegrationeneuropeiskaarbete.politisktför Denformer

utvecklarpartiernabehovhar skapatlemskapet i EU samver-attav
kan partiernaeuropeiska partinät. Därlikasinnade partier imedkan

utvecklavalkampanjerna,europeiskadesamordna gemensamma syn-
konturernafinnsinflytande.politisktför Häroch strategier avsätt

tradi-denbrytertmnsnatiorzelladet partietpartimodell somen ny —-
för IT-förmåntillorganisationsprincipenhierarkiskationella mer

kommunikatio-gränsöverskridandeochnätverkslösningarbaserade
SvåsandHeidar 1997.Gidlund 8C1999a,1992,ner

ochuppläggningUndersökningens
genomförande

riktade sigenkätundersökningenpåbörjadeshöstenUnder 1998 som
kom-partiets/eommunorganisationerordförandena itill partiernas

kommunorganisation ärmunövergripande organisation. Denna
har kommunen.i Ipartietpartiorganisationendadenibland som

modera-och i viss måncenterpartietsocialdemokraterna,fråga om
lokalavdelninganfinns därutöverterna

fram-uppföljningdelartillEnkätundersökningen avstora envar
kommunal-förfrån inomfrågeundersökningför allt 1979 ramenen

frånundersökningforskningsgruppendemokratiska även enmen
riksrepresenta-baserade sigenkätundersökningårs19791990.3 ett

dennagrundergodakanVikommuner/iurvaltivt 50 attantaav

19



1 KRIS FÖR PARTIERNA

riksrepresentativitet inte giltighet decenniertvåäger senare.5samma
Urvalet och utvidgades1990 med storstäderna1998 Stockholm,

Göteborg och Malmö. Argumentationen till detta storstäderattvar
försummats tidigare forskning högi grad betraktat dessaav som som
atypiska och mindre förintressanta svensk kommunforskning.
Storstäder bör dock intressañta miljöer för blandsnarare ses som att

studera innovationsmönster. möjliggöra jämförelserFörannat att
med 70-talsundersökningen har föreliggandei studie ibland storstä-
derna exkluderats redovisningarna.i

Enbart partiorganisationer erhöll mandat kommunfull-isom
mäktige efter valet har utgjort underlaget för1998 populationen dei

kommunerna.53 Förutom storstäderna finns dock andravissa skill-
nader mellan urvalen dei ingående undersökningarna. års1990
undersökning inkluderade endast de kommunövergripande partior-
ganisationer hade Riksdageni urvaleti ochsom representanter ute-
slöt således lokala partier. Dessutom innefattades riksdagspar-även
tier inte erhållit mandat kommunfullmäktigei i populationensom

hade kommunorganisation. Detsamma gällde för 1979men som en
undersökning,års fastän vid det tillfället inkluderade lokalaävenman

partier.
oktoberDen dryg30 månad efter valet,1998, skickades 398en

frågeformulär till de utvalda kommunorganisationerna. Omkring tre
veckor den november, skickades första23 påminnelse. Densenare, en

januari hade19 skickat1999 60 in sina Efter ytterligareprocent svar.
utskick antal telefonkontakter kundesamt 76ett svarsprocenten

enkäter erhållas303procent
frågeundersökningårs besvarades1990 totalt 70,5av procent av

respondenterna, dvs. de totalt ingående246 responden-349av av
terna.

tabellerna nedanI redovisas den fördelningen mellannärmare
partierna vad gäller framkommerDär Vänsterpartietsvarsprocent. att
hade lägre de andra55,5 partierna denän I1990.en svarsprocent
aktuella enkätundersökningen från fördelningen tillfredsstäl-1998 är
lande, lägre svarsfrekvensnågot dock från socialdemokraternaen
67,9 ochprocent vänsterpartiet 66,0 procent. under-I års1990
sökning Svarsfrekvensen för storstäderna Stockholm och Malmövar
tillfredsställande respektive85,7 medan Göteborg71,4 procent
hade lägre svarsfrekvensnågot 5 Motsvarande siff-7,1 procent.en

för frågeundersökningårs för1998 Stockholm 75ror var procent,
Malmö och Göteborg100 71,4procent procent.
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enkätundersök-förochRespondenterTabell svarsprocent
53-kommun-kommunorganisationer.till partiernasningen 1990

urvalet

Svarsfrekvens iAntal
%procentInkomnarespondenterPartier svar

63,53352Moderaterna
67,93653Centerpartiet
69,23652Folkpartiet
813644Kristdemokraterna
74,03750Miljöpartiet
81,14353Socialdemokraterna
55,52545Vänsterpartiet
70,5246349Totalt

enkätundersök-förochRespondenterTabell 2. svarsprocent
53-kommun-kommunorganisationer.till partiernasningen 1998

urvalet

iSvarsfrekvensAntal
°oprocentInkomnarespondenterPartier svar

81,14353Moderaterna
814353Centerpartiet
81,54454Folkpartiet
70,03550Kristdemokraterna
80,44151Miljöpartiet
67,93653Socialdemokraterna
66,03350Vänsterpartiet
82,4Övriga 2834partier"
76,1303398Totalt

partiorganisationer.existerandeparallelltlikvärdiga ochharKilFolkpartiet i två"
flestadelokalaÖvriga partier. Ide ipartier omnämns"" texten sommotsvarar som

också harfåtal formelltrenodlade lokala partierfall det sig även enrör ettomom
riksorganisation.

kim-indelning kommunerna:följandeanvändsundersökningenIKommentar: av
Kunskapskommunernabasmiiringskommuner.ochmellan/eommuner5/eaps/eommuner,

till-dynamiskakaraktäriserasvilkas.k.hör till de A-regionerna,k-kommuner som
högskola.ellerskall ha universitetA-regionenBaskriterietväxtområden. är ett enatt

kännetecknasarbetsmarknadoch kommunerstorstäderåterfinns särskiltHär avvars
utbildningsnivånallmännadär denkunskapsyrken ochs.k. ärbetydande inslag av

beståravseenden ochdessamotpolen iBasnäringskommunenhög.relativt är av
andraochmalmentill skogen,produktion knutendomineratslängeområden avsom

befinner sigkommunerdenMellankommunen justär somavgruppnaturresurser.
rela-medofta kommuneråterfinnsbåda ytterligheterna.mellan de Därnågonstans

dennanäringsstruktur.blandad Seoffentlig sektor eller närmaretivt omstor mer
ingående kommu-undersökningendeFördelningen iindelning i SOU 1989:68. av
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och kommunorganisationerpartiernas respektive50- 53-urvalet dessanerna tre
kommuntyper baseras den indelning gjordes vilket innebär1989 någrasom att
kommuner till vilka lokaliserats högskolor under 1990-talet har klassificeratsinte

"kunskapskommuner".som

kvalitativa delenDen undersökningen baseras strategisktav ett
urval. Det centrala inte urvalet skall modell vissär utgöraatt en av en
population det skall kvalitativt täckande, dvs. innehållautan att vara

olika kvaliteterså många möjligt. till kvantitativaIsom motsats stu-
dier, där resultaten numeriska mätvärden, det kvalitativaiär är stu-
dier begreppet deni kvalitativa företeelsen,sig, resultatet.utgörsom
Eftersom det finns skäl den företeelse fokus förståriatt anta att som
studien kan visa börvariation därför urvalet stortstorprov vara

Tillvägagångssättet för kartläggningen de partiaktiva detärav som
ligger till förgrund den s.k. Grounded T/9eory—metoden: såattgenom
förutsättningslöst möjligt systematisera och desom utsagorgruppera

till partimedlemskapmotiv och politisk aktivitet föreligger,om som
föreställningar partikrisen syftet inå principärsamt om om att en

fullständig kartläggning de olika aspekter och dimensioner ärav som
relevanta i sammanhanget Glaser Strauss Samma princip8C 1980. är
styrande för kartläggningen de politiskt aktiva utanförärav som par-
tiväsendet.

Syftet med denna del undersökningeni alltså kartlägga deär att
kvalitativa aspekter relevanta. handlarDet såledesärsom attom
identifiera de empiriska kategorier och dimensioner relateradeärsom
till partikrisen. begreppensDet kvalitativa beskaffenhet, dess inreär
värden och egenskaper skall blottläggas jfr Glaser Strauss8Csom
1980.

Disposition

kapitel redovisas medlemsutvecklingenI 2 de olikai partierna sedan
slutet 1970-talet. beskriver hurVi den nedåtgående trenden när-av

bestämt bara totaltinte och hurpartivisävenut,mare ser utan
utvecklingen skiljer olikasig i sociala kategorier och kommuntyper.
Kapitlet avslutas med forskningsrelaterad diskussion medlem-en om
skapets innebörd och betydelse.

kapitel söker besvara fråganI hur attraktiva3 partiernas möten
sker kartläggningDet mötesverksamhetensär. utveckling, såvälen av

vad gäller omfattning karaktär. frågeställningcentral gällerEnsom
kan iaktta förskjutningar fråganågra i partimötenasom man om

funktioner.
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ivad detförlokaltpartiverksamheten månkapitelI 4 att sesynas
annorlundainnovationsbenägenhet arbetafinns sättnågon att av

registrerapartiarbetet.brukligttraditionellt i Kanvad är mansom
Skermedborgarnamedsamtaletpolitiskaför detmötesplatsernya

tekniktilldet anpassningnågon ny
förändringfinns tillkapacitetgranskas vilkenkapitelI 5 som

lokaltpartiorganisationernafrihet harVilkenlokal partierna.nivå i
frågorpolitiskaoch deverksamhetsplaneringsinöver somstyraatt

ochekonomiskadenVidaredrivs kommuneni närmareser
i organisationerna.kapacitetenadministrativa

förställetpartiaktiva.deporträttering Ikapitel skerI 6 attaven
vänder härflyrvarför människor partiernafråganviduppehålla oss

väljervarför människorfråganställerochperspektivet att enga-
aktivt passivt parti-såvälbakomMotivensig i partier. ett somgera

hur defrågan partian-behandlar ocksåfokuseras.medlemskap Vi om
partikrisen.likväl passivaaktivaslutna sersom --
motsvarandeuppmärksamhetenkapitel riktas såttI 7 mot

sammanslutningarrelevantapolitisktsig imedborgare engageratsom
jämför de olikapartiväsendet.utanför Vi typer engagemang somav

lik-aktivisterdessa -ifrågandiskuterarurvalet, ochfinns i ävenom
demo-skäl för benämningenkanpartiaktivahet med de göraanses-

kratins trotjänare.
också hurdiskuterarsammanfattas resultaten. VikapitelI 8 man

boken.beskrivits iutvecklingförstå denbördjupare plan somett
brytningstid och partierna stårbefinner ikonsterarVi attatt enoss

vikti-Undersökningensförnyelse.ochuppbrottinför period aven
den diskussionsammanhang tilldettaresultat relateras i omgaste

de brukarpolitiskadet såsomfunktioner ipartiernas systemet,
litteraturen.beskrivas i

Noter

politiskafunktioner detrad ilångtillskrivslitteraturen partiernaI1 syste-en
mobilisering,följande funktioner:ff. talarSainsbury 1983, 241 ommet. s.

medlemmar,och skolningaktiveringoch mobiliseringstrukturering röster, avav
politiskadenskötselledarskapsrekrytering,och aggregering,representation av

ff. vidMöllerGilljampolicyformulering. 1996, 133styrelsen, 8C angers.samt
rekryte-socialisation,artikulering,kanalfunktionen aggregering,sidan ävenav

beslutsfattande.ring, samt
kommunorganisationenrollvilkenenkätundersökningenfrågadeV1 i 19982

eller iverksamhetsformhuvudsakliga utgörden partietsspelade, "utgörom
och allmännainför nomineringarkommunensamordnande nivå iförsta hand en
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val. Totalt den utgjorde huvudsakliga80 partiets verksam-procent attangav
hetsform.

frågeundersökningårs genomfördes3 1990 i finansieratHSFR projektett av
förändringsstrategierpartiernas projektledare: Gullan Gidlund.om

detaljerad beskrivningFör urvalskriterier,4 Ds Kn 1981:15.en av se
genomgripande förändringarNågra kommungränser5 har däremot skettinteav

deti ursprungliga SO-urvalet.
tiotal framstodEtt vid telefonkontakt6 ochsvarsvägrarepersoner vara angav

främst principiella skäl för medverka,inte medan andra tidsskäl ochatt angav att
flera enkäter i partierna samtidigt.utevar

Minst och högst intervjuer brukar107 allmän30 rekommenda-anges som en
förtion urvalsstorleken Enerothse allmän rekommenda-1984, 171. Ent.ex. s.

tion det börinte färre eftersom det då finns riskär får10 inteänatt vara att man
tillräcklig bredd med avseende företeelsens kvaliteter. det bör samtidigtMen

förinte då riskerarmånga, överblickbarheten förlorad. Forskarenvara ty att
bör kunna igenom materialet från olika utgångspunkter, hjälp dato-utan av

materialet utifrångång gång vinklingar.över rekommen-Dennarer nya
dation dock och utvecklingen inom datatekniken1984 just detgörgavs att -vad hävdas Eneroth möjligt med hjälptvärtom datorerärmot som av att av-kunna bearbeta intervjumaterial. det avgörande naturligtvisMenstörre ärett
alltjämt antalet intervjuer blir tillräckligt för kunna uppdaga den erforder-att att
liga bredden kvalitativt sett.
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medlemmar

1900-taletbörjanformpartiväsendet itagitdet modernaSedan av
till bör-framtill partiernamedlemstillströmningobrutenskedde en

siffror 1,5Enligt partiernas1960-talet.jan mest casomvaregnaav
stagneradeDärefterpartimedlemmar i något 1962.svenskarmiljon

kollektivan-innanjustmedlemstillströmningen. 1990Men ännu -
avskaffadespraktikensocialdemokratiska partiet itill detslutningen
befolk-tillrelationpartimedlemmar.miljon I-fanns 1,5nästan

tidigamed detjämförtminskning 60-frågadetningen enomVar
befolk-tillfrån 18rekordnivå 1962talets 21 procent avprocent-

decen-detförst underdethelhetdess Menningen i 1990. är senaste
talabefogatdetdramatiskutvecklingen varit så ärniet att omattsom

partiväsendet.förkrisen

utvecklingEn dyster
förlorat drygttabell har partiernaframgår 2.1Som sammantagetav

denalltsådå1990-talet.under Menmedlemmarmiljon ären
kollektivanslut-tid dåfrån denjämförelsepunktenursprungliga

ochmellansocialdemokratins 19921990existerade;ningen ännu ras
medlemsminskningen. Dettotaladen ärför lejonparten avsvarar

medlem-förloratharsocialdemokraternaenbartemellertid inte som
folkpar-ochmoderaternaocksåFramför allt centerpartiet, menmar.

kvartsförsvanntrend.har negativ Sammantaget nästantiet, enen
Därefter harochmellanfrån 1997.partiernamedlemmar 1992miljon

intaktvaritnivånden sammantagna
medlems-drabbatsungdomsförbunden harpolitiskadeOckså av

medlemsan-totaladethalveradesochMellanavtappning. 19901970
har1990-taletunderdärefter,ochungomsförbunden ännutalet i en

skett.ökningdock vissharårenhalvering Deägt tre ensenasterum.
politiskademedlemmar i någotdagI 57 000är ung-avpersoner

med-ungefäralltsåfinns dag 000i 488Tillsammansdomsförbunden.
ungdomsförbunden.ochpolitiskade partiernalemmar i
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Tabell Partiernas2.1. medlemsantal under 1990-talet 1000-tal

Antal medlemmar

Parti 1990 1992 1995 1997 1999

Moderaterna 143 138 119 85 88
Centerpartiet 215 191 144 108 99
Folkpartiet 45 41 31 24 23
Kristdemokraterna 25 29 29 23 24
Miljöpartiet 8 8 6 7 8
Socialdemokraterna 1.034 259 260 203 177
Vänsterpartiet 13 12 11 12 11
Summa 1 483 684 600 462 430

Kommentar: dessasiffrorI inräknas inte ungdomsförbundens medlemmar, de redo-
härvisas Däremot inräknas kvinnoorganisationernas medlemmar, deniseparat. mån
det finns särskilda kvinnoorganisationer.som

Tabell politiskaDe ungdomsförbundens2.2. medlemsantal 1970-
1000-tal1999

Antal medlemmar

Ungdomsförbund 1970 1990 1996 1999

Sveriges Socialdemokratiska 66,5 40 13 23
Ungdomsförbund SSU
Centerns Ungdomsförbund CUF 74,5 17 5,5 6,5
Moderata Ungdomsförbundet 30,5 20 12,5 8,7
MUF
Liberala Ungdomsförbundet LUF 27,5 10 2,5 1,5
Kristdemokratiska Ungdoms- 5 3 5—förbundet KDU
Ung vänster 13,5 11 11-Grön Ungdom 1,2 1,5- -Summa 199 105,5 48,5 57

Inom brukarcenterpartiet med stolthet tala folkrö-partietsman om
relsetradition. högt medlemsantalEtt och aktivamånga medlemmar
har kännetecknandevarit för denna tradition. Centerpartiet har för-
lorat sina medlemmar60 under det decenniet. Par-procent av senaste
tiets ungdomsförbund har haft bekymmersam utveckling.änen mer
Dagens CUF mindre tiondelär såän års1970 CUFen stort som var.Även socialdemokraterna brukar motsvarande berömmasätt
sig folkrörelseparti. Vad slående under det dra-att ärettav vara som
matiska 1990-talet alltså det dejust utprägladeär folkrö-äratt mest
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Mellanmedlemmar. 1992förlorat sinamångarelsepartierna avsom —
ochhar centerpartietochupphördekollektivanslutningen 1999då -

medlemsbas.hälften sinförlorattillsammanssocialdemokraterna av
diskussionendetbakgrund ikanDetta värt attmotatt notera avvara

folkrörelsepartiet,traditionelladetgällandepartikrisen gjorts attom
dagensin iidealitet,och intemassmedlemskapbaserat sam-passar

förställetblir deoch -iförändras;karaktärhälle. Partiernas mermer
professionalise-kampanjinriktade ochmedlemspartiefatt vara -

partiforsk-bidraguppmärksammat inomrade véiljarpartier. Ett
detbegreppetanvänder pro-Panebiancohär 1988ningen är som

MöllerGilljam 1996.fessionellt-elektorala partiet" 8Cse även
ocksåoch månfolkpartiet i någoncenterpartiet,flera partierFör -

med-till handsdet ocksåsocialdemokraterna sättaför näraär att—
motvind i opinionenallmännamed densambandlemsraset i som

enklaredetNaturligtvis1990-talet.underdessa partier ärmött att
medgång opi-har imedlemsutveckling partietstånd positivtill omen

till-Socialdemokraternassnålblåst.elektoralråderdetnionen än om
fram-kölvattnet årsförskedde övrigt i 1994återhämtningfälliga av

partifortsatt.nedgångendärefter har Mengångsval, även ettatt som
förhållandevishaftperioddennaundermoderaterna, gynn-ensom

medlemsantalvikandedrabbatstrend väljaropinionen,i ettavsam
enskilda parti-och deopinionsvindarnaenbartdettyder inte äratt

ide partierminskningen.förklarar Detvalresultat är somsomernas
betraktapolitiskochålder statusavseendenolika ärt.ex. att som

allde-tillbakagången,medlemsmässigaför denetablerade svararsom
valen.allmännadeför dem ieller dåligtbradetles gåroavsett om

rumägtmedlemsminskningenVar har

bekräftar medurval,statistisktbaserasundersökning,Vår ettsom
medlems-dramatiskbildenallmännatydlighet denönskvärdall enav

minsk-procentuelladecenniet.det Denunderminskning senaste
medlemsan-deidentisk meddataundersökningensiningen är nästan

tabellfinns ital som
och kom-partimedlemmarantalethurredovisastabellI 2.3 per

hade parti iVarje1970-talet.slutetsedan 1979minskat avmun
decenniumdrygtkommun.medlemmar Ettgenomsnitt 856 per

fanns dågenomsnittskett;minskning ilitenhade1990, ensenare,
medelta-slutligen,kommun.ochmedlemmar parti 1998,703 varper

medlemmar.let endast 237
generellamed denidentiskfögabildenpartivisaDen oväntatär
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Tabell Antalet medlemmar2.3. ochparti kommun 1979, 1990per
och medelvärde. Antalet kommunorganisationer1998 inom
parentes.

Antal medlemmar

Parti 1979 1990 1998

Moderaterna 508 38 416 29 306 41
Centerpartiet 827 39 707 31 390 38
Folkpartiet 148 42 168 29 81 41
Kristdemokraterna 88 33 88 24 93 31
Socialdemokraterna 3.038 44 2.758 38 808 34
Vänsterpartiet 73 31 42 22 58 31
Miljöpartiet 23 38 144 34-
Lokala partier 118 3 92 24-
Mede/tal, totalt 856 230 703 217 237 278

50-kommunurvalet."‘Kommentar: kommerVi benämna dessa förartier lokalaatt P
. detpartier . fall gäller haräven . . spridning denett överom partier1 par som en v1ss
kommunen och har riksorävenegna

utvecklingen. framför alltDet socialdemokraterna förloratär som
medlemmar, och detta allti väsentligt efter kollektivanslutningens
upphörande. Den genomsnittliga socialdemokratiska arbetarkommu-

består medlemmar, vilket skall1998 jämföras808 med övernen av
Ävenmedlemmar3 000 centerpartiet, moderaterna1979. och folk-

har förloratpartiet medlemmar.många
Tabell dock missvisande bild2.3 det genomsnittligager en av

medlemsantalet. storstadskommunernaDe Stockholm, Göteborgtre
och Malmö ingick nämligen inte i undersökningårs och har för1979

möjliggöra longitudinell jämförelse tabelleni borttagitsatt ävenen
och dessa kommuner1990 Om beräkningen1998. ingår i detvar

genomsnittliga medlemstalet medlemmar alltså1990 1 357 nästan-dubbelt högtså Däreftergenomsnitt. sjunker följdenligt siffranett
dramatiskt: det endast medlemmar1998 och kom-330 partiär per

Ävenkvar. med storstadskommunerna inräknade urvaleti stårmun
det följaktligen bortom allt tvivel de svenska partierna under detatt

decenniet har dränerats medlemmar.senaste
granskningEn hur utvecklingen olika kommuntyperiav sett ut

illustrerar storstadskommunernas betydelse. tabell redovisasI 2.4
hur utvecklingen delsvarit s.k. kunskaps/eommuneri med högen
andel yrkesverksamma kunskapsintensivai verksamheter och före-

dels imellan/eommuner och dels ibasnärings/eommuner.tag,
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respektive kommun-Tabell Andel medlemmar parti inom2.4. per
Antalet kommunorganisationer inomoch1990 1998.1979,typ

parentes

År

19981979 1990Kommuntyp

49 736 681.026 36 3.906Kunskapskommuner
122102 783 90 226801Mellankommuner
198743 90 192851 92Basnäringskommuner

330 298230 1 357 229856Summa

kunskapskom-gäller medlemsantaletförändringen vad iDen stora
tid fyr-sker under dennaoch detmellan 19901979 enmunerna -

sammanhänger alltså medmedlemmardubbling antalet att stor-av -
mättillfället.förstaingick urvalet vid detstadskommunerna inte i

basnäringskommunerna kanochmellankommunernaUtvecklingen i
eftersom samtligadess helhetjämföras under periodendock i stor-

jämförelsesådan visarkunskapskommuner.stadskommuner Enär att
flerfanns medlemmarinledningsvisdet basnäringskommunernai per

ändrats viddettamellankommunerna,och kommun iparti än attmen
1980-talet tappadeUnder partiernamätning. 13års1990 procent av

basnäringskommunerna.medlemmar isina
endastsiffra för mellankommunernaMotsvarande 2 procent.var

drama-för båda kommuntypernaUtvecklingen under 1990-talet är
försvannmedlemmarnaidentisk: drygttisk 199070 procent avmen

basnäringskommuner.såväl mellankommuneroch i1998 som
befolkningsrika kunskapskommunernaframför allt deiDet är

under hela perioden,finns. gällerde flesta medlemmarna Dettasom
dominans kulmineradekunskapskommunernas Då1990. varmen

mellankommunernagenomsnittliga medlemsnivånden i 20 procent
hade dennakunskapskommunerna.fannsden inivå 1998av som

för-kunskapskommunernahartillandel ökat Partierna i30 procent.
under perioden Ten-medlemmarlorat sina 1990-1998.81 procent av

medlemsminsk-partiväsendets dramatiskaunder den tiddensen som
medlemmar kun-förloraralltså ipartiernaning äger är mestattrum

finnsdet dock alltjämtden kommuntypskapskommunerna, som
flest medlemmar
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Partivisa jämförelser
Totalt har genomsnittligapartiernas medlemstal kommunsett per
minskat med under 1990-talet. förloratDet parti75 procent som

medlemmar såväl procentuellt under dettanumerärtmest som
decennium socialdemokraterna.är

Tabell god illustration medlemsantalpartiernas2.5 ger en av var
särskilt påtaglig.varit

socialdemokraternas del nedgången omfattande:För är extremt
fjärdedel medlemmar har försvunnitpartiets under denna 20-en av

årsperiod.
detta sammanhang kan också konstateras storstadskommu-I att

inverkan urvaleti tydlig socialdemokraternasi justär extremtnernas
fall. Redan kunskapskommunerna,partiet i medeltalet1979 stortvar

då tabell då storstäderna finns med urvaleti3 2.6.647 1990var — -
emellertid medeltal kunskapskommunerna.i22 957noteras ett

Under 1990-talet har dock socialdemokraterna förlorat 88 procent av
medlemmarna kunskapskommunerna.i Medeltalet 2 5801998 är
faktiskt lägre det storstadskommunerna ingår.1979än trots attvar -Å andra sidan avvecklades kollektivanslutningen mellan de båda

mättillfällena. har socialdemokraterna underSammantagetsenaste
1990-talet förlorat medlemskår.sin Oavsett79 procent av om man

till antalet medlemmar eller andelen förhållandemedlemmar tilliser
kommuninvånarantalet minskningen kunskapskommu-iär störst

kommuntyperi övriga har minskning skett.ävennerna, stormen en
har tidigare haftCenterpartiet god medlemsanslutning. Vid deten

första mättillfållet det klart efter socialdemo-partiet1979 störstavar
kraterna med medlemmari genomsnitt kommun. Trots827 attper en
liten minskning hade under det 1980-talet, dåmotiga partietägt rum
förlorade genomsnittliga medlemsantal,sitt15 procent center-av var

detpartiet partiet. Under 1990-talet har1990ännu näst största cen-
förloratterpartiet ytterligare det genomsnittliga med-43 procent av

lemsantalet och moderaterna1998är näst störstapasserat av som
parti.

förstaVid det mättillfället inföll efter centerpartietstrax attsom—
haft sin storhetstid framföropinionsmässiga starkt, alltpartiet ivar-
kunskapskommunerna. hade dubbelt medlemmarPartiet så många
jämfört med moderaterna kunskapskommunerna detta änd-i 1979 -
rades dramatiskt då också storstadskommunerna ingick i1990 urva-
let. Mycket talar för del kraftiga tillbakagång iatt stor centernsen av
kunskapskommunerna under 1980-talet kommer dettasig justav
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förhållande till befolkningen pro-Tabell Andel medlemmar i2.5.
cent. N, 1990231, 19982831979242,

19981979 1990Kommuntyp Parti

11,4 1,4Kunskapskommun Moderaterna
3 1,3Centerpartiet 4,5

0,9 0,7 0,4Folkpartiet
0,3 0,2 0,2Kristdemokraterna

12,6 2Socialdemokraterna 13,1
0,2 0,1Vänsterpartiet 0,2

2 1,4Moderaterna 2,6Mellankommun
5,2 3,3 2,1Centerpartiet
0,9 0,7 0,3Folkpartiet
0,5 0,5 0,6Kristdemokraterna

3Socialdemokraterna 12,6 13,4
0,10,2 0,1Vänsterpartiet
0,1Miljöpartiet 0,7-
0,5Lokalt parti 0,5 -

1,1 0,8Moderaterna 1,1Basnäringskommun
2,9 2Centerpartiet 3,7

0,9 0,6 0,4Folkpartiet
0,40,5 0,5Kristdemokraterna

7,8 3,9Socialdemokraterna 11
0,3 0,3 0,2Vänsterpartiet

0,10,2Miljöpartiet -
0,21,1Lokalt parti -

1,5 1,1Totalt Moderaterna 1,8
3,1 1,9Centerpartiet 4,5

0,40,9 0,7Folkpartiet
0,4 0,4Kristdemokraterna 0,4

12 10,7 3,1Socialdemokraterna
0,20,2 0,2Vänsterpartiet
0,10,4Miljöpartiet -
0,4Lokalt parti 0,7 -

exkl.SO-urvalet storstäderKommentar:
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Tabell Antal medlemmar parti inom2.6. kommuntyp 1979,per
och medelvärde. Antal kommunorganisationer1990 1998 inom

Storstäder ingår urvalet ochi 1990 1998.parentes.

1979

Kunskaps- Mellan- Basnärings- Totalt
Parti kommun kommun kommun

Moderaterna 763 7 524 17 362 14 508 38
Centerpartiet 1.452 5 772 18 695 16 827 39
Folkpartiet 201 7 133 18 17141 148 42
Kristdemokraterna 90 5 1594 79 13 88 33
Socialdemokraterna 3.647 6 2.721 20 3.188 18 3.038 44
Vänsterpartiet 99 6 42 12 90 13 73 31
Lokala partier 0 100 2 156 1 118 3
TotaIt1979 1.026 36 801 102 92851 856 230

1990

Kunskaps- Mellan- Basnärings- Totalt
Parti kommun kommun kommun

Moderaterna 1.813 8 10292 277 13 678 31
Centerpartiet 874 6 15706 598 11 700 32
Folkpartiet 737 9 135 12 119 11 299 32
Kristdemokraterna 173 10 94 11 90 15 114 36
Socialdemokraterna 22.957 7 3.335 15 1.947 18 6.144 40
Vänsterpartiet 1.008 2 32 10 55 11 128 23
Totalt 1990 3.906 49 783 90 743 90 1.357 229

1998

Kunskaps- Mellan- Basnärings- Totalt
Parti kommun kommun kommun

Moderaterna 1.196 9 274 19 205 15 443 43
Centerpartiet 457 9 417 19 330 13 398 41
Folkpartiet 475 9 66 18 1764 149 44
Kristdemokraterna 179 7 89 13 83 13 106 33
Socialdemokraterna 2.580 10 778 13 749 13 1.268 36
Vänsterpartiet 100 8 31 11 66 14 62 33
Lokala partier 238 8 95 15 430 128 27
Totalt 1998 736 68 122226 192108 330 298
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basnäringskommu-såväl mellankommunerurvalsförhållande. I som
denna tid.begränsad undertillbakagångenär ytterstner

förlorat medlem-1990-taletModeraterna har under 34 procent av
framstår förvånande.Resultatetkunskapskommunerna.i sommarna

utomordentligt starkt tillväxt-Moderaterna har elektoralt ivaritsett
förlorarfinns alltsåkunskapskommunernaområden där ettmen

fortfa-dockdessa områdenÅmedlemmar Partietiantal just ärstort
medlemsmässigt,kunskapskommunernarande starkast i även men

tendensen värdär att notera.
ochminskning mellanFolkpartiets I1998 501990 procent.var

dock minskningentill andra har primärtpartier inte ägtmotsats rum
nedgångendessakunskapskommunerna;i i 35är procent.

rekryteringsproblemTilltagande
full-huvuduppgifter det politiskaipartiernasEn ärsystemet attav

blivit detrekryteringsfunktionen. Partiväsendet hars.k.dengöra
delikata problemet rekryterafrämsta lösa detinstrumentet attatt

har fatta politiskatill de församlingarlämpliga attsompersoner
finnsflera svårighe-emellertid det partierbeslut. Tabell ivisar2.7 att

kandidater.rekryterater att

med till-kommunernaTabell Andelen ipartiorganisationer2.7.
tillgängliga vidtillräckligt antal kandidaterräckligt eller änmer

ochkommunfullmäktigevalettillnomineringen 19981979, 1990
procent

1990 19981979Parti

81 78Moderaterna 87
7495 88Centerpartiet
6085 67Folkpartiet

67 7177Kristdemokraterna
8698 90Socialdemokraterna
8357Vänsterpartiet 77
5474Miljöpartiet --

76 7287Totalt

för svarsalternativ denrespektivetabellen redovisasKommentar: I procentsatser av
fråga: tillgångenföljandetotala andelen svarande "Hur påangivit per-svar varsom

införtill kommunfullmäktigevilliga anställa vid nomineringarnauppsoner som var
följande alternativ välja mellan:valet hade "mer98". Svarspersonerna90/1979/ änatt

otillräcklig"fullt tillräcklig", "klarttillräcklig", "tillräcklig", n 1979 297,
303.1990 1998398,
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blir alltDet rekrytera kandidatersvårare till kommunfullmäk-att
tigevalen. tillgången förhållandevis god, därfter har den1979 var
minskat. det endast de lokala1998 partiorganisatio-72 procentvar av

det fanns tillräckligt med kandidater tillgåattnerna som uppgav att
vid förnomineringen. Endast ochvänsterpartiet i någon mån även-
för kristdemokraterna har förbättrats.situationen Folkpartiet och-

har drabbats hårtcenterpartiet procentenheter färre deras25 av-
lokalorganisationer ha tillräckligt medsig kandidater jämförtuppger

förmed decennier sedan. Miljöpartiettvå dock det harpartiär som
de allra problemen. endast lite drygt hälftenI organisatio-största av

finns tillräckligt med kandidater, minskning med 20nerna en pro-
centenheter under 1990-talet. resultat förvånar:Detta miljöpartiet

vid det första dessa mättillfällen mindre etablerat parti änvar ettav
det vid det senaste.var

Utvecklingen totalt logisk bakgrund den allmännaär sett mot av
medlemsminskningen. fram förallt den bekymmersam.Men Parti-är

håller sakta säkert dräneras såväl medlemmaratterna men som
kandidater till de förtroendeposternaolika det politiskai systemet.

Vilka svårahar varit rekryteraattgrupper

debatten vari rekryteringsproblemI partiernas bestämtnärmareom
består har det talats "förgubbning partiväsendet. Begrep-om en av

implicerar således olika komponenter: kön och ålder.två Inne-pet
börden särskilt kvinnor och rekrytera.svåra Somär äratt attunga
framgår följande tabeller bekräftas också detta.av

Tabell Rekryteringsproblem2.8. procent1979

Kategori Rekryteringsprob/em föreligger

Kvinnor 33
Ungdomar 32
Arbetare 16
Glesbygdsboende 10
Tätortsboende 7
välutbildade 6
Personer förankringmed i 5
organisationslivet
Tjänstemän 2
Ingen speciell kategori 40

tabellen redovisasKommentar: förI respektive svarsalternativ denprocentsatser av
totala andelen svarande eller flera följandeangivit fråga: "Vilkanågotsom svar
kategorier rekrytera kandidatersvåra till kommunfullmäktige" n 230.attvar som
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de olika kate-könsuppdelninggjordes ingenVid mätningårs1979 av
kategori.tillfälleutgjorde vid dettakvinnor Vargorierna utan en egen

sociala kategoridenna svårföreningsföreträdaretredje ansåg att var
ungdo-rådde bristmenade detlikarekrytera. mångaNästan attatt

ochInförkommunfullmäktige.tillvid rekryteringen 1990 1998mar
generellt vadfrågan. frågades iändrades månmätningar Dåårs mer

och lands-tillolika kategorier kommunalarekryteradet svårt attvar
skeddeVid dessaförtroendeuppdrag. mätningartingskommunala

för enskild kategori.uppdelningkönsmässig varje Mandessutom en
tillfällen förelåg bristvid dessadetkan indirekt utläsa ävenatt en

det rådde bristdet vanligaregenomgåendekvinnor; i attstort sett var
kvinnor än män.

förflutit sedanden perioddet under årsTrots 1979 mät-att som
poli-kvinnorepresentationen inomgenerell ökningskeddening aven

rekrytera kvinnorsvårighetfinns tilltagandetiken dessutom atten
menadedenförtroendeuppdrag. mätningentill politiska 59I senaste

kvinnor.rekryteratillfrågade detde svårt attatt ungaprocent varav
s.k. för-totaltför för ungdomar,gäller Densak övrigtSamma sett.

realitetrallt dömagubbningen är att enav
upplevs alltmerutsträckningökadiEn somannan grupp som

invandrarkvinnor.särskilt gäller dettainvandrare,svårrekryterad är
med kvin-finns betydelsefull likhetinvandrarnadet gällerNär en

färre invandrareblivithar generelltnorekryteringen: det intesett
upplevsförklaringen till invandrarnaförtroendeuppdrag,politiska att

för de blivitliksom kvinnornasvårrekryterade är att mersom --
utanför-politiska och socialainvandrarnasefterfrågade. Genom att
problemetfokus harsamhällsdebattens underhamnat årskap i senare

synliggjorts.invandrarrepresentationmed
rekry-fått alltocksåtabell framgår partierna svårareAv 2.9 attatt

l990-talet. Förändringenundermänniskor från glesbygden ärtera
yrkes-rekryterapåfallande. Vidare det svårare ärär att sompersoner

offentligtrekryterasektorn detden privataverksamma inom ärän att
1990-talet.underSkillnaden har dessutomanställda. accentuerats

fanns bristordförande dettredje ansåg 1998Nästan att egnavar
alltblir ocksåkategori med.företagare fanns denna Detinte1990

lågutbildade harRekryteringenhögutbildade.rekryterasvårare att av
det decenniet åtmins-förbättrats underemellertid avsevärt senaste -

färre lågutbildadebetydligtden meningeni att som entone anger
tolk-faller vidareiakttagelse isvårrekryterad kategori. Denna ett
detunder tid:uppmärksamhetväcktningsschema viss senaresom

väletableradeframgångsrika och socialtförefaller ocksåsom om
sigdet politiskabörjat vända Det rörsystemet omryggen.grupper
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Tabell Rekryteringsproblem och2.9. 1990 1998

1990 1998

Kategori Kvinnor Män Kvinnor Män

Ungdomar 55 50 59 55
Invandrare 31 28 46 38
Glesbygdsboende 9 7 16 13
Tätortsboende 10 6 9 8
Privat anställda 23 24 26 25
Offentligt anställda 8 4 4 5
Personer med organisations- 9 7 6 6
och partierfarenheter
Högutbildade 12 12 13 14
Lågutbildade 19 15 9 7
Egna företagare 30 32- -
Ingen speciell kategori 26 23 16 15

tabellen redovisas för respektive svarsalternativKommentar: I denprocentsatser av
totala andelen svarande flera följande fråga:angivit eller "Vilkanågotsom svar
kategorier bar under rekrytera kandidater tillför-år visat svårasig attsenare vara som
troendeposter kommun och landsting"inom n 1990 1998 269.222,

ofta med högmobil och urban livsstil,är män,personer som unga en
med höga inkomster och hög utbildning hyser "uppifrånför-ettsom
akt" politiker och politiska Möllerinstitutioner 1998.gentemot
Även det här ytstrukturer kan tolkas olikaär sättom ser som-

det resultaten ansluter till detta tolknings-sigär värt att notera att-
schema. förändringarna längeMen så små.är ännu ytterst

viktigaste slutsatsen dock rekryteringsproblemenDen ökarär att
generellt. svarade speciell kategoriIngen1979 40 procent att var

rekrytera. hade denna problemfria andel minskat tillsvår 1990att
ungefär fjärdedel, för endast sjättedel de1998 utgöraatten en av sva-
rande. Endast kategori trend: de lågutbildade.uppvisar positiven en

kan bero det finnsDetta antingen lågutbildade i parti-att gott om
beredda förtroendeuppdrag eller det heltsigåtaär att atterna som

enkelt från sida allt mindre grad efterfrågarså partiernas iär att man
lågutbildade till förtroendeuppdrag.personer

Partiskillnader

samtliga fanns problem det gäller rekryteraInom partier 1979 när att
kvinnor och ungdomar. Folkpartiet båda fallen deti harpartiär som

problem den själva läget-i meningen problema-störst att man anser
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Tabell Rekryteringsproblem inom olika partier2.10. 1979
procent

Parti

Lokala
M C Fp Kd S V partierKategori

20 34 25 40 28 50Kvinnor 46
Ungdomar 31 22 63 22 27 14 100
Glesbygdsboende 11 2 20 6 4 21 0
Tätortsboende 3 22 11 3 0 0 0

3 0Arbeta 29 10 30 7 14re
3 OTjänstemän 3 0 2 3 2

förankring 0 2 6 2 10 0Personer med 11
organisationsliveti

2 6 0 0välutbildade 17 7 7

för dentabellen redovisas respektive svarsalternativKommentar: I procentsatser av
flera följande fråga: Vilkatotala andelen svarande ellerangivit någotsom svar

kandidater till kommunfullmäktigekategorier rekryterasvåra n 230.attvar som
Övriga utgjordes denna endastmätningpartier i av n

tiskt. har lättare rekrytera ungdomar.Vänsterpartiet övrigaän att
Åttio de moderata dock detinte attprocent av svarspersonerna anser

rekrytera kvinnor.svårtär att
folkpartiet brist-och moderaterna arbetareInom utgöraanses en

uppfattas moderatakategori. också välutbildade blandMen personer
det däremotsvårrekryterade. övriga partierIsvarspersoner vara anses

finnas tillräckligt med välutbildade.
efterföljande frågan litetVid de båda ställdesmätningarna ett

annorlunda kommentaren nedan. Vidare skeddese1979sätt än en
förkönsmässig uppdelning de svarande enskild kategorivarjeså att

fick rekry-ställning det kvinnor eller svåramänta attom var som var
också förändrade.Kategorierna någottera. var

framgårVid könsskillnaderna kategorivissummering atten av
emel-kvinnor svårrekryterade Skillnaderna ärän män.anses vara mer

lertid betydande mellan alla miljöpartietpartierna. partierFör utom
generellt kvinnor upplevs rekrytera tilldet svåraär attsett som vara

förtroendeposter. Miljöpartiet har könsbalansnegativ i så-18en
rekryteradetmåtto svårare män änatt sammantaget sett attanses

kvinnor. det kvinnorövriga partierna svårastFör är tvärtom ärsom
rekrytera. Samtliga har aggregerad mansövervikt. moderater-Iatt en

folkpartietsfall handlar det ii centerpartiets+5, +14, omnas om om
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Tabell Rekryteringsproblem inom olika partier pro-2.11. 1990
Kvinnor/cent. män

Parti

CKategori M Fp Kd S V Mp

Ungdomar 55/45 66/60 47/44 48/48 75/65 52/43 34/40
Invandrare 26/26 40/40 44/37 13/1 3 45/30 29/29 19/22
Glesbygdsboende 10/6 3/6 15/15 6/6 10/0 24/24 3/3
Tätortsboende 6/10 20/9 6/3 6/6 10/0 14/ 14 6/3
Privat anställda 35/52 14/20 22/19 10/10 40/27 29/33 12/27
Offentligt anställda 6/0 3/3 9/9 0/0 12/2 24/14 6/6
Organisations- 6/3 3/0 12/16 10/13 7/0 14/14 12/12
erfaren.
Högutbild. 10/13 14/17 22/16 6/3 2/5 24/19 12/12
Lågutbild. 16/10 14/6 38/3812/9 10/6 25/17 19/22

förtabellen redovisas respektive svarsalternativ denKommentar: I procentsatser av
totala andelen svarande flera följande fråga:eller Vilkaangivit någotsom svar
kategorier har under rekrytera kandidater tillför-år svåravisat sig attsenare vara som
troendeposter kommun och landstinginom n 230.

kristdemokraternas socialdemokraternasi i+20, +4, +80om om
och i Vänsterpartiets +31.om

skall betonas dessa siffror nödvändigtvisDet integångännu atten
den faktiska kvinnorepresentationen. Moderaternanågotsäger om

kan mycket väl ha lägre andel kvinnor kommunala och lands-en
tingskommunala exempelvis folkpartiet det deän ärposter trots att
folkpartistiska respondenterna väsentligt grad uppleverhögreisom
kvinnor svårrekryterade. här används subjek-Det mått ärsom som

exempelvistivt; hög andel kvin-inte attom svarspersonerna anser en
politiska eftersträvansvärt mål sänks kravet hosärposter ettnor

dessa vad rekryteringssynpunkt.svårtärsvarspersoner som ur
med låg andel kvinnor, blirNöjer sig 10säg procent,man en en

kvinnoandel andra kanske20 procent som svarspersoner anser-
otillfredsställande låg andel- mycket bra resultat.ettvara en
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Tabell Rekryteringsproblem olikainom partier pro-2.12. 1998
Kvinnor/cent. män

Parti

Kategori M C Fp Kd S V Mp

55/50Ungdomar 65/67 74/60 69/60 70/64 37/37 48/52
50/43Invandrare 40/37 30/32 46/37 70/58 59/41 42/42

Glesbygdsboende 8/5 5/5 18/13 17/17 21/15 44/44 10/10
Tätortsboende 8/5 21/23 13/8 6/6 7/73/3 7/4
Privat anställda 30/28 19/21 34/29 20/23 33/33 30/37 26/23
Offentligt anställda 8/10 12/9 3/5 3/3 0/0 0/4 3/3
Organisations- 5/3 2/2 5/5 14/17 0/3 7/7 10/7
erfaren.
Högutbild. 13/13 28/26 5/8 9/9 21/21 7/19 3/7
Lågutbild. 8/3 5/7 13/8 9/9 9/6 19/19 13/10

tabellen redovisas för respektive svarsalternativ denKommentar: I procentsatser av
totala andelen svarande eller flera följande fråga: Vilkaangivit någotsom svar
kategorier bar under rekrytera kandidater tillför-år visat sig svåra attsenare vara som

landstingtroendeposter kommun ochinom n 269.

de könsmässiga skillnadernasummering visar vänsterpartietEn attav
har mansunderskott och centerpartiet inte-21998 ett sammantaget

har skillnad alls Moderaterna tycks under 1990-talet inågon +/- O.
ökad utsträckning fått svårigheter rekrytera kvinnor lik-+25,att

folkpartiet och kristdemokraterna socialde-+27 +12. Försom
mokraterna har utvecklingen fortfaranderiktningi positivgått men

det väsentligt rekrytera kvinnor Miljö-svårare +24.är än mänatt
har litendenna mansöverviktpartiet gång +2.en

samtliga moderaterna har det blivitpartierI svårareutom att
från förtroendeuppdrag.rekrytera glesbygden till I vänster-personer

fall det förändring riktningpartiets i negativär närmast extremen
för socialdemokraterna och kristdemokraterna+40. Men även är

problemen mycket respektive har fåttpartier+26 +22. Fyrastora
ökade svårigheter rekrytera falli centerpartietsItätorterna. äratt
detta allra tydligast +14.

fp, kd och har ökade svårigheter rekry-partierFyra s mött att
yrkesverksamma den sektorn.inom privataärtera personer som

svårigheter har folkpartiet och kristdemokraternaStörst +23 men
också socialdemokraternas fall förändringen påtaglig.i +15 Närär

offentligadet gäller den sektorn svårtolkad.situationen Förär mer
och kd har svårigheterna rekrytera ökat, för departier m,tre attc

fyra har svårigheterna däremot minskat.övriga partierna I vänster-
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falloch miljöpartiets markant respektivepartiets -34sättett —
32.

Organisationsföreträdare allt mindre grad bristvaraiär en ur
förrekryteringssynpunkt. Endast kristdemokraterna det hauppges

erfarenhet frånblivit rekrytera med organisa-svårare att personer
tionsvärlden.

förändring har inträffat mellan de båda mättillfällenaintressantEn
det gäller utbildningsvariabeln. fyra kd och harpartierI m, snär c,

det blivit socialdemokraternasrekrytera högutbildade.svårare Iatt
fall fråga påfallandeoch det procentuellCenterpartiets är storom en

förändring respektive lågutbil-i partinågot+18 +13. Inte anses
dade ha blivit svårrekryterade. samtliga folk-partierFör utommer

där oförändrad avsevärd förändringdetpartiet situationen är är en- -
riktning. tydlig. för-Tendenseni positiv inte iDetär ärsammantaget

hand fler efterfrågas förtroende-lågutbildade till de politiskasta som
fleruppdragen. högutbildade. huruvida dettaåterigen:Det Menär

faktiskaberor det utbudet lågutbildade eller detäratt gott,av om
beror lågutbildade allt grad efterfrågas förtroen-mindreiatt som
demän, därom lämnar dessa data besked.inte

Generellt har rekryteringsproblemen tilltagit markantsett ett
för före-Medeltalet dem rekryteringsproblemuppgivitsätt. attsom

ligger samtliga kategorier har ökat mellan ochinom inom1990 1998
samtliga tabellpartier vänsterpartiet 2.13.utom

Tabell Förändring rekryteringssvårigheter mellan2.13. 1990av
och procent1998

Förändring
Parti 1990 1998 procent

Moderaterna 18 19 +1
Centerpartiet 19 22 +3
Folkpartiet 19 20 +1
Kristdemokraterna 12 20 +8
Socialdemokraterna 21 24 +3
Vänsterpartiet 27 23 -4
Miljöpartiet 14 18 +4

Siffrorna tabellen medeltal för vad gäller instämmandei varje partiKommentar: är
föreligger.rekryteringsproblem Longitudinell analys där enheteri attsvar samma

vid tillfällen.tvåmäts

Antalet förtroendeuppdrag kraftigt.har samtidigt minskat 1964
fanns förtroendeuppdragordinarie kommunerna.i Tio år114 OOO
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kvar.fanns endastkommunsammanslagningarna, 42 000eftersenare,
förtro-fanns drygtuppdrag:antalet 000utökades 46Därefter 1986

antaletsjönksedanoch landsting.kommuner Menendeuppdrag i
förtroendeuppdrag, plusordinariefinns knapptdag 40 000Inytt.

förtroendevalda hardeblandkvinnorAndelen00032 ersättare. suc-
kvin-innehas dagiuppdragenUngefärökat.cessivt 40 avprocent av

38.SOU 1996:162, s.nor

medlemmarnaBehövs

effektivpartiengagemangfärre medborgareAllt utgör enattanser
Demokratirådstudie gjorts SNSzsEnligtpåverkansväg. varavsomen

ocheffektivtallsdär inteskalaIO-gradigmedelvärdet 0 varen
värderaombadsmedborgarnaeffektivt 1979mycket 6,5 när10

partiarbete. tvåpåverkanssynpunkt Knappteffektiviteten avur
med-fördemokratirådet inomdecennier 1997, när enramensenare

frågaställdeintervjudata,baseradborgarundersökning samma
m.fl. 52.5tillmedeltalet sjunkit Petersson 1998,hade 5,3 s.

såledesdetframstårbedömningarmedborgarnasEnligt somegna
villaktivpartipolitisktmeningsfulltmindreallt om manatt vara

alltpåverkanssynpunktframstår detLikasåsamhället.påverka somur
fackligaarbetavalen och iallmännadeimeningslösare rösta attatt

med-överraskande ljusetiknappastResultatetorganisationer. är av
krisförevarit partiernasdebattoch denlemsminskningen omsom

uppskattningminskademedborgarnasKanske1990-talet.under av
medlem-beroendeminskadekopplad till partiernaspartierna är av

haberoendepartiernaskonstaterathar tidigareVimar attatt av
verksamhets-finansiellsåvälminskatharmedlemmarmånga somur

medlemsminskningenhuruvidaalltsåsynvinkel. Fråganmässig är
förkris partierna.inneburitverkligen en

konsta-medräcker det intefrågandenbesvarakunnaFör attatt
föreställningocksåkrävstillbakagång.medlemsmässig Det entera en

uppgif-fullgörsamhälle sinadagensivilket partiernadet sättom
behöver partiernatillspetsat:sakenuttrycka någotFör egent-attter.

mediesamhälletmodernadetmedlemmar iligen ha
indikationnormaltbrukarmedlemmarAntalet enses som

betydande variatio-funnitsdock alltidharstyrka.organisatorisk Det
ochmedlemskapdet gällerolikamellan partier när synenner

följervariationermedlemskår. Dessahabehovet avstoratt enav
olikamellan partierbarakan intevarierapartikulturer,olika utanmen

Panebianco 1988.visst partifrån tid till inomockså, ettannan,
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Skillnaderna också det gäller hur medlemskapetär närstora utö-
har alltidDet devarit allra flestaså medlemmarna föredrarvas. att att

passiva, och detta oberoende parti. StefanoNär Bartolinivara av stu-
derade medlemskap i masspartier demokratiskai några länder från
slutet 1800-talet till fann han andelen1978 partiaktiva den-av att var

alla länderi under hela perioden, och denna andel intesamma att ens
påverkades det totala medlemsantalet förändrades Bartoliniattav
1983.

Selle ochPer Svåsand betonarLars partimedlemskap behö-inteatt
identiskt med partiidentifikation. bör därförMan skilja intever vara

bara mellan medlemskap och icke-medlemskap, också mellanutan
motivation och faktisk politisk aktivitet Selle Svåsand8C 1991, 459s.
ff..

Enligt Scharrow,Susan tidigare refererat, dock mångaärsom
medlemmar tillgång för parti inte minst elektoralt Menen ett sett.-
Scharrow för samtidigt diskussion i kost-en argument termerom av
nader, vilket inbegriper haäven medlemmar.mångaargument mot att
Sålunda tenderar partimedlemmar komma från delar väljarkå-att av

ideologiskt medvetna väljare allmänhet.är i Dettaänren som mer är
barainte representativitetsproblem övergripande nivå,ett en mer
kan också, sambandi med valarbete, problem för deutan ettvara

ledande, professionella partiföreträdarna. får korrektaDe inte signa-
ler eftersom de främst sympatisörer partimedlemmar.möter ärsom
Särskilt påtagligt blir naturligtvis problemet de ledande partiföre-om
trådarna saknar stark ideologisk förankring. finns empiriskaHär
belägg från inte minst Storbritannien under slutet 1980-taletav att
falla tillbaka Scharrow ff. Situationen1994, torde gälla41 ävens.
för den svenska socialdemokratin. båda fallen har fackföreningsfol-I
ket vållat problem för socialistpartiernañ

Erik Damgaard har utvecklat finns, framhållerDetargumentet.
han, problem med starka partiorganisationer. aktivaFörutom att par-
timedlemmar inte särskilt förrepresentativa partiernas väljare,är och

detta innebär kommunikativa problem för de ledande företrä-att
darna, kan partikongressernas beslut ofta dåligistå överenstämmelse
med partiväljarnas preferenser. blirDetta inte minst påtagligt vid
nomineringsarbetet. Sammantaget därför Damgaard starkamenar att
partiorganisationer kan undergräva demokratin Damgaard 1990.

Ett ha medlemmarmånga Scharrowannat argument mot att som
för fram hanteringen medlemskåren olikaär i avseendenatt ärav
kostsam och kräver betydande administratörer sambandien grupp
med utskick material Dessa skulle partierna ställetiav etc. resurser
kunna använda till väljarna,nå särskilt de osäkra ochatt ut tve-
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med-PanebiancoScharrowkande 46.1994, storatt enmenars.
Vilket kansammanhållningen,såväleffekterfårlemskår negativa

organisatoriskade internaadministrationenförsvaga partiet, avsom
arbetsför-behovleder tillmedlemskårangelägenheterna. En avstor

Michelshär 1915.Panebiancobyråkratiochdelning 1988; även
medlemmarhaskallför mångadå partiernavad talarMen att
medlemskapetförtill försvarflerapekar ärScharrow attargument

för partierna.Viktig resursen
godlegitimitetssynpunkt medför första positivtdetDet är enur
väl-lojalaochlojala väljarevidareMedlemmarmedlemsstatistik. är -

Medlemmarviktigträffar andra väljaredagligenjare är resurs.ensom
de arbetarochverksamheten,ekonomiskt tillbidrar också utan

bidrar ocksåfältet. Medlemmarverksamhetenmedersättning ute
kandi-potentiellaslutligen,Och demed idéer.intellektuellt, är,nya

besätta.påräknakantill de partietdater attposter som
ityder partierteckenstarkaScharrowfinns enligtDet attsom

medlemmarväljarnakonkurrenshårdarealltdagens ävenserom -
etablerade parti-detillgång.viktig Detsådanapassiva somensom-

Scharrow:enligtalltmer inseri Europa ärerna
the valueand aboutactivites,informal,ofthe value supportextra-party

large,beganPartiesactivites.serviceof constituentnon-partisan" to see
alsofunds, butof regulartheonlymembershipsinactive not sourceas

throughout communitiesdistributedof sympathizersreservoirsas
Scharrow 54.1994, s.

medlemskonceptetiFörnyelse

olika inci-försöktfallländerhar andra i mångai sättPartier att ge
förekom-partierbli medlemmar. vissaför medborgarna Iatttament

försäkringar,olika slagerbjudandenförmåner ochsärskilda avmer
informationsärskilddel hållfinnsinköp Dessutometc. somen

infor-denkanOtvivelaktigenmedlemmar.till icke-aktivariktas nya
förinformationskräddarsymetodererbjudamationstekniken att

för såvälförnyelseförunderlättaandrasyften och ocksåolika sätt
deförhåller sigmedlemskapskoncept. Hurverksamhetsformer som

avseendetdetsvenska ipartierna senare
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Tabell friareHar partierna2.14. anslutningsformövervägt än
medlemskap Procent, n296

Parti Har friareövervägt anslutningsform

Moderaterna 21
Centerpartiet 42
Folkpartiet 23
Kristdemokraterna 15
Miljöpartiet 45
Socialdemokraterna 19
Vänsterpartiet 47
Lokala partier 32
Totalt 30

framgårSom tabell innovationsbenägenheten förhållande-2.14 ärav
omfattande.vis samtligaI kommunorganisationer30 harprocent av

friare anslutningsformer traditionellt medlemskapän Sär-övervägts.
skilt påtaglig innovationsbenägenheten inom ochär vänsterpartiet
miljöpartiet där hälften ordförandenanästan inomav attuppger man
den kommunorganisationen friare anslutningsform.övervägtegna en
Minst innovationsbenägenhet finns inom kristdemokraterna, där det
endast i kommunorganisationerna finns15 idéer för-procent av om
nyelse.7

respondenterDe svarade frågan det kommunorga-isom om
nisationen anslutningsformnågon ombads vidareövervägts annan att

frågai vilken anslutningsform det frågaöppenen ange som var om.
Allmänna målsättningar "ökad öppenhet och tolerans"mersom

förekommandeymnigt i särskilt blandär vänsterpartister. Ettsvaren,
vanligt förekommande alternativ partiverksamhetenär Öppnaatt upp
för icke-medlemmar. Ambitionsnivån dockvarierar starkt. Vanligast

nöjer med bjudasig allmänheten till olikaår att mötenman att som
tidigare varit karaktär.intern miljöpartiavdelningarNågra har härav

längstgått till och med nominera icke-medlemmar tillattgenom
nämnder och styrelser.

Nätverkstanken, grundläggande tanke arbeta mindreärvars att
formbundet, också populär, liksom idén arbeta tematiskt medär att
olika lokalt engagerande sakfrågor. dennaPå punkt sig återigenger
ambitionen med ökad öppenhet till känna. avdelningar harNågra
knutit partipolitiskt obundna till rådgivaresig ochexperter som
bollplank, andra har inlett samarbete med lokala aktionsgrupper, i

fall harnågot parti medvarit och initierat byalag med vilkaett man
sedermera haft informella kontakter.nära men

Inom harcenterpartiet avdelningarnågra eller försökövervägt
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anslut-friaredettavariantpartimedlemskap.lokalt En ärprövat enav
kon-dettaharpartierFlerastödmedlemskap.ningsform prövat- förpartiin igårblandkanInnebörden attettattannat manvaracept.

betalarocksåfråga,med vissverksamenbart att enmanmenenvara
registreras.medlemsavgift och intelägre att man

tyderformuleringarocksååterfinnsdelI att mansomsvaren
politisktmedgrundkonceptetsjälvadetvänder sig är ettmot som

kommun:norrländskfrånmiljöpartistskriverhärparti. Så enen
människorochsamtliga partierochmålför konkretavill arbeta attVi

medlem-kunnaskulle allamål.för dessa På såarbetastödja och sätt vara
sådana.Friamar.

dömaallt iliggerutvecklingdennatillförklaringalternativEn attav
ocksåmedborgarnaförbetydelse,minskat imedlemskapet menatt

minstligger intetolkningsådangrund förTillsjälva.för partierna en
medsymbiosendenpartierna,omständigheten näraden att genom

partifinansie-offentligadenuttryck iframför allt sigtarstaten som
modernadetmedlemmarna.oberoende Ialltmerblivitringen, av

karaktär.ändrat Detkampanjarbetet ärhar dessutommediesamhället
arbe-ideelltkårtillha tillgångnackdelvisserligen ingen stor avatt en

framgångsfaktornavgörandeden heltpartimedlemmar,tande men
ellerfinansieringsskälVarkenmediestrategi.fungerandeligger i aven

tidi-nödvändiglikamedlemskårsåledeskampanjskäl är somstoren
MöllerBäck 1997.Gidlund 8C1983;gare

innovationsbenägenhetiskillnaderKommunvisa

innovationshänseendeskillnaderna i ärde partivisaslåendeLika som
kun-huvudsakligen itabellvisas i 2.15,kommunvisa. Detde är, som
talainnovationsbenägenhetfinnsdetskapskommunerna attensom

om.

medlem-Övervägande anslutningsformerfriare änTabell 2.15. av
n296kommuntypavseende procent,medskap

anslutningsformfriareövervägtHarKommuntyp

41Kunskapskommun
26Mellankommun
27Basnäringskommun
30Totalt
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2 PARTIERNA OCH DERAS MEDLEMMAR

Ännu gång hur kommuntypsvariabeln upphoven ser prov ger
till skillnader. finnsHäri också regional dimension diskus-istora en
sionen partiväsendets framtid eftersom de innovationsbe-om mest

partiavdelningarna framför allt finnsnägna landetsi storstadsområ-
den.

traditionellaDen medlemskapskonceptionen slutligenutmanas
också internationaliseringen, inte minst den europeiska integra-av av
tionen och samarbetet i europeiska partinätverk. Påfrestelsen ökar
för det traditionella medlemskapet viktiga beslut fattas långanär
avstånd både tidi och till medlemmarna. Avstånd tidi ochrum rum
kan utvecklas till kännbara barriärer för rekrytering medlemmarav
och kandidater till politiska och ytterligare förstärka denposter
negativa trend för partipolitiskt arbete redan faktum iärsom ett
många partiorganisationer. Samtidigt skapar omvandlingen histo-en
riskt situation för partiväsendet kan tänkas bliävenny avgö-som en
rande brytpunkt för den tidigare negativa utvecklingen Gidlund

fi.1997, 193s.

Noter

Beslutet avskaffa kollektivanslutningen1 fattades socialdemo-årsatt 1987av
kratiska kongress. Enligt beslutet skulle frånövergången kollektiv till individu-
ell anslutning genomförd december Ungefär31 1990. 75vara senast procent avde socialdemokratiska partimedlemmarna kollektivt anslutna innan dettavar

avvecklades.system
Även inom det danska2 partiväsendet har dramatisk medlemsminskningen

skett. Mellan minskade1960-69 partiernas medlemsantal med 16sammantagna
Motsvarande siffra för perioden 1970-79 Underprocent. 40 1980-var procent.

och 90-talets första hälft fortsatte minskningen med respektive16 5 procent
BilleSe 1997, 70s.

riksdagsvalI3 års erhöll1998 moderaterna 33,8 Stock-irösternaprocent av
holms län, 33,7 i Stockholms stad, Skåne30,9 i läns södra ochprocent procent

Göteborg.i25,8 Totalt fick partiet 22,9procent rösterna.sett procent av
studier kvinnorsFör4 integrering i partierna, Lovenduski Norris eds8Cav se

och1993 Karvonen Selle8C 1995.
data frånDe5 demokratirådet1979 jämför med i undersökningsin base-som är

rade valundersökningen 1979.
Jfr. här forskninsvensk6 visar dennaäven å resentativitetsobalansg som p rep

Esaiasson Holmberg8C 1996.
Kristdemokraterna7 europeisk nivå har dock individuellt medlem-prövat

skap i EPP European Peoples förParty parti konservativa och kristdemo-ett—kratiska partier inom EU egentligen bygger medlemskap från medlems-som
partier Gidlund 1999.
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ärattraktivaHur3
mötenpartiernas

centralamötesverksamhet. Denhandlar partiernaskapitelDetta om
partimötetsförskjutningargällerfrågeställningen ägt avrumom

traditionelladerollvilkenochpartiverksamhetenfunktioner i
förutsätt-olikafinnsLokalt partiernaihar.mötesformerna numera

mötesaktivitet,regelbundenskapagällerdetningar attnär att en
fattafrågor, internaangelägnapolitisktsamtalkringsamlas om

valrörelser. Finnsbedrivaochnomineringsarbetehanterabeslut,
kommunerocholika partiermellanskillnader typer av

för denbeläggfinnautvecklingstendenserna KanutHur manser
folksvårigheterstigandeharpartiernahypotesenvälkända attatt

utveckling därförståfallkan i såHursina möten enatt
attraktionskraftipartimöten tappar

partiverksamhetenimötetBetydelsen av

politiskadetrollcentral ispelarhistoriapartiernas mötetGenom en
sammankomstersocialaorganiseraderegeliarbetet. Partimöten är

sinnebildplatser.bestämda Enochtidervid angivnaoch äger rum
marknadsföra sinakandär partiersamtaletpolitiskaför det är torget

vardag.derasimittmed medborgarnakontaktochståndpunkter
organisationsfrågor,betyngdapartimöteninternaEn är avannan

och remisser. Rum-partimotionerbehandlingnomineringsarbete, av
intenaturligtvis varierat,harutformningochkaraktär mötetsmets

traditionervilkahaft ochsyftevilketberoendeminst mötetsom
folkrörelseorienteradederespektive parti. Iutvecklats inom par-som

högvarithistorisktmötesfrekvensenharmasspartiernatierna sett
demedanmellanvalsår,valårsåvälregelbundenoch över sommer

verk-fokuserat sinutsträckninghögrekaderorienterade ipartierna
Gidlundvalkampanjerna Duverger 1967;ochtill Valensamhet

1983.
förändratdramatisktharmasskommunikation sättModern ett

budskap.politiska Menföra sinamöjligheterpartiernas trotsutatt
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3 HUR ÄRATTRAKTIVA MÖTENPARTIERNAS

etermedia och särskilt televisionen förstärkt sina positioner denatt i
politiska sfären kretsar fortfarande partiverksamheten högi grad
kring det traditionella där människor strålarmötet tidi ochsamman
rum.

centralaMötets position i partiverksamheten beror de funktio-
varit knutna till dessa sammankomster. har spelatMötetner som en

betydelsefull roll för mobilisera medlemmar och väljare. Partimö-att
har varit medlemmarnas centrala forum det gällerten ställ-när att ta

ning politiskai frågor; partimöten har också devarit sammankomster
där ledningarna kunnat och entusiasmera deövertyga partiaktiva
inför kommande uppgifter. Inför valen har organisationen trimmats
och förberetts i interna med kurser, konferenser ochmöten samman-
dragningar olika slag. Därefter har valrörelserna vidtagit medav en
arsenal olika valmöten för mobilisera väljarna.av att

Vidare har haft viktig legitimerande funktion.mötet innebärDeten
partiorganisationernas utgjort viktiga forum för förank-mötenatt

ring politiska beslut och den förda politiken. har förtroende-Därav
valda olika nivåer kunnat känna olika opinioner och kunnatav
legitimera beslut och ageranden politiskai frågor.

Partiernas har dessutom fyllt social funktionmöten där männis-en
kor med ideologiska övertygelse sammanstrålat och utvecklatsamma

kulturella och sammanhållande kitt.gemensamma normer
Partiernas mötesverksamhet och organisationsarbete spelade

tidigt viktig förroll skolning medlemmar för kommande förtro-en av
endeuppdrag skilda nivåer i samhället. blev förDetta denmånga
skolning fick kompensera bristen formell utbildning.som

de flestaI partier utvecklades tidigt formbanden mötesordning,en
framför allt för interna partimöten. Generationer skolades i
stadge- och ordningsfrågor mötesteknik. Fokuseringen densamt
digra regelboken uttryck för tilltron till demokratinytterstvar ett
och dess arbetsformer också till partiernas betydelse och beho-men

skapa intern demokratisk kontroll procedurer ochvet att över
beslutsordningar. dagI regelbokensig frånstötande ochter mer upp-
levs ofta provocerande föråldrad människor. alldelesDet ärav yngre
för mycket formaliteter och föreningstekniska frågor stårsom
dagordningen, kvinna i intervjuer.säger våra skall alltid"Deten ung
väljas till olika nämnder, styrelser ochrepresentanter . . Detannat .diskuteras alldeles för lite ideologiska frågor". Och hon tillägger:

faktisktDet förräninte jag gick medär jag insåg hur fruktansvärtsom-
detsvårt med demokrati och vilken tidär det nr 7.tar
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alltför formbundnaför det ikan känna avsmakpartiaktivaAtt även
kapiteluppenbart vidaremötesverksamheten 6. Menseär genom-

särskiltpartiaktivistermaterialgående handlar det i vårt om unga -
ytterli-inför formerna.tveksamhetuttryckerkvinnor Här ärsom-

exempel:ettgare
saker helaochför gubbarmycket sitterDet är pratar om sammasom-

tiden. kan bli tokigsak helatiden. ManDe när mansammaupprepar
därför deadrig slut,och det liksomsitter möte atttar uppreparett

och haskall väl inte sittasak hela tiden jag partiernamenar,samma . ochträffa kanoch människor. inte sittaskall DåVimöten. ut manegna
ha flera timmars 13.nrmöten

etable-bilden dagensmed denKritiken gängseöverensstämmer av
alltförofta för ha byggtanklagasrade partier. Dessa tung-att upp

alltför högoch dessutom irodda och hierarkiska organisationer att
arbetsformer, visserli-ochmed Verksamhets-utsträckning leva som

väl medsärskilttraditionsrika, inte överensstämmerär men somgen
behov.tidsvår

hårdnande konkurrensEn

allt hårdare kon-traditionelladet i partiernadagI mötetutsätts av en
Tillmänniskors liv.ochfrån mängd aktiviteter ikurrens "måstenen

kana-utbud alternativaständigt stigandedetta kommer sätt attett av
människor.särskilt tycks attraheralisera politiskt intresse ungasom

omfattningenoch tilltro denfinns tid, orkdet iFrågan är att par-om
upprätthålla mötestraditionerkan sinatierna

mellanliggande interme-ställning organisationerPartiernas som
med målsättningardvs.diära organisationerorganisationer, att

politiskamedborgare och denlänkar mellanförmedlandeutgöra
och därtilltelevisionen,massmedier, särskiltmakten utmanas avav

kla-förfinad kommunikationsteknikochallt effektivare sommeren
besluts-Varfördirektkontakter. partier näromvägen genomrar

ellerutspelfattare pejla i DN:skan opinioner Rapportgenom
debattsida

informationstek-dentraditionellaDet ävenmötet utmanas nyaav
befinnaoch samlas sigkan människorniken. IT nåsGenom attutan

Information kan läggastidpunkt.plats vid utsammasamma
och hämtas intres-eller intranätpartiernas nätnätet upp avegna
antal människor kanhelst dygnet.serade Ettnär stort sam-som-

fysiska ochdebatttidigt delta vistas ii utan att manrumsammaen
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3 HUR MÖTENÄRATTRAKTIVA PARTIERNAS

kan enskilt eller i virtuellt och följadistans och småstoragrupp
konferenser.

Ännu fördet tidigt klar bild hur detta kommerär överatt en att
förändra partiarbetet, det råder tvekaningen teknikenmen attom
har potential möjliggör förändringar. möjligEn positiven storasom
konsekvens effektivtpartierna kan informations- ochär mötaatt mer
kommunikationsbehoven både och utanförinom sina organisa-egna
tionssfärer Rash Ilshammar medlemmar och1997, 1997. Gentemot
väljare kan debatter ochorganiseras vitaliseras fler icke-attgenom
medlemmar deltar offentligadeti samtalet. Organisationerna tvingas

för bredare diskussion. kan innebäraDettaöppna upp en senare en
vitalisering och nödvändig utveckling läge där medlemsut-ien ett
vecklingen starkt och dånegativ partiorganisationerna ris-är annars
kerar utvecklas till slutna klubbar längre kaninteatt mer som ge par-
tiledningarna vägledande signaler samhället.opinioner Till deiom

effekternanegativa hör den hittillsvarande demografiska snedhe-mer
användningeni tekniken till förmån för välutbildadeten av yngre,
Gidlund 1999a.män

påAtt samla folk möten

finns guldåldersmytDet odlas, inte minst gamla svenskaien som
hur framgångsrikapartier, undervarit tider detgångna närom man

gäller samla folk sina med modifi-Detta sanningmöten. äratt en
kation. Visserligen lyckades underpartierna demokratiseringen bör-i
jan 1900-talet under efterkrigstidens uppbyggnad välfärds-samtav av

mobilisera medlemmar och väljare. Attstaten att stora grupper som
samla skaror regelbundet återkommande mötesbesökare harstora av
dock alltid bekymmersamtvarit och endast kunnat ske under begrän-
sade tider och under speciella omständigheter.

Till den modifierade bilden hör således de flesta demokratiskaatt
under fåttpartier årtionden kämpa förhårt människorsatt upp-

märksamhet och kunna deras tid anspråk. Roberti Michelsatt ta
konstaterade redan under 1910-talet, då han gjorde berömdasin stu-
die de oligarkiska tendenserna den tidensi massorganisationer,av att
det fanns entusiastisk liten skara medlemmar regelbundeten som
deltog i partiernas medlemmarnaDen majoriteten imöten. stora av
samtidens däremot lockadesmasspartier delta bara någonatt om spe-
ciellt känd talare framträdde eller det förekom slåendenågraom
krigsrop, dvs. slags mobilisering för syfte.någon särskilt Mich-ett
els kunde kan också välbesöktaMötenaäven närrapportera: vara
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föredrag medpopulärvetenskapligtfilm eller hållervisar ettman en
ljusbilder Michels 59.1983, s.

för dagens partier.förefaller välbekantaMichels iakttagelser även
politiskauppmärksamhet och imänniskorsKampen engagemangom

pågående.arbete ständigtpartipolitisktfrågor och är
lyckats meddå de svenska partiernaomfattning harvilkenI att

bedömdefrånfrågeundersökningenfolk sina 1979Imöten en
kommunorganisationerordförandena i partiernasknapp majoritet av

Särskiltpositiv.under varitmötesutvecklingen åren 1977-1979att
och vänsterpartietsocialdemokraternautvecklingen inompositiv var

oför-tillfrågade lägetsamtligadå vpk. ansåg38 att varprocent av
minskning.kunde vissregistreramedan cirkaändrat 8 procent en

frågeundersök-för. VidfolkpartietstodminskningenDen största
oför-tillfrågade det varitdeningen 491990 attprocent enavangav

tillfrågadedeunderändrad situation åren 1988-1990. 28 procent av
hademötesdeltagare, medankunde ökning 23 mot-procenten avse

erfarenhetsatt
framkomförbedömningmotsvarandeVid åren 1996-1998 enen

mindre partiernautvecklingen.bildmörkare Inte 31än procent avav
mötesdeltagare,antaletminskningkunde 37 procentavse ennu

positivoförändrat, medan sågbedömde läget 33 procent envara
folkrörelsepartiernagamladrabbade deutvecklingstrendl Värst är

cirkamindredäroch intesocialdemokraterna centerpartiet, 55än
minskning.ordförandena respektive partii angav enprocent av

respektive partiinomTabell Andel kommunorganisationer3.1.
markant ökning/mötesutvecklingbedömts ha positivensom

mättillfällenatreårsperioden vidunder denökningnågon senaste
och Procent1990 1998.1979,

Parti:

Mp LokSoc VpKdMod Cp FpTid

070 7248 3050 511977-79
23 4835 526 331988-90 31
76 40 4742 68 221996-98 39

dvs. exklu-50-kommunurvalet,Gälleringick undersökningen.iKommentar:
storstäder. N261sive N216 1998.N239 1979; 1990;

domslutväljarnas ifrukternauppenbarligenskördarPartierna ävenav
mötesbe-öka antalettenderarValframgångarsammanhang.detta att
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3 HUR ÄR MÖTENATTRAKTIVA PARTIERNAS

sökare, medan kräftgång väljarstödi tillbakagång antaletiävenen ger
mötesdeltagare. kan naturligtvis fråga hurMan orsakssambandetsig
egentligen stigande mötesdeltagandeFöregår ökat stödut.ser ettav
väljarkåren Eller det vanligare mötesdeltagandet ökar efter detär att

fåttparti ökad uppmärksamhet och fått ökat förtroende frånatt ett
väljarna mednöjer konstateraHär utvecklingen vadatt attoss
gäller antalet mötesbesökare tycks god indikator männis-vara en
kors stöd för partierna.

frågade, likhetVi i med de tidigare undersökningarna från 1979
och hur många1990, i genomsnitt varitäven närva-personer som
rande vid kommunorganisationens under det året.möten senaste
Resultatet bekräftar den bild respondenterna det gällernärsom gav
de nedåtgående trend.årens Minskningen antalet mötesbe-senaste av
sökare i genomsnitt vid longitudinell jämförelse där28är procent en
data finns från båda dessa mättillfällenÅ Styrelsemöten fullmäkti-och

exkluderade. Minskningen mötesbesökaremöten ärgegruppernas av
har hela det politiska fältet, socialdemokraterna harägt överrum men
drabbats med nedgång med inte mindrevärst 40 Menänen procent.

folkpartiet har förlorat åtskilliga besökare lik-även - procent,34
centerpartiet Motsvarande siffror för-31 procent. modera-som
och kristdemokraterna däremot betydligt lägre, respek-är -13terna

tive 14 procent/t-

Tabell Förändring antalet mötesbesökare3.2. mellani procentav
och longitudinell jämförelse1979 1998. En enheter vidav samma

två mättillfällen

Parti Medelvärde median N

Moderaterna 13 - 23 30-
Centerpartiet 31 - 40 29-
Folkpartiet 34 - 45 34-
Kristdemokraterna 14 - 38 16-
Socialdemokraterna 40 - 51 30-
Vänsterpartiet 25 - 25 19-
Lokala partier 58 - 58 2-
Totalt 28 - 40 160-

StorstädernaKommentar: exkluderade eftersom de studeradesinte vidär års1979
undersökning. Miljöpartiet inte med i undersökning. Eftersomårs det gäller1979var

jämförelse byggd partienheter vid mättillfällen blir antalettvå studeradeen samma
kommunorganisationer färre hela materialet med.än när tas
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tiden, dvs.storstädermaterialet exkl.jämförelse helaVid överaven
det siglokala visarde partisystemen,bild vad skett i 50 attsomen av

mötesdeltagarefrånminskning i genomsnittdet skett successiv 42en
för denstudie tillbesökare vid70-talet till årsslutet 21i 199031av

mätningen 1998.5senaste
föllmötesbesökareminskningsocialdemokraternasVad gäller av

till besökarefrånhög i genomsnittantalet från relativt nivå, 81 48en
social-dåbör20-årsperioden.undersökta Detunder den noteras att

kommunor-representantskapflesta fall har i sinadedemokraterna i
antalinnebär visstvilketarbetarkommuner,ganisationer att ett

infinnatvingade sigmindreellerpraktikeni är attmerpersoner
arbetarkommunernasnågra möten.av

avskaffades formellt parti-kollektivanslutningenSlopandet avav
hakan dockgenomfördpraktiken Dettakongressen i 1991.1987 var

effek-strategiskamötesantalet.effekterhaft begränsade De mer
massanslutningenförlorat styrkaha i att tappa avattterna genomav

efterträddes kol-kånnbara.torde ha Dessutommedlemmar varit mer
vilket konstitu-organisationsanslutnings.k.lektivanslutningen av en

arbetarekommu-fackliga representationen iför denerade underlaget
parallellitetNedgången harrepresentantskap. ensom synesnernas

valetmedfallande stöd väljarkårenisocialdemokraternas 1998med -
infördes,allmännasedan denhittillsdet rösträttensämsta samtsom

medlemsantalet.skettden minskning isom

närvarande vidgenomsnitt varitAntal iTabell 3.3. personer som
Antaldet året.underkommunorganisationens möten senaste

kommunorganisationer inom parentes

år:närvarandeAntal
Parti

199819901979

3628 2238 2433Moderaterna
383135 344157Centerpartiet
401318 2821 44Folkpartiet
2532 17183125Kristdemokraterna

48 333947 8081Socialdemokraterna
14 292031 1320Vänsterpartiet
8 373411Miljöpartiet

18 20355Lokala partier
258215 213142 235Totalt

exkluderade.Storstäderundersökningen.ingick inte iKommentar:
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lägsta antaletDet mötesbesökare hade miljöpartiet i genomsnittsom
kunde räkna in sina under bör9 Det1998.6mötenpersoner upp-
märksammas de lokala finnspartier de studerade kommu-iatt som

betydligt politisk underutgör större mötesarena ännerna numera en
70-talet. samladesgenomsnittI dei ingående lokala20 23personer

till formpartierna undernågon kan jämfö-Detta1996-1998.möteav
med situationen under 1970-talet då antalet lokala partierras som

ingick studieni endast stycken: då det isammantaget trevar var
besökare.genomsnitt 55

finnsDet viss skillnad mellan frågapartierna huri mångaen om
hålls i partiernas kommunorganisationer. gällde detmöten Härsom

för respondenterna exkludera styrelsemöten fullmäktige-ochatt
från bedömningar.sina Under valåret hademöten 1998gruppens

moderaterna och kristdemokraterna den lägsta mötesfrekvensen,
båda i genomsnitt vardera detta kanår.7 Detmötenuppgav sex note-

detta samtidigt de drabbatspartier mötesbe-minstärattras som av
söksminskningen. miljöpartiet,Centerpartiet, folkpartiet, vänster-

och departiet lokala bildarpartierna slags mellangrupp meden en
mötesfrekvens mellan ochsju Socialdemokraternanio. i snittangav
tio under detta år.8möten

Kommunvisa skillnader

vilka miljöer har dagensI departier problemen samlastörsta män-att
niskor till olika partimöten Resultatet jämförelse mellan kom-av en

och antalet mötesbesökare kanskevisar inte oväntatmuntyper att

Tabell Antal närvarande3.4. i vid kommun-genomsnittpersoner
organisationernas fördelade efter kommuntyper.möten 1998
Antal kommunorganisationer inom parentes

Antal närvarande

K-kommun Mellan- Basnärings- Totalt
Parti kommun kommun

Moderaterna 38 7 23 18 16 12 23 37
Centerpartiet 38 8 33 20 20 12 30 40
Folkpartiet 30 9 13 18 11 16 16 43
Kristdemokraterna 17 4 1214 18 11 16 27
Socialdemokraterna 107 10 1235 47 13 60 35
Vänsterpartiet 16 8 10 9 16 14 14 31
Miljöpartiet 13 8 7 13 8 19 9 40
Lokala partier 27 6 21 13 47 20 23
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finnsmiljöer där detöka demötesdeltagare tenderar iantalet mestatt
frånkonkurrensendvs. kunskapskommunerna,människor, i atttrots

organisationslivet därdet omgivandekommersiella marknader och är
mellanmötesdeltagareskillnaden antaletSamtidigtbetydande. iär

det kunskaps-tanke isärskilt medkommuntyperna inte attstor
besökare.finns antal Denpresumtivakommuner störstastörreett

för. börsocialdemokraterna Detmellan kommuntypskillnaden står
arbetar-beräkning ochdennastorstäderna idå ingår attnoteras att

betydligtdär irespresentantskapkommunernas större änär motsva-
rande kommuner.små

mötesaktiviteten iriktatHittills har enbart intresset stort
frågadet gällt.vilken En ärmötennärmare typ somutan att avse

förframgångsrikt konceptfinnsundersöka detvärd någotäratt om
lockadedetVilkalocka mötesdeltagare. möten mestsomatt var

attraherar dag1970-talet och vilka det iär som
betydande gradpräglas iVerksamheten partiorganisationi aven

förberedande nominerings-återkommande valen.regelbundetde Det
aktiviteten valkampanjernaoch utåtriktade iarbetet den utgör en

och ingredienser.hållpunkter"säsongsverksamhet" med vissa givna
valrelateradefrämst deframgår detundersökningenFrån 1998 att var
ochoch utåtriktade valmöten i vissnomineringsmötenmötena

flest under detlockade besökare året. Demån årsmöten senastesom
socialdemokraternadominerandeklartvalrelaterade inommötena var
hademedan de borgerliga partierna någotoch vänsterpartiet meren

där olikamötesverksamhet med blanddifferentierad mötenannat
socialamedventilerades och vissasakfrågorpolitiska möten mer

behandladefrån 1970-talet detstudienI möten somvararrangemang.
drogspörsmålkommunalpolitiska nomineringsmötensamt som

Även utfördesstudientorde förhållandet ifolk. härmed attmest
överviktochresultatet vissvalet ha påverkat givitsamband med en

valrelateradetill de mötena.

traditionella mötes-Grundbultarna i den
verksamheten

arsenalutvecklades tidigt internasvenskade partiernaI meraen av
studiecirklar,hörthar längeaktivitetsformer och till de viktigaste
konferenser.ochkurserbredarådslag, samråd, partiremisser samt

ochtill skolnings-grad koppladeverksamhetsformer högiDessa är
åsiktsbildning, träningmed studier,mobiliseringsfunktionerna av
valarbetare, administratörer,olika partiorganisationeninomgrupper
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förtroendevalda viktiga ingredienser.etc., Studiecirkelverksam-som
heten har, bekant, gedigen tradition den svenska folkbild-isom en
ningen MichelettiNerman 1996. Det visar sig1952; även vara en
form fortsätter attrahera människor. Omfattningenattsom stu-av
diecirkelverksamheten fortsatt hög deti svenska organisationslivetär

Rådslag,Larsson samråd och breda1999. harpartiremisser sin upp-
rinnelse 1960-taletsi direktdemokratiska därströmningar stormötes-
modellen låg tideni Gidlund 1989.

undersökningen fick respondenternaI hur före-vanligt1998 ange
kommande de nämnda verksamhetsformerna respek-varit itre ovan

kommunernative partier i under den innevarande mandatperioden.
Resultatet här efter indexberäkning dennavisarpresenterat atten
verksamhet fortfarande oansenligtinte inslag i partiorgani-utgör ett

finnssationerna. marginellDet skillnad mellani intensitet valåren
och mellanvalsår. och konferenser dag förKurser i totalt parti-är -

förekommande studiecirklar, rådslag, samråd och parti-änerna mer—
remisser. inslagetDet karaktäriserar självfallet periodi-visssenare en

beroendecitet finnsdet särskilt aktuella politiska frågorom att
ventilera skatter, dagordningen,t.ex. detEMU pågår någonom

ellerprogramrevision organisationsreform. torde medDetstörre
säkerhet finnas förtak hur upplagda diskussionermångaett stort

orkar förparti med inte organisationen och med-trötta ut"ett att
lemmarna.

andraVissa intressanta kan utläsas från resultatet. detFörmönster
första socialdemokraterna och listan före-centerpartiet övertoppar
komst dessa verksamhetsformer, dvs. de harpartier deav star-som
kaste folkrörelsernai och utpräglad mobiliseringstradi-rötterna en

lokalation. De ligger längstpartierna ned beträffandepartiernaav
dessa aktiviteter. Särskilt lågt ligger de frågai studiecirklar seom
tabell 3.5.

till kommuntypOm gäller för samtliga former deman ser tre att
förekommandenågot kunskapskommuneri de andraiär änmer

kommuntyperna; resultat stöd för det iännu ärett tesen attsom ger
dessa kommuner partiorganisationerna har bättre förutsätt-som

förningar bedriva verksamhet, fler medlemmar och mötesbesö-att
kare kommuneri upplever påfrestande strukturomvandlingar.än som

härDet möjligt medinte bestämdhet utveck-någotär sägaatt om
lingen sedan 1970-talet eftersom den tidigare undersökningen
begränsade frågorna förekomst olika verksamhetsformer tillom av
de med anknytning till kommunala sakfrågor. det kan ändå kon-Men

i studie hamnade oftastårs studiecirklar kommu-1979 istateras att
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ochkurser/ konferenserstudiecirklar,FörekomstTabell 3.5. av
underefter kommuntypfördeladesamråd/ partiremisserrådslag/

därIndexberäkningoch valåretmellanvalsåren 1998.1995-1997
Totaltform.för inomtotalt varje2 parentesärmaxpoängen

19981995-1997

Basn-Basn-
Tot.M-kom. komK-kom.Tot.M-kom. kom.K-kom.

0,810,780,740,830,810,86 0,880,92Studiecirklar
0,960,870,970,95 1,090,920,931,03Kurser/

konferenser
0,750,680,80 0,790,750,72Rådslag/samråd 0,730,76

partiremisseller

mellanvalsårenstudiecirklar under 1995-FörekomstTabell 3.6. av
Rangordningkommunal nivå.valåret partiernaoch i19981997

Poängtal 2.indexberäkning. inomefter maxpoängparentes,
N 1995-1997279N 1998.270

19981995-1997

,321Socialdemokraterna1 ,36Socialdemokraterna
,111Centerpartiet1 ,12Centerpartiet

0,98Folkpartiet,O71Folkpartiet
0,67Kristdemokraterna0,81Vänsterpartiet
0,67Moderaterna0,79Moderaterna
0,61Vänsterpartiet0,73Kristdemokraterna
0,55Miljöpartiet0,57Miljöpartiet
0.24partierLokala0,28Lokala partier
0,81Totalt:0,88Totalt:

verksamhetsformer partiernavanligastefyrafrågor bland denala som
mättill-vid detfrågor lågkommunalakonferenseroch iKurserangav.

studiecirkelverksamheten.nedregel lägrefället ii änrang

på torgetväljarnaAtt möta

såvälvalkampanjinslagenklassiska ide verkligtTorgmöten utgör erna
kringländer.andra Arrangemangen torgmötetSverige i mångai som

tillinskränka sigtalareoch förutomenklamycketiblandkan envara
Även kring-valarbetare.ellerhögtalare ochknastrande omannanen

och miljönorganiseradeprofessionelltibland är merarrangemangen
finns visionuppriggad med opponenter män-attomsammamer
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niskor skall lyssna, möjligt delta politiskti samtal.stanna upp, om ett
Med personvalet denna vision; behovet ochmötasaccentueras attav
kunna kommunicera har förstärkts. Men enbartintetorgmöten är en
företeelse under valkampanjerna förekommer under andraävenutan
tider. möjligtDet dessa inslag till och med ökar omfångär i underatt
mellanvalsperioden följd personvalsreformensom en av

tidigare undersökningarI har funnit hafttorgmötenattman en
särskild position i partiernas valkampanjer sedan slutet 1960-taletav
Esaiasson 1990. studie visadeI års resultatet1979 lågtorgmötetatt
i vad gällde de vanligast förekommande verksamhetsfor-tätgruppen

för de flesta partierna valåret undantaget moderaterna1979,merna
och centerpartiet. undersökning frånVår visar1998 torgmöten äratt

betydelsefullt inslag i partiernas verksamhet, synnerheti underett
valår förekommer i viss undermån mellanvals-torgmöten ävenmen
åren.

Vid jämförelse mellan frågapartierna i positiontorgmötetsen om
visar resultatet det existerar tydlig profil till vidasåatt torgmö-en att

högrei grad för den politiskaär Vänsterpartietvänstern.tet en arena
rangordningarna både under mellanvalsperioden och valåret,toppar

därefter ligger socialdemokraterna. Efter dessa finnspartiertvå ett
glappvisst till övriga partier. Folkpartiet och moderaterna deär par-

eftertier vänsterpartiet och socialdemokraterna högreisom
utsträckning de andra frekventerarpartiernaän lan-itorgen runt om
det.

Tabell Förekomst lokalt3.7. fördeladei partiernatorgmötenav
efter kommuntyp under åren respektive Indexbe-1995-1997 1998.
räkning med för varje inslag. Totalt2 poäng inommax parentes

1995-1997 1998

K-kom. M-kom. Basn-k Tot K-kom. M-kom. Basn-k. Tot

Torgmöten 0,84 0,56 0,56 0,62 1,52 1,14 1,06 1,19

Kommentar: kommunurvalet, dvs. inkl53 storstäder.
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respektive iFörekomstTabell 19981995-1997torgmöten3.8. av
baserad indexbe-kommunal Rangordningnivå.partierna

medräkning 2 poängmax

19981995-1997

1 ,58Vänsterpartiet,131Vänsterpartiet
,461Socialdemokraterna0,91Socialdemokraterna

1 ,19Moderaterna0.59Folkpartiet
,141Folkpartiet0,55Moderaterna

1 ,12Centerpartiet0.50Kristdemokraterna
1 ,09KristdemokraternaO,46Miljöpartiet
1,03Miljöpartiet0,44Lokala partier
0,96partierO,43 LokalaCenterpartiet

,19 N2961Totalt0,62 N 284Totalt

storstäder53-kommunurvalet, dvs. inklKommentar:

högreverksamhetenutåtriktade iinslag deniTorgmöten är som
informa-ochbefolknings-användning detill iutsträckning kommer

basnäringskommu-ochmellan-kunskapskommunerna itionstäta än
förekommande deivalbyråer minst småValstugor och är par-nerna.

kom-de partiernasförekommandevanligt i någottierna störremen
munorganisationer.

mötesbesökarepartiernaVarför tappar

mandatperiodensrollvilkenfråga sammanhangetintrikat iEn är
mötesverksamhet.delta Par-för i partiernaslängd spelar intresset att

från valmed70-talethar sedan varit övergångentierna vartannatom
för-ytterligareoch sedan valetmandatperiodertill treåriga 1994år en

isoleramöjligtmandatperioder.fyraåriga intetill Detändring är att
mötesdeltagandefaktorer påverkarfrån andrafaktordenna mensom

minskning iVisade dockstudierna från 70-talet inte någon mötes-
denhellerförändringen. iefter den förstadeltagandet tiden Inte nu

finnspåverkan, detfaktorsdennaaktuella studien kan mäta men
iEftersom valrörelseneffekter.otvivelaktigt tänkbara utgör motorn

frånförändringförfinns det risk två-partiorganisationvarje att enen
aktivitetssvacka organisatio-skapar imandatperiodertill treåriga en

med ytterligareförlängningochförsta efter valetdet året att ennen
och rekryterings-mobiliserings-svacka.skulle Urårsår ettett parge

ochdetfinns risk partiorganisationensynpunkt tempotapparatten
dock endastvalrörelserna Dettaden intensitet ärgenererar.som
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hypoteser möjligainte med säkerhet.någonär störresom att testa
Sedan mitten 1990-talet har partierna upplevt folkomröst-ävenav en

fåttning, ytterligare val Europavalet och dessutom infördesett - -
personvalsreformen; faktorer otvivelaktigt haft positivasom poten-
tialer för partiaktivitet.

Sammanfattningsvis kan konstatera minskningen antaletatt av
mötesbesökare drabbat alla partier slagit särskilt hårt demen mot

harpartier de traditionella folkrörelserna.i ocksåDet iröttersom var
dessa tidiga rörelser den starka mötestraditionen grundlades.som
Det inte ovanligt det utvecklades kontrollsocial i organisa-attvar en
tionerna gjorde medlemmarna kände det pliktattsom attsom en

de ordnades nykterhetslogen,i fackföreningen ellermöten isom
Sionkapellet. medlemmar fleraMånga i för-organisationer ochvar
väntades aktiva mötesbesökare de flestai Johansson 1952. Ivara
dagens samhälle har de gamla folkrörelserna fått betydande problem

attrahera och generationer. Förändrade socialaatt nya grupper nya
och ekonomiska förhållanden, värderingar och livsstilar tillsam-nya

med starkt medialiserat samhälle får således konsekvenserettmans
för flera indirekt folkrörelsernapartier attrak-iattgenom tappar
tionskraft, också det finns partier själva högiattmen genom som
grad uppbyggda kring skiljelinjer och förhållanden utveckla-är som
des under tidigt 1900-tal. kollektiva gemenskaperDe framväxtesom
kring förra sekelskiftet och präglade människor och samhällsbyggan-
det under delar 1900-talet har längreinte styrka vadstora av samma
gäller människors liv och leverne. hierarkiskaDessa kollek-att styra

hartiv kollektiva gemenskaper; gemenska-ersatts typav en annan av
människor väljer tillhöra alternativt tillhöra.inteper attsom att-

glesnande skara mötesaktivaEn signaler partiernasattger om
längre spelarinte roll tidigare. Partimötetsmöten samma som

ursprungliga funktioner främst mobilisera medlemmar och väl-att-
och dessutomjare legitimera politiska reformer och den förda politi-

ken skola människor demokratiski tradition har mins-samt att en -
kat betydelse.i mobiliseringen både medlemmarI och väljareav spe-
lar medierna sedan tid dominerande roll. har hamnatPartierna ien en
skuggan. tröghet informationshanteringenDen i ofta präglarsom

kanpartier sannolikt förbättrasi viss med hjälp denmån infor-av nya
mationsteknologin, etermedierna främst televisionenmotmen - -
kommer partiorganisationer med all sannolikhet fortsättnings-även

ha underläge.vis valkampanjer ochNär trimmas utmejslasett av pro-
fessionella konsulter krävs folk: utvecklingänmer pengar en som
minskar behoven omfattande mobilisering medlemmar syfteiav av

valarbeta.att
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förstärker denpersonval med personvalskampanjerhellerInte
mötesverksamheten; medmobiliseringsfunktionen iinterna per-mer

mobili-mobilisera väljarna starkaresonval blir incitamentet än attatt
personval detErfarenheterna frånmedlemmar. visarårs1998 attsera

familje-de enskilda kandidaternamobiliseringsker viss runt aven
Bäcksläkt ochmedlemmar, Soininen 1999.8cvänner

politiken hållerfunktion legitimeraMötesverksamhetens att suc-
legitimerande rollAlltmer glider denurholkas.cessivt att som av

Beslutsfat-stället till väljarna.legat hos medlemmarnatradition i över
vad olikainvolverakan, partiorganisationerna, testatare utan att sam-

direkta utspel media,tycker och tänker i opini-hällsgrupper genom
lokala omröstningar,onsmätningar, m.m.

helmötesbesökare till bör detMinskningen trots noteras att enav
fortfarandemöteskulturenden traditionella ochdel internaav mer

konferenser, studiecirklar, rådslag,frodas ochi partierna. Kurser sam-
den lokala partiverk-tycks ha platsråd och given ipartiremisser en

Studiecirkelverksamheten har kanske sittsamheten. inte oväntat star-
allsfolkrörelsepartierna, denna harfäste bland de gamla intekaste

omfattning och de lokalamiljöpartiet partierna.i Den mersamma
verksamhetsformenutåtriktade ärtorgmöten representerarsom -

mellansvalår viktighuruvida det valår elleroberoende är arenaenav -
främst för den politiska vänstern.

kunskapskom-mobiliseringsförmåga tycks iPartiernas störstvara
och basnä-det kommer till mellan-och den sjunker närmunerna

således med dePartiverksamheten korresponderarringskommuner.
där ocksåinformationstäta miljöerna; miljöerbefolkningsrika och

har flest medlemmar.partierna

En förändrad partimodell

tolkas kris,antalet mötesbesökare kan iMinskningen termer ettavav
för-attraktionskraft. den kannedgång itecken i Men även ettses

svenskaför hypotesen deResultaten stödändringsperspektiv. attger
frågahaft ambitionerhöga ifolkrörelseorienterade partierna omsom

mobiliseringsförmågaochmedlemskår, hög mötesaktivitethaatt stor
modell därskiftar till Väljarorienterad intesuccessivt enom en mer

jfr Gill-har centralaregelbunden partiverksamhet positionsamma
önskvärda denna utveckling kan givetvisMöller ijam Det1996.8C

betydelsefulltmindreutvecklingen icke destodiskuteras. Men är ett
omvärldsförut-värderas ljusetfaktum i partiernasmåste attsom av

förändring under den tidsperioddramatisktsättningar genomgått en
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här kartlagts. överlevnadsmöjligheterPartiernas beror högi gradsom
de medborgarna upplevs angelägna, och förutsättningom av en

härför de förmår skapa mötesplatser för det politiskaär att att nya
samtalet med medborgarna.

Noter

Exklusive storstäder för möjliggöra jämförelse med undersök-1 års1979att
börning. lokalaDet partier inte ingick studie.i års1990noteras att

förExklusive storstäder möjliggöra jämförelse med undersök-2 års1979att
Bildennin dock densamma storstäderna med analiärg tasom y sen..

longitudinellaDen innebärmätningen blivitpartiorganisationer3 att samma
föremål för vid tillfälle.mätning innebärvarje det blir mindreDetta antalatt ett

vid jämförelsepartiorganisationer total där samtliga respondentern iän en
kommunurvalet ingår. endast lokalaSå ingår den longitudinellatvå partier it.ex.
analysen.

Miljöpartiet inte med vid tidigare mätningar.4 var
siffraMotsvarande medräknat storstäderna dvs. marginell5 1998 24,var en

skillnad.
siffraMotsvarande exklusive storstäder5 var

skillnad det med ellerIngen storstäder7 är utanom
Med storstäder ökar antalet till för miljöpartiet. lokal3 De parti-10möten även

underi genomsnitt socialdemokraternas del skerFör11 1998.mötenerna anger
ökningingen 1998.

den bedömningDetta partiombudsmännen Möller 1999b.9 Seär gör.som
dominerande kampanjteknikernaDe de kommunala kandidaternasi1° person-

valskampanjer tycks ha dela broschyrer och hållavarit1998 torgmötenatt ut
Johansson 1999.
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förändring

förstelning stundtals lik-debatten partiväsendets har partiernaI om
finns fogframtid. vilken utsträckning detvid dinosarier Inats utan

Är skallför bild utdöende detta kapiteldenna partierna I
innovationsbenägenhet:granska de lokala partiorganisationernas

vad traditionelltförsök arbeta annorlundaFinns sätt änettatt som
teknikpartiarbetet Sker det tillbrukligt anpassningi någonär ny

verksamhetsformer och detinitiativregistreraKan görsomman
finna för det politiska samtalet medmöjligt mötesplatseratt nya

medborgarna
Krismedvetenheten har under de partierna;stigit iåren ettsenaste

ocksåförhållande visserligen skapat givitstress men som gro-som
flestaför och mod degrund kreativitet partier pågårIompröva.att

syfte förändra, stimuleraoch har tilldiskussioner aktiviteter attsom
Möllerfinna arbetaoch partiorganisationerna sättatt attnya

refor-automatiskt det verkligen skerinnebär inteDetta1999a. att
försök föränd-eller det tillbasplanetmeringar någragörsatt ens

traditionella ochinnebär hellerFörändringsaktivitetenringar. inte att
former för partipolitiskt arbete försvinner, detinvanda attsnarare

till ändrade förutsättningar.sker viss anpassning

Vinna eller försvinna

banor,lokala söker tänka ipartiorganisationerI många att nyaman
Behovetförnya och finna annorlunda arbeta tidigare.änsätt att av

ellerförnyelse tycks överlag upplevas livsnödvändigt som ensom
svarsalternativ:respondent uttryckte situationen i öppetett

förtill. gällerflesta medvetna DetDe något måsteär att nyttav oss om
eller försvinna.vinnaoss:

frågeställning förändringsperspektiv detViktig i pågårEn ärett om
funktionerreformeringar kan tänkas påverka de partiernassomsom

arbetsformermötesverksamhet traditionellt haft. detFinns somnya
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har förstärka,potential alternativt försvaga, mobiliseringsfunktio-att
visavi medlemmar och/eller väljare Och finns det arbetsfor-nen nya

kan konsekvenser för traditionella funktionmötets attmer som
legitimera politiska beslut och åtgärder

frågadirekt kommunen arbetaPå partiet i interntprövat atten om
annorlunda vad kan betraktas traditionellt isätt änett som som

partisammanhang svarade responden-39sammantaget procent av
tabellja se 4.1.terna

Innovationsbenägenheten tycks högst de lokalai partiernavara -
därefter kommer miljöpartiet och moderaterna båda56 procent, -

med följt socialdemokraterna46 44 procent.tättprocent av-
Vänsterpartiet hade arbeta internt i38 prövatatt procent attuppgav

andra banor tidigare. kom undernågot Tre partier genomsnittet:än
folkpartiet har den lägsta innovationsaktiviteten enbart 23 procent-

respondenterna kunde arbetapartiet någotprövatatt attav ange
annorlunda kommunen med ochi centerpartiet 33sätt procent-
kristdemokraterna med 27 procent.

Vad gäller de lokala har de ofta löspartierna organisations-en
struktur och medlemmar vilket förutsättningarna förgör att att
arbeta informellt och Gidlundökar de1978. Iprövamer nya grepp
djupintervjuer genomförts förmed lokala partierrepresentantersom
bekräftas detta. Genomgående framhålls bland dessa intervjuperso-

deras skiljer frånpartier de etablerade arbetssät-sig partierna iattner
de har lättare förgehör arbetsformer, ärtet att attgenom nya som

bättre anpassade till förutsättningarna.de lokala
Miljöpartiet har alltsedan bildandet besjälats arbetavisionen attav

icke-traditionellt vilket bland inneburitsätt,ett annat en mer
utomparlamentarisk och aktionsinriktad verksamhet och mindreen
formaliserad likhetintern. med själsfränder andra demokra-sina iI
tiska länder har det alltid lätt levainte till idealenvarit så att upp
Vedung Med har miljöpartiet organisatoriskt avseendei1991. åren
alltmer kommit likna de Gilljam Möllerövriga partierna 1996.8Catt

arbetssättet miljöpartiet alltjämtinom skiljerMen sigatt gentemot
finnsdet de gamla etableradei illustreras vadpartiernasom av en

miljöpartist det kvalitativai intervjuurvalet denHonsäger. attmenar
oreda finns miljöpartietinterna kan frustrerande,isom vara men

denna oreda får leva med, hon, eftersom den följdärman anser en av
långt utvecklade interndemokrati.partiets

Sedan det alla dessa konflikter.interna Ibland undrar lig-är man om—
bråka föraenergi politik. Stads-internt våränatt att utger ner mer

delsnämndsmötena ofta jämfört med medlems-våraär semesternrena

64



FÖRÄNDRING4 VERKSAMHET |

miljöpartiet allainte...det bra medjagMen ärärmöten. attvet som
får komma till tals 7.nr

Andel kommunorganisationerTabell interntprövat4.1. attsom
tradi-annorlunda vad kan betraktasarbeta änsättett somsom

tionellt partisammanhang.i N291

lnnovationsbenägenhet iParti procent

Moderaterna 46
Centerpartiet 33

23Folkpartiet
27Kristdemokraterna

Socialdemokraterna 44
38Vänsterpartiet
46Miljöpartiet
56Lokala partier
39Totalt

SS-kommunurvalet inklusive storstäder.Kommentar:

finns samband mellan benägenhet arbeta interntDet ettattett
den bemärkelsen deannorlunda och kommuntyp partior-isätt att

högreåterfanns kunskapskommunerna hadei iganisationer som
arbeta annorlundautsträckning 50sättprövat procentatt ett — -

siffror för basnäringskommunerna ochmedan motsvarande 37var
för mellankommunerna 34 procent.

förknippas med begreppet kun-resultat stärker denDetta tes som
miljöer finns särskilt godaskapskommun, nämligen det dessaiatt

infor-förutsättningar för och för arbeta kunskaps- ochkreativitet att
mationsorienterat.

innovationsbenägenhet olika kommun-Tabell iPartiernas4.2.
N291typer.

lnnovationsbenägenhet i procentKommuntyp

50Kunskapskommun
34Mellankommun
37Basnäringskommun

Totalt: 39 procent

53-kommunurvalet inkl. storstäder.Kommentar:

olika verksamhe-provkartaintressantDe öppna attsvaren ger en
fall tycks det fråga relativtpartierna VissaIprövat.ter vara omsom
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inarbetade arbetssätt, medan det andra fortfarande för-i någotär av
söksverksamheter och planeringsaktiviteter.

karaktäristiska dragetDet i innovationsverksamheten är att man
försöker de politiska diskussionerna oc/ø den traditionellaöppna mer

mötesverksambeten till fleraicke-medlemmar. fall tycksinterna Iäven
det finnas policy där medvetet söker mini-öppna mötenen om man

de sluta enbart haVissa sig andrasäger öppna möten,mera rummen.
betonar exempelvis idéseminarier ochöppna öppnaatt satsarman
diskussionmöten inför viktiga beslut kommunala frågor. falli någotI
har infört offentligakombinerade medlems- och styrelsemöten.man

finns vidare tydlig ambition försöka finnaDet ochatten nya mer
attraktiva mötesplatser för kontakt och dialog med väljarna. Detatt
kan detta sammanhang slås fasti tycks underhåll-partierna inteatt se

framgångsrikt konceptning det gällerett utan attsom attsnarare
utveckla det politiska samtalet med medborgarna.

starka betoningenDen tidigare slutna förpå öppna ävenatt rum
icke-medlemmar, signaler mobiliseringsfunktionen visaviattger om
medlemmarna förändrats finnsi viss och det behovmån att attav
vidga mötesverksamheten till forum för vidare politiskten grupp av
intresserade. längre lika naturligt förDet inteär att argumentera att
enbart partimedlemmar skall diskutera vad skall behandlas isom
kommunfullmäktige fullmäktigegrupper.och partiernas

Redan undersökningen fråni visade resultateten det1979 att var
förekommandevanligt med fullmäktige-sammanträden medöppna

drygt tillfrågadegenomsnitt deI 40grupperna. procent attangav av
de hade sådana sammankomster eller flera gånger år.öppna tre per

undersökningen förekommerDen visar detta underävensenaste att
1990-talet, lägre utsträckning.i något sig33 procentmen nu uppgav
ofta ha sammanträden tabell Fortfarandese 4.3.öppna närmare är
det folkpartiet högre gradi andra till dennatagit sig modell.änsom

framkommer deDet det bliviti alltöppna är attnya, som svaren,
vanligare förlägga utåtriktade aktiviteter från fullmd‘/etigegmppen,att
dvs. fullmäktigegruppen mobiliseringsroll traditionelltatt ge en som
förväntats ligga den lokala fullmäktige-partiorganisationen. Att

aktiva olika förvisso nyhet.i ingen Detär ärgrupper arrangemang
principiellt intressanta partigrupperna tenderar utvecklasär attom
till attraktiva förmötesplatser den utåtriktade verksamheten änmer
vad kommunorganisationerna accentuerad utåtriktad rollEnär. mer
kan innebära förutompartigruppen mötesverksamhetöppen ävenatt

med pressmeddelanden och olika informa-utåtagerar egna typer av
tionsmaterial, studiebesök fallvissa nämndgruppernaIgör äretc.

för denansvariga utåtriktade verksamheten.
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fullmäktige-sammanträden medTabell Förekomst4.3. öppnaav
och 1998267N: 1979205;1998.1979gruppen

1998i1979 Förekomst procentiFörekomst procent

IblandOftaOfta IblandParti

20351147Moderaterna
31392542Centerpartiet
274663 15Folkpartiet
3010 1115Kristdemokraterna

23 132318Socialdemokraterna
29 161050Vänsterpartiet

1439Miljöpartiet
323200partierLokala
23331642Totalt

oftaFöljande instruktionermed studien.miljöpartiet iinteiKommentar: gavs:
exklusiveSO-kommunurvalet, dvs.tillfällen.ibland vid enstakaflereller ggr/år,tre

storstäderna.

partiverksamheten kretsarlokalamycket denvilketkringDet avnav
och dag-arbetefullmäktigegruppernaskommunalpolitiken,justär
självfalletharstyrelser.nämnder ochför fullmäktige, Detordningar

exklusivtverksamhet tagitsdennapåtaglig riskalltid funnits atten
varkenförtroendevalda och denfåtal arvoderadeomhand attettav

nämnvärdeller väljarnapartimedlemmarna itill någonnått ut
medrepresenteradesärskilt partierutsträckning. småI är ett parsom

praktikenikommunfullmäktige partigruppeni utgörtre personer
bedrivsdet kontinuerligtlivskraft och därharenda strukturden som

tillräckligtBlir partiorganisationHallinpolitiskt arbete 1990. enett
det tillmötesverksamhet kommermedlemmar ochräknatliten i --
aktivaför lillaomöjligt denblirpunkt det näranär gruppennogen

behovkan hapartierflera strukturerhålla i gång. Men störreävenatt
högbehållabli alltdetrationalisera arbetet" svårarenär att enattav

regelbunden mötesaktivitet.och
Nätverkfått genomslagnätverk tycks ha i partierna.arbeta ärAtt i

ofta nätverken speci-icke-hierarkisk,Organisationsform ärärsomen
flexibla och snabba i sittbemärkelse,aliserade i någon sätt attmera

Nätverks-bredare representation.byggerarbeta än enorgan som
kommuni-och snabbaförknippade med ITstarktdaglösningar iär

utifrån personliganaturligtvis arbetanätverk kankationer i manmen
i sinaFlera partiorganisationerkontakter.och sociala nämner attsvar

olika väljargrup-kontakter medför utvecklanätverkde arbetar i att
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och katergorier människor. finns exempel nätverk förHärper av
kvinnor, nätverk för näringsliv, regionala nätverk antalsamt ett stort
nätverk specialiserade utifrån olika politikområden. härär Mensom
återfinns kontakter och samarbete med opolitiska byalag ochäven
utvecklingsgrupper nätverk med andra partier.samt

Med minskande medlemstal och sjunkande mötesdeltagare ökar
svårigheterna skapa sammankomster fyllakan legitime-att som en
rande roll. skall då beteHur partiorganisation för förankrasigen att
politiska beslut och undersöka hur olika lokala opinioner kom-ser
munalpolitiken De kreativitetvisar frågaviss iöppna svaren en

metoder för skapa kontakt med medborgarna alternativtattom att-
lite avstånd uppfattningåtminstone vad de tycker ochen om

tänker. Lokalt i harpartierna exempelvis följande organi-prövats: att
"bollplank" för idéer, enkätundersökning ochattsera testa gator
lyssnare "tele-marketing, hus kommunhusetstan", iöppettorg,

i månaden, pubkvällar,gång dagtid, bokbord, bjudamötenen
kaffe/ glögg någon år.Bemäktige"gång arbets-ärtorget per en
form där arbetar mellan fullmäktige och medborgarna förpersoner

öka inflytande och kommunikation. Förhoppningarna medatt samt-
liga dessa de skall bidra till skapa bredareär attarrangemang att en
debatt, förankra politiken och möjliggöra fråninsyn kommunmed-
borgarna vadi behandlas den kommunalasom arenan.

del kommunorganisationer harI utvecklat olika nätverken man
människor bildar referensgrupper förtroendevaldadeav som runt

eller särskilt fullmäktigegruppen. sektorstänkandeDet präglarsom
politiken, och samhället hari lokalpartiernanått nivå.ävenstort,
Referensgrupper sällaninte organiserade utifrån olika politikområ-är

Införden. nämndsmöte diskuteras de aktuella frågorna it.ex. ett res-
pektive referens-/arbetsgrupp. fall tycks det funnitsha behovI några

reglera kontakterna mellan fullmäktigegrupp och partiorgani-attav
harsation. exempelvisSå reglerat partigruppen och partior-man att

ganisationen månaden, elleri den kommunala-gång ochmöts en att
den landstingskommunala ledningen måste partietsrapportera
representantskapsmöten.

formbundenhetDen tidigt utvecklades i medpartierna striktsom
och styrelseordning och ofta gedigen utarbetad internmötes- en

kontroll procedurer och beslutsordningar, teckenvisar vissa tillöver
uppluckring. deAv döma finns ökad flexibilitetöppna iattsvaren en
styrelsearbetet, informell och styrelseordning, ökadmötes-mer en
ambition sprida ansvarsuppgifter mellan medlemmar och såatt

minska arbetsbelastningen vad gäller de styrelseupp-sätt även tunga
dragen i partiorganisationerna. Roterande/ rullande ordförandeskap i
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fullmäktigegrupp vanligt förekom-och relativtpartiorganisation är
överlagmande. Miljöpartiet har samklang medi sin organisationssyn

för formella ordförande.kontaktperson stället deti Vissamer
för ordförandehar stället tillsatt lednings-ipartiorganisationer enen

ordförande för mel-alternativt väljs Växlingvarjeså möte.grupp, en
förekom-lan manlig ordförande med tidsintervallkvinnlig och viss

fall finns förde-liksom mentorskap. någraI ansvarsgrupper sommer,
arbetsuppgifter medlemmarna. Begränsade tider för olikalar mellan

förekommer delningstyrelseuppdrag ovanligt.inte Dessutomär av
och ordinarie och kom-innehavet politiska itjänster ersättareattav

munfullmäktige går gång.varannan
flexibelt styrelsearbete tycks huvudsakligenEtt ännu varamer

förekommande miljöpartiet dvs.de lokala och partieri partierna i-
Medhar liten, ofta utvecklad ökatorganisation. nät-svagtsom en

och utvecklandet riktningverkstänkande ipartierna mot merav av
förändrasdebattforum styrelsearbetet kommakan det interna att

andra Kopplingen till detoch bli mindre formbundet i partier.även
beslutsfattandet restriktion.kommunala torde dock kunna utgöra en

fortsättningsvis finnas behovkommer nämligen visstDet att ett av
förtroendevaldaparallell behandling ärenden och inskolning iav av

förhållande till offentligt beslutsfattande och kraven där beslutatt
fattas enlighet med regler.i vissa givna

Anpassning till teknikny
förbättra kontak-Förhoppningar har knutits till skall kunnaITatt

med medborgarna och bidra till erbjuda ytterligare mötes-attterna
självfallet olikaför det politiska samtalet. har utvecklatsplatser Det

framtidsvisioner hur kan komma påverka denidéer och IT attom
förutspårdemokratin. finns de blirpolitiska partierHär attsom

överflödiga IT-samhälle möjligheterna etablerai när öppnas attett
skulle med andra ord högdirektkontakter med medborgarna. IT i

utvecklingen direktdemokratiska lösningar, den s.k.grad gynna av
både och densnabba demokratin och representativapartierutmana

profetior sedandemokratin. till mittenDessa pågår 1990-trots av
informationstekniken fråntalet inlärning till densuccessiv nyaen

den demokratiska världen Gidlundipartier 1999a.runt om
har generellt den tekni-partiernas erövringvisar sigDet att nyaav

ken skett under lång, kontinuerliginte utan snarareen process
stark koppling till de allmänna valen Rashmedsprångvis Par-1997.

drag,har nämligen, individuella organisatoriskavissatier stän-trots
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digt behov kommunikationsteknik. den allt hår-Iattav anamma ny
dare konkurrensen väljarna slipas för skapainstrumenten opi-attom

ochnion generationer.övertyga nya
Konkurrensen mellan skapar således förpartierna argument att

hänga med den tekniska utvecklingeni den aktuella till-även om-
till den tekniska kaninnovationen relativt låg. under-vårItron vara

sökning instämde tillfrågade ordförandenademajoritet i samt-en av
liga påståendet följapartier i med utvecklingenPartiet måste i Iatt
därför andra det tabellpartier Dettase 4.4.gör överensstämmeratt
med frågaiakttagelser den teknikutvecklingen blandi partierom nya
och kandidater andra länder. fall hari där kunnatvissaI man se,

tidigtåtminstone i anpassningsskede, harparti sinaett att ett som
väljare med mycket hafti låg grad IT-användning lägregrupper av en
grad den tekniken haft stöd väljar-satsning partier iänav nya som

där användningen vanligt förekommande Gidlund 1999.ärgrupper

Tabell Andel i påståen-instämmer/ instämmer i4.4. procent som
det följamåste med IT-utvecklingen därför andraPartiet iatt att

det.partier Ngör 178

Instämmer Instämmer Istort Heltsett motsatt
Parti helt åsikt åsikti ston‘ sett motsatt

Moderaterna 25 32 25 18
Centerpartiet 31 42 19 8
Folkpartiet 23 45 19 13
Kristdemokraterna 38 31 19 13
Socialdemokraterna 32 40 12 16
Vänsterpartiet 16 47 37 O
Lokala partier 40 40 10 10
Totalt 26 40 21 12

Besvaradesendast de hade IT-användning, därav lägreKommentar: N.ettav som

Uppmärksamheten undersökningari användning IT i partierom av
har hittills hög utsträckning riktats tilli centralt,partierna minstmen
lika genomslaget och betydelsen förintressant IT partiernasär av
lokala verksamhet. hur hög grad har har förblivit teknik detITI en
lokala partiarbetet bekant utvecklingen generellt IT-Som är av
användningen mycket vilket innebärexpansiv, varje mätningatt av
exempelvis förekomst hemsida bland antal organisationerettav
snabbt kan förlora aktualitet. uppgift förekomstsin kanMen en om
ändå besked skillnader mellan utvecklingstakt.partier i Hös-ge om

november-december majoritet1998 57 procentten angav en av
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hadetillfrågade respondenterna kommunorganisationde partietsatt
vilkenfrågade länkar,hemsida Vi inteInternet. närmare typomen

information låg uppdateringsrutiner Frågannätet, etc.somav
eventuellt förekom-gällde vidare endast partiorganisationen, inte

kandidaters hemsidor.mande kommunala
kunskapskommunernavisade sig inte iDet oväntat som par-vara

dennalåg Väl framme. partiorganisationerna itierna 77 procent av
mellanskillnaderkommuntyp hade hemsida hösten parti-Vissa1998.
flestlistan med hem-tabellkan se 4.5. Högstnoteras upperna

följt folkpartiet och modera-återfanns socialdemokraternasidor av
fanns listan,Kristdemokraterna och miljöpartiet i mittenterna.

lokala lågoch de sist.medan centerpartiet partierna

hade hemsidaTabell Andel kommunorganisationer4.5. som
nov-dec N298Internet 1998.

Har hemsida, i procentParti

62Moderaterna
47Centerpartiet
66Folkpartiet
59Kristdemokraterna
78Socialdemokraterna
53Vänsterpartiet
55Miljöpartiet
30Lokala partier
57Totalt

53-kommunurvalet.Kommentar:

fråga tillgångentycks ligga bäst tillsocialdemokraterna iTrots att om
IT-anvåndningen.till hemsida har moderaterna den Det ärstörsta

bety-har den bedömningenockså moderaterna postivamest avsom
med uppkopp-delsen IT-användningen intranäte-post, Internet,av

partiverksamheten kommu-lingar till andra ipartiorganisationer i
försiktigare inställ-hadesocialdemokraternaMajoriteten ennen. av

betydelse"hadeIT-användningen vissning, "enansåg67 procent att
visade denliten betydelse". Vänsterpartieteller hade "ytterst mesten

IT-användningen,inställningen till betydelsenskeptiska 77 pro-av
alls betydelse. Resul-hade ellermenade den ringa ingencent att

bedömningförsiktig positivvissvisar sammantagettaten aven
för lokalden tekniken nivå.partiernanya

kunskapskommunernabland kommunorganisationerna iDet är
erfarenheterna här långt,finner de ITpositiva såmest avsom man
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dvs. de kommuner där förväntai kan användningen i äratt stortman
hög och där teknikutvecklingen kan tänkas tidigarenågot iänvara
andra kommuntyper. också dessa kommunerDet i IT-använd-är som

hunnit längst.ningen i partierna respondenterna25 procent av
bedömde hadeIT mycket eller betydelse verksamhe-iatt stor storen

kunskapskommunerna,i vilket kan jämföras med motsvarande 12ten
basnäringskommunerna.iprocent

Tabell Bedömningar vilken betydelsei procent IT-4.6. av
användningen medintranet uppkoppling tillepost, Internet,
andra partiorganisationer har partiverksamheteni helaetc. i
kommunen. N 29O

Partier Mycket stor/ Viss/ytterst SaknarIngen
betydelsestor liten betydelse betydelse alls l T-anv.

Moderaterna 48 35 3 15
Centerpartiet 17 48 0 36
Folkpartiet 11 53 5 32
Kristdemokraterna 13 47 3 38
Socialdemokraterna 14 67 0 19
Vänsterpartiet 6 54 9 31
Miljöpartiet 15 51 8 26
Lokala partier 8 36 16 40
Totalt 17 49 5 29

53-kommunurvalet inklusiveKommentar: storstäder.

Tabell Bedömningar vilken betydelsei IT-procent4.7. om
användningen med uppkopplinge-post, intranet tillInternet,
andra harpartiorganisationer partiverksamheten helaietc. i
kommunen fördelade efter kommuntyp. N29O

Kommuntyp Mycket stor/ Viss/ytterst Ingen Saknar
betydelsestor liten betydelse betydelse alls I T-anv.

Kunskapskommun 25 62 2 11
Mellankommun 17 49 4 30
Basnäringskommun 12 42 8 39

53-kommunurvalet inklusiveKommentar: storstäder.

Organisationer och bedriverpartier opinionsbildning kan speci-som
alinrikta information till olika målgrupper med den tekniken.nya

kan gälla målgrupperDet både inom organisationsstrukturen men
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strategiskt vik-aktörertill omgivanderiktadäven anses varasomvara
studierRedan kanoch informera.påverkaochtiga intressanta att nu

målgruppsådan viktig i partier-mediernaexempelvis visa utgöratt en
IT-användning.nas

möjligheterinformationsteknikendenharPartierna genom nya
vill, bearbet-självdetinformationsin sätt utanut som manatt

e-postinformation tillmetod sändajournalister.ning En sär-är attav
fråga kommunen sigiskilda målgrupper. partietPå använt avomen

tekniken visserligenresultatetinformationrikta visardetta sätt attatt
omfattning. Metodenbegränsadanvänds, iännu ytterst varmen

bör dåmellanvalsåren.underanvänd under Man1998något änmera
under debefann lindasinIT-utvecklingen sig iåtankeha i ännuatt

Återigenjämförelse.försvårar visarmellanvalsåren vilketaktuella en
kunskaps-ha genomslagskillnader kommuntyp såisig sätt att

mellankommunerna.följtföre utvecklingen,ligger ikommunerna av
finnerinformationen iden riktadeanvändningenminstaDen manav

basnäringskommunerna.

målgrup-till särskildae-postinformationFörekomstTabell 4.8. av
mellanvalsår.förmedIndexberäkning N2732 poäng.maxper.

för valårN286

19981995-1997

M- Basn-Basn- K-M-K-
komkom komkom komkom

0,33 0,190,420,16 0,07info 0,19tillE-post
särskilda
grupper

IT-användare.icke-ställts till samtliga, dvs.fråga harDennaKommentar: även

fungeradehurförsta ITförkunde under gångenPartierna 1998 pröva
därför respondenternabadvalrörelse.till väljarna Virelation ii atten

IT-använd-vilka effekterpåståendenantalställning till ettta om
föreställning-till dePåståendena hörväljarna.harningen gängse

medflorerar samband IT.ofta iför- och nackdelarde somarna om
till väljarnainformationenförstagäller för det ITDet gör merom

tek-kan utnyttjamed andra ord sigtillgänglig. det visatHar att man
åtkomlig och möjliglättinformationennikens kapacitet göra attatt

Är ofta brukar hävdas,för det andrahelst. det så,hämta när somsom
IT-användningendvs.antal väljare,begränsatendastIT når attettatt

73



4 VERKSAMHET FÖRÄNDRINGl

har snedhet begränsar effektiviteten i partiernas utnyttjandeen som
den tekniken. sådan begränsning borde främstEn då drabbaav nya

de partier har sina väljargrupper i har lägreännusom grupper som en
grad användnin Slutli får till konsekvensIT de personligaav att
kontakterna med väljarna minskar iaktta effekterKan någraman av
den påstådda konkurrensen mellan de traditionella sociala mötena
och de virtuella kontakternanya

Tabell Effekterna IT-användningen förhållande4.9. i till väl-av
Andeljarna. instämmanden totalt, i bland partiorgan-procent,

isationer använder ITsom

Instämmer heIt/ I åsikt/stort sett motsatt
Påståenden i åsiktston sett helt motsatt

Informationen till väljarna har 89 11
blivit tillgängligmer
De personliga kontakterna med 18 82
väljarna har minskat

nårIT endast begränsatett 93 7
väljareantal

Respondenterna IT endast begränsatnåröverensmest attvar ettom
antal väljare fanns betydande93 Det konsensusprocent. även en

uppfattningeni89 informationenprocent till väljarna blivitattom
tillgänglig. bildenDäremot splittrad fråganågot imer var mer om
effekterIT:s de personliga kontakterna. samtliga IT-18 procent av

användare menade de personliga kontakterna med väljarna hadeatt
minskat följd den tekniken. partierna visadeAvsom en av nya center-

departiet erfarenheternanegativa partiets IT-33mest procent av-
användare minskning desåg personliga kontakternaen av som en
följd IT.‘av

påMedier gott och ont

Allt oftast får massmedierna bära skulden för parti miss-som ettom
lyckats med stöd för politik ellersin olika kriser drabbar"att om

Iblandpartiet. förklaringen medierna inte tillräckligi utsträck-är att
ning uppmärksammat harpartiet fått"vi inte frågor ochvåraut- -

partiledaren tillräckligt oftainte elleri TV-rutan kan-att synts att en
didat inte i mediasammanhang,något medierna vinklarexponerats att

budskappartiets för icke fördelaktigtpartiet finnsDetsätt.ett
många varianter mediernas skuld till enskilda partierstemat om
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karaktäriseradeModeraternapartikrisenkriser, iäven stort.men
följandeeftervalsanalysi sinexempelvis situation 1998partiernas

sätt:

finnsgenomslagmediala inte.... Dentillfreds med sittpartiDet ärsom
detoförutsebar, kanoch sigmedierna idagordning göraärsätter, som

saknarfrågor ellerdriver inteför enskilda "rätt"partier;svårt nyaman
hörd Medsigkan detgamla svårtvinklar sanningar göraattvara

poli-politiken,förnyelseförslag tilloch hjärna.hjärta 2002-gruppens av
Moderaternaoch 19tikerrollen partiet. 1998, s.

medierna kantackdeiblandMen är semotsatta manvaretonerna -
följande bild:eftervalsanalyskristdemokraternasframgångar. I gavs
och de mycketAlfutfrågningoch Svensson,med TV4:soch SVT:sI av

lyftvalrörelse detfickutfrågningarna, partietseftergoda betyg som gavs
sakfrågorvaletden grundMedledde fram till %.11,9 gavavsomsom
säkrade Krist-den mekanismpartiledarenblev koncentrationen som

valetoch analysUtvärderingframgångardemokraternas avenorma
Kristdemokraterna 9.1998,1998. s.

förpåfrestandemediasidan har mångavaritFörändringarna par-
hardagstidningar isärskiltmellan ochbanden partigamlatier. De
dennaharbland Sverigebrustit,sedan länge iländervissa annatmen

presstöd.offentligthjälpfördröjas medkunnatseparationsprocess av
denkomplicerasfrämst etermedia och partiermellanRelationerna av

alltmerMediernapolitiken.påtagliga medialiseringen opererarav
förhållande tilloch opinionsbildare iaktörersjälvständiga myn-som

rollenSamtidigtbeslutsfattare och medborgare.politiskadigheter, är
likalängrebudskap och intespeciella intressenförmedlare avsom

liv medier-ipolitiken leverintrycketIblandtydlig. ett egetattavges
partiorganisatio-politiska liv ifrån det existerarskildvärld, somnas

Professionaliseringenriksdagen.ellerkommunfullmäktige i avner,
branschen harhårdare konkurrens inomjournalistiken och ävenen

utvecklingenharSammanfattningsvisförändring.dennabidragit till
kon-möjligheternaförloratpolitikerna successivtresulterat i attatt

informationsflöden.massmedialatrollera
fångaslåter ienskilt sig inte någraför partiMediasituationen ett

inriktats hur partier-studie hardenna intressetpenseldrag.enkla I
uppmärk-upplever mediernaskommunorganisationer sätt attnas

Väljarna kom-budskap till ifrågor ochoch förmedla partietssamma
utbrettfinnshuruvida detbildAmbitionen är ettatt en avmunen.
kom-hantera imediernasmed partiernaellermissnöje satt att ute

konkur-tillhänsynsåledes intebörDet tarattnoterasmunerna.
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renssituationen förekomstsig lokala tidningar, spridning,vare av-
partifärg eller antal tidningsredaktioner, vadsituationen gäller lokal/
regional radio- och TV

Partierna lokalt tycks generellt nöjda med dagstid-sett vara mer
ningarnas med radio och TotaltTV menade cirkasätt änatt agera
hälften de tillfrågade de mycket eller ganska nöjda" medattav var
dagstidningarnas uppmärksamma och förmedla partierernassätt att
frågor. ordförandenaInte kommunavdelningarnai föroväntat var
folkpartiet till denpositiva rådande situationen dagspres-inommest

lokalaDe däremotpartierna tycks hainte starksen. gynnats av en
liberal dagspress, mindreinte sig "mycket41 miss-än procent sa vara
nöjda". ordförandenaDrygt för socialdemokraterna30 procent av
och kristdemokraterna ganska missnöjda" med dagstidningssitu-var
ationen Attityderna till de lokala och regionala dagstidningarna har
således vissa drag med hur den partipolitiska dagspres-gemensamma

ochposition spridning landeti isens ut stort.ser
lokalaDe folkpartietpartierna, och socialdemokraterna hade flest

mycket missnöjda bland ordförandensina till hur lokaltTV och
Överregionalt behandlade partierna. huvud visade de lokalataget

denpartierna polariseringen attityderna,i dvs.största störreen grupp
det totala genomsnittet i därpartierna "mycket nöjdaän alterna-var

"myckettivt missnöjda" med massmediesituationen. kom-vissaI
från respondenterna framkommer också del reaktionermentarer en

tyder snedheter och problem mediabevakningen.i Nyasom par-
upplevertier sig exempelvis utestängda tills de lyckas etablera sig,

eller bevakningen tenderar gälla de kommunerna och deatt att stora
Ävenpartierna. Stockholmspartier i kranskommunerstörre upplever

uppenbarligensig leva slagsi periferi förhållandei till Stockholmsen
radiostationer och Stockholms-TV:s intressesfär. Andra sigmenar

fåtthainte frågor,sina medierna dåliga bevaka detärut att att van-
liga rutinarbetet, också det håll finnssina kvalitetsproblemattmen
med bland "dåligt pålästa journalister".annat

kanDet intresse vilkeni utsträckning kommuntypattvara av se
har betydelse för hur medier olika används förpartiernasätt attav

Äventill väljarna.nå dettai avseende resultatetvisar partierna iut att
de befolkningsrika kunskapskommunerna högrei grad i andraän
kommuntyper mediernautnyttjar för budskapet till väljarna.att ut

gäller bådeDet aktiviteter kopplade till medierna presskon-ärsom -
ferenser och pressmeddelanden, medierna direktaävenmen som
kanaler. Presskonferenser och pressmeddelanden tycks tillhöra stan-
dardutbudet för harpartierna. dock frågatVi inte vilkeni utsträck-
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medlokalt nöjdapartiernautsträckning ärI vilkenTabell 4.10.
förmedlaoch partiernasuppmärksammamassmediernas sätt att

Andel kommun-till väljarna kommunen.budskapfrågor och i
organisationer i procent

regionalt. N297lokalt ocha Radio

Varken
MycketGanskanöjd ellerMycket Ganska
missnöjdmissnöjdmissnöjdnöjdnöjdParti

17 745265Moderaterna
1226510 12Centerpartiet

932360 23Folkpartiet
630369 18Kristdemokr
83136 250Socialdemokr
32828 346Vänsterpartiet

1035 23303Miljöpartiet
3722 111911Lokala partier

25 1137244Totalt

regionalt. N278b lokalt ochTV

24 546223Moderaterna
1429450 12Centerpartiet
2017442 17Folkpartiet
1431410 14Kristdemokr

20 2037203Socialdemokr
36 739190Vänsterpartiet

831443 14Miljöpartiet
3026 13219Lokala partier
1441 25172Totalt

regionalt. N295lokalt ochc Dagstidningar

2142610 48Moderaterna
9213312 26Centerpartiet

10 5194819Folkpartiet
0321512 41Kristdemokr

1431140 42Socialdemokr
1631313 56Vänsterpartiet
41722 1515Lokala partier
121939 1912Totalt

storstäder.inkl.SS-kommunurvaletKommentar:
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formerning dessa upplevs effektiva, dvs. presskonferenserna ärom
välbesökta tillställningar och pressmeddelandena kommer tillom
användning i medierna. allmännaDet intrycket dock dessa for-är att

tenderat allt mindre uppmärksamhet från journalistkårensmer
sida. möjligtDet det just denna punkt kanITär äratt som ge en
snabbare förmedling. tycks lokaltHär partierna medvetnavara om
IT:s potentialer. mindreInte de tillfrågade IT-använ-84än procent av
darna förbättraransåg IT kommunikationen med mediernaåatt

direktaDen exponeringen debatter radio och hadei TVgenom
för partierna kunskapskommunernai värde maxvärde0,92ett

ivår indexberäkning.2,0 Motsvarande siffra mellankommunernai
och basnäringskommunrnai0,61 Direktreklam radio ochi0,77.var

lokaltTV marginellt förekommande, hade dockär ännu men en
observerbar förekomst valrörelseni 1998.

Tabell Omfattningen mediarelaterade4.11. aktiviteter valrö-iav
relsen kommunernai fördelade kommuntyp. Index där1998

är 2maxsumman

Kunskaps- Mellan- Basnärings-
Aktivitet kommun kommun kommun

Debatter i radio och TV 0,92 0,61 0,77
Presskonferenser 1,13 1,10 0,96
Pressmeddelanden 1,51 1,22 1,22
Reklam i radio lokalt 0,55 0,30 0,25
Reklam i TV lokalt 0,20 0,18 0,10

53-kommunurvaletKommentar: inklusive storstäder.

fångaAtt människors uppmärksamhet
kunnaFör bruset från den informationträngaatt ström-genom som

från olika håll till dagens människor gäller fördet liksompartiermar
andra opinionsbildare söka människor där de finns, dvs.att upp att
olika sprida information platser där det samlas folk.mycketsätt

nyhet förDetta ingen ofta harpartier gedigen erfarenhetär som en
uppsökande verksamhet".av

finnsDet mängd tänkbara mötesplatser där politiska bud-en nya
skap kan ofta konkurrensi med kommersiella mark-presenteras -
nadsutropare. kan vidDet utställningar, alternativtmässor/vara att
partiet utställningar eller producerar videoreklamgör egna att man

visas köpcentrumi eller stormarknader. direkt förfrå-Påsom en
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dessaresultatetlokalt visarpartiernaförekommer idetta attgan om
förekommande.vanligtfortfarandeformer inte såär

dylikt,ochpresentationerFörekomstTabell mässor4.12. av
videoreklamutställningar,färdmedel,kollektivaochreklam i

lokalttotaltstormarknader partiernaiochköpcentrumit.ex.
Fördelningvalåretoch 1998.mellanvalsårenunder 1995-1997

för varjemedIndexberäkning 2 poängefter kommuntyp. max
form

19981995-1997

NM- Basn-K-NBasn-K- M-
komkomkomkom komkom

2890,350,60 0,392800,29på 0,43 0,24Presentation
0.dyI.mässor

2920,110,14282 0,590,04 0,03påoch 0,20Reklam
färdmedelkollektivai

2880,140,18279 0,540,100,130,33Utställningar
2890,070,06279 0,0600,010,02Vide0rekIamt.ex.i

köpcentrum/stormark-
nader

partior-vissakunskapskommunernaendastegentligen iDet är som
marknadsfö-politiskmed dennadelarbetatganisationer typ aven

videndast presentationerdetbasnäringskommunerna mäss-ring. I är
formerna sigandra visarmedan defått visst insteg,ettsomm.m.sor

miljöer.obefintliga dessainära nogvara
dörrknack-meddetförekommandeoftahurfrågadeVi även var

skoldebat-målgrupper,särskildariktade tilltelefonkampanjerning,
paneldebatter/skolorriktade tillaktiviteteroch övriga samtter

medverkade.för flera partierföreträdaredäroffentliga möten
verksamhetuppsökandeformförvissoDörrknackning ingenär avny

delhelupplagd kan krävabrettaktivitetdet är perso-ensomenmen
ganska jämtförekomdörrknackningvisade signella insatser. Det att

miljöpar-nämligenundantagmedmellan partierna tvåfördelat när,-
knackat dörrtycks hamarginelltoch vänsterpartiettiet ytterstsom

personval.förstaunder dettamed väljarnakontaktför att
genombrott Sverige iifickTelefonkampanjer något sam-ettav

genomfördeungdomsförbundetModeratamedband en upp-att
Metodenvalrörelsenundertelefonkampanj 1991. ärmärksammad

fåttochtidunderförfinatshargammalrelativtegentligen senaremen
tenderarpartierfenomenetkändaDetnågot attrenässans. attav en
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vilja koncept visat framgångsriktsigpröva andrai fårpartiersom vara
sin empiriska verifikation förhållandeti mellan moderaterna och
socialdemokraterna. visarDet sig det i dessaprincip tvåäratt som
bedriver telefonkampanjer i skala. andraDe partierna harstörre

marginella sådana inslag; vänsterpartiet och miljöpartiet tycksytterst
helt sakna den formen uppsökande aktivitet.av

Tabell Förekomst dörrknackning,4.13. telefonkampanjer tillav
särskilda målgrupper, paneldebatter företrädaremed från flera
partier, skoldebatter och aktivitetövrig riktad till skolor i parti-

kommunernai valåret Indexberäkning med1998.erna 2max
för formvarjepoäng

Mod Cp Fp Kd Soc Vp Mp Lok Tot

Dörrknackning 0,62 0,45 0,31 0,43 0,39 0,15 0,08 0,42 0,34
Telefonkampanjer 1,12 0,16 0,16 0,07 1,41 0 0 0,04 0,38
Paneldebatter 1,09 1,19 1,16 1,20 1,20 1,18 1,29 0,85 1,16
Skoldebatter 0,98 1,14 1,14 1,10 1,21 1,13 1,10 0,72 1,08

Paneldebatter där medborgarna får flera partier tycks hamöta en
ganska god förankring bland samtliga partier. förhållandeDetta gäller

beträffande skoldebatter och aktivitetäven övrig riktad till skolor
uppenbarligen etablerad form i partierna. Skolanärsom utgören en

strategiskt viktig för partierna har möjligheter, inte minst iarena som
samband med valen skolvalenäven budskapsina föratt presentera

generationer. börDet påpekas detta verksamhetsfält höginya att
utsträckning vilar de politiska ungdomsförbunden före-även i
kommande fall. Skolorna dessutom ofta själva initiativ tilltar att
partierna besök.gör

frågadeVi i frågeundersökning,års1998 liksom i motsvarande
från slutet 1970-talet, partiernas kommunorganisationer hadeav om
haft särskilda eller vidtagit särskilda åtgärder förarrangemang
invandrare inför kommunalvalet. Resultatet, kan studeras när-som

tabelli fleravisar har4.14, partier haft ganska kraftigmare att en
minskning sina aktiviteter riktade till invandrare. Totalt 57av angav

respondenterna de hade sådana1979procent av att arrangemang,
motsvarande siffra exklusive storstäder för jämförbarhetens skull
för kommunalvalet endast1998 Endast socialdemo-27var procent.
kraterna har ökat sina insatser från till medan folk-49 53 procent- -dramatisktpartiet skurit ned denna riktade valinsats från 68 procent
till tjugo15 år Om med storstäderna blir1998procent senare. tar
siffran bättrenågot totalt 30 partiernas kommunorgani-procent av-
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till invand-riktade sigform aktiviteterhadesationer någon somav
kommunalvalet.irarna

vidta-kommunorganisationerAndelTabell i procent4.14. som
för invand-särskildahaftellersärskilda åtgärdergit arrangemang

Antal kommunorgani-ochkommunalvaleninför 1979 1998.rare
exkl.N 1998 storstä-inom N 1979225.sationer parentes.

inkl storstäderder 293N273. 1998

åtgärder för invandrareochSärskilda arrangemang

storstäderinklstorstäder 1998exkl19981979Parti

211758Moderaterna
292656Centerpartiet
191568Folkpartiet
242366Kristdemokraterna
565349Socialdemokraterna
333241Vänsterpartiet
3532Miljöpartiet
2322100"partierLokala

873074129 2757Totalt

endast organisationer.undersökningen. tvåingick ii""Kommentar:

och intetpolitiken i partiernaintegrering i sättKvinnors är
kvin-mobiliseraambitionlokal nivågenomförd. någonFinns att

motsvarandefrågade partiernaValen Vii sättröstaatt omnor
kvin-tillriktadearbetat med insatserharinvandrarnavad gälldesom

vidta-kommunorganisationerAndelTabell i procent4.15. som
kvinnorförhaft särskildaochsärskilda åtgärdergit arrangemang

kommunalval.inför års N 2961998

åtgärder för kvinnorochSärskilda arrangemang
1998Parti

21Moderaterna
36Centerpartiet
14Folkpartiet
21Kristdemokraterna
42Socialdemokraterna
30Vänsterpartiet
10Miljöpartiet
12partierLokala

6823Totalt
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Det visar sig dettanor i avseende har lokaltpartierna ännuatt en
lägre profil motsvarande tillinsatser invandrare inför kommunal-än
valet tabell Endastse 4.15. partiorganisationerna23 procent av

de hade sådana inför valet social-Det1998.att ärangav arrangemang
demokraterna, ochcenterpartiet harvänsterpartiet den högstasom
aktiviteten för kvinnor inför kommunalvalet.nå lägstaDen aktivi-att

därvidlag återfinns miljöpartiet,i de lokala ochpartierna folk-iteten
frågapartiet. Denna har inte ställts tidigarei undersökningar så

jämförelse bakåtnågon tideni inte möjligär göra.att

Verksamhet för 2000-talet

Partierna lokalt tycks besitta förmågaviss verksam-en att anpassa
hetsformer till delvis villkor. IT-användningen har nyligennya startat,

den har betydande potential deni lokala partiverksamheten.men en
Ännu har partierna exempelvis marginellt utnyttjatsättett ytterst
teknikens möjligheter specialutforma information kom-att t.ex.om
munala frågor till olika målgrupper.

ocksåDet tydligt det högi grad kunskapskom-partiernaär iäratt
har den bästa kapaciteten utforma förmetodermunerna som att nya

sprida information, finna mötesplatser för politiska samtalatt nya
med medborgarna, medan basnäringskommuneras partiorganisatio-

har förutsättningar.sämrener
Resultatet finnsvisar det innovationsbenägenhet, kreativatt en en

anpassning arbetsformer till förändrade villkor i vissa partiorgani-av
dessa finnssationer. tydligI tendens vilja utveckla tillpartiernaen att

allmänna diskussionsfora, dvs. organisationerna förÖppnamer att
bredare debatter med medborgarna. kanDetta signalervissage om en
pågående förskjutning mötesfunktionerna vad gäller mobiliseringav
och legitimitet. börDet ambitionerpartiernas för-poängteras att att
stärka rollsin mötesplatser där människor diskuterar aktuellasom
och viktiga samhällsfrågor självfallet inte tolkas för-måste i termer av
skjutning mötesfunktioner kan och bör ävenav utan natur-ses som
liga inslag fungerandei väl partiorganisation. detta sammanhangIen

dock syftet utvecklingstendenserspåra ochär sådantiatt ett per-
spektiv kan tolkningen följandepå de existerandeNärsätt:utse par-
tierna förmårinte de viktigaste politiska mötesplatsernautgöraatt
för olika samhället,i dessa längreinte upplevernärgrupper grupper
några partier "livsavgörande" politiska behöver partiernasom arenor,
bredda baser försina kunna tillräckliguppnå mobiliserings-att en
och förankringsförmåga för överleva.att
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hypo-tendensdenna EnförändraskullemotbildenVad är som
intressekon-olikamedborgarna ionekligenmöjlighettestisk är att

ochpartiväsendettilltilltrofår2000-taletunderstellationer sam-ny
nuvarandedenverksamhet.utbud Menpartiernaslar kringsig omav
otvivelak-anpassningsstrategiförstärksochfortsättertrenden är en

tillpartiorganisationernautvecklaochbasernabreddasökatigt att
skeranpassningdennasamtal. intepolitiska Omför öppnaarenor
medierförförmåntillytterligaremarginaliserasriskerar partierna att

väl-föranvända nåbeslutsfattare kankanalerdirektaoch attsommer
partiorganisationerna.jaren övervägentautan att- fullmäktigegruppernasutvidgningenpågåendedenminstInte av

därutvecklingpågåendeverksamhetssfär näring tesen enomger
fårbeslutsfattandetoffentligadetverksamheter enmotvettersom

förstärks partigrup-utvecklingsådanMedcentral position. enmer
Under vissaförsamlingar.politiskaochparlamentställning ipernas

organisatoriskadenmedochtillstrukturerkan dessaperioder utgöra
bildadeskader partierfallet deockså ibasen partiet. Dettai somvar

parlamenten. Iihadeoch sittsekelskiftetförra ursprungsomrunt
kandi-behövderösträttsreformernaochdemokratiseringenmedoch

bildandettillrationalenvilketåterval,sinaorganiseradaterna avgav
har partigrup-Europaparlamentetpartiorganisationer.rikstäckande I

maktpositiontillskansat sigbegynnelsenalltsedan enperna
federationer/samarbetsstrukturernaeuropeiskadebekostnad av -

Gidlund 1992.europeiska partier
och partior-partigrupperfinansieringoffentligbetydandeMed av

allt-involverasautomatikmed vissriskerar partiernaganisationer att
vändaför sigIncitamentenbeslutsapparaten.offentligadeni attmer

för-riskerarpartiverksamhetaktivbedrivaochmedlemmartill atten
till vadknutnatillgåfinnsdet är pre-när somatt somresursersvagas

Konstruktio-församlingarna.politiskadeoch iväljararenansteras
därtrendförstärkakantill partiernaanslagenoffentligade enavnen

departiorganisationen. Iställning iförstärktfårpartigrupperna en
till parti-betydande gårkonstruerade såanslagenfall är att resurser

därutvecklingfrämjasförsamlingarnapolitiskadei engrupperna
vill-förtroendevaldasdeochexpanderarverksamhetpartigruppernas

partiorganisationerna.bekostnadeventuelltkor premieras av-
beslutsordningarna iochnomineringsarbetetbeträffarVad sam-

beståformbundenheten såkommerdennamedband attprocess
diskussion pågårnomineringsmonopolet. Enbesitterpartiernalänge

deflerförnomineringsprocessen änpartieri vissa öppnaatt uppom
diskussio-lösaendastlängedetta såmedlemmarna. Men ännuäregna

ner.
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det gällerNär nomineringsprocessen kan införandet personvalav
komma bidra till öka uppmärksamheten kontrollinternatt att en

procedurernaz Partiorganisationernasöver makt nominerings-över
kan goda grunder komma förstärkas ochi medprocessen antas att

den interna listordningen i till tidigare inte spelar denatt motsats
självklart avgörande rollen för huruvida kandidat slutändeni bliren
vald. det gamla valsystemetI det ofarligt för partierna havar att
med kandidater listorna inom olikapartierna skälsom man av
ansåg mindre lämpliga för de förtroendeuppdrag det frågavara var

placera dessa tillräckligt långt ned listornaom; attgenom var man
förvissade de skulle bli valda. sådanaNågra möjligheterattom
finns inte längre. kan alla kandidater,Nu samlar tillräckligt medsom

bli valda.personröster,
För partierna detta scenario hot. Kontrollenär rekryte-överett

ringen till folkvaldade församlingarna minskar. effekten kanMen
alltså förväntas bli försöker kompensera detta med ökaatt man att
kontrollen självai nomineringsfasen. I premiären med det valsys-nya

märktes emellertid1998 inte dramatiskanågra förändringartemet i
detta avseende Möller 1999b.

Noter

Kandidatemas IT-användning1 under valrörelsen eller under eventuellt före-
kommande personvalskampanjer har inte studerats. För studie rik-närmare avdagskandidatemas IT-användning, Martinsson 1999.se

undersökningenI2 ställdes följande fråga:1990 vilken utsträckningI Duär
nöjd med massmediernas radio och TV -lokal och regionalt dagstidningar-framföra och förmedla frågorsätt partiets och budskap till väljarna dinatt i
kommun" Resultatet visade betydande frånmissnöje socialdemokraternasett
sida, ordförandena60 ganskanära eller mycket missnöjda medprocent av var
massmediasituationen i sina kommuner. Totalt för partierna 38 procentvar
"mycket nöjda eller ganska nöjda med mediernas hantering partiorganisa-av
tionema, varken25 nöjda eller missnöjda, medan ganska38procent var var
missnöjdaeller mycket missnöjda".

Även här påverkas3 allmännapartiernas inställning till IT, modera-svaret av
övertygade uppfattningenär vänsterpartiet i betydelseän ITterna förmer om :s

kommunikationen med medierna.
Med införandet4 personval skedde inskränkning den friai nominerings-av en

Motivet underlättarätten. personvalet; möjliggöra för parti-attvar attgenom
de önskadeså skydda sina partibeteckningar anmälaatterna om attgenom- -kandidatersina avsikten öka möjligheterna för de röstandevar att över-att

blick kandidaterna och därmed åstadkommaÖver reell personröstning. Allt-en
finnsjämt dock kärnan den friai nomineringsrätten kvar: väljareen grupp som
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vallagens meningbetraktasvalet ibeteckning iunderställer gemensamenupp
underkandidat de villfritt föra vilkenoch väljarna kanparti enuppettsom

valsedlarkandidater detillockså skrivakanväljarnapartibeteckning;sådan
MöllerJohanssonkandidaterna. 1998, 39anmält Se 8Cvilka partierna s.
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tillKapacitet5

förändring

lever iorganisationperspektivetorganisationsteoretiskaDet att en
träffsä-bemästrasolika måsteosäkerhetvärld ärsätt ensomen av
likhetiPartier måste,för dagens partier.verklighetsbeskrivningker

bevakatiden sinahelavill överleva,med andra organisationer som
oförutsägbar omgivning. Denhantera"domäner"och lära sig att en

detsådan positionhandlar nåpolitiska kampen attattytterst enom
Sjöblominflytande 1968.politisktfinns möjligheter att

organisatoriska strategiervilkaavsiktenkapiteldettaI är att se
strukturellaför hanteratillgrips partiernaioch innovationer attsom

politiska arbetet.för detförändringar

kontrollochAnpassning
minskaförförfogandetillhar då partierna osä-Vilka instrument att

hotfulla omgivningen Par-iokända ochdetreduceradvs.kerheten,
kontroll;ochtvekan anpassningstrategierviktigastetiernas är attutan

förutsättningarförändradeförhållande tillflexibilitetutveckla ien
problemkan skapafaktorerdeinflytandeförsökaeller över som

självfallet kon-kontrollerasökaområdenViktiga ärMair 1997. att
personval, folkom-mandatperioder,valsystemetstitutionella regler i

offent-denutformningendenröstningar etc. närmareäven avmen
organisationerangränsadetillstödpartier,finansieringenliga etc.av

fördrivas itycks kunnaspöke inteOförutsägbarheten är ett som
oftabrukarkomplexitetOrganisatoriskkunskapssamhället. ses som

omgivningenkanstorlek, ärfunktion även attsvarvaramenaven
olikakanInstabilitetPanebiancoturbulentoch 1988.1heterogen

frustra-och skapapartiordningen iorganisatoriskarubba densätt ett
kanaliseras interntmaktenoch hurfinnsauktoritetention om var

och upplever sigvärldsinnadfientligtbefinner sig ipartiEtt ensom
söka olikaochledenslutatenderarmotarbetateller starktförföljt att

oför-tycksvidare. Detlotsa organisationen även ensätt omsomatt
arbetsuppgifterspecialiseringarframdriverutsägbar omgivning av
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och bevakningså i partiorganisation. tänkbarsäga En reak-att en
fråntion partiledning olika försöka stärka kontrollenär sätten att

i partiorganisation upplever instabilitetmåtten som ett stort yttreav
frågai väljarnas stöd eller hur olika politiskt känsliga frågor ochom

konflikter utvecklas. Detta rimmar emellertid illa med den kända teo-
föreställningenretiska det egentligen enbart de decentraliseradeäratt

beslutsstrukturerna kan fungera effektivt turbulentai miljöer.som
De centraliserade beslutsstrukturerna däremot lämpar bättresig i en
verklighet karaktäriserad stabilitet och förutsägbarhet.av

frågaintressantEn därför hur toppstyrda partierna lokalär nivå
tideri ökad osäkerhet. partierna basplanetär Får ökad gradav en

ellerautonomi ökar styrningen verksamheten reaktionav av som
ökad osäkerhet i omgivningen problemEtt partiledningensom

laboreramåste med vilkeni utsträckning det finns risk för splitt-är
fragmentiseringring och i organisationen. hierarkiskI partiorga-en

nisation där inriktningen starkt präglad ambitionen hållaär attav
och integrera olika nivåer och strukturer till nationellsamman en

enad front, tenderar försökvarje till autonomi hotatt ettses som
denna den traditionellaI masspartimodellensträvan.mot är samman-

hållning viktig målsättning för kunna inflytelserikanå positio-en att
och makt Sjöblom 1968.ner

hierarkiskaDen partimodellen har fått stigande problem fung-att
med ökad globalisering, fördjupad europeisk integration ochera ny

informationsteknik; samhällsförändringar präglar de flesta poli-som
tiska områden. Vilka organisationslösningar lämpade förär mest
omgivningsförändringar denna karaktärav

Valet det första IT-valet1998 och förstadet valet medvar person-
val, dvs. och förtvå partierna osäkra inslag valrörelsen.inya

frågeställningEn gäller huruvida lokalpartierna nivå iannan
dag har behov under tidigare decennier administra-samma som av en
tiv bestående traditionella partiadministrativa funk-apparat av mer
tioner och personal. administrativaDe partiapparaterstoren som
byggdes under och 1970-talen,1960- inte kommunalminstupp

kannivå, tillanpassning omgivning utvecklades ises som en en som
byråkratisk riktning. Vidare denna uppbyggnad avpassad tillvar en

medlemskår och mötesverksamhetstörre omfattandeen som var mer
dagens. den partimodell blandIän Panebianco skisserarsom annat

den professionella väljarmodellen hög gradi denna traditio-ersätts
nella kader administratörer med personal har kompetens frånav som

och mediabranschen.PR sådan utvecklingEn innebär professio-en
nalisering och till denanpassning allt betydelsefulla rollen mer som
medierna spelar främsti valkampanjerna. Sedan Panebianco skrev sin
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medtrovärdighet ochökad ihans vunnitharbok utkom 1988 tes
informa-i partiernasinformationstekniken vunnit instegdenatt nya

förändringartillbidraockså kanutvecklingtionshantering; somen
personalsidan.

politiskadenkampennödvändigt iblivitharPengar omett vapen
bedrivaför parti-förutsättningallt viktigareochmakten utgör atten

unika egenskaper imeddessutomverksamhet. Pengar är resursen
nödvändigaandraomvandlas tillenkelt kandenden meningen att

fonderasochstrukturer partinivåer,mellan olikafördelasresurser;
Medslags prioriteringar.olikaallt beroendeflyttaseller pengars-

besitterdrasvalkampanjer igång,kanhjälp sär-sompersonerstora
väljarnastävlareklambyråernaanställas ochskild kompetens om

uppmärksamhet.
konsekvenser.trevligamindreföra med sigkanMen ävenpengar

inflytande.politisktvill köpaanvändas intressenkanPengar somav
fråga partierna. Detkänslig inomPartifinansiering ärär yttersten

mediadrevetskadasorganisationernaenbart de korruptainte närsom
för all-uppenbartdet bliravslöjas.oegentligheterochdras Närigång
kandi-tillförhållande partier/etikbristande irådermänheten detatt
detilltron tillskadabidra tilldettakanochdater även attpengar

1999b.Gidlundspelreglernademokratiska 1983,
partifinansie-infört offentligländerflera andraliksomharSverige

1999b.GidlundShiratoriAlexanderAlexander 1994;ring 1989; 8C
hanteraland strategifinansieringsformen i vårtDen attenvarnya

medupplevdepartiernaekonomiska situationden allt svårare som
politiska bud-detmedialiseringoch ökadvalkostnaderstigande av

tradi-denframför allt iallt lägre kapacitetfannsSamtidigtskapet. en
ochbland organisationermedlemsfinansieringen,tionella ävenmen

denandra länder sågsstigande kostnadernade Iföretag, sigatt ta
korrup-effektiv lösningoffentliga finansieringen även som en

mäktigaberoende särintressentillalternativtionsproblem ettett av-
köpa makt.med ambitioner att

teoretiskakanfinansieringen ioffentligaDen termer enses som
själva hante-ljuset partiernaförändrade villkor.till Ianpassning attav

konkurrenssituationpåverkade derashög gradbeslutdetta irade som
föruttryck partiernasreformenkani partisystemet, även somses

villkor.kontrollerakapacitet att
regelsystemoch deanslagdessaKonstruktionerna omgär-somav

fördelningfrågaskillnader ifinnsdar dem varierar. Här även avom
centraliserad ellerharstödendvs.mellan nivåerna, enenomresurser

statligadetefter beslutetutformning.decentraliserad Några år om
rättighetlandstingochkommunerriksdagenpartistödet ävengav
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skyldighetinte införamen kommunalt partistöd. stödDettaatt
infördes bred front kommunernai har föremålvarit försom en

rad offenliga utredningar SOU SOU1972:52, Ds1975:18, Kn
DS1981:15, C SOU1985:8, SOU1991:80.1988:47,

Partiernas ekonomiska situation kommunal och frågannivå om
deras beroende det kommunala partistödet har studerats i års1979av
frågeundersökning Gidlund Gidlund föreliggande8C 1981. studieI

ambitionen bild ekonomiskapartiernas kapacitetär och iatt en av
vilken utsträckning finansieraspartierna med dessa medel. Vilka
andra inkomstkällor har till förfogandepartierna Vidare skall se

hur kostnadsprofilernanågot närmare i partierna lokalt.utser
förDetta bild inriktning och prioriteringar. vilkenIatt en av

utsträckning har behållitpartierna och eventuellt utvecklat den admi-
nistrativa kapacitet byggdes med hjälp det införda kom-som upp av
munala partistödet under början 1970-talet.

Slutligen skall partifinansiering förhållandei till personvalsrefor-
kort diskuteras. Vilka problem och risker kan identifieras ochmen

hur har kommunorganisationerpartiernas hanterat frågan kandi-om
daters personvalskampanjer

Den lokala frihetens gränser
informationsteknikenDen möjliggör snabbare hanteringnya en av

administrationen internt i partierna och kan medverka till ökaatt
effektiviteten och organisationerna plattare. skallDettagöra senare
inte underskattas med tanke partierna sedan tid tillbaka ävenatt en
har europeisk nivå integrerasmåste naturligt isätten som ett
organisationerna. förkortaAtt avstånd tid ochi såledesärrum storav
betydelse för effektiviet.partiernas frågadeVi undersökningeni 1998

partierna kommunal nivå kunde instämma i påståendet ITom att
har förbättrat kommunikationen mellan partinivåerna utan speci-att
ficera särskildanågra nivåer. mindre drygtInte 70än procent av
samtliga IT-användare kommunikationenansåg hade förbättrats.att

Respondenternai respektive undersökningari1990- års1998
kommunurvalet dvs. inkl. storstäderna fick söka karaktärisera53
riksorganisationernas inflytande de politiska frågor drevs denisom
kommunala partiorganisationen. vilken utsträckning dessaI poli-var
tiska frågor initierade central nivå

Resultatet tabell rad5.1 intressanta inblickar förhållan-iger en
det mellan den lokala och den centrala nivån i partierna vad gäller
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finnsdetresultatetförstadet visarinnehåll.politikens För att en
mellan-valår ochstyrningshänseende mellanskillnadbetydande i

starktuppfattas partiledningarnavalårenvalsår. Under ettta grepp
dagordningen i partiernakommafrågor börvilkaöver uppsom

haValperioden tycksunderlokalt medan merresten enavman
lokala organisa-politiska frågorna sinatill de iinställningavslappnad

konstateraskan vidaredärvid släppa Dettagettioner attattutan-
tendensen1990-talet,underförändringardet skett ärvissa attmen

nämligenutmärkande dragberoende parti.olikalite Ett ärannat
styrningshän-mellan iskillnader partiernadet finns relativt storaatt

seende.
centralstyrda partietfrån detharModeraterna gått mestatt vara

där dentill lägevalårinnehållet underpolitiskadetvad gäller ett-
Kristdemokraternasjälvständigtåalltmerarbetarkommunala nivån

frånutvecklinghafthardäremotoch vänsterpartiet motsatt enen -
från riksorgani-fastaretill styrninghög grad autonomirelativt enav

kristde-lokalt partierna.bör drivas i Ifrågorvilkasationerna somav
medochtämligen naturlig iutvecklingfall dennamokraternas är att

politiska frågordevilken gradBedömningar iTabell 5.1. somav
initierade artietkommunala anisationenartiordendrivs i är av P8P

MellanvalsårAndelcentral nivå. parentesprocent. inom1
TotaltN/obetydligIviss/höglmycket

gradgradgradgradhögParti -

Valåret 1989/90:1988
31 311029524216 36313Moderaterna
32 3266 9259 63O 253Centerpartiet

321931 324425 440 289Folkpartiet
36 363164 116 6400 25Kristdemokraterna
42 42172638 5733 1712 oSocialdemokraterna

2357 2239 324 460 230Vänsterpartiet
3537 3357 273 553 153Miljöpartiet

1995-1997.-Valåret 1998
4243 42245 41 523105Moderaterna
4344 4349 305 442 232Centerpartiet

42 4217365510 50o 267Folkpartiet
32 3116195526 340 446Kristdemokraterna
36 3561428 7156 1411 0Socialdemokraterna

3132 31232916 39 48310Vänsterpartiet
4068 40455 35 28o 183Miljöpartiet

storstäder.dvs. inkl.SS-kommunurvalet,Kommentar:
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under detpartiet decenniet blivit riksdagen;isenaste representerat
behovet Ävensamordning ökar rimligen därmed. dei socialdemo-av
kratiska arbetarkommunerna har styrningen vad bör behand-av som
las valrörelseni ökat under 1990-talet och beträffande mellanvalsåren

flestade tillfrågade den centrala nivån viss grad initieraranser att
vilka frågor skall drivas kommunen.i centerpartiet tycksInomsom
kommunorganisationerna under slutet 1990-talet haft någotav en
minskad jämförelsestyrning i med slutet 1980-talet; detta mönsterav
gäller för miljöpartiet. Beträffande folkpartiet kanäven vissa margi-
nella förändringar det tydligt fleraspåras, organisationerärmen att
upplevde "hög grad styrning under mellanvalsperioden slutetien av

1980-talet; avviker från andra underpartier denmönsterettav som
aktuella tiden.

frågadeVi i undersökning, liksomårs den tidigare från1998 i
hur respondenterna ville karaktärisera1990, riksorganisationens

inflytande planeringen verksamheten. vilken grad den lokalaI årav
verksamheten i styrdpartiet partiet centralt planer, mötespaket,av

Tabell Bedömningar vilken gradi riksorganisationen5.2. har
inflytande planeringen verksamheten exempelvisöver vad gäl-av
ler planer, mötespaket, studiematerial, kampanjer och aktioner.
Andel i Mellanvalsår inomprocent. parentes

I mycket l hög I viss I obetydlig Totalt N
Parti hög grad grad grad grad

Va/året 1988 1989-1990
Moderaterna 13 3 60 23 23 53 320 30 30
Centerpartiet 9 0 26 3 60 71 626 35 35
Folkpartiet 12 3 61 28 27 63 O 6 33 32
Kristdemokraterna 8 3 53 8 39 69 o19 36 36
Socialdemokraterna 21 5 5o14 26 67 214 42 42
Vänsterpartiet 9 0 27 4 55 61 935 22 23
Miljöpartiet 12 3 6 6 74 46 946 34 35

Va/året 1998 1995-1997.-
Moderaterna 13 0 18 7 55 46 154s 4140
Centerpartiet 7 o 14 2 44 40 35 58 4343
Folkpartiet 10 0 24 7 5557 103a 42 42
Kristdemokraterna 3 0 32 9 38 52 27 39 34 33
Socialdemokraterna 6 o 43 3 43 63 9 34 35 35
Vänsterpartiet 3 3 28 9 33 34 31 53 32 32
Miljöpartiet 3 0 5 0 43 28 so 73 4040

Kommentar: 53-kommunurvalet, dvs. inkl. storstäder.
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och aktioner under valår respektivestudiematerial, kampanjer etc.
valår

således bygger respondenternas bedömningar,Resultatet, som
framför vad gäller planering verksamhetenalltpartiernavisar att av

förhållande under 1990-talet.fått ökad frihet till centrali nivå Menen
agendan finns härliksom beträffande den innehållsliga lokalamer

främst mellan valår och mellanvalsårbetydande variationer men
partiverksamhetenmellan den lokalaockså partierna. Styrningen av

valår Socialdemokraterna hargenerellt högre under i partierna.är sett
det tycks hafortsatt hög grad under valår mins-styrning även omav

ochunder slutet 1990-talet. Miljöpartiet centerpartietkat något av
friheten vad gällerde dag dentycks i åtnjuterpartier störstavara som

verksamhetsplaneringen lokalasina partiorganisationer.i
fasttycks sammanfattningsvis hållanationella ledningarnaDe en

verksamhetens utform-hand både det politiska innehållet ochöver
under valår respektive lokala Trotssina partiorganisationer.ning i

frihet främst gällerfinns tendenser till ökad lokal vaddetta vissa
frånden uppfattade denverksamhetsplaneringen, styrningenmen

kraftigt mellan Resultatetcentrala nivån varierar partierna. ävenger
fingervisning partiledningarna det politiska innehålletatt seren om

formen. beaktande mediernas dominansviktigare Tar iänsom man
förefaller ha fullt medriksnivån politiken partiledningarnai upp

oförutsägbarhet, under valkampan-söka hantera deras särskiltatt
då grad kunna kontrollera den lokalahög nivånsjerna. iAtt även

förefaller övermäktigt.verksamhet detalj deti Visser-i närmaste vara
har riksorganisationerna ökad teknisk kapacitetligen attnumera en

uppläggningden lokala valrörelsensökaIT styrningen mengenom av
uppenbarligen den möjlighetenhar utnyttjat iinte någon större

besvaradeutsträckning. fjärdedelar samtliga IT-användareTre somav
uppfattamenade kunna sådanenkät sig intevår upptrapp-1998 en

berodde IT.ning" 6som

ekonomiskaDe resurserna

infördes de flesta kommunerkommunala partistödet iDet KPS
effekter för eko-och revolutionerande partiernas1970 närmastgav

hälftennomiska Vid undersökningensituation. 1979 närmareuppgav
förekom-kommunorganisationerna inklusive andraKPSattav

informations- utbild-kommunala bidrag lokal-, ochmande typenav
för hela förningsbidrag stod inkomsten 19791978 ett procentpar

eftersomUppgifterna framstod då liksom förvånandelägre. nu som
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det kan knappast kommunorganisation torde saknanågonantas att
andra inkomster medlemsavgifter. tolkadest.ex. Svaren mer som

föruttryck den dominerande ställning fickomgåendeKPSett som
för partiorganisationerna. betydelsen harEtt varitsätt mätaannat att

hur andel det kommunorganisationerna där de lokalaäratt storse av
verksamhetskostnaderna till och täcks KPS.90 procent mer av
Nedan kan beroendegraden vid slutet jämföras70-taletKPSm av
med dagens situationi

Tabell Andel kommunorganisationer där verksam-i5.3. procent
heten till och täcks kommunalt partistöd i90 procent mer av
förekommande fall andra offentliga bidrag åren och1978även

och Antal inomN1979 1997 1998.samt parentes

År

Parti 1978 1979 1997 1998

Moderaterna 65 30 53 56
Centerpartiet 64 12 64 54
Folkpartiet 82 48 58 67
Kristdemokraterna 43 24 32 24
Socialdemokraterna 36 14 27 21
Vänsterpartiet 63 29 68 62
Miljöpartiet 69 71
Lokala partier 65 57
Totalt 61 127 26 55 13655 52 132

med undersökningen. SO-kommunurvalet, dvs. storstädernaKommentar: i
förexkluderade möjliggöra jämförelse med 70-talsstudien.att

Under mellanvalsår brukar högre beroenderegel hapartierna i ett av
medan det under valår endera tillkommer andra alter-KPS resurser,

valfonderat framförnativt kanske allt förKPSatt attman av
använda valkampanjen. tidigare markanta skillnad mellani Denna
valår och mellanvalsår har planats och fall helt försvunniti vissa iut
slutet framkommer1990-talet. frågade responden-Detta närav

hur andel verksamhetskostnaderna täcktes parti-terna stor av som av
stöd tabell tänkbar förklaring till dennase utjämning5.4. En är att
det problematiskt finnavisat sig tidigare alternativaän än attvara mer

till valkampanjerna vilket fått följdtill organisationernaattresurser
till den "börs förklaringsig ytterligareKPS Enutgör.anpassat som

kan fyraårigaden mandatperioden till ökatgivitatt utrymmevara
sparande Resultatet beroendegraden betydandevisarKPS. ärattav
till dessa offentliga medel. flesta liggerDe partier 80runt procent,
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och de lokalakristdemokraterna, socialdemokraterna parti-endast
KPS-finansiering.har lägre graderna en av

verksamhetskostna-Andel kommunorganisationensTabell 5.4. av
Medelvär-ochtäcks kommunalt partistödder 1998.1997som av

den. ProcentN266 N272 1998.1997,

19981997Parti

8382Moderaterna
77Centerpartiet 83

81 81Folkpartiet
63 59Kristdemokraterna

6973Socialdemokraterna
8382Vänsterpartiet
8180Miljöpartiet
6472Lokala partier
7578Totalt

inklusive storstäder.53-kommunurvalet, dvs.Kommentar:

redovisa utvecklingenVisserligen ambitionen här KPSinteär att av
uppgifter kringkortmycketdet kan någraintresse att gevara avmen

miljonerstödformen. Totalt anslog kommunerna i 1970 28,4starten
motsvarandetillkronor partierna SOU 1975:18. 1995 summavar

förtro-Kommunaltlöpande penningvärdemiljoner kronor i293,6
inträffade den starkastefast penningvärdeendevalda, 1995. I

därefter har stödet legatdelen 1970-talet,ökningen under andra av
sedan begynnelsenutvecklingsnivåá har alltrelativt jämn KPSen

politiskberoende främstmellan kommunernastorlekivarierat
och kom-kommunstorlek. Socialistiskoch majoritetmajoritet stora

borgerligt styrda kommu-ha anslaghar tenderat större änattmuner
detbör då observeras ioch kommuner.små Det att gruppenner

antal befolknings-socialistisk funnitskommuner med majoritet ett
kommuner.rika

reformeratefter partiutredningblev SOU 1991:80KPS års1991
Reformeringen innebar denfriare utformning.och fick något atten

skyldig-konstruktionenstrikt mandatbundnatidigare ersattes av en
stödgrundstöd och mandatbundet intedela stödethet iatt omupp -

fördelade mellanmandaten fullmäktige partierna. Denjämnti var
och för-schematisktbidrag bör beräknastidigare principen attom

skönsmässigfastlagda regler, tillåterdelas enligt inte någonsom
förhandlingssystem därpraktiken med slagsiprövning ettersattes

ellerfår utformas det otillbörligtvisserligenstödet inte så att gynnar
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missgynnar uppgörelsernaparti i skall tillinäven vägasett men nu
exempel anställning politisk sekreterare och andra stödformer.av

således det totala stödets omfattningDet skall ligga till grundär som
för bedömningen kravet likställighet mellan uppfylls.partiernaom
Förändringen korn medföra initial osäkerhet tillämpningeniatt en
vilket inte visademinst överklaganden tillsig i Kammarrätten

denna förändringMed har visserligen friheten utformningeni i
ökat, bekostnad ökadnågon mån osäkerhet. Risken harmen av en

ökat för särskilt partier tvingas komplicerade förhand-små in iatt
lingar och bli beroende välvilliga bland demajoriteter övriga parti-av

Förändringen bör dock ljuseti partier1991 ävenerna. att storases av
upplevt betydande valförluster vilket ökat förintresset minskaatt
proportionaliteten konstruktionen stödet,i dvs. stödet iattav ges

till det fåttproportion stöd harpartiet väljarna. Grundstöd, oftastav
lika för alla oberoende storlek, tilltalande för medpartier vissärav en
turbulens väljarstöd, föri sitt kanpartiersmåävenmen som en
ekonomisk fördel jämförelsei med helt mandatbundet stöd. Enett
utveckling innebär proportionalitet de offentliga stödeniattsom ger
vika för konstruktioner grundstödskaraktär eller fördröj-generösaav
ningsregler utfallet byggeri offentlig försäkringin för därpartieren
riskerna finns förloratpartier stöd och politi-är vägatt utsom ur
ken ändå hålls vid liv mycket med hjälp sådana pensioner. Dennaav
risk för konservering självfallet det finnsmåste visstvägas mot att ett
behov tillfälligt fårpartier betydande valförluster ochattav ge som
därmed direkta nedskärningar partistöd, fördröjningi vissen av
utslaget Gidlund 1991.

minska riskerna för valförluster betydandeFör ekono-att att ger
miska problem form minskat offentligti stöd det nödvändigtärav att
partierna inte utvecklar starkt beroende stöden. finns själv-Detett av
fallet andra för bör sökapartier ekonomiskt stöd ävenargument att

håll, förankringssynpunktinte minst det viktärannat attur av
utvecklar relationerpartierna till först och främst medlemmarsina
till tänkbara olikasympatisörer samhälleti i Gid-ävenmen segment

lund 1999b.
Med den beroendegrad kommunalpartierna harnivåsom

utvecklat till och angränsande offentligaKPS anslag, blir andra
inkomster marginell ekonomisk betydelse. frågadeKPS Viutöver av
dock, liksom undersökning,i vilkaårs de viktigaste1979 tresom var
inkomsterna ResultatetKPS. kan studerassomutöver närmare
nedan, medlemsavgifternavisar stärkt densin position vikti-att som

inkomstkällan efter slutet 1970-talet försäljnings-KPS. Igaste av var
aktiviteter och frivilliga bidrag betydelsefulla medlemsavgifteränmer
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Ävenoch dessakristdemokraterna vänsterpartiet. ii centerpartiet,
framträdande rollmedlemsavgifternahar tagitpartier merennumera

miljöpartiet och definansieringen den kommunala inivån.i I
medlemsavgifterna dominerande efterheltlokala KPS,partierna är

sällsynt förekommande.tycks relativtinkomster därutöver vara

inkomstkällomade viktigasteTablå Rangordning5.1. treav
offentliga bidragoch andra parti-kommunalt partistöd iutöver
och respektiveårenkommunorganisationcr 1979 19971978ernas

och 1998

1997 199819791978

Moderaterna
Medlemsavg. MedlemsavgMedlemsavgMedlemsavg -- --

Frivilliga bidragbidrag Frivilliga bidragFrivilliga bidrag Frivilliga - -- -
ensk. insamlensk. insaml ensk. insamlensk. insaml

Inträdesavg. lot-Inträdesavg. lot- Inträdesavg. Iot-Inträdesavg. lot- - -- -
etc/försäljn teri, försäljnförsäljn teri,teri, försäljn teri, etc etcetc

överfö-Bidrag
ring partiets

regionalariks-
nivå

Centerpartiet
Inträdesavg.l0t-Inträdesavg. lot- MedlemsavgInträdesavg. lot- -- --

försäljnförsäljn Inträdesavg. Iot- teri, etcförsäljn teri,teri, etc etc -
försäljn MedlemsavgMedlemsavg teri,Medlemsavg etc -- -

bidrag Frivilliga bidragFrivilliga bidrag FrivilligaFrivilliga bidrag --- -
insamlensk. insaml ensk.insaml ensk. insamlensk.

Folkpartiet
Medlemsavg MedlemsavgMedlemsavgMedlemsavg -- --

Frivilliga bidragInträdesavg. Iot-lot- Inträdesavg. lot-Inträdesavg. - -- -
ensk. insamlförsäljn teri, försäljnteri, försäljn teri, etc etcetc.

bidrag Inträdesavg. lot-Frivilliga bidrag FrivilligaFrivilliga bidrag -- --
försäljnensk insaml teri, etcinsaml ensk. insamlensk.

Kristdemokraterna
MedlemsavgFrivilliga bidrag MedlemsavgFrivilliga bidrag --- -

lot-lot- Inträdesavg.ensk. Insaml Inträdesavg.ensk. insaml --
försäljnteri, försäljn teri, etclot- Inträdesavg. lot- etcInträdesavg. --

Frivilliga bidragförsäljn Frivilliga bidragteri, försäljn teri,etc etc - -
ensk. insamlensk. InsamlMedlemsavg Medlemsavg- -
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Tablå Forts.5.1.

1978 1979 1997 1998

Socialdemokraterna
Medlemsavg Medlemsavg Medlemsavg Medlemsavg/- - - -
lnträdesavg. Iot- lnträdesavg. lot- lnträdesavg. Iot- Bidrag- org- - -

försäljnteri, försäljnteri, teri, försäljnetc etc lnträdesavg. lot-etc -
Frivilliga bidrag Frivilliga bidrag Bidrag försäljnteri, etcorg- - -

ensk. Insaml ensk. Insaml Uttaxering för--
troendevalda

Vänsterpartiet
Frivilliga bidrag Frivilliga bidrag Medlemsavg Medlemsavg- - 0 -

ensk. insaml ensk. insaml Frivilliga bidrag Bidrag partiets- -
Medlemsavg Medlemsavg riksnivåensk. insaml reg- -
lnträdesavg. lot- lnträdesavg. Iot- Bidrag partiets Frivilliga bidrag- o - -
teri, försäljn riksnivåteri, försäljnetc ensk.etc Insamlreg

Miljöpartiet
Medlemsavg Medlemsavg- -
Bidrag partiets Bidrag partiets- -

riksnivå riksnivåreg reg
lnträdesavg. lot- lnträdesavg. Iot-- -

försäljn försäljnteri, teri,etc etc

Lokala partier
Medlemsavg Medlemsavg- -
lnträdesavg. lot- Frivilliga bidrag- -
teri, försäljn etc/ ensk. insaml.
Frivilliga bidrag lnträdesavg. Iot--
ensk. insaml teri, försäljn etc
t

förEj med studien eller bortfall,Kommentar: i begränsadestort ytterst sum-
mor.

Sammanfattningsvis kan konstateras detpartierna gjorts sig i när-att
helt beroende offentligt förstöd verksamheter kom-sinamaste av

munal Formulerat annorlundanivå. har partierna gjort sigsättett
ekonomiskt oberoende medlemmarna. Resultaten dennainärmast av

studie tyder klamrat fastpartierna sig och stärkt bero-att snarare
endet offentliga medel förstället ökai ansträngningarnaattav att
finna kompletterande kan förstärka förankringsvärdenresurser som
för ochpartierna minska riskerna för offentligadenintegreras iatt
beslutsapparaten. Medlemsavgiftern har fåttvisserligen viss renäs-en

tilli proportion ändå marginell ekonomisk bety-KPSärsans, men av
delse.
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kapacitetenadministrativadenUtvecklingen av

effekter harpartistödets visatkommunaladetTidiga utvärderingar av
förstasnabbt deuppbyggnaden ökade årenadministrativadenatt

tillväxtendenkaraktäristiska draget iefter stödets tillkomst. Det var
och dessasocialdemokraternagälldehuvudsakligenden sats-attatt

undersökningenVid ikommunerna.deiningar störrestörstsomvar
befolk-demättnadfanns tecken isjuttiotalet vissslutet merenav

Forsellningsrika kommunerna 1975.
kommunorga-hade partiernas1970-taletslutet 43I procent avav

samordnadedäravform kansli,kapacitetadministrativ inisationer av
decennierregionala Tvåkansliet med den partinivån.6 procent

kansliresurserkommunorganisationernahar 40 procent avsenare
regionala partiorgani-kansli med densamordnathar14 procentvarav

halveratsharanställda kommunorganisationenAntaletsationen. av
tillfrån medeltal70-taletslutet isedan 0,61,2 manpersoner omav -

SO-kommunurvalet vid de tvåenheter ijämför samtliga ingårsom
socialdemo-marginell deMinskningen dock inommättillfällena. är

personalmedeltal anställdfrån ikratiska arbetarkommunerna 1,5-
till år 1998.1979 1,2

enheter vidmellanlongitudinell jämförelse tvåVid sammaen en
kanslihadeenheterdemättillfällen framkommer i 197936att som

medelvärdemed årminskninghar totalt skett 20-23 procenten
moderaterna ochhar skettneddragningarna inomDe störstasenare.

minskningharsocialdemokraterna endastfolkpartiet, medan en -
12 procent.

kansli ochförekomsträknatkapaciteten iadministrativaDen av
kom-minskat partiernastycks således ha ipersonal någotanställd
skall då1970-talet. reservationsedan slutet Enmunorganisationer av

formellt avlönasförekommande personalför eventuelltgöras avsom
lönebidragsanställda. Bantningenförekomstcentraltpartiet samt av

minskningensjälvfallet kopplas tillskalladministrationen anta-avav
förhållan-mötesbesökare;antaletkrympandeoch detlet medlemmar

administrativaminskar behovenden resurser.avsom
professionalise-hypotes partiernasPanebiancosFör prövaatt om

till-avlönautsträckningvilken partiernaskall iring attsatsatse
för hjälp medPR-branschenkonsulterfällig personal itypenav

bådefråga ställdes ireklamochinformation, kampanjer Dennam.m.
vilketbåda,storstäder iundersökningar ingåroch års19981990-

professionalisering partierna1990-talets istuderamöjligtdetgör att
kommunal nivå.

före-denaktivitet,detResultaten visar pågår ännuattatt menen
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kommer blygsami omfattning. de hade1990 17 procent attangav
avlönat denna personal under de motsvarandeåren,typ av senaste
siffra åtta år tycks dettaCenterpartiet i18 procent.senare var avse-
ende redannågot pionjär, hade drygt1990 40vara av en procent av
kommunorganisationerna vid enstaka tillfällenågot avlönat konsul-

Partierna dessa professionellautnyttjar informationstjänsterter.
främst under valrörelser.

Tabell Andel kommuner avlönat tillfällig5.5. personalsom av
konsulter media-i och PR-branschen under år. Andeltypen senare

i N230 N2971990; 1998procent.

Ja, fleravid någotJa, vid
tillfällen tillfälleenskilt

Parti 1990 1998 1990 1998

Moderaterna 0 3 16 17
Centerpartiet 3 7 41 17
Folkpartiet 0 3 13 16
Kristdemokraterna 0 3 3 6
Socialdemokraterna 3 7 9 21
Vänsterpartiet 0 0 9 9
Miljöpartiet 0 0 6 10
Lokala partier 11 7
Totalt 1 4 16 14

53-kommunurvaletKommentar: inklusive storstäder.

Kostnadsproñler i partiernas lokala partisystem

Kostnadsprofiler innehåller rangordningar de kostna-som tyngstaav
derna i partiernas kommunorganisationer kan i drag speglagrova
Verksamhetsinriktning och vilka prioriteringar roll fri-Dengörs.som
villigt arbete spelar i kommerorganisationerna dock tillinte uttryck i
dessa profiler. det följande skall kostnadsprofilerI från de partier

besvarade undersökningen urvalskommunernai sluteti 1970-som av
talet jämföras med de dag finnspartier i dessai kommuner ochsom
besvarat undersökning.års1998

Resultatet för förstavisar det skillnadervissa mellan valår och
mellanvalsår, nämligen de flesta valfonderarpartier innan valrörel-att

drar Aktivitetskostnadernaigång. följdaktligen betydligt högreärsen
under valår. Vidare flerai överföringarpartier till regional nivå iär
förekommande fall riksnivån betydande storlek. kostnads-Dennaav
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Tablå Rangordning de kostnaderna i partiernas5.2. tre tyngstaav
jämförelse mellan ochkommunorganisationer. En 19791978

ochrespektive 1997 1998

1978 1979 1997 1998

Moderaterna
Valfondering Aktivitetskostn Valfondering Aktivitetskostn
Överf Överf Överf Överf uppåtuppåt uppåt uppåti i ii org org org org

Anslag tillAktivitetskostn Adm kostn Aktivitetskostn person-
valskampanjer

Centerpartiet
Valfondering Aktivitetskostn Anslag till Aktivitetskostnperson-
Överf Överfuppåt uppåt Admi i valskampanjer kostnorg org

Överf uppåtAktivitetskostn Adm kostn Valfondering i org
Adm kostn

Folkpartiet
Överf Överf Överfuppåt uppåtuppåt i i i Aktivitetskostnorg orgorg

Överf uppåtAktivitetskostn Aktivitetskostn Valfondering i org
Adm Adm kostn Aktivitetskostn/ Adm kostnkostn

Adm kostn

Kristdemokraterna
Överf Överfuppåt uppåt Valfonderingi i Aktivitetskostnorg org

Överf Överfuppåt uppåtAktivitetskostn Aktivitetskostn i i orgorg
Valfondering Adm kostn Aktivitetskostn Adm kostn

Socialdemokraterna
Aktivitetskostn Aktivitetskostn Adm kostn Adm kostn

AktivitetskostnAnslag till lok avd Adm kostn Aktivitetskostn
till Valfondering Anslag till lok avdAdm kostn Anslag lok avd

Vänsterpartiet
Överf Överf uppåtuppåt i Aktivitetskostn/ i Aktivitetskostnorgorg

ÖverfÖverf uppåt uppåtValfondering iAktivitetskostn i org org
Aktivitetskostn/Adm kostn Adm kostn Adm kostn
Adm kostn

Miljöpartiet
Valfondering Aktivitetskostn
Aktivitetskostn Adm kostn

Överf uppåt iAdm kostn org

partierLokala

arvoden, traktamenten,Administrativa kostnader löner,Kommentarer: resor,avser
fraktar, Aktivitetskostnader trycksaker,kansli, teleporto, etc. avser annonser,

Uppgifterna frånmötesomkostnader, valstuga, kurser, konferenser, studier 1978etc.
och hämtade från sid. Miljöpartiet med deniDs 68.Kn 1981:151979 är stu-
dien. " Låg svarsprocent.
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ofta främst transfereringskaraktär, överföringdvs. medärpost av av
och medlemsavgifter, består till del köpKPS viss ävenmen av av

och material. kantjänster administrativa kostna-Det även noteras att
der ofta tillhör förde lassen ochpartiorganisationernatre tyngsta
för socialdemokraterna har dessa kostnader ledningen undertagit

och Personvalsreformen har kostnad för1997 1998. genererat en ny
nämligen anslag till personvalskampanjer.partierna, dockDet var

endast moderaterna och hade kostna-centerpartiet några störresom
der för detta ändamål.

finns betydande skillnader mellan de konkurre-Det resursmässiga
rande det lokala och den slåendepartierna i partisystemet denärmest
mellan socialdemokraterna och jämförelseVidpartierna.resten av en
mellan uppgifter totala kostnaderpartiernas respektivesina 1997om

framkommer för förmedianvärdet de totala kostnaderna de1998 att
ingående socialdemokratiska arbetarkommunerna utan1997 stor-
städer jämföraskronor vilket kan med folkpartiets456 400var
avdelningar hade kronor och kommunav-centerpartietOOO27som
delningar hade kostnader Tabell Underi se 5.6.58 OOO 1998som

samlade utgifter fråninte totalt kro-partiernas 57 OOOoväntatsteg -
median till under valåret Socialdemokraternas73 000 1998.nor

kostnader då till kronor median kommunorganisa-i555 OOOsteg
kan goda grunder de socialdemokratiskationerna. Det antas att

har betydande fasta kostnader;organisationerna antagandeett som
uppgifternastyrks dels administrativa kostnader denattav om var

både och dels socialdemokraterna i1997 1998,tyngsta posten attav
har anställd personal de andragenomsnitt partierna. Omänmer man

betraktar kostnadsuppgifterna blockformeri traditionellamer speg-
lar balans mellan konkurrerande politiska alterna-situationen vissen

tabell sifforna förkan studeras.tiv. partiernaI 5.6 närmare
Siffrorna självfallet begränsad bild konkurrenssituatio-ger en av

de lokala finns uppgifteri exempelvispartisystemen. ingaHärnen
mediasituationen, frivilligt partiarbete eller vilken utsträckningiom

har anställda bekostade högrepartierna partinivåer.av

Personvalet och ekonomin

Personvalsreformen får konsekvenser för ekonomier.partiernasäven
sådan kandidater bedriver personvalskampanjerEn är att egna som

kräver ekonomiska Erfarenheterna detvisst måttett av resurser. av
första personvalet har nyligen utvärderats förRådet utvärderingav av

val Holmberg Möller det sammanhanget harårs 1999. I1998 8C
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kommunorganisationerkostnader i partiernasTabell Totala5.6.
Medianvärden, kronor avrundadelöpandeoch priser.i1997 1998

storstäder. Antal besva-hundralapp. 50-urvalettill närmaste utan
rade enheter inomN parentes

1998 N1997 NParti

2221 126 00070 300Moderaterna
33000 33 89 500Centerpartiet 58
3031 58 50027 000Folkpartiet
2131 000 21 45 700Kristdemokraterna

000 25456 400 27 555Socialdemokraterna
70 000 23500 22Vänsterpartiet 57

2828 46 90029 700Miljöpartiet
167 15 80025 000Lokala partier

197191 73 00054 500Totalt

för ekonomiskaSvarsfrekvensen lägre debör någotDetKommentar: ärnoteras att
Efter-för ochfrågorna undersökningen, ingåri 1998 69,61997 67,5 procent procent.

uppskatt-respondenternabesvarades slutet ombadsenkäten i 1998 att ge enavsom
53-urvalet blir resultatetför Inkluderas storstäderna s.k.kostnadernaning 1998.av

för respektiveannorlunda. Totalmedianvärdet bli då kronormarginellt 57 000 1997
undersök-motsvarande fråga ställdeskronor för inte i årsNågon 19791998.76 000

ning.

ochfrågor partifinansiering behandlatsprincipiella kringvissaäven
analyserats. kaninternationella erfarenheten kartlagts ochden Det

personvalskampan-riksdagskandidaternasexempelvis konstateras att
tillpersonvalskampanjerhaft försiktig med relativtharjer starten

utfärdades rekommenda-Centraltrelativt låga kostnader. partiernai
skulleför kandidater och regionalahur partiorganisationertioner

Gidlund Möllerkampanjfinansieringen valethantera 1999.1998 8C
särskilda reglerfrågade undersökning huruvidai någraVi års1998

kommunorganisa-lokalt för hurhade fastställts partietsi partierna
för kommunal-skulle stödja personvalskampanjerekonomiskttion

fjärdedel kommunorga-endastResultatet visadevalet 1998. att aven
fastställde sådana rekommendationer. partierDenisationerna som

folkpartietfråga kandidaterna riktlinjerflitigast i att vargeomvar
socialdemokraternacenterpartiet 31procent,procent, 4448

lokalade ingåendemoderaterna Avprocent.procent 30 25samt
regler.hade däremot ingen antagitpartierna några

från enkla beslutreglerna varierande slag,De attantagna var av
reglerkandidat ekonomiskt tillstödjainte någon typen: attav

lika för alla, samtligabekosta material vissvisst att en summage
materialförsta medstödja exempelvis de vissttreatt namnenpengar,
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visitkort, flygbladpresentationer, eller fallvissaetc. Ipengar.
etiska regler, exempelvis redovisa det ekonomiskaöppetantogs att

stödet, eller till personvalskampanjer skulle via parti-att pengarna
organisationen eller andra riktlinjer hur praktiskt skullepengarna
hanteras.

harSverige begränsad reglering och kontroll partifi-yttersten av
befintliga lagstifningennansieringen. minimala finnsDen gällersom

de offentliga partistöden och fördelningen dem mutlagstift-samtav
etiskaningen. vilar själva.Det denpartierna iRuntansvaret om

demokratiska världen har kontrollen och ökat underinsynen senare
frågatid i och vanligast förekommandepartier Den ärom attpengar.

och/ ellerpartier kandidater skyldiga inkomma medär att rapporter
ekonomiska förehavanden. förklaringarsina Viktiga till dennaöver
reformeringpågående obehagliga erfarenheter legitimitetskriser,är av

falli vissa starkt opinionstryck stärkt partiföreträ-även ettmen som
dare uppfattningeni öppenheten demokratisk nödvändig-äratt en
het. har med stigande offentlig finansieringDessutom grad med-av
vetenheten ökat ekonomier längrepartiernas inte kanattom vara en

angelägenhet. omfattandeintern skattesubventioneringenDen av
har således bidragit förändradepartier till tillattityder reglering och

Gidlund 1999b.insyn
Med personvalsreformen kommer frågan regel- och kontroll iom
delvis ljus. personvalssystem tenderar kandidater bliIett nytt ett att

förexponerade allehanda särintressen kan vilja köpa infly-mer som
tande. demokratiskt samhälle det vikt det finnsI rättsligaärett attav
mekanismer skapar förutsättningar för genomskinlighet ochsom ser

Öppenhettill detta tillämpas praktiken.i och genomskinlig-ävenatt
het detta sammanhang förutsätteri medlemmar, väljare ochatt
medier kan tillgång till information vilka intressen stårom som
bakom kandidater och detta stöd sker etiskt godtagbartettom

Med tanke lokalpartierna hög utsträckningnivå i såsätt. äratt
finansierade det också vikt dessa kommunalaKPS är största attav av
medel hanteras godtagbart i eventuella personvalskampan-sättett
jer.

En organisationsstruktur för 2000-talet

hierarkiska organisationsstrukturDen tidigt kom präglaattsom par-
utveckladestierna samklang med deti omgivande industrisamhällets

där basen för deorganisation politiska och ekonomiska interaktio-
huvudsaki nationalstaten. nationalstaten har partiernaI inerna var
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politiskadetintegrationsagenterfungeratgradhög systemetsavsom
inneburituppgift harRokkan Denna1967.Lipsetterritorium 8C att

rikstäckande organisationer.efter byggapartierna strävat att upp
huvudfrågorbetydelsefullt driva vissadethar varitDessutom att -

enighet harochSammanhållningverkat.landetoberoende i manvar
fullgörakunnaför åta-förutsättningarviktiga attytterst setts som

bindandeoch fattastyrelsenpolitiskaför dengandet att ta ansvar
beslut.

internationalise-riktningsamhällsutvecklingen igårdagI när mot
för partier-konsekvenserfår dettagränsöverskridandeoch ävenring

tycksorganisationsprincipfungera.ocharbeta Densätt somattnas
toppstyrdahierarkisktmed denkunskapssamhället bryterfram iväxa

ochstrukturerplattarekaraktäriserasochorganisationsmodellen av
flexibilitet,organisationslösningar gräns-nätverk. Det är gynnarsom
Karlsson 1997.Gidlundsnabbhetöverskridande och 1999a;1992,

genomgri-2000-taletunderkommerInternationaliseringen att
partiernastänkerhur Sverigefråga ikonsekvenser ipande omom

svenskafinansiering.och Deorganiseringderasdemokratin,plats i
europei-förr segla sjöikan intepartierna sätt egensomsamma -

frånidémakt omgiv-föra med sigkommerseringen störreatt en
ningen.

riskerarförändringarsnabbakaraktäriserasomgivningI avsomen
decentraliserade lös-effektivtmindrefungeratoppstyrning änatt

tänkbarahanterapartiledningar måsteproblem ärDeningar. som
kansammanhållningensprickor ifragmentiseringstendenser; som

samarbetspart-eventuellaochväljarnasbådetrovärdigheten ipåverka
förradetkonstaterade redan iPersonval utgörögon. somners -

sammanhållnings-minstför intepartiernautmaningkapitlet uren—
riskerar partiorga-kandidaterökad fokuseringMedsynpunkt. en

ochenighetambitioner nåförsvagas sinainisationerna ettattatt
sammanhållningen iförfinnsuppträdande.enhetligt Det attoroen

personvalet:konesekvensminskarpartiorganisationerna avsom en
kon-exempelvis partiernasombudsmännen58 atttrorprocent av

valkampanjernagällerdetkoordineringsmöjlighetertroll- och när
1999b.Möllerminskar

verksamhetsplane-frihet iökad registrerastilltendensDen som
upplägg-centraliseraddessutomförsvårarstudiedennairingen en

såledespartiledningarnavalrörelserna. tvingasHärning att anpassaav
skapakan sigkandidaterdärosäker situation störretillsig ettmeren

partiorganisationen.bekostnadmått manöverutrymme avav
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Noter

Panebianco utmejslar från1988 litteraturen1 centrala dimensioner beträf-tre
fande oförutsägbarhet hurvisar organisationer kan nämligen: 1som reagera
komplexitet kontra enkelhet stabilitet kontra2 instabilitet tillåtande liberal3
kontra fientlighet.

tredje dimensionenDen tillåtande liberal2 kontra fientlighet Panebi-som— -har med överlevnadnämner göra.anco ytterst att
denI Sverige ekonomiska krisen3 deni arbetarrörelseägda dagspressen denvar

utlösande faktorn för införa statligt partistöd analys debattenEn1964.att av
och de inblandade aktörernas ståndpunkter Gidlund, 1983.se

Ambitionen här inte4 utvärderingnågon det kommunalaär göra partistö-att av
det, eller redovisning den offentliga finansieringens utveckling.av

studieFör5 toppstyrning inom moderata samlingspartiet och socialde-en om
mokratiska partiet TeorelL Demokrati1998 eller fåtalsvälde. besluts-Omse
fattande i partiorganisationer. Uppsala.

Vissa mindre variationer kunde dock6 registreras, nämligen Centerpartietsatt
respondenter högrei utsträckning övriga partier ökatansåg ITän styrningenatt

den lokala valrörelsen. Miljöpartiet ochöver vänsterpartiet upplevde den klart
lägsta styrningen via IT.

Vid undersökningårs1979 gjordes beräkning7 nivån baserad uppgifteren av
inkomster och kostnader, medan i den aktuella undersökningen ställdeom

följande direkta fråga: andel"Hur i partiets kommunorganisa-procentstor av
verksamhetskostnadertions täcks kommunalt partistöd förekom-inkl. iav

mande fall andra offentliga bidrag
kan jämförasDetta med det landstingskommunala3 partistödet LKP som

ökat kraftigast de offentliga partistöden. börjadeLKP med blygsamma1970av
miljoner kronor9,3 miljoner kronor exkl. de landstingsfria128 kom-ärmen

förmunerna löpandeår i priser. statliga1998 Det partistödet startade med 23
miljoner kronor för utbetalades1966, 1997/98 miljoner kronor löpande145,2 i
priser.

Bestämmelserna9 KPS inskrivna kommunallagen.iär SFSom numera
kommun har1991:900. En bidrag till parti upphörtäven rätt att ettge som att

fullmäktigei i maximalt efter detår representationenrepresenteratvara ett att
upphört. För de förstagenomgång överklagandena, oflentligaDet stödeten av se
till Inriktningpartierna. och omfattning. ESO Ds 1994:31.

Moderaterna efter omstrukturering1° börjani 1970-talet bety-tog en ettav
dande arbetsgivaransvar för personal främsti sina regionala organisationer.
Folkpartiet gjorde betydande neddragningar sin personal regional- ochav
kommunal efternivå särskilt förlustvalet budgetstrategier,Om1982. Gidlundse
1985.

longitudinellIngen analys med exakt enheter vid mättillfällentvåsamma utan
jämförelse lokala partisystem.en av

siffor kommerNågon12 inte eftersom jämförbarheten i exaktaatt presenteras
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jämfö-longitudinellochbortfallsanalyskomplicerad.och Enkronor ören är en
bortfalletdet internatidsödande ochenheterexaktrelse ärär p.g.a.sammaav

redovisa.möjlighärinte1998 att
eventuellt ikontrolllagstiftning ochmed minimumKonsensusstrategin13 av

konfirmeradesmellanöverenskommelser partiernafrivilligamedkombination
offentliggö-frågan partiernasgranskatefter hautredningden att omsomav

avvisadelagstiftningbehovet årutgifter 1951ochinkomsterrande samt avav
mellanöverenskommelser partiernafrivilligarekommenderadeochdet senare

1951:56.SOU
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demo-Närporträtt6 av

trotjänarekratins

medborgareaktivapartipolitisktantaletkonstaterahar kunnatVi att
rekryterings-partiernasdramatisktminskar Mensätt. atttrotsett

aktivatillräckligt mångafaktisktdet alltsåfinnstilltarproblem ännu
vadgranskaskallkapitelfungera. dettaskallför I somsystemetatt

demokratinsmedborgare,partiaktivafärrealltdessakännetecknar
flytande.håller sig Ipolitiskatill dettrotjänare, systemetattsersom

bakomdrivkrafternaochdels motivenframställningenför stårfokus
problem parti-deföreställningarderasdelsderas omengagemang,

partimed-de passivaocksåinför. skall tittaVistår närmareerna
lemmarna.

partimedlemAtt vara

för allabetydelseförvissohar intepartiMedlemskap i sammaett
skiljakanavseendedettaHeidar imedlemmar. Knut attmenar man
deltarmedlemmarHeidar Vissaoch kvalitet 1994.grad,mellan typ

medananordnar,partietaldrig dehuvud iöver taget arrangemang
sig.tid Engage-mycketnedandra lägger att engageraenormt

vilkaberoendeformerocholika uttryckocksåsigmanget tar
Kvalitetsmäs-medlemmen.enskildeför denstyrandemotiv ärsom

medanmedlemmar:mellanskillnadernaslutligen ocksåsigt är stora
andraför partiernassigauktoritetsjälvklar ärmed mötenvissa tar

alltid lyssnare.olika skäl nästanav
oproblematisktalldelessåledesaktivitetsgrad inteAtt ärmäta ur

förhållandevismedhar dettamindreIcke destosynvinkel.metodisk
har akti-levnadsnivåundersökningarskett.intervaller SCB:sIjämna

Makt-ochsedan ikartlagtspolitiska partierna 1968,deivitetsnivån
gjordes, liksom imedborgamndersökning 1998utredningens 1987

analyskartläggning.liknande Endemokratiråd,SNSårs enrapport av
undersökning:finns dennaibildbekräftar denutvecklingen somav

detminskar.aktivitetsnivå 1997medlemsanslutning ärsåväl som
besöktunder det åretbefolkningenendast 7 senasteprocent somav
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politisktnågot Endast befolkningen1,5 politisktmöte. ärprocent av
engagerad den formellai meningen de innehar förtroende-mer att
uppdrag

Tabell Partiaktivitet6.1. 1968-1997 procent
Part/aktivitet 1968 1974 1981 1987 1991 1997

Är medlem i politiskt parti 13 14 14 17 11 7
påHar varit politiskt 14möte 15 14 11 9 7

eller sammankomst det
åretsenaste

Har förtroendeuppdrag i 2,2 2,6 3,1 2,4 2,8 1,5
politisk förening eller organi-
sation

Kommentar: Resultaten från och baserade1968, 1974, 1981 lev-1991 SCB:sär
nadsnivåundersökningar, medan resultaten och baserade1987 Maktutred-1997 är
ningens respektive demokratirådsSNSzs medborgarundersökning. Källa: Petersson
m.fl. 1998, 58.s.

enkät till ordförandenaI vår kommunorganisationernai frågade
efter hur medlemmarmånga enligt deras bedömning, aktiva.som, var

aktivitetsdefinitionNågon tillhandahölls vilketinte, kan innebära att
respondenterna lägger olika innebörd i sina framgår frå-Somsvar. av
geformuleringen det hellerinte möjligt jämföraär med deatt svaren
resultat redovisatssom ovan.

De skillnadernapartivisa framgår betydande. aktivi-är Högstsom
förhållandei till medlemsantalet finns inom miljöpartiet, därtet

Tabell Andelen aktiva medlemmar6.2. i partierna skatt-1998
ningar kommunorganisationernas ordförande. Medelvärdenav
n 033

Andelen aktiva andelenav
Parti medlemmar procent

Moderaterna 18,5
Centerpartiet 20,8
Folkpartiet 27,6
Kristdemokraterna 31
Socialdemokraterna 19
Vänsterpartiet 42,7
Lokala partier 37,4
Totalt 30, 1

Kommentar: 53-urvalet inkl. storstäder.
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Ävenaktiva. inomuppskattasmedlemmarnahälftennästan varaav
aktivi-hög.anmärkningsvärt Lägstaktivitetsnivånvänsterpartiet är
medpartierna,finns deidetta mätaenligttetsnivå sätt storaatt

medlemmar.många

partiaktivaDe

grundtillliggerintervjuurvaldetpartimedlemmarna iaktivaDe som
förtroende-hardekännetecknasanalysenkvalitativaför den attav

ochkommun-eller ipartiorganisationeninomuppdrag antingen
aktivite-de olikadeltarregelbundet idelandstingspolitiken, samt att

anordnar.partietter som

engagemangetpartipolitiskatill detMotiv

kretsarlitteraturenpolitiskt parti Imedlem iVarför blir ettman
rationalitetsantaganden.olikaregeldiskussion idenna typerrunt av

alltframförmotivstruktur, därindividenssker iDetta mantermer av
medlemskapföricke-materiella motivochmateriellamellanskiljer

1990.Wilson Katz1973,
detpolitikerstark misstrohyser ärBland mot van-sompersoner

ifrågasätts. Mångatillförekommande motivenligt engagemangetatt
styrande ideövertygadeallmänhetpolitiker imisstror är attomsom

intressederas primäraochhand drivsförsta snäv attegennytta,av en
Möllerförmåner 1999c.olikatillskansa sigär typer avatt

Flera inter-förekommer.slagdettamotivuppenbartDet är att av
underlättarerhållsarvodendevjuade engagemangetatt sommenar

arvode-docköka motivationen. Ingentillbidraroch säger attatt
politiskadettillorsakenhuvudsakligadenringen utgör engage-

skulleförvänta sigheller någonnaturligtvis intekanMan attmanget.
detflestaallradefallet.verkligen För ärdetta,medge så voreom

förklaraombedsdefokus,istårpolitiska intresset närfrämst det som
ocksåsakfråga ellernågonAntingensig.varför de nämnsengagerat

ideologiskt baseratmindreellerutvecklas resonemang.ett mer
svårigheterdesammanhang indettai närmareUtan somatt

frånegoistiska motivsärskiljapraktikengäller idetfinns när att
betydelsefullprincipielltfinnsdetkonstaterakanaltruistiska att en

ocheftersträvasvärdenuniverselladärsådana motivmellanskillnad
självtillfredsställelse.handlarolikadär detsådana motiv sätt om

möjligtdetdistinktionfundamentaladennautgångspunkt i ärMed
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urskilja huvudtypertvå bakommotiv partiaktivisternasatt av engage-
mang:

Idealistiska handlarmotiv. Här det politiska och/ eller ideolo-° om
giska motiv där den personliga vinningen inte det centralaär utan
där det i stället handlar efter eller mindre högasträvanom en mer
ideal.
Belöningsmotiv. det denHär personliga vinningenär spelar° som

framträdande roll. kanDet gälla politisksträvanen göraen att
karriär, också olikai avseenden finner det givandeattmen man
och personlighetsutvecklande delta deti politiska arbetet.att

bådaDessa motivtyper utesluter inte varandra. kan självfalletMannu
intresserad politisk karriär samtidigt hargöravara attav som man ett

starkt idealistiskt engagemang.
Till de idealistiska hörmotiven alltså framför allt den typen av

drivkrafter politisk och ideologisk karaktär,är det finnssom av men
också inslag plikttänkande. Flera de intervjuadesortsav en av menar

det medborgerlig skyldighetär 5ignr.att 11en att engagera .Alla intervjuade formnågon politiska elleruppger sagtsom av
ideologiska skäl till varför de valt sig. Det naturligtvisäratt engagera
föga förvånande aktiva politiker politiska orsaker till sittatt anger
politiska det slåendeMen hur olika deär intervju-engagemang. att se
ade ändå uttrycker detta. Medan mednågra iver och intensitet börjar
tala sina politiska värderingar, och motiverar sitt iom engagemang
ideologiska framhåller andra vikten kunna påverka itermer, attav
den närmiljön, deti lokala territoriet. minst miljöfrågornaInteegna
spelar här central roll. Partipolitik och de låsningar höraen som anses
denna till dessa pragmatiker någonting onödigt. Ideolo-ses av som

behövs kanskegier riksplanet,på har liteni kommunså gällermen en
det till kommunmedlemmarnas basta, intervjupersonatt sägerse en
nr 6.

ideologisktDe orienterade delar dock inte dennamer personerna
kristdemokratEn återkommernr 1 exempelvis genomgåendesyn.

till grundläggande värderingsfrågor i intervjun, och frågan hur han
själv förklarar sitt han: ledjag hur landetengagemang svarar attav se
misskötts under sa många år. En vänsterpartist nr 14 sigsäger
"känna ilska orättvisorna i samhället.över honomFör är engage-

det enda meningsfulla handlingsalternativet:manget överty-att som
gad feminist och socialist passivt och stillatigande det köns-åse och
klassförtryck finns otänkbart, han.som vore menar
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vänsteråsikterframför allt medDet är anger ren-sompersoner
andratillideologiska sitt någraodlat motiv Här ärengagemang.

exempel:
för syfte förVad fyller DigI: engagemanget

tyckerpolitiskt aktivanledningen till jagalltså, jag-Ja, ärär attattatt
med ochfel villgrundläggandesamhället har vissa jag gärna varasom

förtryck ochfinns ekonomisktförändra. tycker detförsöka Jag ett
olikakönsförtryck och också samverkar nr 2.sättett som

felaktigt tyckerhär samhället organiserat vis.Mycket Jagi är ett-
liten människorefter väldigtorganiserar attsom norm,gruppenman

och detodemokratiskt samhälle,egentligen ganskahar ärattettman
delförändra. litenvill jobba med ochnågonting jag Vara att varaen av

förändramed nr 14.att

skullebekämpaframför allt det orättvisor. DetJa, sättär attett-
domoch ändå kunna någontingotänkbart dom intekännas göraatt se

nr 16.

förtryck.ochbekämpaVänsterperspektivet handlar orättvisorattom
finns hos de indivi-docksubstantiella dimensionendenUtöver rent

for-självainstrumentell.också justder med vänstersympatier Atten
uppskattas iför det politiska värtär attatt notera:engagemangetmen

ideologiskt likasinnade,med andra,gemenskap tillsammans vara en
eftersträ-framstårsamhällsförändringsprojekt,delliten ett somav

kol-grundenverksamhet beskrivs någonting iPolitiskvansvärt. som
kanalisera denhandlar förlösa och inne-lektivistiskt; politik attom

syftar detfinns individ.boende altruism varjeinom I så måttosom
självför-synvinkelformmässigpolitiska ävenengagemanget omur

meningsfull/set.verkligande; känsla aven
Även ideologiba-finns dockbland borgerliga intervjupersoner en

hardrivkraft bakomserad någonstansMan att taengagemanget.
föränd-starkfolkpartist medmed frustration,sin sägervägen enen

gäller könsrelaterade orättvisorframför allt det 10.ringsvilja nrnär
finner hos den tidi-självförverkligandeuttryck förEtt ettannat

ocksåför politisktkristdemokraten, vilkenciterade engagemanggare
plikt:medborgerligär en

fråga vad ditt land kanamerikanarna:skulle vilja inte-Jag görasäga som
för land. kände det litedittför fråga vad kan JagDig Du görautan som

breda erfa-och hardåligt sköttskyldighet ställa jagSverige äratt upp.en
renheter från näringslivet nr 1.
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Denne sig ointresserad politisk karriär.säger göraattperson vara av
lockar inte. själv denNågon position justHan att typenmenar av per-

han själv behövs efter-det politiska livet,irepresenterarsoner som
det finns alldeles för maktmanniskor inriktademånga ärsom som

karriär. döljer han själv tillgånginte sigHangöraatt att ser som en
förbara för detinte sitt politiskaparti iutan systemet stort:

har bred erfarenhetjag och kompetens. respekterad, har erfa--Ja, Jag är
renhet och frånkompetens näringslivet. frånDet inte så mångaär
näringslivet ställer och politiskt.sig Det är rättsom upp engagerar
politiker kan näringslivetnågonting kanjag jagså göra rätttrorsom om
mycket den utsträckning hinneri jag med nr 1.nytta,

falsk blygsamhet präglarDet ingen denna intervjuperson:är som
hans drivkraft och berika politiken med närings-är göraatt nytta, ett
livsperspektiv.

Belöningsmotiven slag. det första handlar det iFör någotär treav
fall karriär. det andra själva denFörgöra umgänget,att attom om
sociala interaktionen, det politiska arbeteti värdesätts. Arbetet anses
också, för det tredje, personligbetsutvecklande.vara

socialdemokrat talar hanEn intresseradÖppet ärattung om av en
politisk karriär och detta avgörande betydelse för hanatt attvar av
började med politiskt arbete. fick erbjudande bli ordfö-jag ett attom
rande gick med, förklarar han. väldigt avgörandejag Detom "var en
faktor. bade kanske med, faktiskt"Annars Ochjag inte gått 15.nrnog
vidare:

kan tillvaro där skulleinte jag hemma och-Jag passiv, sittase en vara
Bingolottotitta och sedan till arbetemitt dagen har all-Jag

tid aktiv.varit skolan med och diskuterade elevrådetsPå jag roll, såvar
hamnade själv där. brukarjag bli med ochDet diskute-så. Så jagvar
rade universitets roll och betydelse och relation till studenterna, och så
blev kårordförandejag nr 15.

framgår det politiskacitatet arbetet också handlar självför-I att om
verkligande. visserligen saknaIntervjupersonen sig sam/walls-säger en

har ändå vilja med ochatopi påverka samhällsutveck-attmen en vara
lingen. drivkraft,stark han,Detta vilken politi-är en menar man som
ker knappast kan klara blirsig meningslöst.Dåutan. engagemanget

del han han kan påverka, hanFör inteatt troregen anser attmen
detta gäller partimedlemmar allmänhet heller alla aktivai sådana.-

den punkten emellertidPå övriga intervjupersonergör en annor-
lunda bedömning. flestaallra kunna påverka och upple-De siganser

därmed det politiska meningsfullt.ver engagemanget som

114



TROTJÄNARE6 NÄRPORTRÄTT DEMOKRATINSAV

sociala fakto-fram delyfter alltsåintervjuadedeMånga ävenav
inträdetgäller själva idrivkrafter, både vadbetydelsefullasomrerna

medvill fortsätta sittförhållandet dedetochpartiet engagemang.att
LandsbygdsungdomSvenskmedgick i SLUEn centerveteran, som

gemenskapdennostalgiskt1960-talet berättarbörjani somomav
socialaungdomsförbundet. Deden tidenfanns detinom största

politiskaavgörande för hanstidendenaspekterna engage-var
ochmed dansungdomsverksamhet,väldigt trevligfanns"det enmang:

sådant nr 8.
exempel:andraHär är

personligenmycketförening. migväldigt kul Deti vårDet är attger- diskuteramänniskorträffar andraochlär mycketmed. migJag attvara
med och så nr 2.

social för-formellt intedefinitivt viktigt.sociala RentDet ärär en- mycketblirifrånkommadet inteening går vännerattatt ensmen
föreningendom ingår i nr 15.som

hade kompisarsocialist, jagoch för alltid varithar sigi-Jag som varmen
bananskalhalkade 16.med. nrSå ettman

verk-sociala delenhur denberättarVänsterpartist 4nrEn avom
dendrivkraft vid sidanbetydelsefullblivit alltmersamheten har aven

det roligttycker umgås, viövertygelsen.ideologiska "Vi ärar att som
stickervarandra val. intekännabar lärtföreningen Hanaktiva i

hanvilkenlokalavdelningen,kretsen iden sociala istol medunder att
dethanfrågangängbildning.alltså Påsjälv ingår, utgör tror attomen

dennautifrån komma iinmänniskor kommerförsvårtär attsom
han:gemenskap svarar

ondblirproblem.detsvårighet och Detdet välJa, ärär ett som enen- förställer ingendettabli aktiva,Folk vill i gängcirkel. inte attupp
släpperför inbeskylld inte någon.sedan blirdet,gör att manmanannan

villfaktisktdet ingenförsöker släppa någon såMen ärnär somman
nr 4.

känns menings-gälleraktiva urvaletsamtliga iFör engagemangetatt
förutsättningsjälvklar isamtidigtfullt och detta samman-som enses

cketde lärtleveråverka,kunnahan De att m Yet. P .PPuanser gg
politiskaoch detindividerutvecklatsallmänt .och att enga-rent som

personlighetsutveckling.befrämjat deras Fördärigenom engemanget
slösa,ochtråki meninverksamhetsformernaframstårdel men5asom

från intrycketfrigöra .för andra gäller svårtDet är attmotsatsen. sig
allt skattasarbetsformertraditionellaolitikensarti trots u PPatt Pav P
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de allra flesta partiaktiva. del de intervjuadeNär t.ex. 8av en av nr
och talar det politiska15 arbetet tålamodskrävandesåsomom

demokrati måstefå rid framskymtar slags glädje införta en sam-,manträdet verksamhetsform. detta finnsavseende tydliga skill-Isom
nader mellan de aktiva och urvalet.passiva i kritiskaDe ärsenare mer
inför partipolitikens traditionella verksamhetsformer; fall har,i några

skall denna inställning bidragit till passiviteten. Ensom senare se,
de passiva intervjupersonerna känner "avtánd inför arbets-sigav som

formerna det speciell människor blir parti-ärtror att typen av som
politiskt aktiva: a.et människor gillar föreningsarbetet,är sitta iattsom
styrelser och sådant nr Det från9. värja intrycketsvårt sigär att att
hon delvisåtminstone har de partiaktiva passionerat talarrätt: när om

demokrati tid, ochmåste det krävs tålamod det poli-iatt ta attom
tiska arbetet, det naturligtvis uttryck för detjust krävsär ett att en
speciell personlighet politiken,i och dessa aktivatyp av att represen-

denna personlighet.terar
Vidare: de partiaktiva förklarar varför politiska partier, inär som

till enfrågegrupperna har hänsyn helatill samhälletsmotsats att ta
förutsättningintresse, för fungerande demo-årgemensamma en en

krati, då framskymtar också stolthet det Denöver värvet.en egna av
bespottadevissa så politiken blir härigenom meningsfull. Demokra-

tins trotjänare medvetna de utför för demokratin full-är attom en
ständigt fundamental funktion.

sammanfattasAvsnittet tablåi 6.1.

Tablå till politisktMotiv6.1. engagemang
Idealistiska motiv Be/öningsmotiv

Medborgerlig plikt ställaatt Karriärmotivupp
Politiska och ideologiska motiv Personlighetsutveckling

påverkavill
Social interaktion

De passiva medlemmarna

kategori skall förNästa granskning dettaiutsättas närmaresom en
kapitel partimedlemmar.passiva Liksom i deavsnittet partiak-är om
tiva förintresserar deras handlarmotiv. Det aspekter:tvåoss om
varför väljer dessa medlemmar, och1 2attpersoner vara vara pas-

sådanasiva
Med passiva medlemmar dettai sammanhang sådana med-avses
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lemmar har förtroendeuppdrag, varkendels inominte några par-som
styrelse, delskommunal nämnd ellerellertiorganisationen i någon

mötesverksamhe-eller alls deltarsparsmakat iinte sättett ytterst
såväl lågaktiva partimedlemmarkategorin såledesIten. somryms

postgiromedlemmar.renodlat s.k.passivamer -

Motiv medlemskaptill passivt

partimedlemmar. dessa helturvalet finns fem passiva FyraI är pas-av
femteverksamheten, dende alls deltarden isiva i meningen inteatt

tillbaka endast blyg-deltar sedan tidhar tidigare aktiv ivarit men en
partiidentzfi/eation: de kän-Samtliga fem har starkutsträckning.sam

emotionell samhörighet med det partiet. Föga överras-egnaner en
framträdande bakom medlemskapet.kande detta det motivetär mest

stödjamedlemskap vill helt enkelt det partisittGenom manman
har,de medmed. däremot nöjer sig passivasympatiserar Att att vara

skall rad olika skål.som se, en
medelålders verksambland depassive passivaDen ärmest en man,

medlem moderaternareklambranschen har ivarit iinom nr 12. Han
förtroende-bevistat Tankenhar aldrig partimöte.tio år ett ettmen

hahan, mycket avlägsen.uppdrag känns, sigHan sägermenar
främst grund detförtroende för politikerna,mycket lågt iattav

blirspeciell människorallra högsta grad ar sorts per-somen
handlar det,efter politisk karriär. sällanIntegöraär ute attsoner som

civilamisslyckats denenligt iintervjupersonen, om personer som
verkligt problemet dagenskarriären. finns, han, det iHäri storaanser

indivi-för och misslyckadepolitik: det alldeles inkompentamångaär
der söker till partierna.sigsom

slagskänslomässig anknyt-har dockintervjuperson någonDenne
defintivt med allttill moderaterna, han håller intening menom

Framför alltmed ideologiska inriktning.sympatiserar partiets menar
borgerligafinns alternativ, de andra partiernahan det inte någotatt

därför naturligthonom känns detbleka kopior. För attses som
registrerad medlem, delsdelsstödja moderaterna att gegenom vara

familjeskäl:Till detta kommerekonomiskt stöd till verksamheten.
ärftligt leanfar det valsedan med så saga.i partiet,varja min ar man

denne politikermisstro-till med hosi partiMotiven att ettvara
karaktär, och han kän-alltså främst stödjandeende partimedlem är av

familjetraditionen.detta stöd lojal medockså han äratt genomner
alla poli-han har låga tankartill uppenbar:passivitetenMotivet är om

rollaktivoch finner helt enkelt tankentiker och partier en mer
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direkt motbjudande.
mindre kategoriskt avvisande inställning till politisktEn ett enga-

finns detta avseende hos kvinnai medlem social-iärgemang en som
demokraterna och enbart kommer tids-passivitet signr 9, vars av
brist. orkar hon. Skall politiskt aktiv"Man inte, säger man vara

beredd bråka hållaoch och då blir livetmåste på såattman vara
jåkla vill liksom dricka och ba trevli hon.Ochtrist. ag vin säger

skall förringa betydelseninte stödmedlemmar,passivaman av anser
hon:

sympatiserar med socialdemokraternas grundpolitik. handlar-Jag Det
..alltså vill stödja det och dåjag jag jag detgöratt trorom som genom

medlem. alla fall det bättreDet i någonting, bara liggaär är änatt attvara
sofflocket nr 9.

Behovet stödja den politiska inriktning medsympatiserar ärattav man
för alla dessa har emellertidpassiva. En ännugemensamt av en mer

övergripande till medlemskap:motivering sitt det demokratiska sys-
förutsätter människor med handlar alltsåi partier. Detärtemet att

medborgerlig plikt. fråganåterigen varför han blev medlemPå iom en
socialdemokraterna det litestatstjänsteman "nogattsvarar en var av

principfråga. kändes medDet på något i partisätt rått att etten vara
nr 1

har handlat sysselsättning, för haftDet inte det har jag inteattom en-
tid haftmed. har med familj och arbete. det harJag inte varitSå attnog

söktjag sysselsättning vid sidan det har det käntsvaritutan attom, mera
leverVi demokrati. Bidragande har ocksåi varit jagrätt. atten nog

haft känsla funnitsdet hot demokratin, visså män-att ett moten att
niskor blir mindre engagerade. tyckte detjagDå något vis äratt ens
plikt med ochåtminstone litet. har haftjag intenågot Mengöraatt vara
tid lägga ned det känns bra ändå,något Faststörreatt attengagemang.

med.vara

Varför känns det viktigt medI så i partiatt ett: vara

Därför förutsättningdet för fungera,skall och dåäratt att systemeten-
detmåste någon nr 11.vara

förtypiskt partimedlemskap:motiv "detHär passivtett ettser
kanns bra ändå, ba med". handlar flestade allra fallDet ivaritatt om

vill stöd till detsitt med.parti sympatiserar iMenatt man ge man
detta fall det riktigtinte kritisk till detIntervjupersonenså. partiär är
han tillhör har till och med utträda.s. Han moti-Hanövervägt att

stället medlemskap med politiskai sitt passiva det systemet,attverar
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finns medlemmarförutsätter detför legitimitet,kunna åtnjuta attatt
kunnahan utträderDärför skulle han, partiet,i partierna. om ur

bli medlem parti.tänka isig något annatatt
tyckabetydelsefullt stödja kanpartidetOm år attettatt mannu

främsta skäletdetta.också aktivtdet naturligt Detgöraär att mera
dock deväljer passivade medlemmarnatill passiva är attattatt vara

tidhar förmodligentid.saknar generationDagens änontmer om
och åtaganden konkur-aktivitetermånga. Månganågon trorannan,

gällerhar barn.uppmärksamheten, inte minst Detom manrerar om
dessa:aktiva. härnaturligtvis också de Så tvåsäger av

utanför den härhar liv organisatio-tycker det viktigtJag är att ettman-
fördå blir det härkvällar veckanaktiv itvåOm änär enman mernen.

livdel nr 2.stor ensav

fåttDelsaktiv.främst praktiska skäl jag inteDet ärär attmersomav—
hahåller och söker jobb, detbarn, dels svårtjag är attatt en massa

uppdrag då nr 4.

aktiv.skulle viljaaktiva, denalltsåDesse är vara mersenarepersoner
Tidengällerhinner samtliga passivainte. FörMen argument.samma

detta:räcka för illustreraexempel kanräcker inte. Ett att
liv,enkelt jag intetid. helt prioritering i mitthar inte Det-Jag är atten

nuläget klararpolitiskt aktiv, jaghar vilja ihinner. Jag att menvaraen
detinte nr 9.

varförförklaragenerellt plan ombeds såde passivaNär ett mer
tidsproblemet denåterkommerpolitiskt arbetedeltar aktivt i som

tillpersonliga passivitetförklaringen. motivvanligaste Deras anses
allmängiltigt slag:följaktligen vara av mer

dagVarför vänder människor ipartiernaI: ryggen

dumhet.det med enkelhet sig Dagenskan-Jag närmaren somsvara
klockanmed. ställermänniskan hinnersådant inteläge Jagär sexatt

tillkläderna ochduscha, slänga ivägraka migmig,varje Upp,morgon.
skall jobba tilldetjobbet tilljobbet. står 16.40Sitter 16.40, att man
skall hem,till Sedankanske kvarnormalt sitter 18.30. menmanmanmen

fräschförståka hemhinner Nej måstemåste varamanmanman
ÄrÄr tillgäller. drasfin.och såDet är gymet.gymet ung mansom man

försöker också hålla trim.gubbe sig i Då gårjag, så manmanman en som
förränhemma nioduschar... intetill Då ärtränar,gymet, manner

för vad hartidningenkvällen. titta iDå något,måste äta att se somman
och handlarlite Sedan Dethänt världen. TV.i Se måste sova.man

livhar tid administrera sittalltså tid. inte nr 3.Man attensom

119



6 NÄRPORTRÄTT TROTJÄNAREAV DEMOKRATINS

handlar mycket folkDet har tid. harinte Folk barn, de kännerattom-
de kan hurinta sig mycket helst. bara åsik-Haratt engagera som man

känner kanske vill stödja ändå, passivt. Menterna attman man man
aktivt. flestasig inte De så nr 4.görengagerar nog

hinner adminstrem liv,"Man inte de tillfrå-sitt sägeregetens en av
gade. finnstidsbristen problemUtöver övergripandeett annat av
karaktär också återkommer: de omfattande samhällsförändring-som

har grunden förändrat förutsättningarnai för partiernas verk-arna
samhet, passiva. dem långt han förläng-några En går isåmenar attav

hotningen partiernas själva existens. Dagens partier såärett motser
utsuddade profiler det föri sina medborgarna kännasvårtäratt att
samhörighet och identifikation med dem, han:något trorav

sak finnsväl detEn inte självklar partitillhörighetnågonär att-
vis det tidigare gjort. folkrörelse-Sverige,Om såsamma som man ser

det fram, har det väldigtvuxit lång historia med frikyrkorörel-såsom en
nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Ofta det väldigt själv-sen, var

klart vilken rörelse hörde till. problematiskt förinte denDetman var
arbetare för femtioi Sverige eller hundra sedan medår isom var att vara

rörelsen. självklart.Det där hörde hemma.Det Och förävenvar var man
de andra det säljerpartierna åsikterså. partiernaNu öppetvar ett

det kris för väldigtJust i Sverige känt väl-mångaärtorg... nu en som en
digt klar samhörighet med socialdemokratin och fackföreningsrörelsen.

känner hur markenDe nr 11.nu gungar

sammanfattasAvsnittet tablåi 6.2.

Tablå Varför medlemskappassivt6.2.
Varför medlemskap Varför passivt medlemskap

Ge stöd till speciellt partiett Tidsbrist, blir för krävande
partiidentifikation

Ge stöd till det politiska systemetl Misstro politiker och politikmot
demokratin

Föreställningar partikrisenom

Samtliga intervjuade ombads kommentera hur uppfattadede diskus-
sionen kris. Dels hur departiernas allmänt krisen, delssågom rent
vilka erfarenheter de förhade del, den lokalföreningen.iegen egna

fickVidare de analysera orsaker till partiväsendets deklination.
arbete partikrisens förutsättningarI perceptuellaett annat om

Möller framgår det bland lokalt verksamma politiker för-1999a att
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till denna kris. Vissaförhållauppfatta och sigfinns olikavisso sätt att
själva verketdenoch iförnekar den existerar, äratt renenatt menar
uttryck för sådanadockmedieprodukt. Det är tan-ytterst som ger

trovärdighetMeduppfattning.flesta raktallrakar. De är motsattav
hurochtill verksamhetenallt färre söker sigde hurvittnar omom

uppdrag.till olikamänniskor Derekryteraalltdet blivit svårare att
politikermisstron.erfarenheter Depersonligen,har också, somav

för-tydligamycketlängre tid sigunderverksamma påstårvarit seen
avseende.ändringar dettai

liggermaterialdeteftertryckverifieras med ibildDenna även som
frånavståndintervjuadeenda destudie.grund för dennatill En tarav

aktiv ifrån Västerbotten, varitkvinnakrisbeskrivningen. En som
Stockholmsprodukt.avfärdar kristeorinfolkpartiet i år,25 som en

Lokalavdelningarnahon.räknasskall intePartierna ansesut, menar
centraldet politiskacentral rolloerhört ispela änsystemet, meren
medvetnaförmodligenplaceradecentralt partistrategernavad de är

om:
Stockholms-finnsväldigt mycket.diskuterats Dethär harDet en- för-kommergammeldags, ochpartiföreningarnadom här är attattsyn

bete-gammaltdetfunktion och,fylleroch dom ingensvinna är ett
och kommunice-framförhemma internet såskall allaende. Helst sitta

felsyn.träffas. dettaaldrig Jagbehöveroch Jagså äratttror enrar
det inteträffa och liksom,varandra OKbehövermänniskor äratttror . . .högtstående diskussioner, jagideologisktalltid det såär menar,mensom

jämställdalltså nivå. Dumänniskorfunktionensjälva möts,är att
diskuterar detoch Omoch harerfarenheter jag minahar Dina

detvalrörelse inteskall lyckashurundrar jaginte omannat enman
fotfolk huvudfinns 10.nrnågot över taget

politiksvenskcentrum-periferidimension iblottläggs denHär som
Konflik-underkanske år.funnits,alltid accentuerats senaremen som

Stockholm och övrigamellaniblandoch landmellan stad äventen —
de enskilda partierna. Detreflekteras också inomlandet är en van--

utanför Stock-partiaktivablanduppfattningförekommandeligt
läg-partikansliernacentraladefunktionärernaholmsregionen att

den kategorikännerofta. sällan sigalldeles förblöt Inteinäsornager
funktionä-centralaaxeln defotfolket seddhär benämns över avsom

utgångspunkt ibeskrivsStockbolmssyn här sinDen atttarsomrerna.
lokalavdel-nedlåtandefinnsdet, enligt intervjupersonen, synen

uppfattasdär bedrivs.verksamhet Denoch denningarna somsom
funktionä-centraladevadotidsenlig.gammeldags och Men är:mera
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förståinte själva den funktion lokalavdelningarna har.rerna anses
det verkligtDetta allvarliga, hon.är menar

från dennaBortsett intervjuperson dock samtliga övriga inter-är
vjupersoner påtagligt oroade utvecklingen. tvekan kanIngenöver
enligt dem råda partikrisen realitet. här lutt-Såär sägerattom en en
rad vänsterpartist:

föreningOm med medlemmar och det kommer kanske80ärman en-
stycken har medlemsmötenär och10 då kanske det stycken8ärman

tillhör styrelsen, då det roligt.inte spelarDet ingen roll vadärsom man
Folk kommer inte nr 4.gör.

vanligt förekommandeDetta lägesbeskrivning. frånär Bortsetten
folkpartikvinnan från Västerbotten vittnesmålen entydiganr 10 är
gällande rekryteringsproblemen: fortsätter utvecklingen förtvinar
partiväsendet och därmed demokratin. demokratinTy måste vara-

och sålundarepresentativ otänkbar livaktiga enligtpartier, deär utan
partiaktivas samfällda mening. Visserligen flera dem attanser av
enfrågegrupperna bidrar till fördjupa demokratin. arpådri-Deatt
vande och uppmärksammar saker integör att man som man annars
skalle uppmärksamma, miljöpartist själv mednr 7 isäger ären som

enfrågerörelser. självatvå grunden för demokratinMen styrelse-som
form den verksamhetmåste bedriver, framhållspartiernavara som

fråndet samtliga intervjuade. luttradeDen vänsterpartisten cite-som
rades också fackligtvarit aktiv och dessutom deltagit iovan, som ett
antal aktionsgrupper med eller mindre specifika målsättningar,mer
förklarar:

enfrågerörelser,Vissa eller enfrågepartier, sambanden.inte Detser-
finns samband mellan allt. kan barainte tyckaMan skall haett att man

skattesystem och sedan får allting falla. kanMan inteett nytt annat
bara driva frågor.vissa Fred, då jobbarEMU Men inom partietc. ettman

detså i sammanhang nr 4.sätts ett

grunden dock dennaI intervjuperson positivt inställd till enfråge-är
Trots de har förutgångspunkt sittsnävattgrupperna. en engage-

och de därigenom knappast kan anspråk spelagöraattmang, att
central roll den politiskai han de berikar deten attprocessen, menar

demokratiska samtalet blottasin Andraexistens. emel-genom menar
lertid enfrågegrupperna försvårar den demokratiskaatt processen.

det väldigt farligt förjag demokratin med enfrågerörelser,ärtror
den inom näringslivet verksamme kristdemokratensäger nr 1.

det gäller analyseraNär orsakerna till den dystra utvecklingenatt
för partiernas vidkommande sönderfaller delar.i tvåresonemangen
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partiavdelning-lokaladeproblemhandlar detDels externa somom
problemhandlar detdelssjälva råder internainte över, somomarna
möjligheterderasliggerutsträckning inomdet åtminstone i någon

problemen.debörjar medpåverka. Vi externaatt

till krisenExterna orsaker

försvåratförändringarnasocialaomfattandeförsta har dedetFör par-
Partierna ju,enligt intervjupersoner.verksamhet, någratiernas är

fungerade.samhälletgamlaefter hur detuppbyggdaframhåller man,
partierna isamhällsförändringarnadeMen ansesenormt storatrots

1950-talet. alltde gjorde Denfungera sättstort sett somsamma
partiväsendet,förproblemsamhälletrörligheten i ärstörre ett menar
med fyra decennierslandsbygden verksammeden centerveteranen

1960-talet,förr,detpartiarbeteerfarenhet 8. Hannr attanserav
partipolitiskt. Denmänniskor siglättare motivera attatt engageravar

minskar incita-urbaniseringenoch medbrettrotlöshet sig iutsom
lokalpolitikenpolitiskt, han. iarbeta Engagemangtrormentet att

förklarar,förankring.ochlokal identitet Dettaförutsätta enanses
aktivitetshänseende mellanfinnsskillnad ihan, den som nuanser

framför alltstorstäderna.ochlandsbygden i Detlokalföreningar är
Vilket alltsåhan.verklig kris,kan taladei trorommansenare som

identitet.förankring ochlokalavsaknadenmedsammanhänger av
kapi-ikorrekt bedömning: visatshanavseendedettaI gör somen

fördetunder partierna såmedlemsminskningentel har den2 största
kunskapskommunernas.k.de1990-talet just idramatiska ägt rum

finnsdet givetvisstorstädernasärskilt hög gradoch i äveni om
avdelningar.mellan olikabetydande variationer

de gamlaundergrävtspartiväsendets basharPå sätt attavsamma
andra.försvunnit,konflikternasociala menar

ideologiskaföroch sigfram de klasspartier. Ipartierna såNär växte var— avskaffatalamedtill ochbörjarockså.partier Men attatt ommannu
klassbegreppet 2.nr

medbor-mobiliseralättaredenna intervjuperson,Det attvar, menar
distinkta.annorlunda och Dåförr, klassgränsernanär mervargarna

klasskon-hon.medborgarna,det lättare Nu,motivera närtrorattvar
vaddet har skettavideologiserats,försvunnit, har politikenflikterna

förvalta.baraPolitik handlarte/eni/ealisering.kallarhon attomen
förutsätt-finansielladeförklaring handlarEn extern omannan

blirpartistöden partiernaoffentligaför partierna. Deningarna gör att
från Västerbottenkvinnamedlemmar,oberoende sina enmenarav

123



6 NÄRPORTRÄTT TROTJÄNAREAV DEMOKRATINS

aktiv lokalti parti:är ettsom
andraDom skulle likapartierna kunna medlem-sinagärna utanvara-

ekonomiskt behöver domRent hainte medlemmarna... dom kanmar.
köpa tjänsterna behöverDom inte motivera människorposten.av att

och springa i nr 16.ut trapporna

det partiets del dockFör situationen annorlunda. Bidragenär äregna
vilket innebärsmå, belt beroendepartiet medlemmar-"ärytterst att av

medlemsavgifter, och dom vill ochpå torg. Dettaatt utnas gator
oerhört demokratiskt.gör vårt finnsparti väldig kontroll frånDet en

medlemmarnas sida .
tredje förklaringEn har sin utgångspunkt deni situationextern av

maktlöshet själva det politiska hamnat följdtillisom systemet av
internationaliseringen. längreciteras frånHär högett resonemang en
statstjänsteman socialdemokratisk partimedlem:ärsom

fruktansvärtDet kaotisk tid Väldigtjust länge harär nationenen nu.-
den fullständigtvarit självklara för vad samhället och till-ärramen som

hörigheten och demokratin. föräldrarminaNär det själv-växte upp var
klart, talade bättre samhälle, detta alltidsånäratt ettman om var

kopplat tillnågot nationalism. Därför nationen, taladesätt att man om
projekt, skall skapa bättre samhälle måsteett gemensamt ett vara

tillsammans i projekt. Och projekt detnationen, kundestörre änett man
tänkainte Ochsig. liksom hamåste samband,något måsteman man

känna sig enhet. Man måste kan påverka ochsom en veta att attman man
har ungefär värderingar. dag börjar plötsligtI så ludda tillEuropasamma
det där. människor håller fastMen många vid kaningenting ske för-att

för Sverige. Samtidigt jobbar näringslivet ochså andra sedanutom ramen
mycket länge mycketi skala. Samhället blir då ochstörreen mer mer
maktlöst kan jobbainte i skala nr 11.om man samma

Samtliga partiaktiva upplever förvisso de kan påverka med sittatt
politiska den uppfattningen finns blandinte män-engagemang, men
niskor allmänhet,i de intervjuade:menar en av

faktiskt förändra.Det går har detMen många inte gåratt attnu synen-
påverka Liksom,någonting. det redan bestämt skall med iäratt att

harEMU. Vi centralbank kaninte påverka. Internationaliseringenen
och globaliseringen kapitalen flyger bara hit och dit Folk tror attosv.-
ingenting påverka och förändra.går bildenDen förstjagatt tror att man

brytamåste nr 2.

citeradeDen intervjupersonen alltså föreställningensenast attmenar
politikens tilltagande maktlöshet intervjupersonDenärom myt.en

citerades innan förnr 11, övrigt själv medlem,passivärsom som
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maktsfärbedömning. bestämt politikensHangör atten annan menar
reducerats dramatiskt, och han övertygad den allt tydligareär attom
vanmakt det nationella politiska aktörer levatvingassystemetssom
med bidragande orsak till medborgarna vänder politikenär atten

emellertid förklaring han fram-Detta är är attryggen. en ensam om
föra. de uppfattning:partiaktiva detSom nämnts är attav en annan
faktiskt allt möjligt nöjaktig utsträckningåtminstone iärtrots att
påverka sitt partiengagemang.genom

fjärde förklaring handlar de värderingar ochEn extern om nya
framför ändrade beteende framförallt det allt människorsom unga
har. förväntningarFlera människorsintervjupersoner attmenar

förändrats. finnspolitikerna har spännvidd mellan deDet störreen
framförs,olika krav och alla längre bara ekonomiskinteärsom av

eller materiell karaktär. Miljöfrågorna har blivit viktigare, och hante-
problem innebärringen dessa till del politikernaviss tvingasattav

tänka banor.i nya
förspänvidden också utmärkande denågontingDen är vär-större

deringar dagens medborgare allt utsträckning bäri på,större menar
förde Särskilt detintervjupersonerna nr 15. äryngstaen av unga

tidigare placera fack, han. gäller försig i Detsvårare än att ett trornu
honom mobilite-själv. har tidigare hur den socialaövrigt Viäven sett

uppfattats hinder för partiverksamhet.traditionell Detten ettsom
lättare klassmedvetenheten starkare och skiljelinjerna tyd-närvar var

ligare, då också människornas värderingar strukturerade enlighetivar
åsiktsprofiler. finnsmed de politiska tydlig kopp-partiernas Här en

väljarforskningensling. väldokumenterade resultatEtt ärmest attav
dagens medborgare randiga värderingar, dvs. dei sina sympatise-är

från därförmed åsikter olika och upplever de "paket-partier attrar
lösningar tillhandahåller känns begränsande.partiernasom

och möjligen grundläggande problem denEtt otå-än ärannat mer
finnslighet bland dagens otålighetDenna är ett stortsom pro-unga.

blem för eftersom det fråga kulturkrockpartierna iär om en synen
arbetsformerna. mycket det handlar lever MTV-jag vi itror attom

tid, de intervjuade, själv endastgenerationens år26säger ären av som
gammal Ungdomar politiskt intresserade vadnr 15. är än män-mer
niskor allmänhet väldigt med-han,i intemångasäger ärtror, men

de förutsättningar gäller politiken. villinom Devetna om som se
omedelbara uppfattas därför ochresultat. byråkratiskaPartierna som
förstelnade; handlingsförlamade pratklubbar:rentav som

Alltför ungdomar besluten skall himla fort.många så Mantror att-
har förstått de demokratiska förutsättningarna. politik kaninte Men
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himla fort. skolorna ungdomarna "äh,inte jagså När är sägerute
politik politiker ville ha skateboardrampJagär trams. attsa en en

fick det. Politiker bara snackar, dom harinte ingenting." Dågörmen
förstått de politiska villkoren. Politik tid. skall jämkas.inte Dettarman

vill ha skateboardramp, dom andra vill ha servicehus ochDom etten
försökaandra vill ha jämka ihopnågra Då måste nrnågot annat. man

15.

för femteSlutligen det de traditionella centralstyr-partiernasanses- -
verka förlamande lokalavdelningarnas Vitalitet. har tidigareVining

hur mellan placerade partifunk-de centraltspänningarnasett prov
fotfolket kanoch de lokalt verksamma det s.k.tionärerna sigta- -

föruttryck. Flera stark.intervjupersoner toppstyrningen ärattanser
Alltför ofta uppifrån,kommer konstaterar socialdemo-initiativen en
krat:

förekommer alltför ofta det kommer direktiv eller uttolk-vissaDet att-
ochhar demokratisk med alltingningar. Vi årsmöte sånt.en process

funkar fram partimanifest.naturligtvis. lokaltDet Då ett Mentar man
det gäller uttolkande praktiska åtgärder, det kanske gällernär av om

oftadagis, det väldigt den uttolkningen kommerså ärmaxtaxa cen-
ifråntralt nr 15.

skall fungera".beklagar utvecklingen. det DockDet ärju inte såHan
han ifrånlångt hävda de centrala pekpinnarnaär att attensam om

hämmar aktiviteten den lokala denna kritik denivån. i gårLängst
lokala riksorganisa-intervjupersoner partier,representerar utansom

bidragande anledning till dessa kommunens väl-partier"tion. En att
bildas regel de traditionella med riksorganisatio-i partierna sinaär att

uppfattas alltför ideologistyrda de, i sin iveri så måtto att attner som
anlägga ideologiska perspektiv de lokala problemen, förmårinte

till vad bästa; partiideologin skymmerkommunens sik-äratt se som
Lokal politik pragmatisk till karaktär.sinmåsteten. vara, menar man,
Ideologier falloch liknande, det tillhör riksplanet. alla det gällerI när-

hur skall förhålla till andra länderland skall hur sigett styras, man osv.
Framför allt här bara villliten kommun deti iså är settstort atten man

till det bästa för Nykvarnsborna, till dom här, dombor 000-7se som
bor väl egentligen kanskehär. Visionerna inte Det8 000 år större.som

låter lite litet, det ändåtycker räckerjag nr 6.men

Interna orsaker till krisen

Övergår former för-till orsaker söka olikai internaär attsom av
hållanden, alltså sådana själva råder och kanpartierna översom
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för första denflera de intervjuade detpåverka, pekar organisato-av
finns deriska trög/Jet och de byråkratitendenser interna parti-isom

rulla gamlaAlltför mycket verksamheten istrukturerna. sägsav
påfallande, enligt fleraförnyelsehjulspår. organisatoriskBristen är

vid företag,de intervjuade. intervjuperson"jag ärju säger envanav
efter hasedan lång tid och förstverksam näringslivetinomär attsom

fyllt politisktbörjat sig 1.år nr50 engagera
alltföröverformaliserade, dvs. detkallas detVad någonsom av

huvudförkla-återkommerbyråkratiserade arbetssättet, en avsom
frågorför diskutera politiskatill partikrisen. ställetringarna I att

föreningstekniskavalärenden ochhuvuddelen mötestidenägnas av
spörsmål:

ochtill olika nämnder, styrelserskall alltid väljasDet representanter-
efter valet. det härhar det väl mycketvarit MenNu tröttnarextraannat.

konkur-här dåligfolk och det då det blir sådan stämning. Det ärär en
förlite bitska. diskuteras alldelesoch utfrågningar kan Detsom vararens

ideologiska frågorlite nr 7.

prägel. OchMötesformerna alltför hög grad bära tristessensianses
livsstil.människorsde knappast anpassade till dagens Attär upptagna

konstigt.småbarnsföräldrar söker tillsig partierna inteså anses
sammanträden,för ochhuvud det mycketMen mötenöver ärtaget

konventionella till karaktär.regel stela ochoch dessa sinianses vara
efterkvällför skallkrävs starktDet sättaattett avengagemang man

Är förtroendevald kommunpolitikerkväll till politiska ärmöten. man
bara deltasjälvklarhet. förväntas iemellertid detta inteDå manen

olika slag.också vidnämndsammanträden partimötennärvarautan av
partifören-har både styrelseuppdragflesta iintervjupersonernaDe

all-uppdrag.och kommunala i partiets regiingen Möten äger nästan
ibland också helger.tid kvällstid, menrum

mötesformernaTill saken hör också vissa sämre änatt passar
alldeles enkel praktisera,andra. Demokratin små-inteär att menar en

barnsmamma:

fruktansvärtförrän med hurfaktiskt gick insåginte jag jagDet är som-
tid det härdet med demokrati och vilken Detsvårt är trortar. att man

det domproblemet till slutdet demokratiskt ha ärärär möten... attatt
ellerhem till barnvakten,orkar kvar längst,sitta inte måstesomsom

väl liksomfår viljadom orkar skrika högst igenom.sin Det ärsom som
demokratisktinte nr 7.så
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centerpartistisk kvinna mötesformerna befrämjarEn attmenar -
kanske också befrämjas gubbvaldedet enligt henneav som genom--

det politiska livet:syrar
mycket gubbar ochDet saker helasitterär pratarsom om samma—

tiden. sak hela tiden. kan bli tokigDe Man närupprepar samma man
och det liksom därförsitter aldrig slut, demöteett tar att upprepar

saker hela tiden. väldigt långrandiga. detDe inte,Jagär ärvetsamma
kanske de harvisa de harnågot något intesätt säga, ävenatt att att om
det.

Är det har påverkat den riktningen villI något Dig i Du inteatt: som
aktivvara

har det ibland harNej. Det inte. det kvällsmöten käntssåMen som—
orkar här längre". harnej, jag inte sitta det hänt demon-jagDåatt att

klockan. finnsstrativt tittat anledning ochDet ingen sitteratt man
jag skall välpartierna och ha skall ochinte sitta Vimöten. utmenar, egna
träffa människor. kan ha fleraochDå inte sitta timmars nrmötenman
13.

citatet snuddar hon vid förklaring till partikri-I internäven en annan
alltför slutna. utvecklar.partierna Detta många Härär är ett temasen:

den äldre kristdemokraten igen:är

för människor komma politikenDet svårt in ålder.i i Detär att mogen-
bygger alldeles för mycket gamla medarbetare ochpremieraratt man

och eftertrotjänare, inte kompetens. väldigt mycketgår Det går
det gäller Därföranciennitet, alla detpartier. mångaär somnya engage-

efter kort tid hopparsig vill kö väldigtinte i länge.De stå Derar som av.
vill inflytande med detsamma. gäller generellt. gamla politi-Det De
kerna slår vakt desina positioner. Personvalet särskiltinteom var
entusiastiska de gamlamånga nr 1.över, av

intressant och sannolikt klargörande varförEtt resonemang om par-
slutna förstierna beskrivervänsterpartist. Hanär utanav en omsvep

han själv tillhör den lokala partiföreningen. Kritikiinnegangatt ett
har riktats och slipper"vi visst inte in någon. "Viär gangettmot att

aktiva känner varandra och ofta", förklarar han. frå-umgås Påarsom
han det för människor kommer utifrånsvårtärtror attgan om som

komma dennain i gemenskap han:att svarar
det väl svårighet och det problem. blir ond-Ja, Detär är etten som en

cirkel: folk vill bli aktiva, förinte i innegänget ställer ingenattupp
det, sedan blir då beskylld för släpperinte ingörannan attman man

frågadet det. Allanågon. inte välkomna. lika-Men Detär ärom var
dant för mig jag nr 4.när var ny
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avseenden särpräglade socialadet komma dei i vissainAtt svårtär att
flerastrukturer partierna någotärrepresenterar som resonerarsom

väldigt utsträck-kring. särskilt de detpassiva, iNågra, att stormenar
tillalldeles speciell människor sökerning sig partierna.är sortsen som

framförs intervjuadeorsaken deden tredje internaDetta närär som
exempel:diskuterar partikrisen. tvåHär är

del sökerblandning idealister och maktmänniskor. sigEnDet är aven-
oftaför makt, det de kommertill politiken Det äratt ser man. som

hävdafram oftare de idealister. harockså, sig.De svårareän är attsom
fram tillmaktmänniskorna kommer köttgry-verkarDet mestsomvara

nr 1.torna

oftakommerIbland det lite väl mycket karriärism partiet.inom Detär-
utanför och kommermänniskor helt karriär ipartiet gör top-som upp

tycka detmycket och arbeta. kanså Dåpen" ärgöra attutan att man
felblirlite själv, basorganisationen.orättvist prioriterar Detmot en som

saker prioriteras i organisationen nr 2.som

politiska livetdet finns inslag karriärmotiv detiAtt ärstortett enav
förekommande uppfattning. Kanske det dettavanligt justär görsom

slutna, intervjuperson:partierna mer resonerar en
misstänksamhet alla medlemmar.finns oerhördDet Manmoten nya-

det kommer folk de kanhar eller märkt göratror attvetat att enom som
folk, då det väldigt lättsnabb karriär. Samtidigt det såså såär äront om

uppdrag. sedan kanske dethamnar lite visar sigMen attatt per-man
fråga lämpad för det, och kanske egentligen delarintei intesonen var

värderingar. kan förstå de misstänksamma.vis Menvåra Man ärett att
samtidigt hemskt synd. människor skrämsdet Det mångaär gör att

bort nr 7.

finns enligt detta konflikt mellanalltsåDet åsätt att enaresonera en
aktiverasidan ambition rekrytera och helst ocksåpartiernas att nya

för detmedlemmar och andra sidanå réittäratt ta att perso-ansvar
hamnar de politiska förtroendeuppdragen. Man måstener som

har värde-vilka rekryterar, förvissad de de rättaattveta omman vara
därför omedelbartoch omdöme, och kanringarna inteett gott man

skolas"låta medlemmar uppdrag. granskas och inDe måstenya
först. bidrar till tydliggöra problem partiernasResonemanget ettatt

förlängning fram-lokalavdelningar har hantera. I resonemangetsatt
tidigare minskarskymtar dystert avsnittscenario: i ettett settsom

antalet förtro-rekryteringsförmåga kontinuerligtpartiernas trots att
medlemstillströmningenendeuppdrag också blir färre, och mins-när

kar kanske ökad utsträckning kompromissatvingas partierna iatt
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med bara den "kvalitetskontroll"inte medlemmar denav nya som
citerade framhåller väsentligintervjupersonen ocksåutanovan som

den politiska socialisation dessa viktig uppgit. Därige-ärav som en
blir det följaktligen fler "olämpliga" hamnarnom personer som som

förtroendevalda med åtföljande förkonsekvenser den samlade politi-
kerkårens förtroende. Problemet blir matematiska skäl dra-extraav
matiskt och med medlemstillströmningen minskar.i deEnatt av pas-

dennasiva intervjupersonerna inne tanke:precisär

blir detta medlemsminskningen problem eftersomNågonstans ett-
partipolitiken bygger finnsdet människor sig. Omatt som engagerar
det blir färre och färre de aktivasig... kommerärsom engagerar som

fråndå smalare bas. det kanske fler, procentuellt karriäris-Då är sett,en
fler knäppskallar har bredare bas nr 11.änter, osv. om man en

sammanfattasAvsnittet tablå kan finnas anledningi Det6.3. att
erinra vad distinktionen mellan och orsakerinternaexternaom som
grundar falletdet förra sådana orsaksföreställningarsig ipå: avses

ligger utanför lokalavdelningarnas påverkansmöjligheter, detisom
fallet, däremot, handlar orsaksfaktorerdet denisenare om som man

lokala partiavdelningen faktiskt förklaring-kan påverka. I några av
dock gränsdragningen mellan och faktorerinternaär externaarna

offentliga finansieringen partiverksamheten beslutasDensvår. av
sålunda och den faktor.partierna i Villmeningen intern parti-årav en

ändra dessa regler det dem fritti det. parti-står Mengöra näratterna
finansieringsreglerna detta sammanhang anförs förklaringi som en
till partikrisen handlar det långsiktig effekt;och ackumuleradom en

med tiden utvecklatpartierna allt mindre beroende medlem-att ett av
och med professionaliseringen.i det skälet klassificerasAvmarna

denna förklaring här liknande finnsproblematikEn närextern.som
det gäller förklaringen centralstyrning. dennanågon månI ärom
möjlig påverka. lokalavdelningar tillsammansOm mångaatt agerar
för till förändringstånd kan sannolikt sådan inträffa. Ochatt en en

centralstyrt kan säkert gällande detinom partiäven göraett attman
från lokalt håll, utvecklaåtminstone i möjligtnågon mån, är att en
lokal profil. de medlemmar och emellertidsympatisörerFör som
upplever centralstyrningen allvarlig framstårhämsko docksom en

dessa möjligheterinte särskilt goda.som
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partikrisenFöreställningarTablå 6.3. om
Interna orsakerExterna orsaker

byråkratiochOrganiserad tröghetsamhällsförändringar:
Geografisk och social rörlighet

svårt förSlutna partistrukturer,finansieringen attDen offentliga nyaav
gemenskapenkomma ipartiverksamheten

"fel" människorutsträckningpolitikens makt- lFöreställningar stor somom
siginternationaliseringenlöshet engagerar

ovilja "paket-Nya värderingar: mot
otálighetslresultat-Iösningar" och

fokusering

Centralstyrda partier hämmar aktiviteten
på nivåvitaliteten lokaloch

demokratins trotjänarePorträtt av

de idealistiskaharGranskningen demokratins visattrotjänare attav
valtdet gäller varför de partiaktivaklartdominerarmotiven när att

de intervjuade ocksåvanligt någonsig. Det är typatt angerengagera
funda-det ochpräglat belöningsmotiv,egoistiskt primäramenav mer

föridealitet. vill arbetahandlarmentala engagemangsmotivet Deom
mål. pekar ocksåpolitiska och ideologiskaVissa Någrauppnåatt

politiskt. Demokra-pliktdet medborgerlig sigär attatt engageraen
förutsätta detta.tin anses

intervjuade självaslag dominerar dedettamotivAtt närav
för-varför de politiskt aktiva naturligtvisombeds intemotivera är är

olika slagförhållandet belöningsmotivvånanande. Det ävenatt av
ombedsViktig roll såväl motiveraspelar intervjupersonernanären -

politiskade förklarar vad detvarför de blivit aktiva igång närsomen
fortsätta docklockar demarbetet Detär värt att notera.attsom -

faktor, deviktig liksomsålundasociala umgänget nämns attsom en
indi-åtskilligt och utvecklatsupplever ha lärtpartiaktiva sig sig som

vider sittgenom engagemang.
för kallasskälpartimedlemmar härAlla de intervjuats gör attsom

såväl medlem-gäller aktiva passivademokratins trotjänare. Det som
förra. framgått deförsta naturligtvis de ihandi Som ärmar, men

använder hög-de dettaregel också medvetna detta; inteäven omom
tämligensammanhanget skulletravande begrepp vilket sigi te-

värderaralldeles uppenbart de sina insat-skrytsamt detär att egna-
förutsätta dendemokratinsådanajusti typentermer: avansesser
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medborgare de själva faktiskt skulle behövas flerdockDetär.som
partiaktiva, hävdas det genomgående såväl de aktiva deav som pas-
siva. skulle behövaPartierna vitaliseras.

skallVi materialet från perspektiv: finnsnärma ett nyttnu oss var
kärnan de partiaktivas föreställningari ochmotiv detFinns någon-
ting i grundläggande kännetecknar samtliga fallmeningsom en mer

studerat
Med hjälp den datasammanfattningsmetod litteratureniav som

brukar förkallas väsensmetoden alltså syftet detta kapitel sökaiär att
fånga och blottlägga partikrisens fundamentala kännetecken Ene-
roth Resultatet blir datamängden sammanfattas1984:157. iatt en
eller flera består för alla fall före-Enväsenstyper. väsenstyp av en av
teelsen kombination kvaliteter eller också kan förete-gemensam av -
elsen beskrivas med hjälp antal alternativa vilkaväsenstyper,ettav var
och fall med för unik och särskil-varjeutgörs av en grupp en grupp
jande kombination kvaliteter.av

Gemensamma kvaliteter

finns fyra egenskaper och/ ellerDet attityder förär gemensamtsom
samtliga partiaktiva.

samtliga partiaktiva det utomordentligt viktigt1 För kunnaär att
påverka samhället. Och samtliga dessutom hasignästan anser
inflytande. Vissa dock realistiska förvänt-hamåsteattmenar man

politik beskrivsningar: lagarbete och det handlarett attsom om
mängden, tillsammansi med antal aktiva,ettsom en stort vara

med och bestämma. de detta möjligt endast inomMen ettser som
politiskt dem eller harparti. Vissa aktivavarit inomär ävenav

enfrågegrupperolika eller intresseorganisationer och de attmenar
det inflytande kan för dessainom ringa järn-utövas ärsom ramen
fört med det inflytande deras partiengagemang Det ärsom ger.
endast till helheten,partierna konstaterar och det ärsom ser man,

förutsättning vill med och påverka samhällsut-en om man vara
vecklingen. då krävs det samtidigt förstår hurMen att ettman

fungerar,politiskt parti ha tålamod och bereddmåsteatt man vara
kompromissa, ha samarbetsförmåga enligt deDetatt etc. som

partiaktiva kännetecknar dem hoppar från poli-många av som av
tiska uppdrag avsaknaden förståelse.just sådan flestaDeär av en

de partiaktiva s.k. föreningsmänniskor; de uppskattar for-ärav
för det politiska arbetet. kvinnor emellertid kritiskaTvå ärmerna

till formmässiga;detjust de det onödigt ochmångaärattmenar
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alldeles förlånga sammanträden, och det dessa möten äratt
förekommande breder ochvanligt äldre medelålders sigmänatt ut

för tillfredsställaförsöker märkvärdiga vis sinsig sågöra att
fåfänga.personliga

genomgående aktiva människor s.k. handlings-partiaktiva2 De är -
också sammanslut-mannis/eor. sällan de engagerade andraiInte är

förstå-och sammanhang. helt enkelt saknasigningar Några säger
för den människor allmänhetelse passivitet i visartypen av som

samhällsfrågor. sådandet gäller passivitetEnnär ansesprov
skadlig. vill visserligen gällande de passiva sämreIngen göra äratt

förs knappastmedborgare, de råderresonemang sommen av
tvekan det detta egentligen, innerst inne,någon ärattom man

Sålunda framhålls det mycket viktigtäratt att somanser. man
samhället; det skyldig/yet.medborgare sig i Manärengagerar en

"då barkan överlämna på någon annan", ingeninte ansvaret ty man
komma efteråt och klaga. Till bilden hör också de parti-ratt att att

och målinriktade människor, genomgåendeaktiva drivandeär som
och tyckerduktiga uttrycka harsig. Deär att stor vana av om

för åsikter.tala politik och sinaatt argumenteraom
handlar förfinns det gäller demokratisynen. Dets En närsamsyn

finnsförsta hur definierar begreppet demokrati.det Detom man
mycket tydlig procedurorientering. skall verka inomManen

för existerande demokratiska villdet närsystemetramen man
utomparlamentariska aktionerpåverka; civil olydnad och andra av

frå-fördöms eller mindre bestämt.spektakulär karaktär Påmer
varför politisktde valt partisig just iatt ettengagera svarargan

Demokratinsamtliga demokrati styrelse partier.är äratt genom —
tänkaoch allt väsentligt sigi representativ. Attmåste vara en-

helt enkeltdemokrati låter interepresentativ partier sigutan
partipolitiska kanalen betraktas således den pri-Dengöras. som

för medborgarna. demokratin sigMenmära taromsamsynen -
för det andra också uttryck ganska bedömningi positiv aven-

tillstånd tillståndetdemokratins Sverige.i Ingen säger äratt per-
medfekt; medvetenheten de problem demokratin brottasom som

den domedagsliknandemångaMenär tvärtom attstor. menar
förs verklighet de självadebatt har grund deninte sin i ärsom

frågan demokratin fungerarverksamma hur de iinom. På attanser
bedömning:dagens väljer relativiseraSverige sin i jim-många att

bra,förelse med andra länder fungerar den svenska demokratin

menar man.
de hög grad värdesät-Slutligen kännetecknas de partiaktiva i4 attav

det politiska arbe-den speciella sociala gemenskap uppstår iter som
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det grundläggande bakom derasDetta inte motivetärtet. mest
för har denna sociala aspekt spelatmångaengagemang, men en

betydelsefull roll det gäller inför fortsattmotivera signär att ett
det politiska har de lärt kännaGenom engagemangetengagemang.

människor, med vilka de känner stark samhörighet ochmånga nya
gemenskap. politiska arbetet därigenom ha bidragit tillDet anses

rikare och meningsfullare socialt liv. tvekaningenDet ärett om
detta central del de partiaktivas identi-utgöratt engagemang en av

tet.

alltså vad förenar de partiaktiva: de har hög påverkans-Detta är som
benägenhet och förvissning påverkar samhället effek-atten om man

aktiv politiskt detivast i parti; huvud aktiva ochär överett tagetsom
handlingsorienterade individer och derasattsom anser engagemang

förutsättning för fungerande demokrati; de detinteär atten en anser
finns realistiskt alternativ till den demokratinnågot representativa

följaktligenoch heller till där harinte inte partiernaett system en
central roll, och den demokratin alltrepresentativa väsentligtianses

oftatill vad hävdas fungera dei väl; och uppskattar,motsats som- -
slutligen, den sociala interaktion poli-Detengagemangetsom ger.
tiska upplevs kort meningsfullt.engagemanget sagt som

Vid sidan dessa kännetecken finns betydandeav gemensamma
det gäller distinkt fastställavariationer när att mer engagemangsmo-

och inställning. avslutar därförtiv denna kartläggningVi demokra-av
urskilja distinktatins trotjänare arketyper partiak-attgenom sex av

och partimedlemmar.tiva Arketyperna konstrueras olikaattgenom
särdrag hos intervjupersonerna stiliseras. viktigt under-Det är att
stryka dessa arketyper teoretiska konstruktioner, s.k. analytiskaäratt
idealtyper, nödvändigtvis finnasbehöver verkligheten.inte isom

behöver således haintervjuperson samtliga de kvaliteterIngen som
idealtypen; denna stället betraktaingår i i slags karika-är att som en

avsikt det lång fall.inrymma rad snarlika Arkety-ärtyr attvars en av
heller alldeles fråninte avgränsade varandra; intervjuper-ärperna en

kan kvaliteter vederbörandeuppvisa avseendeni vissagör attson som
fleraliknar arketyper samtidigt. beroende vilken kvalitetMen som

dominerar det ändå möjligt inplacera dem särskild kategoriiär att en
Eneroth fi.1984, 149s.

enda egentliga vägledningen det gäller fångaDen detär att att
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urskiljsför de olika kategoriertypiska, det särpräglade, i materia-som
de skulledessa fall verklighetstrognalet. Visserligen måste så attvara

fallet.det kravkunna finnas verkligheten,i inte något så ärär attmen
eftersomdärför för karikatyrmetodenMetoden kan också kallas

oftavardagssammanhangden form den metodpåminner ii sin om
sammanfattar olika företeel-använder observationervåranär om

egenskaper och kännetecken. talarkvalitativa När om en per-sers
finnsstorstadsbo" naturligtvis dettypisk vet att gan-son som en

bor storstäder.ska betydande mellan de ivariationer personer som
stånd föreställa hurdetta hör detta begrepp, iTrots vi,är när att oss

det gäller värde-denna "storstadsbon eller inte är närärperson --
och livsstil.ringar

idealtypsmodellen alltså åstad-Målsättningen med inteär att
studerade företeelsens samtligakomma total kartläggning denaven

utmejsla antal egenskapskategorierkvaliteter, åter-att ettutan som
för företeel-centrala, det fundamentalt kännetecknande,speglar det

ifråga Eneroth ff..1984:149sen

IdealistenArketyp

denförsta idealisten. mål den karriären,arketyp HögreEn är än egna
vägleder idealistenstillfredsställelsen och bekvämlighetenpersonliga

Ordet uppojâcring faller naturligt,politiska sig när manengagemang.
skall karakteristik denna arketyp.ge

och olikamotiverarintervjupersoner nr 13Fyra 11 sätt
pli/ets/ezil. Samtligamedlemskap och/ellersitt i termerengagemang av

funktionella skäl eller grunddet politiskaatt systemet, avmenar
förutsätter medlemmar och/ellerlegitimitetsskäl, människor ärattav

mycket civilaengagerade de har i sinai partier. Trots göraattatt
familjelivet de, eller haryrken och de åsidosättasig ärtrots att anser

fritidspolitiker fleraverksamma sittivarit, år. De ser engage-som
demokratinsform politisk värnplikt tjänst.i Någramang som en av

finns samtliga förklarar ha klar-karriårambitioner inte. Tvärtom, sig
de lockadetydligt positioner.gjort inte någraäratt av

skäl, förklararskePolitiskt oegennyttigamåsteengagemang enav
förtroendevald, betonas det.dessa intervjupersoner nr 1. Man ärav

andrauppdrag karaktärimplicerar politiskaDetta änäratt av annan
skall yrke. s.k. broilertendensernauppdrag. Politik inte Deettvara

människor tidigtbeskrivs därför hot demokratin. iAttett motsom
förtill skada såvälblir heltidsarvoderade politikerlivet anses vara

individer, för verksammadem själva, De måstesystemet. avsom som
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såväl verklighetsförståelseskäl personliga trygghetsskäl hasom av
förankring karriär.i civil Landet har länge skötts inkompe-etten

förklarar han vidare, och sticker under stol med hanintesätt,tent att
kraft erfarenhet från näringslivet besittningi sin sådaniärav av en

kompetens och respekt han kan bidra till förbättra situationen.att att
politiska uppoffring försittHan ser engagemang som en gemen-

ändamål. politisk karriär, eller hanposition, inteNågon ärsamma
under omständigheter intresserad sådana strävandennågra Men ärav.
generellt alltför vanliga det politiska livet, han.isett anser

dessa idealister desillusioneradEn sigsägerannan av vara en
demo/eratiromanti/eer Med demokratiromantiker honnr 7. menar

demokratin blir innehåll den ocksåsitt inte utövas.att tom om
medborgare förhar samhället, understyker hon.Som ett ansvarman

Särskilt gäller politisktdet de orienterade medborgarna detäven om
egentligen alla medborgarnas sig.är attgemensamma ansvar engagera

hon desillusionerad frustrationkommerAtt sigär över mötes-av en
former och den kraft politiken från hennes liv.övriga Baratarsom
den aktiv politiskt hur det med demokrativarit isvårt ärvetsom
praktiken, suckar hon.

förs den tredje dessa idealister.Samma typ resonemangav av av
dock själv, eftersom demokratin ifrågasattpassivHan är ärmen

han alla politiskt medborgare borde bliintresserade med-attmenar
lemmar helt enkelt manifesterai stödnågot parti. Det är sättett att
för demokratin. saknar medlemmar blir skal,Partier tommasom

han. lakas demokratiska kraft förlorarochDe sin sinmenar ur
legitimitet. del han kritisk till åtskilligt den politikFör äregen av
hans bedrivit, har ändå principielladetta skälparti justeget men av-

valt kvarstå medlem.att som-
Kärnkraften, fjärde människoar-idealist, hotsäger är ett moten

överlevnad och detta hot kan bara människoravvärjas mångatens om
politiskt. emellertid också desillusioneradsig ochHon ärengagerar

förståttha det möjligtsig mycket honinte såsäger är göraatt att som
från början hade hoppats det politiskapå. Frustrationen över syste-

tröghet hos henne, hos urvalet.inågonär större änmets stor annan
tvekar dock huruvidainteHon priset. Detvärtärengagemangetom

självklart arbeta politiskt, har aldrig begränsatsåär ävenatt om man
inflytande, denna trotjånare.menar

Vad för dessa defini-detintervjupersonerär ärgemensamt attsom
dominerar deras medlemskaptivt oegennyttiga motiv ochär som

Genomgående gäller pli/etmdnnis/eor.de detDäravärattengagemang.
idealistiska draget: offra förde beredda dyrbar tid arbetaär att att
politiskt, falldet råder osäkerhet det lederi någotäven om om
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samhälleligafullgör sinresultatmässig mening. De värn-inågonstans
Även dentillfredsställelse.djupskänkervärnpliktdennaplikt, och en

upplever sittpartiet,till detkritiskmedlemmen,passive är egnasom
brakännsmeningsfullt: "Detstödbegränsadeförhållandevis som

med.ändä, att vara

Ideologen2:Arketyp

vägledsdenneidealistenmeddetIdeologen har ettatt avgemensamt
för-personligaolika uppnåmålhögre i sitt sättän attengagemang

veder-politisk karriär gjortlockelsedelar. inteDet göraär att somen
meddetidealisten intetillpolitiker.till ibörande Men ärmotsats

ideologenfortlevnadpolitiskatill dethänsyn engage-systemets som
grundtillliggerpliktmedborgerliginte någonsig. Det är somrar

talar däremotIdeologenpolitiskaför det gärna omengagemanget.
medövertygande, intensitetochvärderingarsina omargumenterar

ochövertygelseförhon brinner sinellerfrågor.principiella Han
med andrahandlarintryck.kompromisslöst Deti måttosågör ett

uppdraget.politiskatill detförhållningssättord passioneratettom
politiskasittoch motiverarurvalet 16i nrTre 14personer

ideolo-tydligabetecknasbördesådanai att somtermerengagemang
utprägladeharSamtligaökadför rättvisa.brinner vänster-De enger.

verksam iochvänsterpartistsocialdemokrat,åsikter; ärär enenen
dessabeskrivstill Sverigelångtlokalt parti står vänster. treavett som
talar deklassamhälle. Indigneratutpräglatintervjupersoner ettsom

för-"könsmässigtockså"klassainhällets orättvisor, ommenom
dockför demdet något,självklarthurochtryck göraär att omom

stilla-ochsamhälle. passivtbättretill Attför bidralitetändå så ettatt
de.otänkbart,förtryckochtigande orättvisoråse är menar

ideologensÄven harborgerliga intervjupersonernadevissa av
familjens vik-såledestalarkristdemokratkännetecken. gärnaEn om

fastabehovetochsamhällerotlösadagensbetydelse itiga nor-avom
delar såledesmanssambället ochindigneradfp-kvinnaEn överärmer.

könsrelaterade orättvisor.kritikvänsterideologernas mot

ResultatpolitikernArketyp
hand-starkteller honhankännetecknasResultatpolitikern ärattav

Resultatpoliti-resultat.konkretasnabba,och villlingsorienterad se
förochkaneller hon iideologiskt.pragmatiskt, Hantänker intekern

sökahandförstatenderar isamtliga partierfinnas inomsig attmen
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till lokalasig partier kommunens väl-karaktär. nämligenDet ärav
det lokala territoriets problem förgrundeni förstår resultatpoli-som
tikerns uppmärksamhet. detta urval, skall tilläggas.I Självfallet finns
det resultatpolitiker också nationell nivå. Politik handlar attom
hitta "bra lösningar fungerar praktiskt". kanDet skeintesom om man
har ideologiska skygglappar för framhålls det. resultat-Hosögonen,
politikern finns föga förståelse för ideologiska utsvävningar. Sådana
uppfattas "teoretiska" i meningen verklighetsfrånvända. Ideolo-som
gier avskärmar och fördunklar omdömet.

alltsåDet särskilt de båda intervjupersonerär verksamma iärsom
lokala partier och kan beskrivasnr 65 resultatpolitiker isom som

renodlad form. karaktäriserarDe också sig själva handlings-mer som
människor det enda viktiga resultat".nå tydlig alienationEnair att—
inför den det uppfattas överdrivet ideologiska debatten påsom- -
kommunalpolitisk nivå ocksåsig till känna det beskri-sättger som

Kritikenvits. bär i vissa avseenden tydliga populistiska drag det-snackas valdigt mycket del håll.på en
ocksåDe starkt kritiska till de traditionellaär partiernas sätt att

fungera. De inåtvända och toppstyrda. Denna toppstyrninganses ger
till känna,sig såväl förhållandei till den centrala partior-menar man,

ganisationen själva deti vilket dessa lokalavdel-partierssättsom
ningar arbetar. Osjälvständigheten den centrala nivån ärgentemot
påfallande och innebär det lokala planet ofta hamnar felatt man
grund alla problem ideologiskasina glasögon.attav man ser genom

hierarkiskaDen organisation tillämpar det lokalai partiarbetetman
hämmar kreativiteten hos "backbenchers,många hävdar vidare.man
Många grästrotspolitiker, inte släpps fram, uppfattas bittrasom vara

frustrerade.och
En centerpartist tydligauppvisar drag denna arketyp nr 8.av

harHan felaktigmånga bild politikens förutsättningar.tror att en av
Folk detinte påverka,går de vilka möjlighetervisstetror att men om

finns till detpå det lokalpolitiska planet, han. radarHansägersom
exempel hur han och hans partikamrater kunnat viktiga,nåupp

konkreta resultat kommunalpolitiken.inom medger detHan att
finns toppstyrning detinom partiet, han inteen egna trormen att
den lika påtaglig den inom andraär partier.ärsom

Arketyp 4: Den Iojale trotjänaren

IojaleDen äldretrotjänaren eller medelålders partiaktivistär en som
under lång tid verksamvarit i partiorganisationen, ofta åtminstone-
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statusprägladeochattraktivamindreperioderunder vissa poster.—
karriär-lojaladen trotjänaren någraidealisten harmed intelikhetI

arbetaren i partior-denalltsålojala trotjänarenmotiv. Den trägneär
nödvändigtvislojalt dockoch intevingård,ganisationens trogetsom -

vad veder-Trotjänarenförverkar partis intressen.okritiskt sitt gör-
ställerstyrelsenvakans itillsagdbörande blir Uppstårgöra.att en

styrelsenharredan redan suttit ihan/hontrotjänaren atttrotsupp,
delocksåeller hon leverantal uppdrag.och har Han storenstortett

hans/denhägn; det ipartiorganisationenssociala liv inomsitt ärav
finns.hennes bästa vänner

harochdrag Dedessa 10.nruppvisar 8intervjupersonerTre
sekel. harhalvtfall Deiimedlemmar i årmångavarit nästan ettett-

hartoppkaraktär. inteDealdriguppdrag, någothaft många avmen
tyckerpolitiken,karriärambitioner inompersonliganågra ommen

partifören-har isakfrågor.inflytande mångai De vännerutövaatt
anordnas. trivsaktiviter Desocialaflitigt dede deltar iochingen som

viktigpolitikerrollenpolitiskamed sitt utgör ensomengagemang;
identitet.personligaderasdel av

KarriäristenArketyp 5:

betraktadebliförvärjer sigsamtliga intervjuatsNästan att somsom
kallas såle-femte arketypendenfinns sådana;Dockkarriärister. även

för olikaredovisat intresseUtmärkandekarriäristen.des är öppetett
bestämdadockkulturenpolitiskasvenskauppdrag. grän-Den sätter

starkframträda.tillåts Endettaför vilket intressesätt upp-ser
blygsamhet, ris-falskbakomkamoflerasdragshunger bör annarsen

högasöker inteutanför dennahamna Mankerar gräns. pos-attman
förfrågan;fårförfogandetilldäremot står manman enomter, man

ställer upp.
uppmärk-omvärldenförsökerocharbetar hårtKarriäristen göra-

försökerviktigt. Karriäristeninte minstdetta. sistaDet är resasam
allt deframförochalltså viktigtDet är attattmonument. synas,

talar karriä-sammanträdenochresultat På mötenpresterar syns.men
besitterhondär han/ inte någrasådana frågormycket, iristen även

för byggaockså hårtsigkunskaper. Karriäristen anstränger att per-
politiken.hårdvaluta iKontakternätverk.sonliga är

dragbärpartiaktiva intervjuatsdeendast nr 15Att 16 somaven
denbakgrundförvånandeknappastarketypdenna är mot avav

framkommaför angelägenalltverkarkulturen.rådande Den attsom
detta småningompersonvalet kanMed såpatrull.stöter snart
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komma förändras, deni particentrerade politiskaatt extremtmen
kultur finns svenski politik karriärister deniännu meningärsom

här beskrivits främmande fåglar.som

Arketyp Postgiromedlemmen

Den passive medlemmen kan beskrivas postgiromedlemsom en som
hänsyftning till den ekonomiska transaktion denne medlemen en

begår dågång medlemsavgiftenår betalas Relationenin. tillper par-
bestårtiet i endast i postgiromedlemmen åtnjuter denstort sett att

information i vissa sammanhang distribueras formisom massut-av
skick. betydandeEn del denna information dock vissa deav tar av
passiva postgiromedlemmarna till sig.

Passiviteten fullständig,inte postgiromedlemmen alltid.är röstar
Vederbörandes emotionella band till starkapartiet hög partiiden-är
tifikation. eller hon talarHan också ofta politik med ochVännerom
bekanta; middagar, arbetet, vid köksbordet. politiskaDet
intresset starkt.är

besökerNågra dock inte postgiromedlemmen. främstamöten Det
skälet tidsbrist. medlemMen ändå kunna stödjaär det partiatt som

sympatiserar med känns viktigt.man
Tre intervjupersoner har profil detta stiliserade slag nr 9en av

och framhållerDe11. samtliga vikten medlem i någotattav vara
särskiltparti, i tid då demokratins ifrågasätts.institutioner Med-en

lemskapet känns meningsfullt. deAtt inte aktiva beror tidenär att
räckerinte till. arbete och familjDet prioriteras.är som

Noter

norsk studie frånEn början 1990-talet1 visade drygt hälften de norskaav att av
partiernas medlemmar deltoginte i något partiarrangemang under det år som
studien gjordes Skillnader fanns1990. emellertid mellan olika partier. Partier

vänsterkanten hade de aktivaste medlemmarna. Mest passiva Høyresvar
medlemmar: dessa helt80 passiva Heidarnästan 1994.procent av var
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engagemang

genomgåendepartiaktivadekonstateradekapitletförradetI att
medborgarinflytande.förkanalenfrämstadenpartiväsendet somser

vitala partier.förutsätta UtandemokratirepresentativEn par-anses
möjli-kan,Andra organisationerdemokrati.ingentier, man,menar

medbor-mellanförbindelselänkarkomplettera partierna somgen
grundenhandlardet imakten,politiskaoch den om enmengarna

roll.marginellytterst en

Är också demokratinskrispartiernas
kris

medanalogkrisnaturligtvis partiernasblirperspektivsådantMed ett
naturligtviskansådantkris.demokratins Men pro-ett resonemang

politiska partiernavänder demedborgarnaförblematiseras. Bara att
hävda.kanskada,demokratinnaturligtvis intebehöver ta manryggen

medborgarinfly-förfrämsta kanalendenpartiväsendetVisserligen är
andra.finns ocksådetdemokrati,representativtande i menen

generelltföreningslivetdeltagande imedborgarnasbrukarSålunda
deltagandesådantbetydelse.demokratisk Ett sägstillmätas storen

ochsamarbetalär sigmedborgarnademokrati;skola i tavara en
upphovocksåangelägenheter. Detför geansesgemensammaansvar
fören-vitaltdärmedochemellanmedborgarnaförtroendetill är ett

kapitaletsocialaför detförutsättningpopulärmedingsliv term enen
människor vågarFörtroendetsamhället 1996.Putnami gör att

kortsiktiga egenintresset.detensidigtochsamarbeta inte styras av
socialatill detalltsålederförtroendetgoda cirklar:uppstårDet att

detegenskapendenkapital haroch detta växerkapitalet attväxer,
med andra.samarbeta Avgö-detanvänderdesto attgenommer man

medborgerligadeRobert inteenligtrande Putnamär samman-att
ellerkörsyfte. isjungapolitisktuttalat Attharslutningarna attenett

nödvän-för dentillräckligtfågelskådarklubb kandelta i attvaraen
viktigauppkommer.samhällsandan Detoch ärsolidaritetendiga
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dock de aktuella föreningarna vad kallar förPutnamär öppna.att
Med detta helst kan bli medlem. Motsatsenattavses ärvem som
slutna och föreningar, själva existensberättigandegrupper vars
motiveras exklusion. slutnaI sammanhållningen mellanärav grupper
medlemmarna stark samtidigt frodas intolerans detmen gentemot
omgivande samhället. Sådana sammanslutningar Putnamanses av
inte till för uppkomsten socialt kapital.vara gagn av

för sambandetIntresset mellan medborgarnas för-iengagemang
eningslivet och vital demokrati emellertid inte inomären nytt sam-
hällsvetenskapen. Alexis deNär Tocqueville rapporterade sinaom
iakttatagelser från det tidiga 1800-talets Amerika framhöll han just
det omfattande föreningari olika slag detengagemanget av som
utmärkande för vad han detsåg demokratiskamest landetsom
jorden Överi närvarande tid Tocqueville huvud1844. hartaget
inom sociologin betydelsen intermediära fostrar ochav grupper, som
skapar ansvarskänsla, betonats demokratisktsåsom oumbärliga
Segerstedt 1939.

harDet diskussioneni demokratins hälsotillstånd gjorts gäl-om
lande medborgarnas i samhällsfrågor, vadatt tvärtemotengagemang

hävdar,många omfattande tidigare detär sigänmer att tarmen-
andra uttryck. Många intensivt politiskt engagerade individer detser

meningsfullt aktiv i exempelvis aktionsgruppsom mer att änvara en
politiskt parti. sådantEtt fokuseratett ärengagemang, som mer mot
speciell fråga, nämligen erbjuda möjligheterstörreen anses att

påverka, och det också andrai avseenden den moderna,motsvarar
eller kanske postmoderna, människan affektiva orien-snarare, vars-
tering politiska blirpartier allt mindre bättre Bäck Möl-se 8Cmot -ler ff. kris1997, Partiernas och290 enligt föreståendevissas. -
hädanfärd skulle därmed mindre bekymmersam demokra-vara ur-
tisk synvinkel. frågaDen blickpunkteni föreliggandestår i kapi-som
tel vad kännetecknar de medborgareär sig poli-isom som engagerar
tiskt adekvata sammanslutningar. vilket skiljerPå derassig motiv,sätt
attityder och arbetssätt från partiorganisationernas trotjänare Kan
också dessa individer, arbetar med samhällsfrågor utifrån andrasom
utgångspunkter, karakteriseras demokratins trotjänaresom

Organisationsmedlemskap och demokrati

Sverige de länder i världen där det omfattandeär organisations-ett av
deltagandet brukar framhållas kännetecknande.någontingsom
Uttryck organisations-Sverige folkrörelse-Sverigeoch harsom
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harmedborgarefåtal ståttEndastförekommande.vanligtvarit ett
med-harsvenskar varitflestaallraorganisationslivet. Deutanförhelt

flera organisationer.lem i
utgångspunkterfrån deorganisationsväsendet har,rikaDet som

plusfaktor. Samti-demokratiskbeskrivitsredovisades, som enovan
få.ganska Detaktiva varitverkligtdedockdigt har sammantaget

till intäktsjälvklartalltsåmedlemsantalet kan inte sätthöga tasett
frågaavgörandedemokratin.berikar Enorganisationsväsendettill att

forsk-Sociologisksig.väljervarförnaturligtvisär att engageraman
svenskarnasbildden positivahar visatning somengagemangatt av

Blomdahl Enifrågasättas 1990.kansammanhangolikamålas iupp
sanktioneradJofficielltgrad kanhögbild, ietablerad sägas varasom
olika verksam-förvillfolksvenskarna ärär egetta ansvarett somatt

ochkunskapsökagemenskap,upplevavillnärsamhället,heter i som
idéer.för olikabilda opinion

medlemskaptillorsakerkonkretaochkrassa tän-Dock kan mer
medlemmarbli itvingadeblivitmänniskorflerharSålundakas. att

bostadsrättslägenhe-bordem iexempelvisgällerdetföreningar; som
detsamfällighet,medlemmar ibliautomatiskt tvingasoch menenter

kunnaförnödvändigtmedlemskapetfall därockså sådanagäller är att
rabatterförelleridrottsanläggningåtnjutandekomma i att avenav
informa-tilltillgångvillskälYtterligareolika slag. är attett man
nödvän-intemedlemskap,förtalaskäl kanAlla dessation. ett men

denbeläggasdet kunnatDådjuparefördigtvis attengagemang.ett
föreningarhar i justföreningsmedlemskapandelenökande ägt rum
tillkraftigt iharidrottsrörelsen vuxitslagdetta motsats exem-av - ifrå-detkanBlomdahl 1990folkrörelsernaidébaseradedepelvis -

till-innebärverkligenföreningslivet i Sverigerikadet ettgasättas om
det soci-Putnam,inte,demokratin.för Omskott attmenarman som

organisationer.allainomskapas ikapitalet kanala typersett avstort

fogarnaiknakarFörenings-Sverige
till detförändratsbildenocksåframgår sämreundersökningI atten
minskat:medlemskap harAndelen 1987decenniet.detunder senaste

föreningar,medlem i 1997svenskengenomsnittlige 3,21den varvar
drama-knappasttydligNedgångensifframotsvarande 3,05. är men

ned-oförändrad,föreningslivetutanförandel står ärtisk. Den som
deminskar;medlemskapmed mångaberorgången att gruppen

färre. Vadalltsåblirföreningsentusiasterna år värtverkliga attsom
föreningsmedlemskapaktivaantaletocksådockframhålla är att

143



7 ALTERNATIVT POLITISKT ENGAGEMANG

minskar: varje svensk1987 i genomsnitt aktivi förening, tio1,13var
hadeår denna siffra sjunkit till m.fl.Petersson0,89 1998, 63senare s.

ff.. Utvecklingen upphov till dyster reflektion:gav en
Utvecklingen det gäller föreningsengagemangnär medöverensstämmer
stagnationen och nedgången politiskti deltagande, särskilt aktiviteter

deinom politiska partierna. lillaDen bär organisationsli-grupp som upp
har blivit mindre. Nedgången aktualiserar fråganännu den nedrevet var

för det folkrörelseidealgår byggergränsen medbor-mångasom att
frivilligt sig i organiserad samverkan. Föreningssverigegare engagerar

börjar knaka fogarnai m.fl.Petersson 1998, 68.s.

SNS-statsvetarna framgår bekymrade. sociala kapitaletär Detsom
erodera, vilket leder till konsekvensersägs negativa för samhället i

dess helhet. utvecklingenOm fortgår i riktning den gjortsamma som
det decenniet reduceras demokratins beslutsprocess till iso-senaste
lerad och kortsiktig intressekamp". "lobbyism kanMen inte ersätta
dialog m.fl.Petersson 1998, 69.s.

Vad dettai sammanhang det gäller såväl Putnamgörman som-
SNS-statsvetarna helt enkelt postulerarår iatt man att engagemang-
föreningslivet vissa demokratiska värden förtroende,genererar
inflytande, tolerans, solidaritet, förmåga samarbeta och kommu-att
nicera kan självfalletetc. Men inte bara för givet fal-så ärman ta att
let. rimligenDet empirisk frågaär från fallmåste tillprövasen som
fall huruvida föreningsengagemang resulterar demokratiski med-en
borgaranda. kvalitativEn åtskillnad bör till börja med mel-görasatt
lan olika föreningstyper. Ett i nazistisk organisationengagemang en
elleri kriminellt orienterad motorcykelklubb leder naturligtvis tillen

medlem upplever gemenskap och kommer i åtnjutandeatt man som
formnågon social interaktion, och möjligen också lärav av att man

kommunicerasig och samarbeta. därmed befrämjarMenatt natur-
ligtvis inte demokratin.engagemanget

knappastDetta kontroversiellt. Därmedär det följaktligen inteär
självklart medborgarna, deltaga aktivt demokratisktiatt attgenom
uppbyggda organisationer, utvecklar den medborgarandatypen av

förutsätts till för demokratin.som vara gagn
detta kapitelI riktas uppmärksamheten vad det ärmot som ger

upphov till sådan anda och hur den sig uttryck olikaien tar samman-
hang. Genom analysera djupintervjuer med individer19att som
samtliga aktivt engagerade i partipolitisktär neutrala politisktmen
orienterade eller relevanta organisationer ambitionen blottläggaär att
de mekanismer betydelse i sammanhanget.är kart-Genomsom av att
lägga arbetsformermotiv, och attityder hos dessa individer det för-är
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plan beskrivakvalitativtmöjligt någrahoppningsvis att ett mer
fall verk-dessademokratins trotjänare, iytterligare arketyper av

utanför partiväsendet.samma
sådanastuderakritiskadenUrvalsprincipen är test: attgenomom

kvaliteterförväntakan vissa givnafall företeelse där sigmanav en
starktkvaliteter,förväntadefinner dessadenkan intei mån manman,

andra 0rd:funnits. Medförförståelseteoretiskaifrågasätta den som
utsträck-varierandeindivider, idessainte engagemangvarsensom

syften,politiskahar uttalatorganisationerinomning äger somrum
forskningendemokratiska egenskaper inomdeuppvisar som man

för-frivilligt deltar imedborgarnaförväntar skall uppkommasig när
finnsegenskapertroligt dessa iknappast någoneningslivet, detär att

dessaVidare:föreningsverksamhet heller. utsättaattgenomannan
granskning detför ingåendeföreteelsenfall förväntadeden ärenav

finnerverkligenmöjligtförhoppningsvis givet att provatt numan-
med-betydelsefullt vilkenföreteelsedenna någotsäga typ avom-

behovdemokratinborgare iär av.som
individernadedeindelning organisationstyper 19En somavgrov

folk-traditionellahuvudtyper:leder fram tillverksamma inomär tre
proteströrelser.socialaochlokala aktionsgrupperrörelser,

folkrörelserTraditionella

styrelsekicket välsvenskafolkrörelsernas roll dettraditionella iDe är
tidigare talat "organisations-Sverige"dokumenterad. När omman

folkrörel-de gamlafolkrörelsekulturen detsvenska justoch den är
människornasåsyftats. defrån 1800-tal Det mångaärsent somserna

demokratisk tillgångbetraktasdessai storsom ensomengagemang
beskrivits.det sätt som ovan

båda tradi-företräder degamla,respektivekvinnor,Två år2867
Rödarepresenterade urvaletfolkrörelser finns i Korsettionella som -

fallen hjälpabådaför ioch MotivetIOGT-NTO. är attengagemanget
väljerförra fallet Röda intervjupersonenandra. det KorsetI att

varför honförklaraombedsstadgar honRödacitera Korsets ärnärur
lidande,mänskligtoch förhindrahjälpaaktiv organisationen:i Att

deOch denvilka demänniskorhjälpa är. näroavsettutsatta yngre av
frågan vilketfår motivnykterhetsrörelsen,båda, representerarsom

hon:förharhon sitt engagemang svarar
roll,det spelar jagvärlden jagvill förändra Jag-Jag ävengöratttror om

beträffandelivstidförändrad värld under minfår upplevakanske inte en
läggerövertygad de jagändå timmarfrågorna.de här jagMen är attom
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det här spelar roll övertygad det blir bättreJag ärner attom om
det och knarkas mindre för barn fårDet strykamångaärsups som

foten grund föräldrarna fördet omkom-mångaärattav super, som
trafikeni grund alkoholpåverkan, fördet blirmångaärmer av som

missbrukare nr 31.

intervjupersoner kännerDessa alltså stark motivation i sittyttersten
hjälpa andra människor. har båda framträdandeDeattengagemang

positioner i sina och arbetarorganisationer hårt ideell basis. De-
delar vidare grundinställningen medborgare haratt man som en
moralisk skyldighet försig andra människor. Det våräratt engagera
skyldighet äldre kvinna undeross, lång tidatt engagera svarar en som

aktiv Rödavarit i lata, hon.Korset. AvsaknadenMen många är anser
skrämmande, hon. frågan det vik-Påär ärav engagemang menar om

människortigt samhällsfrågorsig i hon:att engagerar svarar
det klart. skulle det-Ja, människorVart bryddeintre sigär vägenta om

samhällsfrågorna skallVisst sig, detta hållerom man engagera men
förändras. bara självaInte också attityden attatt engagemanget utan

vad skiter detjag i. förr.Så inte Intervjupersonengörgrannen var
berättar händelser hontvå själv bevittnat under tid ochom som senare

illustrerar denna förändrade samhällsmoral. här händelsernaDe tvåsom
fick tänka: fostrarmig hur barn egentligen fårvåra ingenManatt

förrespekt det inte där dag. Och det härDet iär är äreget.som ens
handlar sig. jag klottrarSer ellernågon någotgörattom engagera som
och då bara förbijag jag inget samhällsansvar. finnsgår Sedan dettar
situationer då det våld med bildeni och inte nr 27.år törsman

Orsakerna till den bristande medborgarandan således finnastår iatt
människors lathet och allmänt moraliskt förfall.i Intervjuperso-ett

till denna dystra utveckling minskat samhällsenga-irotennen ser ett
avgörande omständighet den fostranEn medbor-ärgemang. att som

tidigare fått förinom ideellt folkrörelsearbete hagarna ramen anses
försvunnit. Människor intresserar allt högresig i grad enbart för den

livssituationen; andra.i Solidariteten där-vittraregna struntarman
med sönder samhället. försvagari demokratin,Detta hon.anser

liknande finns hos denEtt kvinnan. sedanHonsynsätt äryngre
engageradmånga år i IOGT-NTO. Redan blev hon14-åringär som

medlem nykterhetsrörelsen.i ställningstagande,Det berättarettvar
hon, föll naturligt eftersomsig hon hade behovsom attav enga-

sig till för andra och hon blev övertygadsättettgera nyttasom var
samhället skulle bli betydligt bättre droganvändningenattom om

minskade. här fråganhonSå det viktigt människorärsvarar attom
samhällsfrågor:sig iengagerar
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kommermed livet. längedet Såmeningenjag-Ja, nästan är atttror
finnasdetmänniskormed andra så måsteleva tillsammans gemen-nog

del-alladåOchvärderingar måsteregelverk, varaosv.normer,samma
högrerelativt. kanväldigt Detaktiga. Men utövasär enengagemang

förmågaefterverka 31.samhället. alla bör sin nreller lägre inivå Men

relationhar ingenemellertid såProblemet i vissaär grupperatt man
förödande.utanförskap, vilketkännerAlltförtill makten många. är

starktsjälv. harhennegäller dockutanförskap inte HonDetta ett
driftig, politisktsjälvsjälvförtroende, beskriver sigpolitiskt som

tankenlång tid innehar under varitintresserad och kunnig. Hon
samtidigtupplever partiernapolitiskt parti,sig i ett menatt engagera

stängda.alltförsom
iblandtill. kännerräckerlivkänner också mitt inte JagjagMen attatt-

jobba ideellt.viljaför skulle Närhinner jobba, jagjag inte manatt mer
ochideellt tim-jobbatoch timmarkalender 40tittar i sin 30att manser

konstigtdetdå inte såjobbet, inser år trött.är attatt manmanmar
hjärtat.ikännerhinner inte JagJag äta ett enormt engagemangsova, osv.

frågorna.med de härhelstjobba hur mycketskulle kunnaAlltså jag som
knäcker mig 31.möjligheterna nrDet är som

urvalet. intervjupersonerfinns hos fler i DestarkaDetta engagemang
idealisterdekapitel har detfokus dettai istår ärgemensamt attsom

kretsarändamål derasför detverkligen brinner engagemangsomsom
drivkraft fram vik-lyfts ocksåGenomgåendekring. som enen annan

socialadenför dettaförutsättning intensivatig gemen-engagemang:
denföljandeuttrycksorganisationen.skapen i Detta sätt nyssav

citerade eldsjälen:
det trivsamfaktor för mittväldigt viktig ärEn är att enengagemang- socialför detOchsocial miljö. ärattgemensamt tar enatt ansvarman

organisa-föreningar,miljö jag månganågotöppen,är oavsetttrorsom
sammanhangsocialtslutet nrväldigt lättblirdåligation, på. Manär ett

31.

till verksam-fall koppladdessabådaför iFormen ärengagemanget
folkrörelsearheteederligttraditionellt slag.hetsformer H ärytterstav

kvinnan.tillfällen hos denfleraåterkommer vid yngreterm somen
Även kallasbrukarvadbeskrivermed honsambandi att annarssom

hållaochdärkontakterförsöker knyta partier,för lobbyism: ivi vara
ellerlobbying,liteinformation ochföredrag, skicka så. fa rättare sagt

ocksåförekommerfolkrörelse"folkrörelsearbete.hederligt Termen
verksamhe-bedrivsbåda organisationernaden andra kvinnan.hos I
de bådadenriktlinjer,efter traditionella något yngre avsomten
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intervjupersonerna upplever delvis problematiskt. skulleHonsom
förn else, förinte minst anisationen ökadiärnag se en attY or g

utsträckning skall attrahera människor.yngre
härDen organisationen och dess struktur kan medvaritman om man-

detjag. däremot helt absurdaMen strukturer förståärett tag som att
och komma underfund med kommer30-åring och villt.ex.om man som

skullesig. då behövasDet kurs förbara lära signästanengagera atten
det. det härDet just vill försökajag motverkaär nr 31.

Såväl Rödas IOGT-NTO idérörelser:Korset det attityder,är ärsom
och värderingar hos medlemmarna ligger till grund förnormer som

Engberg riktas uppmärksamheten1986. Nuengagemanget mot en
helt kategori deorganisationer: lokala aktionsgrupperna därannan av
det medlemmarnas gemensamma intressen motive-ärsnarare som

engagemanget.rar

Lokala aktionsgrupper
Alltfler de politiskt intresserade medborgarna sig iav engagerar
lokala aktionsgrupper olika slag. Sammanlagt medborgare70 000av
beräknas sluteti 1990-talet aktiva förinom 3 700av vara ramen ca
lokala utvecklingsgrupper, byalag, intresseföreningar, sockengrupper,
framtidsgrupper Detta ha bidragit till för-etc. engagemang attanses

den lokala demokratin flerai avseenden. har sålundaDet hävdats,nya
kommunsammanläggningarna skapade i sinatt ett tomrum tursom

öppnade för revitalisering den lokala demokratin. Kulturgeo-en av
grafen Ulla Herlitz skriver i till Demokratiutred-rapporten annan
ningen:

politiskaDet lade självt.sig landsbygden ochPå mindreisystemet ner
tätorder skapades demokratiskt underskott, detett ett tomrum, utan att
fylldes med något Tomrum till för fyllas Också detärannat att
demokratiska kommer fyllas. för-Genom successivtomrummet att en
ändring kommunens administrativa område till allt enheter harstörreav

demokratiskt underskott Herlitz f..uppstått 1999, 414ett s.

nyckelord bakomEtt detta skall identitet.ärengagemang som se
resultat anknyterDetta till Herlitz slutsats: de har makt detisom

lokala territoriet saknar identitet detta,i hon, och samtidigtmenar
har de medborgare känner identitet inte makt.någonsom

Intervjupersonernas verifierar denna iakttagelse.resonemang
Endast det lokalai territoriet, där det finns möjlighet till överblick
och där föreliggerdet närhet olikai avseenden till besluten ochen -
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de. Demokratinmöjlig,identitetmänniskornamellan är menar-
perspektiv.lokaltbaseraddärför huvudsak Ettimåste ettvara

etablerade kanaler,traditionella ochnyckelord misstroär motannat
denpåtaglig hos alla,likainteminst partier. Misstroninte är men

medlockar inteform. någotfinns, eller Partiengagemangi annanen
dessa akti-docksida upplevs inteenstaka undantag. partiernasFrån
partiföre-kapitel tycksföregåendehot. iviteter Som settettsom

komplet-byalagenbetraktabenägnatrådarna att som ensnarare vara
det iförverkligande. återigenför folkviljansterande kanal Men är en

komplette-dennatänkerutsträckning sigbegränsad attytterst man
skallde partiaktivaenligtsker. partiernaring Det är varasom --

huvudrollsinnehavare.demokratins
lokala aktions-begreppetanvänderhär sammanhangetdetiNär

intresseföreningar verksamma isåväl byalagalltså somgrupper avses
tillvaratasyfte det vissdet lokala territoriet är att gruppsenvars

Spännvid-ellerexempelvis kön etnicitet.med avseendeintressen
gäller organisation.detdärför ganska betydandeden blir när typ av

sådana lokalaSammanlagt nio intervjupersoner representerar
aktionsgrupper.

stadsdelsföreningarBy- och

stadsdelsföreningarby- ochverksamma iintervjupersonerFyra är
Sörmjölelokaladet territoriet:allmäntsyfte det värnaär rentattvars

föreningen organiserarArbetssugenbyutvec/eling 28, nrnr 29; tre
Skarpnäck ochantal småbyar,byar och nr 33Bevaraettstora

för dessa intervjuper-StadsdelsföreningTomtebo 34. Gemensamtnr
lös-centralistiskaochcentralplaneringkritiskär synsoner en

självstyrelsemodell ilokalaidealet denningar, prövasär provsom
leda tilldecentralisering kanomfattandeEndastSvågadalen. atten

delta politiken,blir motiverade imedborgarna att man.menarmer
skäl heltdemokratimässigadeltagandeOch sådant varaett anses av

nödvändigt:
beslutenmöjligtmycketefter läggaskulle såMan sträva att ut avsom- frågor heltövergripandebehövs förRikspolitiken vissa stora

delege-de borde kunnalokala besluten,frågorna, deklart. de lokalaMen
kunnaByföreningen skulle någotmycket, mycket sätt taut mer.ras
bättremycketskulleför hel del saker. Dåöver ettansvaret manen
väldigtfattasdär beslutendemokratimigFör ärengagemang.

skall självabeslutenberörsmöjligt.långt detlokal Denivå så är avsom
med och besluta.vara
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Tj/c/eer medborgareI: Du inte sigär sämreatt man en om man engagerar

elakt uttryck,-a. Sämre faktiskt skyldigär ärett men man att engagera
sig. Men inte dålig medborgaremåste inteman vara en om man engage-

delsig. blyga ochEn fårinte. Det deär Mentörsrar acceptera.man som
direkt lata, dem tycker litejagär nr 28.sämre om

Det ingen tvekan dessa eldsjälar har respekterasvårtär attom att
oengagerade människor. uttrycker emellertid detta likaFå rakt som
föregående intervjuperson. kan inbjudaFrågan till avstånds-sägas ett
tagande direkt oengagerade människor sämresäga äratt attsvar —-
medborgare" har elitistisk och möjligen anti-demokratisk implika-en

Ävention. detta gäller det politiskt kor-om man attnu anser svara
rekt". tycker"Nej, jag då harinte inteär sämre,att man men man

klaga heller, intervjuperson finnsnr 34. Detratten tvåsägeratt en
förhållningssätt medborgare kan ha till samhället,man som menar en

roflanr Det33. mycket möjligtåt sa ochsigär attannan ena som
sedan leva helt isolerad från andra". andra tillsam-Det manärgott, att

med andra försöker kannågonting, trevligsågöramans trygg,man en
och bra tillvaro. enda dettaDet sig".sättet göra äratt att engagera

Vad här dubbelriktad vi-och-dom"-känsla hosärser prov en
del engagerade individer: sidan politikerå misstro ochen motena en

maktetablissemang, andra sidan uppenbartå regeli kamou-ett men
flerat förakt för den enligt deras alltför utbreddamening införapatin
samhällsfrågor. båda fallen handlar det vi-och-dom-per-I ettom
spektiv, där vi det goda. gäller de båda folkrörel-Detrepresenterar
seaktivister inledningsvis stiftade bekantskap med, det gäller dessa
lokalaktivister och det gäller skall desnartsom se som engage-- -

sig inom för olika proteströrelser. det tydligtAtt sättrat ramen ett
finns och domvi förutsättningarna för identifika-görett ett att

goda.tion erbjuder därmedEngagemanget någonting socialtär
meningsskapande. Tydligast misstron de ochpassivaär mot oengage-
rade. sådant beteende förstår heltEtt enkelt detinte, striderman mot
deras referensramar. Eldsjälarna vill dock regeli inte skryta medegna
sina insatser, de alldeles definitivt tillfredsställda medäregna men
dessa. sina eldsjälarnaI i organisationerna demokratinsögon äregna
trotjänare likai minst hög grad de partiaktiva Förmodligenär.som

eftersom dem politikernasmånga misstrormer, av engagemangsmo-
tiv. politiker allmänhetMånga drivsi starka karriärinstink-tror att av
ter.

Arbetsmetoderna skiljer mellansig intervjupersonerna inom
denna kategori. Medan några organisationer orienteradeär motmer

samarbeta med de politiker och företrädertjänstemän kom-att som
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förra fallet kankonfrontationsinriktade; detandra iär enmunen mer
förhandlingsstra-ochsamarbets-resultatinriktad pragmantism, en

medianpassadhandlar det däremotdeturskiljas, itegi, om ensenare
opinionsbildningsstrategi.

hjälp detmedia tillmänniskor såntinteNej, såna ärär att tar om- bjuderpressmeddelanden ochskickarfungerar.inte Däremot utsom
har studiegrupper,Alltsåoch skall belysas.media saker tingin när om

tillbygden, inteskall skrivavill de gåreller ut pres-att menomom
villkonfrontation,hapåtryckningsmedel villVi inte utansen som .mellan allaha samverkan 29.nr

honnyckelordet hos denna intervjuperson.alltså NärSamverkan är
utvecklar hon debetyder för hennedemokratidiskuterar vad norma-

samarbetsstrategin:impliaktionernativa av
lösningfram tillbyagemenskapen diskuterar-I somgemensamoss en

för folkDemokratidet migoch det styrkan ialla, ärär attgagnar
gällerdet endasamverkanmöjlighet meninghar sin ärsägaatt som

då blirbörja slåss,inteskall komma Det gårnågonstans. attom man
med demokrati.det Därmeningenöverkörd. inteDet ärär somman

chansmänniskor skall hatill tals. Allamänniskor kommaskall alla en
skall lösa detoch sedansin meningsäga gemensamt, genom sam-att man

politiker-till det minskandekonfrontation. Orsakenverkan, inte genom
får användafotfolket,lyssnar jagpolitikerförtroendet inteär att om

därfinns lägre varjenivådet uttrycket ...Det största engagemanget
och förutvecklingför liv,får sitt sinmänniska egetta egenmer ansvar

utvecklingeller kvarteretsbygdens, byns nr 29.

tänkas:uttalande kan svårligenföljandekontrasttydligareEn än

massmediabryr Detvanlig sketen demonstration sig inteEn om.-
spektakulärt nr 33.någotmåste vara mer

proteströrelseSkarpnäck, iaktiv iIntervjupersonen Bevaraär enen
nedskärningarna.kommunaladeStockholmsförort kämpar motsom

spektakulärahar fleraomfattande namninsamlingarfleraFörutom
stadsdelsnämndensmedgenomförts sambandaktioner i öppna

slogsammanträdet; dennaunder ibars likkista ingångEnmöten. en
hur nämndenför illustreraantal spikar sättagerat ettattettman

Vidför stadsdelen.nackdeluppfattade tillaktionsgruppen varasom
vif-sammanträdesbordet ochtillfälle hoppadeett annat man upp

inkalla-Skarpnäck" Polisenfanor det stodtade med på.Bevarasom
politikerna ivilket enligt vittnardes, intervjupersonen nämn-attom
uppmärksammadeyttrandefriheten.respekterarden Deninte mest

Stock-borgerligaefter den majoriteten igenomfördesaktionen att
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holms Stadshus beslutat sänka skatten med Intervju-40 öre.attom
berättar:personen

här nedskärningarnaDe stämdesenaste med skatte-nästan öret-
sänkningen. kom betalar tillbakaDå inleddeVipengarnaatt
kampanjen med betala tillbaka samtidigt40-öringar lämnadeatt som

namnlistor till Cederschiöld. trodde bara skulle kommaHanöver att
och lämna namnlistorna. ringde till ochTV baraMen inteöver attsa
skulle lämna namnlistorna också betala tillbaka växladeViutan pengarna.

kronor sedan borti 50-öringar, bara för000 50-öringar1 tvåtog att
de skulle det lite Sedan kom dit medsvårare. säck vistoren som
slängde bordet och det här återbetalning den sänktaärattupp sa en av
skatten.

det harI Var pengar: era egna

Sedan har fått—a. postgironummer, internnummer Stadshu-itag
delar till alla Skarpnäck.i kan de skicka detDär lättin, ärset, utsom

räkna det månaden.i tänkte det här kan bliDå50är spännatt ut, attca
förproblem dem politikerna Stadshuseti redovisa de härett att peng-

nr 33arna

Intervjupersonen pekar hansi anmärkningsvärt demo-ögonett
kratiproblem relaterat till med stadsdelsnämnder.är systemetsom

finner det stötande stadsdelsnämndernasHan politiskaatt samman-
sättning avspeglar valresultatetinte stadsdelen.i fol/eviljaDen som
genomförs den finns Medan finnsdet borgerliginne i stan.ar som
majoritet Stadshuset deti kompakt vänstermajoritet i denär en egna
stadsdelen.

Den sista intervjupersonen denna kategorii verksamnr 34 iär
Tomtebo Stadsdelsförening i välmående medelklass-Umeå. Det är en
dominerad stadsdel intervjupersonen beskrivs Umeåssom av som
lilla guldfågel. Strategin påverka utnyttjaär att attgenom person-
kontakter: jobbar valdigt mycket enskildavi tjänsteman på U med’mot
kommun fall har ocksånågot de goda relationernaI utnyttjatman.

föreningeni harnågra med journalister.vissa Föreningen hasägssom
framgångsrikvarit det gäller tillvarata stadsdelens intressen:när att

det lam gehör för krav". sin ungdom dennavåra I inter-är att var
vjuperson aktiv politiskti ungdomsförbund och därför, enligtärett

bedömning, väl förtrogen med de och oskrivna spelreg-egen normer
ler präglar det politiska livet. partipolitisktEttsom engagemang
framstår dagensi läge emellertid avlägset, hon. Spelet iytterst säger
politiken avskräcker. Onödiga läsningar och brist förnuftsunt
kännetecknar det politiska arbetet alltföri hög utsträckning. Hon
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poli-fått hennetidenförstå vad igånghasig svårtsäger att som en
varför detdethonSkrattande konstaterartiskt aktiv. attatt varnog

pojkar.så snygga

Lokala protestgrupper

påtryckningsgrupperlokalaaktiva iintervjupersonerTre är av mer
bildatshar iaktuellakaraktär; deavgränsadochtemporär grupperna

trafikplaner.motarbetasyfte att
proteströrelsebildadesSkårgårdsföreningochDelta-Umeå som en

raktBottniabanans.k.förslag dra denBanverkets sättettattmot
intervju-Umeåälvsdeltat.för tvåDeförändringarinnebar storasom

ochföreningdenna 26verksamma i nr 25är menarpersoner som
dålig lösningbedömning,enligt derassakdetförutom iatt en,att Var

kändedrabbade sigstötande. Dedemokratiskadenså processenvar
Kännetecknandeföreningen.tillanslöt sigöverkörda. 800 personer

allaaktivisterna påde bådaenligtmedlemmarför dessa är atten av
vill dockandrafrågan Denhar i 25.egenintresse nrnågot sått ett

otroligt på Europas"detperspektivet:vidga övergreppår ett norra
ochdeltat på minBåde ideltaområde. påövergrepp naturenstörsta ett

borde idrabbadede direktnårbaro där nr 26. Men utöver som-
fri-deltatocksåfritidshus där Umeåsområdet eller har störstaär-

människor barasäkertsommardag detvanligtidsområde. 2 000En år
människordärför lättdeltat.delen Detdeni är attattövre av

26.signrengagera
förfått gehör sittharframgångsrik.har varit ManFöreningen

utredas ochskallbansträckningfler alternativkrav attän ettatt
förmöjlighetberedasskallfärdigutredningendärefterdet ärnär ——-

har varitAktivitetenmening.sinmedborgarna något sägasättatt
politiskade partierna,påtryckningaromfattande:mycket mot

mobiliseringflygbladsutdelning,namninsamlingar,offentliga möten,
Samti-medieropinionsbildning viavetenskaplig kompetens, etc.av

Hal-vidskandalenuppmärksammadedraghjälp denhadedigt avman
medvind"den 25.landsåsen, nrgav

projektfrån dettaharbådadessa intervjupersonerErfarenheterna
Å framgångsrika och uppnåttde alltså varitsidan harblandade.är ena

uttrycker sighärfler alternativ.utredning Sådelmålviktigtett av
båda aktivisterna:deen av

och vispersonlighetsutvecklande mångahar varit sättDet att- plan.stärkande många Manhärsig Enormtså tarengagera
ändra mittkantänker "jagandra situationer.med det Manisig massa
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liv kan bytajag jobb flytta".9 9 jag kan Alltså, det blirs J mycket vidare, , kan påverka någonting.när När ringatörstrorvyer attman man man
KS-ordföranden och vad tycker stället föri barasägaupp man att ta

och gnälla nr 25.emot

Å andra sidan hon också demokratins brister blivit uppda-attmenar
gade:

Demokrati betyder folk skall bildagräsrotsnivå sigävenatt en-
uppfattning, tycka och kunna påverka. baraDet inte kravär ett
människor de skall ställning. Det också krav domäratt ta ett att
skall ha chans ställning folk har politiker ochtröttnatatt taen att
blivit soffliggare beror de inte de har beslutanderättnågonatt tror att
nr 25.

kämpar förE4—gmppen E4:an skallinte sträckaUmeå sigatt genom
Röbäcksslätten Sveriges jordbruksslätter. Arbetetöver störstaen av-

har framgångsrikt.varit Regeringen nyligen E4-gruppen irättgav
dess kritik Vägverkets ekonomiska och miljömässiga beräk-mot
ningar. Aktionsgruppen har framförallt påtryckningaragerat genom

centrala beslutsfattare, har också organiserat namnin-gentemot men
samlingar och dylikt. har också fåttMan positiv uppmärksamhet i
medierna.

Gruppens har träffat flera olika jordbruks- ochrepresentanter
kommunikationsministrar, generaldirektörer,två vägdirektörertvå -"dom har ständigt bearbetade, förklararvarit de drivande ien av grup-

det räcker medMen inte bara trycka han.på, Manpen. att menar
bristermåste Visa finns handläggningeni frågan. Sådanasom av

brister finns regel,i han, och de kan eller mindre bety-anser vara mer
delsefulla. detFinns formellainte eller andra bristernågra kanman
rikta uppmärksamheten däremot chanslös, han.är Hanmot trorman
har döljasvårt sin cynism han det saknar betydelsepåstårnäratt att
huruvida det finns folkligstark opinion.en

Du föringet enbart inte tyckermånga sak. enkeltSåstoppar att om en-
det inte, det enda kan. . den Vägverketsär plan ärva stoppasom att.det föreligger brister själva planen,i tekniska alltsågrejor nr 35.

Konflikterna mellan sidan aktionsgruppenså och andra sidanåena
kommunens och Vägverkets företrädare har omfattande.varit De
ansvariga politikerna har enligt intervjuperson varit aktiv ien som
aktionsgruppen nr visat35 monumental bristnärmastprov en

lyhördhet. kommunalrådEtt vid hapåstås detmöteett sagt att
här sådant skötervi kommunalinternt förvaltning,inom det harär som
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inställning till dennamed Intervjupersonensfolket göra.ingenting att
fördömande:naturligtvisattityd är

politiskinställningen, detmed den någotmåste-Jag vara avmenar,
har direktfolk. då Dukanharakiri. inte JagDet än retaannat menar,

förbannatförväntar skall likDigomyndigförklarat allihop Du röstasom
behöver lyssna,intedemonstrativt visarDig. så att manmanom

politik egentligenhålla med 35.fan nrdå har ingen rätt attman

frågan,förklarar det prestige ide drivande gåttiEn attgruppenav
alternativabefarar detolyckligt.djuptvilket Han väg-attses som

kommerframarbetats intesträckningsförslag inom attgruppensom
utredas:

haruttrycka saken någotinteDet går sätt änannat attattnog- roligtglänsa och haSkulle briljera ellerhelt enkelt.vunnit. Det såär
saltfruktansvärt mycket i Dådet skulle såren.med dem, så strösäga,att

det.idet prestigegår ännu mer

Är det detiprestigeI:

helaslårsådant här litetförtacka det Jag-Ja, amatörgängatt ettmenar,
högav-fruktansvärt sitterfingrarna, det pinsamt. Därexpertisen är

detjobbat med det här Vihar i tiofolk heltid, år.lönat tarsom
demstunder, och slår nr 35.kvällstid, lediga Det är grymtva,

formerolikaprincipiellt planIntervjupersonen ett omresonerar
får lättdetta slagpåverkansstrategier. Protestgrupper avavav

utvecklingsfientliga, katego-samlingskäl karaktäreninsedda av en
frågafall han det varitinteriska nej-sägare. I E4-gruppens attmenar

ochtrafikproblemen lösasbetonardet. måsteHan attatt grup-om
alltsåvägsträckning. har inteförslagutarbetat Manett egetpen

han.understrykerbara kämpat någonting,mot
för eller kämpar-ifall kämparhur detberorDet emot.manman ser-

då kämparpåverkakan Dulänge något,Duså DuDet såär attatt tror
märkerdärhar Duför dåregel någonting. Du gåtti Men över gränsen

faktiskt enbartlyssna, dåhär har aldrig tänkt Dumåsteattatt man
kämpa nr 35.emot

föreningsli-forskarna tillskriver idemokrativärdenDe engagemang
reguljär karak-sammanslutningarframför allt gällabrukar mervet av
känneteckenkapitalets främstasocialavärde tillit detEtttär. som --

iverksamheten.långsiktighethävdas det, Justförutsätter, vissen
sammanhåll-upprepadefrågadet mötenäratt genererasomgenom

aktionsgruppergruppmedlemmarna.mellanoch solidaritet Dening
har emellertiduppmärksammats varithär temporära samman-som
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slutningar. Inriktningen har konkretvarit och avgränsad: att stoppa
Ändåtrafikplaner. kan konstatera flera de demokrativär-attman av

den forskningeninom brukar tillskriva organisationersom man upp-
kommit. gäller det politiskaDet inte minst självförtroendet. med-De
borgare fokus för denna framställningstått i har inte visssom utan-
förvåning upptäckt det faktiskt påverka. erfaren-går Dessaatt att-
heter beskrivs stärkande och personligbetsutvecklande.enormtsom

Stödföreningar

somalisk flykting aktivEn Somaliska föreningeni Umeä.i Hanär är
akademiker och arbetar lärare, och förstamotiverar handi sittsom

med han vill motarbeta den diskrimineringattengagemang av soma-
lier han förekommer. Samtidigt vill han bistå sina lands-som menar

med råd och stöd olika Eftersom föreningeni situationer. base-män
sig kan den betecknasetnicitet identitetsrörelse Eng-rar som en

berg framfördock1986. Föreningen allt intresseförening.är en
somaliska flyktingar har placeratsMånga i och dä, blevUmeå vinär

tycktesä många, skalle behöva föreningjag kanviatt starta en som
hjälpa barn och äldrevära Alla somalier stadennr i medlem-17. är

Föreningen har minst sammankomster månaden;två i dessamar.
beskrivs välbesökta. viktig del verksamhetenEn i denutgörssom av
sociala denne intervjupersonFör någon-ärsamvaron. engagemang

självklart:ting

Yj/ckerI: Du medborgare inte sigär sämreatt man en om man engagerar

det tycker faktiskt, eftersom-Ja, jag det påverkar liv Utanens
kan inte utveckla sig människa heller, och inteengagemang man som

utveckla land.sitt detEngagemang, människorna behövernågot nrär
17.

kvinnlig22-årigEn universitetsstudent engagerad kvinnojoureniär
Alla Stockholm.Kvinnors villHas föri insats kvinnorHon göra en

för misshandel. främsta uppgiften hjälpaDen kvin-ärutsattssom att
akutai situationer, organisationen deltar debatten ochiävennor men

bedriver intensiv påtryckningsverksamhet politikergentemot
olika nivåer. jättemycket kunnaDet hjälpa människor. Detattger
känns jättebra, förklarar hon:

känns väldigt bra kunnaDet för andra. Iblandnågonting sågöraatt-
känns det det blir väldigt självcentrerat pluggar. villeJagnärattsom man

förnågonting också.någon de här kvinnorna, de väl-Förgöra ärannan
digt utsatta.
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kanDu Du någontingI Känner göraatt

väldigt frustre-det tycker faktiskt. blirjag Många gånger så-Ja, man
lämnarrad, då det misshandlade kvinnor aldrig sinamångaärt.ex. som

räddar samtidigtdet slutar med de blir mördade. Menmän attutan
harlivet flera. Och har lyckats med det bra. inteså Jagären,man

med deväldigt mycket de hittills harjaggjort så ännu, pratatmen som
fallhar hjälpt lite allaijag 32.nrnog

Även för denna självklart.någontingintervjuperson är engagemang
politiskt hon samhäl-ha starktsig intresse,Hon attettuppger anser

förändras avseenden och känner behovlet behöver radi atten av
frågan varför poli-medverka till detta. hon inte sig iPå ettengagerar

hon:tiskt parti svarar
här enskild fråga, verkli-lättare sig iDet såär att som manengagera en-

för. olitik skullebrinner ätteintresserada asåMen är lg no ggen Jg J av P
kunna tänka också 32att ett artig en gagera m1g 1 P nrmi .

Sociala proteströrelser
för det politiskaKännetecknande tid sigvår är engagemanget taratt

former sällan lösliga, informellahelt det handlar inte nät-omnya -
ofta karaktär,verk, deltagare har ambitioner temporärytterstvars av

finns ligger till grunddär det ändå identitetgemensam sommen en
åsyftarför social rörelse sådan strukturer.Begreppetengagemanget.

Ibland har också begreppet sociala rörelser Engagemang,använts.nya
försö-och identitet de centrala nyckelorden närärprotest mest man

ker karakterisera de individer deltar dessa rörelseri Dianisom
1992.

Åtta aktiva sammanslutningar här klassi-intervjupersoner iär som
frontficerats sociala proteströrelser: Antisexistis/e ochnr 18, 19som

Fältbiologerna nr 21, Greenpeace nr 24, Kampanjgrappen20, mot
Antirasistiskt nätverk Nordiska samfundetMcDonalds 22, nr 23,nr

plågsamma djurförsök 30.nrmot
fall den äldstaindivider samtliga ganskaiDessa nr 19är unga -

för målsätt-och genomgående de engagerade deintensivtår27är är-
för. Genomgående detderas sammanslutningar verkarningar ärsom

fastockså universella och globala mål verkar för, det lokalai ter-man
ha devisen tänk globalt, lokalt".tycksritoriet. Man anammat agera

urvalet målet exempelvisde båda miljöaktivisterna iFör är atten av
rädda världen nr 24.

Vidare det redan vid första anblick slåendeär att notera enen

157



ALTERNATIVT7 POLITISKT ENGAGEMANG

nämligen det mediala arbetssättet. Ennämnare,annan gemensam
huvudstrategi för dessa proteströrelser fallsamtliga med hjälpiär att

eller mindre spektakulära aktioner fånga mediernas uppmärk-av mer
samhet och det budskapetmed till deviset nå männis-mångaut
korna. opinionsbildningmed vill målDet sinauppnåär man

Vad förpåtagligt dessa individer det utomordentligtär ärsom
starka lexikalisk kan genomgående talameningIengagemanget. man

militanta aktivister den samtliga stridbara, pole-i meningen ärattom
miska och målmedvetna. tvekar strid förinteDeytterst att taom

målsättningar.sina politiska har ocksåDet iengagemanget extremt
utsträckning grund anti-etablissemangsperception.sin istor en

Inställningen till arbetsmetoderna skiljer docksig princi-ett
piellt betydelsefullt Medan bereddanågra minsta tvi-sätt. är att utan
vel utanför de förråmärken lagen målsätt-nå sinaattsom anger

andra skall överskrida lagen.ningar, inte Vissa,attanser man som
personligen kan tänka användainte sig sådana metoder, har ändåatt

för dem länge detviss sympati våldsamma metoderinteså ären som
åsamkar skador människor och egendom. dennajustDet är
punkt skillnaderna mellan de olika sammanslutningarna sigsom ger
till känna. fall kan tala /adgmilitanta aktionsgruppenI några man om
den de aktiva stridbara och bereddameningen äratt ytterst att utan

tvekan överskrida det rättsligt sanktionerade fältetminsta i sina strä-
vanden det exempelvis innebär egendom skadas. Iäven attom-

fall, där huvudsakligenövriga lagens råmärken,inomman opererar
kan tänka överskridai princip sig dessa, handlar det låg-attmen om

militanta aktionsgrupper.

Högmilitanta aktionsgrupper

McDonalds liksom frontAnti-sexistiskKampanjgmppen ärmot en
hemlig sammanslutning arbetar informellt och nätverksmäs-som

formaliserad följaktligensigt. organisation existerar iIngen något av
fallen; principiellt plan förkastas också båda organisationer-ett av

fundamentaltanken sådan. utgångspunktEnrepresentanternas en
nämligen undvika hierarki, vilket formellisvårtär att anses en orga-

nisation. leder till oligarki, hävdade Robert MichelsOrganisation i ett
samhällsvetenskapens verkligt klassiska arbeten början dettaiav av

sekel Michels individer refererar förvissoDessa inte1915.1983
till Michels föri sina platti argumenteringenresonemang, men en
och informell organisationsstruktur uttrycker de sig sättett som

de Michelskännare högsta klass. väljaAtt representantervore av
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meningslöst; ögonblick folket detta harsålunda i göranses samma
följer starkfolket för ifrån makten. ocksålämnat sig Däravgott en

samhällets form demokrati.det existerandeaversion Dagensmot av
fördöms kategoriskt. handlar baraparlamentariska demokrati" Det

skendemokrati, menar man.om
hierarki, och huvudundvika ochtoppstyrningEn översträvan att

finnsarbeta informellt och nätverksinriktat, också inomtaget att
konse-Till del detta allt dömaövriga är attprotestgrupper. stor enav

bär dessakvens det människor organisationer.äratt unga som uppav
finnadet bör ha möjlighetOm någonstansär post-att provman

rimligen dennamoderna, anti-auktoritära värderingar bör det ivara
sammanslutningar.typ av

förarbetsmetoderna såvälDock skiljer alltså karaktärensig
fråndel de ianti-sexisternas övriga protestgruppernaVeganernas som

valeturvalet. Eller kan motiveringensäga att av avsnarare man
arbetsmetoder skiljer de högmilitanta från de lågmilitanta aktions-ut

starktArbetsmetoderna de förra fallen prägladei är ettgrupperna. av
utanförskap. fyrasamhällshat och tydligt inslag intervjuper-Deett av

uttryckerverksamma dessa sammanslutningar iinomärsoner som
förutsättningarsamtliga fall stark avsky samhället. ingaDemot ser

för existerandegehör för målsättningar desina inomatt ramen
samhällsstrukturerna. resultat de använda vadFör nå måsteatt som

dockför utomparlamentariska metoder". metoderkallas Dessa är
långtifrån harmlösa. finns tydliga inslag illegala metoderdet iAtt av

tillför demderas verksamhet upplevs helt naturligt. "Lagarna ar som
det, hon ombedskvinna motivera sin27-årigpåtjänar säger nären

existerandedeinställning till civil olydnad.positiva tjänarDe som
bådeexploateringlagarna hon, människor påtjänarär, avmenar som

-företagare, över/class, medelklass,människor och djur tjänste-övre typ
legitimerar illegaladetta samhällshatDetmän" nr 19. är meto-som

der. ytterligare exempel:tvåHär är

kännsundviker själva begrepper civil olydnad. Det-Jag gärna att...som
kvarenligt definition tänker plogbillsaktivistermin jagså stannarsom

straff. förståelse förbrottsplatsen och harsitt jag ingenDet övertar
straff,och dethuvud dom kvar sittDet gör tataget. att stannagenom

dag har, de lagarkänns de erkänner det iatt systemmer som som
efter skulle kunnahar det samhället aldrigjag uppnås. . strävar genom. eftersomparlamentarisk demokrati, det bygger representation nr

20.

uttryck för politisk ståndpunkt.tycker brottslighet-Jag äratt ett en

handlingvilket sammanhang brott politiskI: I a"r en
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det beror stjäl, bankerinbrott ellerpå. Att-Ja, rånargör är ettman
uttryck för respekterar samhällets stöldinte lagar kanatt man vara

politiskt kampmedel.ett

Vad tycker civil olydnadDuI . om

tycker legitimerat lagarna har skapats, ochDet jag är använts-
används överklassen kriminalisera underklassens ställ-sättett attav som
ning nr 22.

fallsamtliga denna kategorii ingår iDet är unga personer som av
högmilitanta aktivister. dock alldeles för enkelt avfärda detDet är att
starka för oförstånd".uttryck "ungdomligt Enengagemanget ettsom

dessa individer framhållits medvetenhetenOchår.27ärav som om
vad hög. också beredd betala högt pris,Mangör är är att ettman om

skulle fårbehövas. ganska mycketså utståMan repression om man
ifrågasätter det sam/calle bar, konstaterar demvi nr 18.en av

Låg-militanta aktionsgrupper

Även de verksamma miljörörelsenintervjupersoner inomär ärsom
beredda överskrida de råmärken lagen kamp förangeri sinatt som

fred har också skett; båda efterhar åtalats ha delta-Sånr 24.grön att
uppmärksammad aktiongit i skogsbolag avverkademot etten som

orörd skog, urskog, till karaktärenintill- naturs/eoginte nrnästmen
21.

Såväl Fältbiologerna aktioner detsigGreenpeace ägnarsom av
slag de högmilitanta förakta:aktivisterna civilsigsom en av uppger
olydnad där straff och därigenomsitt visartar att accepte-man man

samhällets lagstiftning. försådant agerande framstod denEttrar
citerade intervjupersonen meningslöst, kontrapro-rentavovan som

duktivt och med det enligt honom bidrog till legitimera dei att att
existerande maktstrukturerna. naturligtvis miljöak-inteSå resonerar

själva. dem aktionerna högsta grad meningsfulla.tivisterna iFör Såär
meningsfulla, de beredda hårda straff för sinaärrentav, att att ta
aktioner:

absolut de skogsbolaget sambandångrar mig inte i-jag även om som
med avverkningen de miljon. Och detsäger stämmerattnu oss en

dom. Jaha, det fårmycket då väl levajag existens-så sågör är pengar
förminimum livet skratt. det lugnt, då kan jagDå är göraresten av

hur aktioner fortsättningenhelstmånga i nr 21.som
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de engagerade deintervjupersoner iåtta någonIngen ärav som av
proteströrelserna ställer avvisande till olydnadsociala civilsig annat
fallet från honomdet då dem avstånd den enligtiän tog urvatt-en av

formen frivilligtnade civil olydnad innebär sittatt tarav som man
Ävenstraff. den verksam lokalavdelningenintervjuperson iärsom

den förhållande till proteströrelser tämligen konventio-i övrigaav
Nordiska samfundet plågsamma djurförsöknella 23-årigmot stu-en-

dent ställer till civil olydnad. stadgarna hennesTrotssig positiv iatt-
förbjuderuttryckligen detta:organisation

Nordiska samfundet använder det fårDet ingenting sigär som av, man-
det blir utesluten.inte Gör i NSMPD:s Mengöra. man namn man som

fenomen helt det helt klart avstånd.jag inte inte jagsåår är att tar
olydnad, fallganska begrepp, vad civil i vissaDet svårtär ärett som men

härtycker det bra. plogbillsrörelsen,jag Om tittar Denär t.ex.man
tillkända aktionen JAS-planet. helt icke-våld. iDet Domär sägermot

förväg, dom skall området. väl mediagrej,innan in Det är mest en
straff. finnsplus dom och tycker detsitt jag inteDetatt stannar tar

helst problematik bra arbetanågot Det nr 30.är sättett attsom

högmilitanta och lågmilitanta aktivis-Demarkationskriteriet mellan
tycks således vilken civil olydnad deti ärtypter synen somav

fråga införlänge det endast fråga demonstrera medi-Så är attom. om
fulltdet harmlös och grunden acceptabel metod, enligt deiärerna en

det mediagrej, dvs. syftet enbartjustPoängen ärär är attattsenare. en
uppmärksamhet. ögonblick medierna finner aktio-Iatt samma

blir de således de högmilitantaointressanta ointressanta. Förnerna
aktivisterna saken annorlunda. väcka medialsig Förutom attter upp-
märksamhet finner dessa, drivna de hat, också moti-sig sittärsom av
verade tillgripa våldsamma metoder, syftar till för-att attmer som

egendom och andra sabotera verksamheten för demstöra sätt som
riktaraktionerna sig mot.

finns hosockså deni princip intervju-Detta synsätt representerat
verksam Anti-rasistiskt nätverkinom organisationenärperson som

Skall bekämpa avseendenrasism i vissanr 23. måsteman man vara
beredd spela villkor, hon. det dettarasisternas iAtt ävenatt menar
fall handlar starka råder tvekanpassioner ingenom om:

skall plats samhället ned deras plakatuppsätt-inte i Vi riverDe . .- .kontakt med affärer säljer skivor ochningar Vi sånt... ärtar som som
rasistiska, och och dem och och detpåminner igengår attom orn om
skall har med de här aktio-inte inte varit någon... Jaggöra avman

där och håller efteranti-rasister igår öppnagäng ögonenruntnerna
de med har berättat fått killarrasister varit att tagmen som man

161



ALTERNATIVT7 POLITISKT ENGAGEMANG

bar har plakat ochgärning, i rasismensså såntsäga,att sattsom upp
syfte, och verkligen diskuterat med honom och skrämt honomupp
ordentligt nr 23.

betydelsefull skillnad mellan och exempelvisanti-rasisternasEn
veganrörelsens verksamhet bara den förra, vad gällerinte sittär att
syfte, har stöd betydligt bredare också offici-deni opinion, iutanen
ella politiken. vad därförToleransnivån gäller arbetsmetoderna är
högre det gäller sådan verksamhet. veganaktivist skulleOmnär en en
skrämt köttätare ordentligt", eller köttätare intesagt attenupp
skall plats samhället", eller bara med nedi nöjt sig rivaatt annonser

charkuterivaror eller vid upprepade tillfällen ha tillgåttatt runtom
charkuterihandlare och dem detuppmärksamma högstgjort äratt
olämpligt sälja köttprodukter, skulle rimligen detta väckt starkaatt
reaktioner.

Låg tilltro till det politiska systemet

samtliga proteströrelser den sådanorganisationen -iI månär en
bestäm-genomsyrad icke-hicrarkiskexisterar Ingensträvan.av en-

fårhar ledare, alla för det skall händaVi inga något,ta attmer. ansvar
förklarar den fältbiologen har19-årige diame-nr 21. Greenpeace en
tralt annorlunda modell, den präglad anti-auktori-även ärmen av en

grundsyn: demokratisk ända beslu-Vi inte organisation,tär är en men
tillsammans saker och nyckel-Organisationensvi ting nr 24.tar om

ord frivillig/Jet: de medlemmar deltar aktionerna väljeriär som
naturligtvis själva de vill Framförallt handlardet. detgöraom om en
resultatorienterad Demokrati för tillmig någotsträvan. är att som

bra tycker har demokrati idagnågon. . jag inte vi nr 24. Detär .
viktiga alltså resultatet, formen för hur beslut fattas.är änsnarare

nuvarande politiska det avseendet dysfunk-iDet systemet anses vara
uppfattastionellt. byråkratiskt och krångligtDet -ingentingsom

binder.

jobbar väldigt konstigt och allt skall väl-partiernaDe såsätt,ett ta-
digt lång tid, det skall olika vill skalligenom i sessionergås Jag att...osv.

kunna påverka skall det villnågonting, så gång. Jaggöraman man en
kunna resultat snabbt, dra tiden mycketinte Det ärett utse
snack och liten verkstad. tycker de borde alla gifter,Jag t.ex. att stoppa

fruktansvärt viktigt. det de deinte,något Menär gör sägerutansom
får framsaker det väl hålla till då.jo, ni år nr 24.2010som
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hosTilltron till det demokratiska är även samt-stemet tterst gsy y
Åter-proteströrelser.liga verksammau c aråtta ärintervjupersoner som 1

begreppet parlamentarismen styggelse:igen någotär enav
parlamentarismen huvud inteinte Jag-Jag över taget. trortror —

tycker det blir väldigt hierarkiskt ochså Män-Jag toppstyrt.systemet.
får till och kan påverka beslutniskor inteingenting säga röratt somom

dem nr 21.

parlamentarismen tycksstatsrättsliga benämningenDet av vara
förför kodordokänd de intervjuade; begreppet har karaktären ettav

kor-det existerande politiska upplevsDettasystemet. system som
kännetecken dagensirritationEtt överär attrupt. gemensamt en

icke-responsivt och ståndparlamentariska är att ettsystem ur
effektivt frågorhantera de intervjupersonerna.sätt som engagerar

handlingskraft:det problemet tycks avsaknadenMen största vara av
mycket snack och liten verkstad", dem uttryckerDet är som en av

byråkratiska kvarnarna maler långsamt,saken nr. De24. menar
för Allt skall tid. dessa avseendenalldeles långsamt. sån Ita enman,

denna kritik det demokratiska institutionerpåminner mot systemets
fascistiskaden de auktoritära, och nazistiska strömningarnaom som

politiskaformulerade mellankrigstidens nuvarandei DetEuropa.
därförkunna lösa de problemen, ochinte svårasystemet ansesanses

det legitimt saken händer själva målet med deiatt tavara egna —
genomför överordnat det formmåssiga.aktioner ärman

understryker betydelse /eommaintervjupersonerDessa Mtattav
hög-till människor opinionsbildningen bara det blirintei så att

utbildade människor högt samhdlispyramiden och dis-sitter iuppsom
andras problem opinionsbild-kuterar kring nr 19. Det är genom

försöker förändra samhället. framgångsrik opinions-ning Enman
förutsätter, framhåller medial uppmärksamhet.bildning man,

därför spektakulära aktionermed hjälpStrategin sågår ut att av
tveksamhet finns dockuppmärksamhet möjligt. vissEnstor som

de högmilitanta rörel-inför denna aktivisternastrategi. iEn av en av
inför mediekontakter:känna alltmer tveksamhetsigserna uppger

tid känner vill undvika all kontakt medjaggår jagJu attmer som-
för budskapmedier huvud skall såvårtJagöver taget. tror att att ut

för propaganda.skapa medier och medier, spridamåste attnya egna
för dedet bara clowner media tjänarFör är är gängettsom somnu

mycket skriva nr 20.attpengar om

fyra denna kategori uttryckerSamtliga de intervjupersoner i somav
framgått det politiska talastark misstro systemet; attgentemoten
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politikerförakt definitivt relevant dessa fall. gälleri Misstronårom
framgått också den "parlamentariska demokratin:som

förDemokrati bli härskadmig just inte nr 18.är överatt—

parlamentarismen hot demokratin,Det inte nrär är ett motsom-
20.

djävligt problem demokratibegreppetDet jag är ärett stort attser som—
begränsat till bara det partipolitiska. det kallas demokrati baraJag menar,
för får fjärde här kvantitativa rösträknings-år Denröstaatt vart .metoden, fjärdeoch fårgår år, så parti visstnär röstar vart ett ettman

fårantal och demokrati helt plötsligt här,så såröster man va
finnsskratt. det slags demokrati där detMen någon ärannan mer som

ansvarstagande, social relation mellan därmänniskor ärett en man mer
eller mindre jämlik och liksom tillgodoser behov ochmänniskans tar
varandra allvar nr 19.

tycker den parlamentariska demokratin väldigt odemokratisk.-Jag äratt
demokratisk alls. inflytande fjärdeinte harDen Det år,är vartsom

dvs. välja det tyckeringenting jag nr 22.äratt representanter, -
Ännu hur begreppet parlamentarism användsgång yttersten ser
pejorativt, med icke-demokrati.någonting Närsynonymtsom
begreppet förekommerparlamentarisk demokrati sker detta med

anföringstecken,med tydliga liksom för framhållaironi, den själv-att
motsägelse begreppet innehåller: verklig demokrati kan enligten
detta parlamentarisk.intesynsätt vara

Vad då med parlamentarisk demokrati Denavser man en nuva-
formenrande demokrati, med politiskarepresentativ partierav som

de förmedlingslänkarnacentrala folkviljan, underkänns; denav
beskrivs skendemokrati nr 18.som en

kännetecken hos dessa individer ocksåEtt åtta ärgemensamt att
de avstånd från de medborgare och oengageradepassiva iärtar som
viktiga samhällsfrågor. avståndstagande olika uttryck,sigDetta tar
allt ifrån fördömandestarkt de politiskt indifferenta,ett av som anses

dåliga medborgare, förståendetill grunden ändåiettvara mer men-
fördömande hållningssätt:-

privilegium medveten förtryckandets strukturerDet är ett att vara om-
och medveten alla hierarkier och exploatering ochexisterarvara om som
allt. verkligen privilegium, det föraktaDet så integårär ett att att
människor medvetnainte nr 19.ärsom

det blev besviken människor lyssnade ellerjag inteFörut så närattvar-
förstod försökte saker tycker viktiga ochjag jag intres-när ärprata om
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det slags elitism det också, liksomi jagMen någotär sättersanta. att
andra och skall politiskt, bryrmig DigDu Du"nuöver säger engagera

försöka fler intresseradeskit. människorDig inte Men måsteett
liksom pracka dem idéervåra nr 20.utan att

ledsamt hur människor bryr hoppas de vaknarinte sig.Det Jagär att se-
någon gång nr 24.

förakta människor medvetna,"Det går inte inte sägeräratt ensom
hon talar själv "privilegie-dessa intervjupersoner. sigNärav om som

varande besittning alldeles särskilt väl utveckladrad isåsom av en
förtryckets heltmedvetenhet strukturer det dock svårtär attom

frigöra från formintrycket hon uttrycker den elitismsig justatt av
de här citerade talarintervjupersonerna Dennaom.som en annan av

inställning skall kanske kallas "förakt, det tvekaninte är utanmen
fördömandenedlåtande och attityd.yttersten

citerade gjorde redanintervjupersonen 10-åringDen senast som
fabriker förorenadeprotestlistor hon skickade till mil-egna som som

henne skän-jön. i någontingGreenpeaceFör är engagemanget som
ker tillfredsställelse:djup

Absolut. bara hemma och klagar, kon-sitter inte jag någotJag görutan-
förkret. Och det känns väldigt bra personligen. medmig trivsJag även

det arbetar och med de människor med i Greenpeace nrsätt ärsom
24.

Gemensamt- och särskiljande

fråga blickpunkten detta kapitel vad känne-i iDen stått ärsom som
tecknar de medborgare politiskt adekvatasig i sam-som engagerar

flestamanslutningar. kan först konstatera för de dessaVi 19att av
den karaktären detintervjupersoners är att utan tve-engagemang av

fallkar berikar demokratin det litteraturen.i någraIsätt antassom
tveksamt. Huruvida det dessa fall handlar attityderdet iär mer om

och beteenden demokratiskt acceptabla och vitaliserande ärärsom
fråga till.återkommeren som

för samtliga det frågaintervjupersonerGemensamt är äratt om
starkt finns fördömande attityddet avseendetIett engagemang. en

eller kamou-medborgare. dock mindrepassiva Den ärgentemot mer
flerad.

de intervjuade vidare det deIngen att engagemang somav menar
meningsfullt kanaliseradrivs möjligtär sätt ettatt ettav genom

politiskt varierande grad uppleverparti. intervjupersonerna parti-I
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förstelnade. förarbeta aktionsgrupp ellerinomAtterna 50m ramen en
folkrörelse upplevs meningsfullt.betydligt Deten som mer anses ge

resultat, vilket viktigt sammanhanget. Samtligai intervjuper-ärmer
nämligen star/et bandlingsinri/etade. kän-sistaEttär gemensamtsoner

finnsnetecken social karaktär: dessa sammanslutningariär av en
gemenskap särskilt för de intervjupersonerna ärsom unga mer- -
eller mindre starkt identitetsskapande.

för påfallandeskiljer emellertidsigMotivet engagemanget ett
Skillnaden kan beskrivas med hjälp universa-sätt. motsatsparetav

lism-partikularism. extrempunkten glidande skalaDen ena en av
universella kontra partikulära målsättningar rädda världenatt nrär

den andra lokala förhindraintresseskäl vägdragning24, nratt av en
Liksom de lokalpolitiskt föregåendeverksamma individerna i35.

kapitel alltså de aktiva lokala kännetecknas dei partiersom var- —
verksamma lokala aktionsgrupperintervjupersoner iärsom av en

pragmatisk och resultatinriktad inställning. vill konkreta resul-De nå
förtill människor det lokala för allai territoriet. Antingentat gagn

individer by- stadsdelsföreningarnaoch och ellerprotestgrupperna
bara för stödföreningarna.vissa

individers attityder och arbetssätt skiljer såledesmotiv, sigDessa
från de partiaktivas det gäller den handlingsorienteradeinte atti-när

tyden. Vad skiljer bedömningarna vilket sammanhangiärsom man
lämpligast och med framgång resultat. de olika indivi-når Förstörst
der uppmärksammats detta kapitel framståri partiengagemangsom

kontraproduktivt. Särskilt gäller detta de aktivisterna inomsom unga
de olika proteströrelserna; dessa har regel alienerad deti en syn
politiska parlamentariska frittdemokratinDen över-systemet. -

det nuvarande upplevs styggelse. följerHärursatt systemet som en-
också den dramatiska skillnaden mellan de olika individerna imest
urvalet: huruvida det acceptabelt för sak utanförsinär att agera
lagens råmärken. Graden procedurorientering skiljer såledessigav
högst påtagligt. följa de demokratiskt beslutade spelreglerna harAtt
för de sociala proteströrelsernaintervjupersonerna inom inget egen-
värde. frammeresultat. Därmed vidprimäraDet nårär äratt man
frågan huruvida dessa individer, arbetar med samhällsfrågoräven som
utifrån andra utgångspunkter vad de partiaktiva kan karaktäri-än gör,

demokratins trotjänare.seras som
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trotjänareDemokratins

förgrundenviktig skillnad mellan de båda kategorier i iståttEn som
de båda kapitlen de verkar inom partierna, isista är motsatsatt som
till aktivister valt utanför partipolitiken, kän-de sigattsom engagera

beredskap för hela samhället.netecknas Detta ärtaattav en av ansvar
fundamentala delsaspekter det partipolitiskatvå engagemanget:av

för politiska beslut, impopulära sådana, delsävenatt ta attansvar
utifrånoch eller mindre kon-avvägningar prioriteringargöra en mer

samhällsåskådning.sistent
de demokratiska implikationerna dettaFrågan snävareom av men

ifrån enkel besvara.dock långtintensivaså är attnog engagemang
tolkning talar allt samhällsengagemang,positivFör argumentet atten

eftersådant uttryckligen omkullkastainteåtminstone strävar attsom
det demokratiska styrelseskicket, godo. Redan här bör dåär av man

åtskillnad mellan de proceduriellt orienterade intervjuperso-göra en
demokratianbängarnaurvalet och uttryckligeni övriga,nerna som- -

frånavstånd den parlamentariska demokratin.tar
Följande bedömning har till Demokrati-gjorts i rapporten annan

utredningen där rörelser tillämpar civil olydnad kamp-två som som
metod studeras, nämligen veganrörelsen och vad kallas för flyk-som
tinggömmarna:

Även flyktinggömmarnadjurrättsaktivisterna och uttryckligen kriti-om
och beslutsfattare medpolitiska beslut och ibland tvärsserar agerar-

deras stärkabeslut och lagar verksamhet kan bidra tillatt attmenar-
såväl välfärdsstaten och demokratin. grundläggandeslår vaktDe vär-om
den skapar verksamhet solidaritet, vilket kan stärka väl-och singenom
färdsstaten. bidrar till den kollektiva åsikts- och viljebildningen ochDe
reflexiviteten, vilket kan stärka demokratin Hebert Jacobsson8C 1999,

115.s.

anmärkningsvärt betraktelsesätt här redovisas.naivtDet är ett som
Kritik politiska beslut och politiker tillhör demokra-någotmot om

livsluft, framställasjälva och här, dettatins någonting iatt, somsom
grunden stridande demokratin, besynnerligt. Vad kärn-är ärmot som
punkten diskussionen hur skall lagbrott och iblandi är man se -
våldsam skadegörelse demokrati. företräda vissa-i Genom atten
"värden" kan enligt Hebert och Jacobsson dels stärka samhälls-man,

solidariteten bidra till ökad reflexivitet ochgemenskapen dels- -
Ävenvälfärdsstatendärmed såväl demokratin.värna som om man

fattade fråga dettabryter demokratiskt beslut. kan sigManmot om
fallgäller alla aktiviteter eller bara "Värdebaserade" och ivissa så

vilka .
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utesluter det uttycks här uttalatArgumentationen intesåsom mer
frånantidemokratiska rörelser bli betraktade demokratiskaatt som

vitaliseringsfaktorer. fördet grundläggande kriteriet huruvidaOm en
rörelse aktivitet bidrar till demokrati den Ökarsin är attgenom
reflexiviteten, det definitionsmässiga grundersvårtär att ute-
sluta andra tvivelaktiga sammanslutningar demokratisktsåsommer
värdefulla, länge dessa kan bidra till "den kollektivaså även sägas

ochåsikts- viljebildningen.
generellt plan alla organisationerAtt sägaett att typer av som

uppfyller de kriterier berikar demokratini citatet ärsom anges ovan
enligt knappast möjligt. det empirisk fråga.meningvår Ytterst är en
Vad detta sammanhang blivit uppenbart det flera falli iär attsom

finnsde sociala proteströrelserna starkt avståndstagandeinom ett
från de regler och procedurer den existerande demokratiska ord-som

fallbaserar det berättigat talaningen sig på. några sigI ter att om
demokratiföraktå

utgångspunkt kan i intresseEn Enannan vara vems man agerar.
distinktion mellan syf-kan sidan sådantågöras ena engagemang som

till hjälpa andra människor Röda AllaIOGT-NTO,Korset,tar att
frontAnti-rasistiskt nätverk, Anti-sexistisk mil-Kvinnors Hus, samt

Samfun-och djur veganrörelsen och Nordiskajöorganisationerna
det plågsamma djurförsök och andra sidan de lokala aktions-åmot

Alla syftar tillKvinnorsutom Hus attgrupperna vars engagemang
det syftet hjälpa andra sigintresset. Närvärna är änattegna snarare

själv framstår föråtminstone tentativtengagemanget gynnsamtsom
demokratin i stort.

Samtidigt baseras demokratin föreställningen männis-attom
kor skall kunna påverka sådant de upplever betydelsefullt isom som
deras livssituation. detta emellanåtJust någotsägs utmär-egen vara

förkande den individualisering demokratin underägtav som rum
själv eller tillsammans med andra kunna påverka detår: attsenare

näraliggande, den lokala vardagen. bedömning därföri inteVår är att
bara förekommerde attityder och aktiviteter de traditio-inomsom

folkrörelserna,nella också de lokala aktionsgrupperna,inomutan
entydigt till för demokratin. vitalitet demo-sinFörsätt är ärett gagn

kratin beroende engagerade medborgare såvälinom utomav som-
de politiska partierna.

det slagmothåll de lokala proteströrelsernaDen typ av av som
förhälsosamt de politiska institutionerna.någotärrepresenterar om

avsluta med den jordbrukare verksamcitera inomLåt ärattoss som
framgångsrikaden E4-gruppen:
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stryketablissemangetsådana här grejer. Attdet behövs-Jag taratttror
då och då.stryk, Dådom åkerhoppasgånger. jag ännunågra meraatt
kör heladomfrån början, innanlyssnadom lära sigkommer pro-attatt

demokratisktfan, detföråberoparoch sedan "ja, ettvarmencessen
beslut nr 35.

Noter

tillsammans,betänkande viFolkrörelseutredningens juexempelvis ärSe1 mer
SOU 1987:33.

lokala,huravhandlingGidlundscentral slutsats i 1978ocksåDetta är2 omen
agerade under åren 1965-1975.aktionsgruppertemporära

härvid detRobert 1993i PutnamsdiskussionenSjälva i görs3 avstampet
Herbertsamhälle.kapital isocialt uppstårhurvälkändatämligenlaget etttes om

fel-tillskyldigaha sigsammanhang gjortdettadockJacobsson tycks ioch en
mellandistinktionnämligenarbete. öppnaDennetolkning Putnams gör enav

förraEndast de Put-f..sammanslutningar seoch slutna 141 anses avs.ovan
sammanslutningardessasynpunkt.demokratiskvärdefulla I öppnaurnam vara

tole-förståelse,vilketsamhällsgrupper,olikafrånmänniskor är poängen:möts
den uppstårdemtill andra itillitoch social änäven som engruppenegnarans

Soli-gällerföreningarnade slutnainteraktionen.konsekvens För motsatsen.av
dettastark,oftablirsammanslutningengemenskapen inomochdariteten men
livsluf-självavi—och-dom-kéinslautanför.bekostnad dem En ärstårsomav

detdärför intoleranstenderarför social tillitställetiför slutna motten grupper;
dedenbakgrund åtminstoneomgivande samhället uppstå. Mot avatt enaavatt

flertalet-liksomJacobssonsochHerbertstuderas ibåda rapportgrupper som
slutnabetraktabehandlatshärproteströrelserde sociala är att somsomav - beträffande dessaslutsatsenden positivaifrågasättaskälfinns ytterligare att

betydelse.demokratiskagruppers
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förnyelse

Å Ts EM
fågelskör litenSom en

håretvitaDet
ådrorblåaHändernas

halsenSpetskråset i
kvinnorörelsenförsedan... PionjärFör år60

Lantbrukarhustru, Mor
FörfattarinnaFolkbildare,Lärarinna,

med allthann duHur-
honbetraktar mig:Förvånat

det någonbehöver måsteDet görassom-
göra

SvaraLyssna FrågaTörnqvist,Winnie
Karlsson,BrödernaBokförlagetBodafors:

1988.‘

politiskade parti-handlat hurhuvudsakligenstudie harDenna om
underpartipolitiska arbetetdetvillkor förförändradehanteraterna
fråge-genomfördatidigareMed hjälpdecennierna.de två senaste av

undersökaktuelladenochfrån 1990undersökningar 1979 samt nu
kommunövergripandetill urval partiernasfrånningen 1998 ett av

ochkartläggaempirisktmöjligthar det varitorganisationer, pro-att
konsekvenser.ocholika dimensionerpartikrisensblematisera

partipolitiskt aktivamedfogats djupintervjuerharTill detta -
ochmedlemmar,passivademokratins troifjanare även personermen-

kvalitativapolitiskt Dettaalternativtmed angreppssättengagemang.
politisktenskilda intres-hurökad förståelseförhar använts att av

ochdemokratinden representativadagmänniskorserade i ser
detfinns huruppfattningvilkenoch vidarerollpartiernas omsom

kanaliseras.bäst börpolitiska engagemanget
mångsi-perspektiv,kompletterandeskilda,tvåDessa ger enmen

avslutandedettaoch möjligheter.problem Ibilddig partiernasav
empiriskaviktigastedesammanfattaskall kort någrakapitel av

förnyelse.tillkapacitetoch diskutera partiernasresultaten
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Partiernas kris

första iakttagelseEn den s.k. kanalfunktionen har hamnat kris.iär att
det finnsTy tvivel dystra resultat från denna studieutan som ger

belägg för existensen sådan kris; kris under tidav en en som senare
med ökat allvar diskuterats samhällsdebatteni och bland forskare.

fungerarPartierna kort och allt vitala demokratiskasämregott som
mötesplatser.

Tendenserna frågai medlems- och mötesutvecklingen ärom
genomgående negativa. Sedan 1970-talet har betydande antalett
medlemmar lämnat partierna. Den skeddeavtappningen bör-istörsta
jan 1990-talet då socialdemokraterna upphörde med den kollektivaav
anslutningen medlemmar från LO. harSammantaget för-partiernaav
lorat drygt miljon medlemmar under det decenniet,en senaste varav

kvarts miljon försvann mellan ochnästan åren 1992 1997.en
Minskningen har drabbat alla partier, särskilt de partiermen som

brukar kallas "etablerade" har förlorat medlemmarmånga detta-
hur bra eller dåligt dessa lyckatspartier de allmännai valen.oavsett

Partierna har fått tilltagande rekryteringsproblem, dvs. ökadeäven
svårigheter finna lämpliga villiga kandidera tilläratt personer som att
olika förtroendeposter. Miljöpartiet och folkpartiet de partierär som

generellt nuläget hari de problemen dettai avseende.störstarent
samtligaInom partier miljöpartiet finns problem rekryterautom att

kvinnor särskilt invandrarkvinnor, ungdomar, bor ipersoner som
glesbygd i högutbildade.viss månsamt

Rekryteringsproblemen har ökat sedan 1970-talet, utbu-trots att
det förtroendeposter minskat kommunernai och fortsätterav att-
minska, vilken borde innebära den reella efterfrågan kandidateratt
sjunkit markant sätt.ett

Även mötesutvecklingen har bekymmersamvarit för partierna
lokalt, Vilket belägg för partiernas stigande problem hävda sig iger att
konkurrensen människors tid och uppmärksamhet. dettaOmom
vittnar också de kvalitativa intervjuerna. tidsbrist förkla-Det är som

varför medlemmarpassiva deltar aktivtinte verksamheten.i Denrar
longitudinella jämförelsen partienheter och1979 1998av samma
visade minskning antalet mötesdeltagare -28en av procent.
Minskningen har samtligai partier den har drabbatägt soci-rum men
aldemokraterna hårdast jämförelse-40 mellanprocent. En de lokala
partisystemen de urvalskommunernai under50 tidsperiodsamma

vid handen antalet besökare minskat från i genomsnitt 42gav att
mötesbesökare sluteti 1970-talet, till i studie tillårs31 1990 21av
mötesbesökare deni aktuella studien från alltså frågaDet1998. är om
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följamöjlighethaftdecennierunder dehalvering två attsomen
utvecklingen.

infördespartistödetkommunaladetalltsedanharLokalt partierna
bero-medel.offentliga Dettadessaberoendegradhöghaft1970 aven

tycks svåraredetochförstärktsharende successivt attvaranumera
minskat sinahar partiernaalternativtkompletterandefinna resurser -

under slutetvalrörelsernatillfinna sådana änansträngningar avatt -
verksamhets-partiernatäcktesgenomsnitt1970-talet. 75I procent av

Moderaterna,medel valåretoffentliga väns-lokalt 1998.kostnader av
isamtligalågmiljöpartiet 80ochfolkpartiet överterpartiet, procent

finansieringsgrad.
administrativapartiernasnedrustning iskett vissvidareharDet en

slutetpersonal sedananställdochkansliresurserformkapacitet i av
kunde byggagradhögipartierna1970-talet. En uppsomresursav

tillkomst.partistödetskommunaladetgenom
detaktiva partierna,för irealitet mångaPartikrisen år menen

djupinter-beskrivning.sådanfrån Iavstånddefinns även tar ensom
krisbildenuppfattningar går ärframkommervjuerna attutsom

erfaren-sekelkvartsmedkvinnabeskrivsöverdriven. Krisen ettenav
"Stockholmsprodukt". Före-basplanetpartiarbetehet som enav

förakt förenligt henne ibottnarpartikrisenställningen sortsenom
Partiarbetelokalt.bedriverfotfolk"politikensverksamhetden som

ochopinionsbildare i"gammalmodigtnågontinguppfattas avsom
hon.utanför partierna, menar

läget partiernadock i ärflesta intervjupersonernaDe attanser
framfördepartikrisenombeds analyseradeoroande. När angeratt

påverkamöjlighetenutanför denliggerorsakerallt attegnasom
socialamediasamhället,internationaliseringen,orsaker:externa

minskade bero-värderingar, partiernassamhället,förändringar i nya
detkampanjmässigt Menochfinansielltmedlemmarnaende etc.av

förformbundenhetenpekarsjälvkritik. ärsaknas Maninte att
frånstötande,verkakandettaochpartiarbetetlokaladetstark i att

månpolitiskt någonmed intresse. Imänniskorsärskilt trorunga
tilldras partierna;människor"feldetockså är sorts somattman

attraherasochsammanträdenroade långamänniskor är somavsom
sluten-socialtilltendensdenocksåpekarmaktutövning. Manav

föreningen.denfinns ihet egnasom
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Nya förutsättningar partikonceptmen samma-
slutetI 1970-talet, den kommunaldemokratiska forsknings-närav

studerade partiverksamheten i de svenska kommunerna,gruppen
pågick omfattande strukturomvandling samhället och dessien av

hade kommunsammanslagningarspår skett fick genomgripandesom
konsekvenser för den kommunala demokratin och för partiernas vill-
kor. viktig iakttagelseEn dessai studier den partipolitiseringvar som
ägde dei kommunerna och hade den rikspolitiska ord-rum nya som

förebildningen riksmodellen i miniatyr. partiernas vid-Försom
kommande innebar förändringarna organisatorisk centralise-även en
ring och byråkratisering effekter förstärktes desom genom resur--

tillfördes det kommunala partistödet.ser som genom
Under de harår gått samhällsförändringarna20 fortskriditsom

och vissa inslag har utvecklats. Till de påtagliga under dennanya mer
tid hör internationalisering, den europeiska integrationen och det
ökade omvärldsberoendet högi utsträckning förändrat den eko-som
nomiska och politiska kartan. Under denna period har Sverige även
blivit medlem i EU. informationssamhälletKonturerna har blivitav
tydligare ökad medialisering, snabbare kommunikationer ochgenom
ökad IT-användning. De partier studerar år i20som senare samma
kommuner vistas allt mindrei grad i miljöer politiskt kansom
betraktas "riksmodell i miniatyr". lokalaDen variationen harsom en
ökat och politiskt detta bland ökningeni antalet lokalasyns annat av

ochpartier uppluckringen blockpolitiken kommunal nivå.av
Partierna verkar samtidigt miljöeri blivit allt mindre styrbarasom

och förutsägbara. Medierna har flyttat fram sina positioner i politi-
ken. förändringarDe skett har otvivelaktigt komplicerat arbets-som
villkoren för partierna. Konkurrensen har hårdnat och harpartiernya

de lokala politiskaträtt Partierna alltflermöter män-arenorna.
niskor med individualistiska värderingar längreinte har partien-som

och röstande medborgerlig kom-gagemang synsättsom norm; som
till uttryck i minskad partilojalitet, ökad rörlighet bland väljarnamer

och ökat intresse sig utanför partiväsendet.ett attav engagera
Denna utveckling och uppbrott till lever Maurice Duvergerstrots

gamla masspartimodell från 1950-talet kvar mall för hursom en
dagens börpartier uppbyggda debatten-i partikrisen och ivara om
påfallande utsträckning inom partierna. Det konceptävenstor är ett
där det folkrörelsepräglade idealet med tonvikt idealet fungerar

för diskussionen. detta idealI fasta behovetsom norm tar man av
medlemskår, hög aktivitetsnivå under valår likväl understoren som

mellanvalsår, och omfattande medlemsfinansiering verksam-en av
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Åtskilliga verklighetendockhar visatpartiforskare stäm-heten. att
utvecklingstendenseridealet.med Deallt överenssämre sommer

svenskaför debeläggytterligarestudiedennaikunnat påvisas attger
och successivtidealklassiskafrån dettafjärmat sigalltmerpartierna

egenskaper.andrafått
folkrörelsepartietklassiskadetmallennormativaUtifrån den av

all-synnerligenbetraktassvenska partiernadetillståndet imåste som
andraliksomemellertid partiernautgångspunktvarligt. Vår är att -

överlevakanintedemokratin ibärinstitutioner omstortuppsom -
harmodell. Vi iellerformalla tider givenförde konserveras i en

perspektivdynamiskadetfastaförsöktundersökningdenna ta
bör Iorganisationeroch vitalalivskraftigaalla ettgenomsyras av.som

krisannorlunda itolkasresultatenkanperspektiv änsådant termer av
deklination.och

tol-mötesbesökareochmedlemmarminskningenkanSåledes av
medborgar-frånbristandeochkrissåvälkas i engagemangtermer av

resultatförnyelse.och Deförändringsida i somtermer avsomnas
folkrörelsepräg-svenskadeför hypotesenstödframkommit attger
medlemsantal,frågaambitioner ihaft högalade partierna omsom

tillskiftarmobiliseringsförmågaochmötesaktivitet en meromnu
ochmötesverksamhetenregelbundnadär denmodellväljarorienterad

djupinter-centrala position. Avharmedlemskår inte sammastoren
demokratinspartiaktivadeovanligtdet intedömavjuerna är attatt -

hjulhistoriensförr,bättredet vän-tycker närtrotjänare menatt var- förutsätt-detillvärldenmöjlighetföreligger ingender att anpassa
falliinses, någraförutsatte.partimodell DettaDuvergersningar som

intervjuatspartiaktivademotvilligt,mindreellerdock somavmer
undersökning.dennaförinom ramen

Utmanarna

hur partiernavägledningpartikonceptet inte någongamladetAtt ger
alternativadetvillkoren vittnarpolitiskatill deförhållaskall sig nya
Kanske inteundersökning.studerats i vårpolitiska engagemang som

fungera kanskallhur partiermoderna konceptandra,heller ommer
härutanförskapskänslafalloch ifrustration någradenlösa som--

till känna.sigger
främmanderegeldetindivider iengageradestarktdessa ärHos en

för-upplevspolitiskt Partiernaparti.iaktivera sigtanke varaettatt
vadhandlingsorienteringstarkbyråkratiska. äroch Enstelnade, tröga

denupplevspartipolitisktsigutmärker dem. Att motengagerasom
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bakgrunden kontraproduktivt. partierna detI "mycket snackärsom
lite verkstad, de intervjuade verksamsäger inommen ären av som

miljörörelsen.
flera deHos individer verksamma alternativaiärav som samman-

slutningar finns starkt avståndstagande från den nuvarande for-ett
demokrati. gäller deDet engagerade dei sammanslut-ärmen av som

ningar här klassificerats sociala proteströrelser. parla-Densom som
mentariska" demokratin uppfattas inte demokratisk; det frågaärvara

skendemokratisk ordning syfte det legitimeraom ären vars att ett
korrupt förtryckarsamhälle. förhållandetDet den övervägandeatt
andelen medborgare inte genomskådat detta faktum beklagas. En
nedlåtande och delvis föraktfull inställning finns den apatiskemot
och politiskt omedvetne genomsnittsmedborgaren. medve-Att vara

de olika förtryckarstrukturer finns i samhället beskrivsten om som
privilegium."ett Det existerande samhällets legalasom system

inte. till förLagarna dem "tjänar exploatering.äraccepteras som
legitimeraDetta lagöverträdelser.anses

Spännvidden mellan dessa sammanslutningar och andra ärsom
representerade urvaleti dock betydande dettai avseende. Traditio-är
nella folkrörelser och olika former lokala aktionsgrupper har iav

till dem verksamma i sociala proteströrelserärmotsats som en
grundläggande tilltro till de politiska institutionerna och detser som

självklartnågonting verka inom lagens råmärken.att

Förnyelse

viktig ambitionEn med frågeundersökningen granska1998 attvar
huruvida det existerade någon innovationsförmåga i partierna lokalt.

kan konstateraVi det basplanet fanns tecken omprövningatt
och förnyelse. respondenterna39 de i sinaprocent av attuppgav par-
tiorganisationer internt arbeta annorlundaprövat att sätt änett
vad kan betraktas traditionellt i partisammanhang. Nästansom som
lika många hasig ellersäger anslutningsformerövervägt prövat nya

det traditionella medlemskapet.än
kommunvisaDe skillnaderna betydande. Det inteär iär oväntat

kunskapskommunerna innovationsbenägenheten allraärsom som
50 trend olikaprocent. En försökstörst deår poli-öppnaatt upp

tiska diskussionerna och den traditionella, interna, mötesverk-mer
samheten denså till icke-medlemmar.når ävenatt ut

finnsDet viljeinriktning finna och attraktivaen att nya mer
mötesplatser för kontakt med människor. Ordet dialog före-att
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ofta enkätsvaren de djupintervjuerkommer såväl de ii öppna som
genomförts. tvekan råder det åtminstone tentativtIngen attomsom

efter samtalsliknande politisk kultur.finns strävan en meren
ha fått ordentligtNätverk tycks motsvarande sätt ett genom-

nätverk för kvinnor,här finns exempelvis närings-slag partiarbetet;i
samarbete mednätverk eller nätverk därliv, regionala ingår opo-man

andralitiska byalag eller med partier.
utåtriktadflera fullmäktigegruppernafall har sigtagitI mer av

traditionelltväljarna, dvs. den aktivitetverksamhet visavi typ somav
formbundenhet tidigare varitlegat partiorganisationen. Den som

styrelseordning tycksfråga ochsignum i partiernas mötes-ett om
fåttdet här finns betydandehuvud variationävenöver taget om en

flexibilitet styrelsearbetet. Olikavika för ökad i sätt att roterage en
fullmäkti-ordförandeskap eller andra uppdrag i partiorganisationen,

tycks bli allt Vanli-kommunala politiskaeller postergegruppen
gare.

Även finns inslagfråga formella medlemskapetdeti sagtsomom
harnytänkade. kommunorganisationera30 övervägtprocent avav

anslutningsform för knyta tillfriare sigeller prövat att personeren
hela åsiktspaketet". kanvederbörande köperkräva Detutan att att

motverka konkur-medlemskap, vilket kangälla lokalt sättett attvara
framgångar blivit möjligafrån fler lokalade allt partierna varsrensen

alltför hög utsträckningetableradede partierna ijust att upp-genom
utformad det kan vidarenationellt politik;levs styrda envara av

befintliga nätverk, införaintresserade tillhandla länkaattom
stödmedlemskap eller erbjudaform intenågon ärpersoner somav

förtroendeupp-politiskt intresserade innehamedlemmar attmen --
fallInnovationsbenägenheten dettadrag för ipartiet. är även gene-
och basnä-och mindre mellan-rellt kunskapskommunerna iistörst

ringskommunerna.
informa-påbörjat tilllokalt har anpassningPartierna även en ny

finns skillnad mellan kun-tionsteknik, här situationen iäven enmen
basnäringskommunerna. IT-användningskapskommunerna och i är

hör hemma denmindre förekommande i partier i typensenaresom
för partiverksamhetenBedömningarna tekniken ikommuner. avav

från respondenternas sida.försiktigtkommunerna positivavar
frågeundersökningen detresultaten frånGenerellt visar 1998 att

kunskaps-och informationstäta miljöernade befolkningsrikaiär
varieradpartiverksamheten livligare ochkommunerna är mersom

följdriktigtbasnäringskommunerna.både mellan- och iDeti ärän
usträckningkunskapskommunerdessa partierna i någon prövatsom

sammanhang där det samlasmarknadsföring,politisk minst iinteny
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folk,mycket köpcentrum och stormarknader. Direktmässor,t.ex.
medierna form debatterexponering i radio och reklami i TV, iav

radio/TV lokalt detta förekommande befolknings-deiär även mer
rika kommunerna.

Kunskapskommunernas tycks således ha förstegpartier i inno-ett
vationsförmåga; förhållande naturligtvis kan positivtett som ses som

frågorsamtidigt ställer kapaciteten för partiorganisatio-men som om
mellan- och basnäringskommunerna.i enbartinte iDet årnerna

fråga partiverksamhet och innovationsförmåga kunskaps-om som
kommunerna ligger högre bådade andra kommuntypernaän utan

fråga valdeltagande. data möjliggöri Våra inte någonäven pröv-om
huruvida föreliggerdet sambandning mellannågot innovations-av

förmåga och nytänkande sidan och politiskt och valdel-intresseå ena
tagande den andra sidan, detta hypotes knappastå är termen en som

alldeles orimlig.sig
Kunskapskommunerna således dynamiska politiska miljöerutgör

har särskilt goda förutsättningar för partipolitiskt innovativtsom
arbete.

Även resultaten förhoppningar haringer vissa partiernaattom om
förmåga till de villkoren försig politiskt arbete ochatt anpassa nya
klara påfrestningarna finns oroande inslag nuvarande till-i partiernas
stånd. sviktande medlemsantal skapar exempelvis problemEtt om

efter behållapartierna rekryteringsfunktion. Riskensinsträvar att
ökar för befolkaspartiorganisationerna inte äratt av personer som

för olika och då förmåganrepresentativa spegla deavtar attgrupper
finnsopinioner samhället de politiska församlingarna.i i Tillsom

detta kommer föreställning såväl de partiaktivavissaen som av som
ochpassiva politiskt engagerade medborgarna utanför partiernas

hägn uttryck för dei intervjuerna: väljeratt attger personer som
delta partipolitiskt arbetei alldeles speciell och felär sort,av en

alltfördvs. karriärinriktade ofta medelålders imän,personer, som
alltför hög grad uppskattar långa och sammanträden ochmöten som

huvud fascineras det formmässiga.över taget av
där förtroendevaldasituation endast de dvs.En personer som-

har betalt för med deltar i mötesverksamhet,partiernasatt vara -
innebär självfallet med högautarmning partierna. denMenen av
beroendegraden offentliga bidrag utvecklats dagensi partierav som
minskar beroendet medlemmar och vilket ytterligaresympatisörerav

förÖkar risken och konserveringutarmning partierna.av
dagens flesta fallde frampartier iHur i övergångenväxtesom-

mellan det gamla bondesamhället och det tidiga industrisamhället
-

skall återfåkunna den demokratiska kraft haftde gång svårtär atten
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för sådanutgångspunktomöjligtJa, rentav enom man somse. -
folkrörelseidealet.gamla medlemsbaseradebedömning bar det Om par-

omfattande omställningarljuset destället betraktas itierna i somav
tidsperiodkortaför under den förhållandevissamhällevårt utsatts
knappastkommerhär studerats blir läget Partierna attett annat.som

fram-denbehålla nyckelrolltidigare kunna sin isättsamma som
och glo-gränsöverskridandePolitiken blir allttida demokratin. mer

mycketinförinnebärtill partiernabal stårsin Det att upp-natur. en
med såvälendast kan bemästrasfordrande politisk utmaning ensom

politiskaförmåga till innovationer.vilja som en

Noter

dikt.uppmärksamma dennagjordeTack till Bengt Göransson1 som oss
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EU-medlemskapet, för-globaliseringen,Det sker i ljuset bl.a.av
IT-tekniken, förnyelse-medielandskapet, denändringarna i nya

folkrörelsernas förändringaroffentlig förvaltning,arbetet inom
Vid sekelskiftet ska utred-sjunkande Valdeltagandet.och det

slutbetänkande.sammanvägd analys iningen ettpresentera en
gång för-arbetets bidra tillUtredningen vill redan under att

demokratidebattehdjupa genom
i landetoffentliga seminarier runt om0

fria debatterwww.dem0kratitorget.gov.se medwebbplatsen0
och föra dialog kringinformera sigoch möjligheter att om

Demokratiutredningen
debattartiklar, seminarieinläggskriftserie med essäer,- en

forskarantologier.och

en demokrati. Dendemokratin är representativDen svenska
partidemokrati. Mendemokratin ärsvenska representativa en

gälleroch allvarlig kris när detbefinner sig i djuppartierna en
arbetsformer och anseende.anslutning,

hurlokala partiarbetet belysesdenna unika skildring detl av
urholkas.basen svenska partiernaför de-nationellasjälva

historiskt material förtillgång till sällsyntForskarna har haft ett
metoder och idé-medlemmar,beskriva partiernasatt pengar,

utveckling.
fråga. Därförså många viktiglämnar partierna ärVarför en

för sitthar valt andra formerbl.a. medborgareintervjuas som
politiska engagemang.

frågan:svårare besvara ärlika viktig och kanskeMen att
i så många ändå beskedkvar IntervjuernasVarför stannar ger

alltmotiv tilltill fördjupade analyser olikaanledning att trotsav
partimedlem.vara
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