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Förord

Denna bok handlar om förutsättningarna för att nå kunskap 
om det moderna samhällets institutioner. Ett genomgående 
tema är förhållandet mellan den sociala verkligheten och 
samhällsvetenskapens försök att tolka denna verklighet.

Detta problematiska förhållande mellan beteckning och 
det betecknade kännetecknar även denna bok. Valet av titel 
är nämligen inte självklart. ”Metaforernas makt” är en rätt
visande etikett, så till vida att en stor del av innehållet 
handlar om hur begrepp använda i överförd betydelse 
påverkar våra föreställningar om samhället. En alternativ 
rubrik skulle kunnat vara "En kritik av mekanistisk 
begreppsbildning inom samhällsvetenskaperna”. Det är 
nämligen det bildspråk som har sitt ursprung i den klassiska 
mekaniken som särskilt diskuteras. En annan titel kunde 
varit ”Om analysen av samhällets institutioner”, eftersom 
det är teori- och metodproblem i studiet av samhällets 
"institutionella strukturer" som står i centrum. Under ett 
tidigare skede bar manuskriptet arbetstiteln "Frihet och 
ordning". Det är just denna strävan att kombinera den 
enskildes handlingsfrihet med önskemålet om gemensam 
ordning som är det centrala dilemmat i den fortlöpande dis
kussionen om utformningen av samhällets institutioner.

Maktutredningens arbete bör, enligt direktiven, bestå av 
såväl empiriska studier som teoriutveckling. Denna bok är 
avsedd att vara ett bidrag till den teoretiska diskussionen. 
Det är ofrånkomligt att vissa fackuttryck kommer till 
användning. En del termer förklaras i slutet av boken.





1. Metafor och begrepp

Språket är politikens verktyg och likt varje verksamhet blir 
resultatet delvis avhängigt av redskapen. En viktig 
beståndsdel i det politiska språket utgörs av metaforer. 
Utan några anspråk på fullständighet kan några typexempel 
anföras.1 Politiken tolkas inte sällan i bilder hämtade från 
det mellanmänskliga samlivet. Den politiska gemenskapen 
uppfattas då som en familj eller ett hem, som om förhål
landena vore som de mellan föräldrar och barn, make och 
hustru, herre och slav eller som mellan bröder. Ibland lik
ställs politiken med ett bytesförhållande, som vore 
politiken handel, kontrakt, produkter, förpackning, lanse
ring, utbud, efterfrågan, köp och försäljning. I andra sam
manhang blir politiken till ett spel, med drag, positioner, 
vinnare och förlorare, till idrott med laganda, mittfält och 
fullträffar. Med en besläktad metafor ses politiken som 
krig: anfall, försvar, motangrepp, strategi, taktik, bered
skap, slagfält, reträtter, segrar och förluster.2 Även andra 
yrken än militärens har fått låna bilder åt politiken. När 
politiken blir byggnadsverksamhet läggs grunden, sätts det 
tak och byggs för framtiden. Politikern som mekaniker 
konstruerar, kör för full maskin, oljar där det gnisslar, föl
jer ritningen och skrotar. Som teletekniker är politikern 
sändare och väljarna mottagare; för att kunna överföra

1. Se t.ex. E.F. Miller, "Metaphor and Political Knowledge’’, 1979, s. 157.
2. Om militära metaforer i politiken, se t.ex. A. Glucksmann, Le discours 

de la guerre, 1979; C. Gilbert & G. Saez, L’Etat sans qualités, 1982, 
särsk. s. 113 ff.
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meddelanden måste kontakten upprätthållas. När politiken 
blir sjöfart står skepparen vid statsskutans roder, tar ut 
kursen, havererar, går på grund, rider ut stormen och för 
skutan i hamn.3 I trafiken sitter politikern vid ratten, styr, 
bromsar, står vid vägskäl och kolliderar. Stundom blir poli
tiken till föremål, såsom pyramider, maskiner och vävar. 
Ibland görs den till naturfenomen. I politikens meteorologi 
finns vindar, vågor, stormar, orosmoln, barometrar, termo
metrar och prognoser. När politiken fattar eld uppstår 
flammande brandtal som eldar massorna, gnistor som tän
der präriebränder och glödande engagemang som kan 
slockna. Den politiska biologin igenkänner rävar och lejon, 
spirande idéer som slår rot, skördetider samt statskroppen 
med sina organ.4 Politikens rymd kännetecknas av vänster 
och höger, uppåt och nedåt, hierarkier, fält, positioner och 
dimensioner.

Det finns i litteraturen flera sätt att avgränsa begreppet 
metafor; ibland görs en distinktion mellan analogi och 
metafor,5 ibland mellan metonymi och metafor.6 Defini
tionsfrågan är i detta sammanhang inte avgörande. Begrep
pet metafor förstås här i vid bemärkelse, som beteckning 
för uttryck använda i överförd betydelse.7 Vad avser meta
forer i politiskt språk inställer sig tre frågor. Är de politiska 
metaforerna nödvändiga? Är de önskvärda? Hur bör de

3. Jfr H. Blumenberg, Schiffbruch mit Zuschauer, 1979, s. 12 ff. Om 
Rudolf Kjelléns försök att utveckla en vetenskap om ”statsskeppen", se 
A. Brusewitz, "Från Svedelius till Kjellén", 1945, s. 18 f.

4. De i den politiska idéhistorien ojämförligt vanligaste metaforerna torde 
vara den organiska respektive den mekaniska statsuppfattningen. All
männa översikter av dessa tankemodellers historia ges t.ex. i G. Jellinek, 
Allgemeine Staatslehre, 1914, s. 148 ff; A. Meyer, "Mechanische und 
organische Metaphorik politischer Philosophie", 1969; T. Aurelius, 
Mekanisk statsuppfattning och organisk, 1970 (som argumenterar för 
att begreppen inte är konträra utan snarast synonyma); A. Demandt, 
Metaphern für Geschichte, 1978 och G. Saccaro-Battisti, "Changing 
Metaphors of Political Structures", 1983. För den feministiska tolk
ningen att den manligt mekaniska världsåskådningen under de senaste 
två århundradena dominerat över den (i dubbel mening naturliga) 
kvinnligt organiska, se C. Merchant, The Death of Nature, 1980; jfr B. 
Starrett, "The Metaphors of Power", 1981.

5. E. Zashin & P.C. Chapman, "The Uses of Metaphor and Analogy", 
1974, s. 310 ff.

6. "Metaforer tar tillvara likheten mellan fenomen, medan metonymier 
baserar sig på närhet mellan fenomen." J. Asplund, Tid, rum, individ
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analyseras?
Svaret på den första frågan måste bli jakande. Det torde 

vara omöjligt att tänka sig en politisk vokabulär helt fri 
från bilder, analogier eller betydelselån. För en icke- 
materiell företeelse som politik är ett inslag av metaforer, 
medvetna eller omedvetna, sannolikt helt ofrånkomligt. 
Inte ens ett resonemang om metaforer kan genomföras utan 
metaforer; som det ofta påpekats är ordet metafor självt en 
metafor.8

När det gäller önskvärdheten av politiska metaforer kan 
problemet begränsas till den vetenskapliga diskursen om 
politik. Frågan huruvida det är en fördel eller nackdel att 
objektspråket, det politiska vardagslivets uttrycksmedel, är 
bemängt med bilder kan här lämnas därhän. Men i frågan 
om det nyttiga eller onyttiga i att de statsvetenskapliga ana
lysredskapen tar metaforer i bruk finns det delade mening
ar. Ståndpunkterna i denna debatt brukar vanligen sam
manfalla med allmän vetenskapssyn. För anhängarna av en 
på naturvetenskapliga förebilder byggd vetenskapsuppfatt
ning blir metaforer huvudsakligen något av ondo. De vaga 
bilderna bör, enligt denna syn, ersättas med strikt opera- 
tionaliserade, prövbara variabler.9 Motståndarna till "beha- 
viorismen" understryker i stället det stora värdet av meta
forer. I det naket avskalade variabelspråket går den språkli
ga rikedom förlorad, som fanns hos politikens stora 
filosofer, från Platon och framåt.10

Att det inte är nödvändigt att identifiera sig med anting
en det ena eller det andra av dessa två läger blir tydligt när 
den tredje frågan tas upp till diskussion. När det gäller den

och kollektiv, 1983, s. 199.
7. E.F. Millers definition kan lämpligen tas som utgångspunkt. Med 

metafor avses "all types of transference of words and meaning from one 
kind of thing to another"; Miller, 1979, s. 156. För olika inlägg i den 
språkfilosofiska debatten om i vilket avseende metaforer är bärare av 
"mening", se S. Sacks, red., On Metaphor, 1979.

8. Om metaforers allestädesnärvaro i språket, se G. Lakoff & M. Johnson, 
Metaphors We Live By, 1980. Ett av de mest berömda exemplen på 
omöjligheten att frigöra sin från metaforer är Hobbes, som i Leviathan 
kategoriskt fördömer användningen av metaforer (kap. Liv), samtidigt 
som hela boken, från själva titeln, är genomsyrad av troper. Jfr M. 
Walzer, "On the Role of Symbolism in Political Thought", 1967, s. 199.

9. Se t.ex. K.E. Deutsch, The Nerves of Government, 1963, s. 4 ff.
10. T.ex. Zashin & Chapman, 1974, s. 290 ff.
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metodologiska rekommendationen, hur politiska metaforer 
bör analyseras, ger ingendera av de två skolorna tillfreds
ställande anvisningar.11 Kravet att alla metaforer måste 
vara prövbara är alltför strängt. Många metaforer kan inte 
betraktas som empiriska hypoteser, utan är perspektiv, 
infallsvinklar, olika sätt att uppfatta politiska fenomen.12 
Den motsatta skolan går å andra sidan Det faktum att den 
politiska verkligheten är komplex och mångtydig tas till 
intäkt, inte endast för konstaterandet att verkligheten måste 
uppfattas med hjälp av språkliga verktyg, utan att språket 
är en oupplöslig del av verkligheten.13 Men om språk inte 
kan skiljas från verklighet upphör möjligheten av en ratio
nell analys av det inbördes förhållandet dem emellan.

Metaforer behöver emellertid varken betraktas som 
prövbara hypoteser eller som från verkligheten oskiljbara 
element. Ett tredje perspektiv kan nämligen tänkas, i vilket 
metaforer ses som protobegrepp. Metaforer antas här ha 
samma kunskapsteoretiska status som begrepp. Skillnaden 
är att metaforernas ursprung ligger i en annan betydelse än 
den avsedda. För att en metafor skall upptas som veten
skapligt analysinstrument måste den uppfylla samma krav 
som varje begrepp. I metodiskt hänseende bör metaforer 
sålunda bli föremål för tolkning och precisering enligt 
begteppsanalysens gängse kriterier.14 Det skall för tydlig
hetens skull klargöras att denna rekommendation endast 
hänför sig till metaforers bruk i samhällsvetenskapligt 
språk. För exempelvis poesins metaforer gäller helt andra 
regler.15

11. Resonemanget på denna punkt följer väsentligen Miller, 1979, som 
benämner de två skolorna "verificationism" och "constitutionism".

12. Argument för ståndpunkten att metaforer inte är identiska med 
modeller ges t.ex. av J. Martin & R. Harré, "Metaphor in Science", 
1982,8.100 ff.

13. Miller, s. 160 f.
14. Detta synsätt överensstämmer dels med "the manifestationist view" i 

Miller, 1979, s. 162 ff (jfr även P. Ricoeur, The Rule of Metaphor, 
1977, s. 303), dels med försöket att skapa en syntes mellan "the myth 
of objectivism" och "the myth of subjectivism" (Lakoff & Johnson, 
1980,s. 185 ff).

15. Jfr t.ex. G. Bachelard, La poétique de 1’espace, 1958. Om förhållandet 
mellan metafor och begrepp, se även U. Linde, Marcel Duchamp, 1986, 
s. 46,78 f.
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Mekanikens metaforer

Den grupp bilder och analogier i det politiska språket som 
här särskilt skall uppmärksammas är de spatio-temporala 
metaforerna. Det rör sig om de explicita eller, ofta, implici- 
ta föreställningar om rum och tid, vilka via metaforer fär
gar den statsvetenskapliga begreppsvärlden. De allra flesta 
av politikens olika tids- och rumsuttryck — vänster
högerskalan, över- och underordningar, tiden som konti- 
nuum — har någonting gemensamt. De underförstår linea- 
ritet, euklidisk geometri och mekanik. Att, som Kant 
påpekat, tiden inte "existerar", utan är en tankekategori, 
med vars hjälp omvärlden ordnas och tolkas, är en sak. 
Därav är det emellertid inte nödvändigt att dra slutsatsen 
att politikens rums- och tidsbegrepp måste hämtas från en 
flera sekel gammal tankevärld. Stora delar av den statsve
tenskapliga begreppsbildningen förefaller opåverkad av det 
senaste århundradets tankeutveckling inom naturvetenskap 
och kulturliv.

De naturvetenskapliga och tekniska landvinningarna 
under 1600- och 1700-talen kunde inte undgå att djupt 
påverka tänkandet om människan och samhället. Männis
kan hade upptäckt universums eviga rörelselagar. Allt blev 
möjligt att beräkna och förutsäga. Världsalltet var ett 
urverk, visserligen en gång startat av någon Skapare, men 
nu tickande vidare med förutbestämd precision. Varför 
kunde då inte även själva människan, som t.ex. La Mettrie 
såg det, uppfattas som en maskin?

En av maktens mest skarpsinniga teoretiker är Montes- 
quieu. Hans konstaterande att makten alltid tycks ha en 
tendens att korrumperas ledde honom inte till cynisk resig
nation. Despotin är nämligen inte oundviklig. Visserligen 
föreföll inga utanförstående krafter kunna tämja makten. 
Men det fanns en lösning. Makt, och endast makt, kunde 
hejda makt: "Il faut que le pouvoir arrète le pouvoir".16 När 
denna allmänna tanke hos Montesquieu utförs i detaljer 
sker det på ett mycket tidstypiskt sätt. Makten måste 
uppdelas och avgränsas så att olika makter motväger och 
balanserar varandra.17 Det konstitutionella problemet blir

16. C. Montesquieu, De Tesprit des lois, XI:4.
17. "Pour faire un gouvernement moderé, il faut combiner les puissances,
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urmakarens. Samhället måste konstrueras med hjälp av vik
ter och motvikter, hävstänger och spärrverk. Det gäller att 
finna den lämpliga avvägningen, i bokstavlig mening. Det 
goda samhället blir ett samhälle i jämvikt, i lugn och stabil 
rörelse, där olika krafter ständigt är i verkan, men som 
sammantagna blir osynliga och intiga.18

Mekanikens metaforer har visat sig ha stor livskraft. Den 
klassiska fysikens begrepp ingår på ett ofta omärkligt sätt 
även i dagens föreställningar om samhället. Det är som om 
samhället till sin själva natur bestod av punkter, linjer, 
sfärer, kroppar och mekaniska krafter.

I den mån valet av metaforer är uttryck för en samhälls
vetenskapens medvetna strävan att efterlikna naturveten
skapen är analogin missriktad. Den moderna naturveten
skapen har ända sedan början av detta sekel sökt alternativa 
och kompletterande uttryckssätt till den klassiska mekani
ken. Den moderna fysiken har ifrågasatt föreställningarna 
om rummets och tidens absoluta karaktär och om materiens 
natur. Utvecklingen inom relativitetsteori, kvantmekanik 
och termodynamik har frambringat begrepp som icke- 
linearitet, instabilitet, osäkerhetsrelationer, irreversibla 
processer, entropi, öppna dynamiska system, dissipativa 
strukturer och icke-jämvikt.

Denna naturvetenskapliga revolution fick även en mot
svarighet inom kulturlivet. Den kanske mest åskådliga 
redogörelsen för det moderna tänkesättets genombrott är 
Stephen Kerns breda exposé över de västerländska tids- och 
rumsbegreppens förändring mellan åren 1880 och 1918.19 
Ett antal tekniska nydaningar står som symboler för den 
nya eran: telegrafen, telefonen, filmen och den för hela 
världen gemensamma tidsmätningen. Samtiden upptäcker 
samtidigheten. Bergson ifrågasätter tidens spatialisering. 
Proust och Joyce skapar nya litterära tidsbegrepp. Kubis
men upphäver invanda metoder för rumsgestaltning. Futu- 
rismén upphöjer rörelsens princip till kult. Schönberg, 
Stravinsky och Webern bryter mot musikens etablerade

les temperer, les faire agir et les regler; donner, pour ainsi dire, un lest 
à l’une pour la mettre en état de résister à une autre.” Cit. i J. Staro- 
binski, Montesquieu, 1953, s. 94.

18. Starobinski, s. 93 f.
19. S. Kern, The Culture of Time and Space 1880-1918, 1983.
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regler. Apollinaire, Cendrars och Mallarmé skapar nya sätt 
att uttrycka samtidighet, tystnad och tidsförskjutning. 
Strindbergs dramatik, Archipenkos skulpturer, Nietzsches 
filosofi, Einsteins, Machs, Poincarés och Hertz fysik — alla 
kan ses som nya försök att uppfatta tid och rum.

Det är ett anmärkningsvärt faktum att en förändring med 
parallell innebörd äger rum pâ sà många områden av det 
andliga och sociala livet vid ungefär samma tidpunkt. Det 
skulle ligga nära till hands att spåra omvälvningens 
ursprung till en gemensam källa, till revolutionen inom 
naturvetenskapen. Men Kern varnar uttryckligen för en 
"monokausal teknologisk determinism". Det vaga uttrycket 
"tidsanda" förefaller vara ett mer realistiskt tolkningsred- 
skap. Det hindrar ändå inte att det moderna genombrottet 
inom fysik och matematik ges en särställning. Det är här 
som de nya synsätten får sitt mest pregnanta, sitt mest 
exakta uttryck. Dessutom visar det sig att det inte bara 
rördesig om ett vilket som helst byte av ett spatio- 
temporalt begrepp mot ett annat. Förändringen gick dju
pare än så. Själva karaktären av begreppet begrepp genom
gick en omvandling.

Hypöstasering

Otillräckligheten hos fysikens traditionella analysredskap, 
som t.ex newtonsk mekanik och euklidisk geometri, fram
stod som allt mer frapperande ju längre nydaningarna inom 
makro- och mikrofysiken fortgick. Einsteins relativitets- 
teori och upptäckten av atomens beståndsdelar gick inte att 
formulera med de traditionella begreppen. Ernst Cassirer 
utpekade redan i titeln på sin år 1910 utgivna bok vari för
ändringen låg: vetenskapens invanda "substansbegrepp" var 
inte längre tillräckliga — den nya naturvetenskapen krävde 
"funktionsbegrepp".20 När samme författare åtskilliga år 
senare blickar tillbaka på den fortsatta vetenskapsutveck-

20. E. Cassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff, 1910. (Funktion 
har här inget att göra med sociologisk funktionalism eller med funk
tionalistiska förklaringar; termen används i betydelsen matematisk 
funktion.)
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lingen bekräftas bara bilden.211 den äldre vetenskapssynen, 
som kan härledas tillbaka till Aristoteles, uppfattades ett 
begrepp alltid som ett "ting" behäftat med "egenskaper". 
Nominalismens kritik mot begreppsrealismens antagande 
att begreppen kunde härledas ur verkligheten var i detta 
avseende verkningslös. Antagandet om begreppens logiska 
karaktär förblev oberörd av striden om förhållandet mellan 
begrepp och verklighet.22 Det var först inom matematiken 
som en ny form av begreppsbildning framträdde. De mate
matiska begreppen, vilka uppstått som ett tankemässigt 
konstaterande av ett konstruerat sammanhang, skiljer sig 
från de empiriska, vilka endast eftersträvar en avbildning 
av någon del av tingens verklighet. Forskaren utväljer inte 
endast några godtyckligt valda abstrakta delar ur den 
mångfald som ligger framför honom, utan tänker sig dess 
delar förbundna av en entydigt bestämd relation.23

Den icke-euklidiska geometrin har anklagats för att inte 
uppfylla kravet på rummets enhet, för att inte ge en full
ständig och verklighetstrogen avbildning. Kritiken är miss
riktad, säger Cassirer. Geometrin är en ren vetenskap om 
relationer. Den säger ingenting om föremål och deras 
karaktäristika, om substanser och deras egenskaper. Den 
innebär bara en tankemässig ordning. Frågan om rummets 
enhet kan därför bara ställas i denna mening. Den rör inte 
den substantiella, den faktiska utan den formella, den 
’ideala’ enheten.24

Den moderna fysiken har förändrats från en kunskap om 
"bokstavliga bilder" till en kunskap om principer. Cassirer 
citerar en vetenskapsmans uppgivna suck: "Jag nöjer mig 
inte förrän jag konstruerat en mekanisk modell för det jag 
studerar. Om jag lyckas konstruera en sådan så förstår jag, 
misslyckas jag härmed så förstår jag inte."25 Niels Bohr har 
föga tröst att ge: "Atomfysiken kan inte formuleras utan att 
man överger kravet på en för sinnesintrycken direkt åt-

21. E. Cassirer, The Problem of Knowledge, 1950.
22. Cassirer, 1910, s. 11.
23. Ibid., s. 15, 26, 254. En översikt över kunskapsteoretiska problem för

knippade med den moderna naturvetenskapens tids- och rumsbegrepp 
ges i L. Sklar, Space, Time, and Spacetime, 1977.

24. Cassirer, 1950, s. 35 f.
25. William Thomsen, cit. i Cassirer, 1950, s. 115.
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komlig framställning."26 Werner Heisenberg drar samma 
slutsats. "Atomen kan i modern fysik endast symboliseras 
genom partiella differentialekvationer i ett abstrakt mång- 
dimensionellt rum. Den kan inte tillskrivas några materiella 
egenskaper. Varje avbildning av atomen måste bli bristfäl
lig. Ett direkt sinnesintryck av atomen är omöjligt."27

Att hävda att dessa lärdomar har betydelse även för sam
hällsvetenskapen innebär naturligtvis inte att fysikens teo
rier skulle vara direkt överförbara. Relevansen ligger inte 
ens i några mer eller mindre sökta analogier mellan den 
fysikaliska och den politiska verkligheten. Däremot är den 
metodologiska slutsatsen om begreppsbildningens logik 
högst betydelsefull. Naturvetenskapen har visat att det är 
möjligt att konstruera begrepp utan att tänka dem i termer 
av "ting" med "egenskaper".

Detta innebär att Durkheims viktigaste metodregel inte 
kan anses vara generellt giltig. Den första och mest grund
läggande regeln, säger Durkheim, är att betrakta sociala 
fakta som ting.28 Durkheims utgångspunkter är i och för sig 
värda all aktning; hans strävan var att betona det objektiva 
och betrakta de sociala fenomenen i sig själva, oberoende 
av de subjektiva föreställningar som görs om dem.29 Men 
Durkheims rekommendation, såsom den kom att formule
ras, säger långt mer än så. Regeln implicerar att endast en 
viss typ av begrepp är tillåten inom samhällsvetenskapen. 
Att tänka i datamatriser, i "analysenheter" och "variabler", 
är en mycket använd och en mycket användbar intellektuell 
teknik. Men den är inte den enda möjliga, och inte alltid 
den mest ändamålsenliga, formen av begreppsbildning.

Vad som kan synas vara en oskyldig spatio-temporal 
metafor kan alltså underförstå ett helt metodologiskt pro
gram. Den statsteori som utvecklats av Hans Kelsen (se 
nedan kapitel 3) innebär ett medvetet försök att undvika 
hypostasering. Kelsen var ytterst klar över de begreppslo- 
giska aspekterna av den statsrättsliga teoribildningen. En 
stor del av hans polemik mot de äldre statslärorna riktar sig

26. Ibid., s. 116.
27. Ibid., s. 117.
28. ”La première règle et la plus fondamentale est de considérer les faits 

sociaux comme des choses”, E. Durkheim, Les règles de la méthode 
sociologique, 1895, s. 20.

29. Ibid., s. 36.
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mot deras konceptualisering av staten som en substans, som 
ett levande väsen.30 Mot alla tensenser till substantialise- 
ring, reifikation och antropomorfism ställer Kelsen, som 
senare kommer att visas, sitt pä rättsnormer grundade stats- 
begrepp. Staten ses som en abstrakt tillräkningspunkt för 
rättens normer. Det intressanta är att Kelsen explicit hänvi
sar till Cassirers analys av omvälvningen inom naturveten
skapens begreppsbildning. Det råder, sägs det uttryckligen, 
en parallell mellan statens och atomens begrepp. Staten är 
inte rätten i sociologisk eller naturrättslig-etisk-metafysisk 
mening, utan ett logiskt tydningsschema, idén om rättens 
enhet.31

Kelsens teori visar sig har giltighet inte endast för stats
läran i snäv betydelse, utan även för studiet av sociala insti
tutioner i allmänhet. Men innan dessa tankar tas upp till 
närmare behandling måste ett generellt problem diskuteras. 
Frågan är nämligen om en teori om institutioner måste 
grundas på ett antagande om lagbundenhet. Detta problem 
är ämnet för nästa kapitel.

30. Kritiken har främst kunskapsteoretisk grund. När ett tankehjälpme
del hypostaseras uppstår en dubblering av kunskapsobjektet. Påstå
enden om relationer mellan dessa båda objekt blir därmed rena tau- 
tologier. H. Kelsen, Der soziologische und der juristische Staatsbegriff, 
1928, s. 206.

31. Ibid., s. 213. En filosof som på denna punkt haft stor betydelse för 
Kelsens uppfattning är Hans Vaihinger, särskilt dennes huvudarbete 
Die Philosophie des Als Ob, 1913. Staten i den äldre statsläran är, i 
Vaihingers terminologi, en ”personifikativ fiktion". Kelsen; 1928, s. 
205 ff; "Zur Theorie der juristischen Fiktionen", 1919, s. 634 ff; Allge- 
meine Staatslehre, 1925, s. 62; General Theory of Law and State, 1945, 
s.93.



2. Är samhället lagbundet?

En vetenskaps självförståelse torde ofta vara grundad på 
ett, mer eller mindre medvetet, historiskt perspektiv. För 
dagens statsvetenskapsmän är så säkerligen fallet. En vanlig 
uppfattning torde vara att statsvetenskapen genomlöpt fyra 
olika faser: den spekulativa, den formalistiska, den empi- 
ristiska och den vetenskapliga.1

Statsvetenskapens rötter förlorar sig tillbaka i den poli
tiska filosofin. I denna statsvetenskapens urålder fanns för
visso många geniala tänkare, men de hade ännu inte tilläg
nat sig en vetenskaplig metod. Värdeomdömen skildes inte 
från påståenden om verkligheten; det som är sammanblan
dades med det som bör vara. Hypoteser åtskildes inte från 
fakta. Strikta metoder för bevisföring och empirisk pröv
ning saknades. Kort sagt: den politiska filosofin var speku
lativ.

Så småningom steg kraven på systematisk och säker kun
skap. Men vetenskapen begränsades ännu så länge till den 
juridiska sidan av politiken. Statsvetenskapen fick en for
malistisk inriktning. Det var regelsystemet som blev före
mål för studium. Förebilden var den tyska statsrättsveten- 
skapen under 1800-talets sista decennier.

Men vetenskapen nöjde sig inte med att blott konstatera 
hur det borde se ut, men ville också studera det verkliga 
statslivet. Så gav man sig ut för att samla uppgifter om par
lament, regeringar och de nya politiska partierna. Engels-

1. För en närbesläktad indelning, se J. Westerstàhl, Att studera politik, 
1970, s. 29 ff.
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männen Lowell och Bryce brukar ses som portalfigurer för 
denna tradition. Hur hedervärda dessa forskare än var på 
sin tid, brukar deras verk numera ringaktas. Deras fakta- 
samlande anses perspektivlöst. Deras empirism saknade 
teoretisk ambition.

Den empiristiska epoken avlöstes slutligen av den nuva
rande. Forskningen bedrivs nu objektivt och systematiskt. 
Data samlas in för att omsorgsfullt prövas mot teorier, vilka 
i bästa fall har en generell och axiomatisk karaktär. På 
områden där forskningen inte hunnit så långt är teorierna 
kanske tills vidare av "mellannivå"-typ, i vissa fall endast 
empiriska generaliseringar av provisorisk art. Men huvud
tendensen är ändå klar: genom att tillämpa modern veten
skaplig metodik når man allt mer tillförlitlig och generell 
kunskap om politiken.

Så borde den moderna statsvetenskapen, efter att ha till- 
ryggalagt de förvetenskapliga etapperna, nu befinna sig på 
den säkra kunskapsproduktionens högplatå. Men friden 
störs av att själva berggrunden skälver. Tvivlande röster 
höjs. Är det vetenskapliga fundamentet verkligen så säkert?

Grundläggande för den i dag vedertagna vetenskapssy
nen är det nomologiska antagandet, antagandet om lagbun
denhet. Tanken går direkt tillbaka på den klassiska mekani
kens föreställningsvärld. Universum styrs av oföränderliga 
lagar. Vetenskapen syftar till att förklara observerbara 
fenomen i naturen eller samhället. För att en förklaring 
skall uppfylla vetenskapliga krav måste den vara formuler
ad som en allmän lag. Om Ll, L2,..., Lr betecknar allmänna 
lagar och Bl, B2, ..., Br påståenden om bestämda fakta kan 
den deduktivt-nomologiska förklaringen uttryckas på föl
jande sätt:2

Ll, L2,..., Lr Explananssatser
B1,B2,..., Br

E Explanandum

Man talar om att explanandum subsumerats under allmänna 
lagar, "covering laws". Forskningens uppgift är att upptäcka

2. C.G. Hempel, Vetenskapsteori, 1974, s. 58.
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dessa lagar och utsätta dem för empirisk prövning under så 
varierande omständigheter som möjligt. Ju mer generella 
lagar och ju mer hårdhänta falsifieringsförsök de överlevt, 
desto bättre.

Denna vetenskapssyn förutsätter att det råder en åtskill
nad mellan "verkligheten" och "metoden", mellan det objekt 
som studeras och det sätt på vilket objektet studeras. 
Uttryckt med vetenskapsteoretisk terminologi förutsätts att 
ontologi och metodologi är oberoende. Detta antagande har 
i modern naturvetenskap visat sig vara ohållbart. Det går 
inte att skilja metodologi från frågan om det undersökta 
objektets natur.3 Den nomologiska metodläran innebär i 
själva verket ett bestämt ontologiskt antagande.

Frågan om verklighetens beskaffenhet kan åskådliggöras 
med hjälp av ett begreppspar utvecklat av Karl Popper.4 
Olika företeelser kan tänkas inordnas längs en skala. 
Extrempunkterna på denna skala bildas av molnet respekti
ve klockan. Molnet representerar företeelser som gaser: 
oordnade, oregelbundna och mer eller inindre oförutsägba
ra. Klockan är symbolen för motsatsen: ordning, regelbun
denhet och förutsägbarhet.5

Med denna bild illustrerar Popper två vetenskapliga 
förhållningssätt. Den ena, den newtonska mekaniken, anser 
att alla moln är klockor. Denna fysikaliska determinism är 
grunden för upplysningens, fysiokratismens och positivis- 
mens glödande vetenskapstro. Naturen och samhället följer 
rörelselagar vilka i princip är åtkomliga för det mänskliga 
förnuftet. Naturens princip är harmoni och ordning. 
Vetenskapens uppgift är att i formler uttrycka denna lag
bundenhet.

Det andra förhållningssättet utgår från att alla klockor är 
moln. Det kvantteoretiska genombrottet i fysiken medförde 
en förändrad syn på verklighetens natur. Även i det till 
synes mest perfekta mekaniska urverk finns ett element av 
slump. Materiens elementarpartiklar är snarast att betrakta 
som ett moln; att med fullständig exakthet förklara och för-

3. Se t.ex. I. Prigogine & I. Stengets, Ordning ur kaos, 1985, s. 201.
4. K.R. Popper, "Of Clouds and Clocks: An Approach to the Problem of 

Rationality and the Freedom of Man”, i Objective Knowledge, 1979, s. 
206-255.

5. Ibid., s. 207.
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utsäga materiens alla beståndsdelar ligger utanför veten
skapens möjlighet.

Det bör här inskjutas att Poppers bild utgör en stark för
enkling. Skalans ytterpoler, det determinerade urverket och 
det slumpmässiga molnet, är metaforer, en sammanfattning 
av element som i princip är möjliga att särskilja. Oordning 
behöver inte innebära fullständig oförutsägbarhet. Deter
ministiska system kan vara instabila och oförutsägbara.6 
Det är alltså i princip möjligt att komplicera Poppers bild 
genom att ersätta den endimensionella skalan med en två- 
eller rent av flerdimensionell modell. Det hindrar emeller
tid inte att man fortfarande kan utskilja två sammanhäng
ande föreställningar, symboliserade av molnet respektive 
klockan.

Det nomologiska antagandet i den i dag dominerande 
vetenskapssynen har determinismen som förutsättning. 
Endast om den politiska verkligheten har en inneboende 
ordning och förutsägbarhet kan det vara meningsfullt att 
söka formulera lagar och teorier med generell räckvidd. Det 
är inte svårt att i moderna statsvetenskapliga handböcker 
finna explicita belägg för en sådan uppfattning.7

Popper argumenterar övertygande mot den determinis
tiska modellen, som i sin yttersta konsekvens leder till upp
fattningen att människan är en maskin och samhället en

6. Se t.ex. I. Ekeland, Le calcul, 1’imprévu, 1984, s. 41 ff. Jfr även Prigo- 
gine & Stengers, 1985.

7. ”[T]he search for reliable knowledge about empirical political phenome- 
na requires the construction of systematic theory, the name for the 
highest order of generalization." D. Easton, The Political System, 1953, 
s. 4.
”Generalizations are the hallmark of all scientific endeavor. The search 
for generalizations is based upon the philosophical assumption that we 
live in an ordered universe." H.E. Scarrow, Comparative Political Anal
ysis, 1969, s. 33.
n[T]he ultimate purpose of the aggregate activities in political Science 
research is thé production of viable theories which provide the most 
competent explanation of complex phenomena. ... Minimally, ’a theory 
is a systematically related set of statements, including some lawlike 
generalizations, that is empirically testable’." A.J. Gregor, Metapolitics, 
1971, s.177 (citatet från R.S. Rudner, Philosophy of Social Science, 
1966,8.10).
"The pivotal assumption of this analysis is that social Science research ... 
should and can lead to general statements about social phenomena. This 
assumption implies that human and social behavior can be explained in
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automat.8 Människan kan på grundval av sin kunskap om 
de samhällsvetenskapliga lagarna handla på ett sådant sätt 
att lagarnas giltighet ändras. Så länge denna möjlighet för 
lagarnas objekt att bli deras subjekt inte med fullständighet 
kan determineras så råder en principiell skillnad mellan 
samhällsvetenskaper och naturvetenskaper.9

Men om urverkets modell överges, är då molnet det enda 
alternativet? Det skulle i så fall innebära att samhällets enda 
lag var slumpens,.att all systematisk, ordnande kunskap var 
omöjlig. Men ett antagande om indeterminism behöver inte 
leda till denna konsekvens. Indeterminism innebär endast 
ett antagande om att inte alla händelser är förutbestämda 
med absolut precision, in i minsta detalj.10 Graden av inde
terminism blir ett resultat, inte ett postulat. Avvisandet av 
det deterministiska postulatet innebär hur som helst att 
grunden för den nomologiska vetenskapssynen undanrycks. 
Frågan återstår därför: gives det ett alternativ till molnet 
och klockan? Uppgiften blir att finna något tredje, något 
mellan en vetenskap med universalistiska anspråk och en 
vetenskap som måste nöja sig med beskrivningar av enskil
da fall.

Eller är hela denna polemik kanske onödig? Är det inte i 
själva verket så att den nomologiska vetenskapsmodellen i 
den praktiska forskningsverksamheten nästan aldrig 
tillämpas? Kritiken baseras säkerligen på en korrekt 
beskrivning av statsvetenskapen så som den faktiskt 
bedrivs. Någon generell teori, täckande alla politiska feno
men, har, föga förvånande, inte formulerats. En del försök 
har gjorts att utveckla allmänna begreppsscheman; system
teori och struktur-funktionalism är två exempel. Men den 
empiriska statsvetenskapen bedrivs oftast utan några öppet 
uttryckta nomologiska ambitioner. Det finns alltså en frap-

terms of general laws established by observation." A. Przeworski & H. 
Teune, The Logic of Comparative Social Inquiry, 1970, s. 4.
"[C]omparative political analysis is a useful means of generating empir- 
ical generalizations, a name given here to the probabilistic version of 
what the philosophy of Science purists refer to as laws." L.C. Mayer, 
Comparative Political Inquiry, 1972, s. 46.

8. Popper, 1979, s. 224 f.
9. A. Gewirth, "Can Men Change Laws of Social Science?", 1954; A. Gid- 

dens, Central Problems in Social Theory, 1979, s. 243 f.
10. Popper, 1979, s. 220.



24 

perande diskrepans mellan handböckernas söndagsförkun- 
nelse och forskningens vardag. Denna slappa pragmatism är 
vetenskapligt osund. Den vetenskapsuppfattning som pre
dikas i metodkurser är något som man själv struntar i att 
tillämpa, eller, ännu värre, inte tillämpar fastän man tror 
att man gör det. Om den nomologiska modellen inte tilläm
pas i praktiken borde den också utmönstras ur metodböck
erna. Kvar finns uppgiften att formulera ett alternativ, 
kanske helt enkelt att klart formulera de förutsättningar 
som mycket av den praktiska forskningen underförstår.

I kritiken av det deterministiska antagandet ligger upp
slaget till en lösning. En av defekterna i urverksmodellen är 
att den inte förmår klargöra hur ett fysiskt universum kan 
frambringa abstrakta företeelser som regler och sedan 
komma under inflytande under dessa regler, så att dessa 
regler får högst påtagliga effekter på detta universum.11 
Det som är särskiljande för den mänskliga tillvaron är att 
icke-fysiska ting som syften, överväganden, planer, beslut, 
teorier, avsikter och värden kan åstadkomma förändringar i 
den fysiska världen.12

För Popper blir detta konstaterande startpunkten för ett 
storslaget forskningsprogram för sambandet mellan ande 
och materia, "the mind-body problem". Syftet med denna 
studie är mindre vittfamnande. Men även för en utredning 
om grunderna för studiet av politikens institutioner innebär 
Poppers konstaterande en naturlig utgångspunkt. Det gäller 
att närmare precisera alternativet till molnet och klockan, 
en vetenskap som kan förena begreppen frihet och ordning, 
som accepterar indeterminismen men som beaktar männis
kornas planmässiga handlande.

Politikens verklighet består av idéer, val och beslut. Det 
politiska handlandet är inte predestinerat, men väl begrän
sat. Politiska val äger inte rum i ett vakuum, utan inom en 
komplicerad ram av begränsningar och möjligheter.13 Det 
är statsvetenskapens uppgift att systematisera detta samspel 
mellan val och organisation, mellan handling och institu
tion, mellan frihet och ordning.

11. Ibid., s. 225.
12. Ibid., s. 229.
13. G.A. Almond & S.J. Genco, "Clouds, Clocks and the Study of Poli- 

tics", 1977, s.492 f.
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Redan i denna allmänt hållna formulering ligger en 
forskningspolitisk rekommendation. Det är olyckligt om 
forskningen om politiskt handlande och forskningen om 
politiska institutioner går skilda vägar. Eftersom det är 
samspelet dem emellan som är av intresse krävs ett sam
lande teoretiskt perspektiv. Politikens institutioner är både 
medel och resultat, både skapande och skapade.14 Kun
skapsteoretiskt gäller problemet att finna ett alternativ till 
determinismens nomologi och den partikulariserande fall
studien.15 Att förkasta den nomologiska modellen innebär 
inte att man överger tanken på orsaksförklaringar i sam
hällsvetenskaperna. Sökandet efter ett tredje alternativ 
grundas på antagandet att det är möjligt att tänka sig en 
annan typ av kausaiitet än den nomologiska "covering 
law"-modellens.16 Ett förslag till lösning har lämnats av 
J.D. Moon.17 Utgångspunkten för resonemanget är de två 
vetenskapsideal som ovan skisserats. Det ena är Hempels 
deduktivt-nomologiska modell. Det andra är det herme- 
neutiska idealet: eftersom generella teorier om samhällslivet 
anses omöjliga blir forskarens uppgift att genom tolkning, 
inlevelse och förståelse söka mening i individernas språk 
och handlingar. Moon finner båda dessa ideal var för sig 
otillfredsställande, den förra på grund av sin determinism, 
den senare på grund av sin partikularism. Men i stället för

14. Jfr A. Giddens begrepp ”duality of structure": Giddens; 1979; ”Time 
and Space in Social Theory", 1981, s. 92.

15. Enligt Elster står hermeneutisk metod inte i någon motsättning till 
hypotetisk-deduktiv metod (J. Elster, Förklaring og dialektikk, 1979, 
s. 105 ff). Konstaterandet följer dock som en konsekvens av de vida 
definitioner han givit de båda metoderna. Hermeneutik är för Elster 
varje metod som söker förstå mänskliga handlingar. Enligt Elster är 
att förstå en handling liktydigt med att sätta upp en hypotes om den 
intention som legat till grund för handlingen. Detta är naturligtvis 
obestridligt. Men att tro att man härigenom löser motsättningen mel
lan idiografisk och nomotetisk vetenskap, i den i texten givna bety
delsen, är att falla offer för ett definitoriskt illusionstrick. Både den 
nomologiska förklaringsmodellen och det alternativ som presenteras 
senare i detta kapitel kan betecknas som "hypotetiskt-deduktiva".

16. Jfr t.ex. G.H. von Wright, Explanation and Understanding, 1971; R. 
Harré, The Principles of Scientific Thinking, 1970; G. Simmel, Die 
Probleme der Geschichtsphilosophie, 1922, s. 100 ff.

17. J.D. Moon, "The Logic of Political Inquiry: A Synthesis of Opposed 
Perspectives", 1975. Ett annat exempel på en syntes av den "galileis- 
ka" och den "aristoteliska" traditionen ges i C. Grönholm, Världsbil-
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att förkasta båda föreslår han en syntes. Denna ges benäm
ningen "kvasi-kausala" förklaringar. Till sin formella 
struktur liknar denna typ av teori den nomologiska. Skill
naden är att ett eller flera led i teorins kausalkedja ersatts 
med s.k. praktiska syllogismer: med utgångspunkt från det 
allmänna antagandet om en rationellt handlande människa 
postuleras ett logiskt samband mellan en aktörs avsikter och 
dennes handling.18 På så sätt skulle ett intentionalt element 
kunna införas i en modell som i övrigt behåller en kausalitet 
i nomologisk mening. Moons förslag är intresseväckande 
och pekar på att det kan finnas en möjlighet att ta sig ur 
dilemmat mellan determinism och partikularism. Men frå
gan är om Moons lösning verkligen är hållbar. I den mån det 
fortfarande finns nomologiska element i den "kvasi- 
kausala" förklaringstypen kvarstår de invändningar som 
tidigare riktats mot antagandet om samhällenas lagbunden
het. Dessutom har den synpunkten framförts, att den ratio
nella modellen i Moons tappning ändå implicerar laglika 
antaganden, en algoritm som specifierar ett nödvändigt 
utfall från en nödvändig nyttokalkyl. Detta skulle innebära 
"val" som förnekar existensen av "val".19

Den nu diskuterade frågeställningen är ingalunda ny. 
Tvärtom var just motsättningen mellan nomotetiska och 
idiografiska vetenskaper själva utgångspunkten för den 
stora metodstriden inom tysk historie- och samhällsveten
skap för ett århundrade sedan. Det är förvånande att dess 
lärdomar i så ringa grad trängt in i den samtida metateore- 
tiska debatten. Här skall inte göras något försök att sam
manfatta hela metodstriden. Intresset fokuseras i första 
hand på den tankelinje som representeras av Max Weber 
och Georg Simmel och vilken på senare tid fullföljts av 
fransmannen Raymond Boudon.

Weber överbryggar klyftan mellan nomotetisk och idio- 
grafisk vetenskap genom att införa begreppet idealtyp. Det 
finns i tolkningarna av Webers skrifter inte någon enhetlig 
uppfattning om idealtypsbegreppets innebörd. Oenigheten 
beror till stor del på det faktum att Weber inte sammanfat
tat sina synpunkter i ett enda sammanhang. Tvärtom dyker

den i finländsk statskunskap, 1980.
18. Moon, s. 162 ff, 189; jfr von Wright, 1971, s. 116.
19. Almond & Genco, 1977, s. 509.
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idealtypsbegreppet upp i olika delar av Webers produktion, 
såväl i allmänna explikationer som konkreta empiriska till- 
lämpningar.20 Olika författare har försökt konstruera typer 
av idealtyper. Aron urskiljer tre användningsområden: för 
det första historiska särfall (t.ex. kapitalismen), för det 
andra abstrakta element i den historiska verkligheten (t.ex. 
byråkrati, auktoritetstyper, rationellt handlande) och för 
det tredje rationaliserande rekonstruktioner av särskilda 
slag av handlingar (t.ex. ekonomisk rationalitet).21 En 
alternativ uppdelning har framlagts av Janoska-Bendl, som 
skiljer mellan historiska idealtyper och den ändamålsra- 
tionella handlingsnormens idealtyp.22 Agne Lundquist har 
föreslagit en annan indelning, nämligen i individualiseran
de och generaliserande idealtyper.23

Att ta ställning till dessa indelningsförslag är i detta sam
manhang överflödigt. Det visar sig nämligen att det finns en 
gemensam nämnare för alla dessa varianter av idealtyper. 
Det är genom att söka sig till den kunskapsteoretiska 
grundvalen för idealtypsbegreppet som man upptäcker 
Webers lösning på det skenbara dilemmat mellan generali
serande och individualiserande samhällsvetenskap.

Idealtypen är inte ett mål i sig utan endast ett kunskaps- 
mässigt medel. En vetenskap konstitueras inte av sitt objekt 
utan av sitt tankemässiga ordnande av verkligheten.24 
Vetenskaplig kunskap kräver att verkligheten betraktas ur 
en bestämd synvinkel, under en speciell aspekt (Gesichts- 
punkt).25 Idealtypen är just ett sådant tankemässigt verk-

20. De viktigaste källorna är "Die ‘Objektivität’ sozialwissenschaftlicher 
und sozialpolitischer Erkenntnis", (1904) 1973 samt Wirtschaft und 
Gesellschaft, (1922) 1976.

21. R. Aron, Main Currents in Sociological Thought, 2,1970, s. 208 ff.
22. J. Janoska-Bendl, Methodologische Aspekten des Idealtypus, 1965, s. 

49 ff.
23. A. Lundquist, förord till den svenska utgåvan Ekonomi och samhälle, 

1, 1983, s. xxv f.
24. "Nicht die ’sachlichen’ Zusammenhänge der ’Dinge’, sondern die 

gedanklichen Zusammenhänge der Probleme liegen den Arbeitsge- 
bieten der Wissenschaften zugrunde" (”Die *Objektivität’ ...", s. 166).

25. ”Alle Erkenntnis der Kulturwirklichkeit ist ... stets eine Erkenntnis 
under spezifisch besonderten Gesichtspunkten” (ibid., s. 181). Jfr 
även G. Simmel: ”Jede Wissenschaft beruht auf einer Abstraktion, 
indem sie die Ganzheit irgendwelches Dinges, die wir als einheitliche 
durch keine Wissenschaft erfassen können, nach je einer ihrer Seiten,
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tyg. Den är, säger Weber, en tankebild som förenar vissa av 
det historiska livets relationer och händelser till ett, som ett 
motsägelsefritt kosmos, tänkt sammanhang.26 Denna kon
struktion får karaktären av en logisk idé. Idealtypen får 
alltså inte sammanblandas med verkligheten. Weber varnar 
uttryckligen för det naturalistiska misstaget att ge de 
abstrakta, teoretiska begreppsbilderna "egentligt" innehåll, 
att förledas att tro att man fångat verklighetens "väsen" eller 
reala "krafter".27 Inte heller är idealtypen en hypotes, även 
om den kan anvisa en riktning för hypotesbildningen. 
Idealtypen är ingen beskrivning, men den ger beskrivning
en entydiga uttrycksmedel.28

Den weberska idealtypen har hittills endast givits en 
mycket allmän beskrivning. Ett viktigt problem återstår. På 
vilka grunder skall dessa "tankebilder" konstrueras? Enligt 
Weber är valet inte godtyckligt. När forskaren konstruerar 
sina idealtyper gör han det med en viss förkunskap om det 
historiska, samhälleliga fenomen som studeras. Idealtypen 
vinns genom en tankemässig stegring (Steigerung), en stili
sering, en renodling av vissa bestämda element i verklighe
ten.29 Till denna bestämning måste läggas ytterligare en 
precisering, vilken framträder som tydligast i Webers 
senare skrifter. Uppgiften för den vetenskapliga sociologi, 
som Weber konstruerar, är att förstå meningen i (deutend 
verstehen) det sociala handlandet.30 Konstruktionen av ett 
rent ändamålsrationellt handlingsförlopp tjänar forskaren 
som en idealtyp, vilken, som Weber hävdar, "har fördelen 
av att vara omedelbart förståelig och entydig".31 Häri ligger 
en lösning av problemet med motsättningen mellan nomo- 
tetiska och idiografiska vetenskaper. Enskilda historiska 
fenomen kan förstås med hjälp av en abstrakt tankemodell. 
I Webers "förstående" metod förenas på så sätt ett generali-

von dem Gesichtspunkt je eines Begriffes aus, betrachtet” (Soziologie, 
1923,s.3).

26. "Dieses Gedankenbild vereinigt bestimmte Beziehungen und Vor- 
gänge des historischen Lebens zu einen in sich wiederspruchslosen 
Kosmos gedachter Zusammanhänge" ("Die ‘Objektivität’ s. 190).

27. Ibid., s. 195.
28. Ibid., s. 190.
29. "... die durch gedankliche Steigerung bestimmter Elemente der Wirk- 

lichkeit gewonnen ist" ("Die 'Objektivität’ ...", s. 190).
30. Ekonomi och samhälle, 1, s. 3.
31. Ibid., s. 5.
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serande och ett individualiserande element.
Att den förstående sociologin i webersk mening är 

"rationalistisk" innebär inget empiriskt påstående. Den 
rationalistiska idealtypen är endast ett metodiskt hjälpme
del, ett nät som läggs över verkligheten. Olika former av 
irrationalitet framkommer som avvikelser från idealtypen 
"meningsfull handling".32 Härmed lyckas idealtypen lösa 
den skenbart motsägelsefulla uppgiften att generalisera det 
icke generaliserbara. Det sker genom införandet av ett 
antagande, nämligen att mänskligt handlande kan vara 
meningsfullt och förståeligt.33

Sammanfattningsvis kan man säga att idealtypen är en 
tankekonstruktion som skall uppfylla två typer av ade- 
kvanskriterier: interna och externa. Intern adekvans inne
bär att den konstruerade idealtypen skall vara logiskt kon- 
sistent, fri från inre motsägelser.34 Extern adekvans bety
der dels att idealtypen skall erhållas som en "stegring" av 
något historiskt givet fenomen, dels att det sociala handlan
det betraktas som meningsfullt (sinnvoll).

Teoretisk argumentering av sådan idealtypskaraktär har 
också den fördelen att den uppfyller kravet på metodolo- 
gisk individualism. Detta krav innebär att samhälleliga 
makrofenomen tolkas i ljuset av de ingående aktörernas 
meningsfulla handlande. Som en analytisk utgångspunkt 
förutsätts att (individuella eller kollektiva) aktörer handlar 
målinriktat. Med detta antagande avvisas olika typer av 
funktionalistiska och teleologiska förklaringar, som förut
sätter att hela sociala system har ett "mål". En på metodolo- 
gisk individualism grundad teori innebär att förekomsten 
av "syfte" såväl förkastas som accepteras. Syfte förnekas på 
systemnivå, men accepteras på aktörsnivå. Sociala makro
fenomen kan inte tolkas utan antagande om de konstitue
rande mikroprocesserna.35 (Frågan om metodologisk indi
vidualism behandlas även nedan, kapitel 4.)

Konstaterandet att en idealtyp inte är detsamma som en 
empirisk hypotes får långtgående konsekvenser. Det skulle

32. Ibid., s. 5.
33. Jfr Janoska-Bendl, 1965, s. 84 f.
34. W. Mommsen, Max Weber, 1982, s. 225.
35. J.S. Coleman, "Social Theory, Social Research, and a Theory of Social 

Action", 1986,8. 1309 ff.
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ligga nära till hands att likställa de tvâ kategorierna. Men de 
är i själva verket av fundamentalt olika karaktär. Det fram
går om man beaktar vad som händer när en idealtyp respek
tive en hypotes konfronteras med verkligheten och forska
ren konstaterar att det föreligger en bristande över
ensstämmelse. För hypotesen blir slutsatsen att falsifierats 
och därför måste förkastas. Något sådant gäller inte för 
idealtypen. Eftersom den aldrig haft syftet att avbilda eller 
beskriva verkligheten kan den heller inte vederläggas av 
verkligheten. Om verkligheten inte stämmer överens med 
idealtypen är det så att säga verklighetens problem. Med 
idealtypens hjälp har forskaren upptäckt en avvikelse från 
den "rena" modellen; dessa avvikelser kan naturligtvis bli 
föremål för fortsatt forskning. Idealtypen kan per defini
tion inte falsifieras, bara vara mer eller mindre användbar i 
konkreta fall.36 Den fyller, som Weber säger, sitt logiska 
syfte just i det att den uppvisar sin egen overklighet.37

För den i Poppers vetenskapsteori skolade uppstår här ett 
problem. En grundpelare i Poppers filosofi är att det råder 
en principiell åtskillnad mellan å ena sidan vetenskapliga 
påståenden och å andra sidan icke-vetenskapliga, metafy
siska påståenden. Demarkationskriteriet dem emellan 
utgörs av falsifierbarhetskravet. Vetenskapliga satser kan i 
princip falsifieras av verkligheten, metafysiska satser kan 
det inte.38 Om nu idealtyper inte kan falsifieras borde de 
följaktligen klassificeras som metafysiska, dvs. innehål
lande okontrollerbara satser om verklighetens natur. Det 
bör då beaktas att demarkationskriteriet uttryckligen är 
förbehållet empiriska påståenden. Falsifierbarhetskravet är 
inte tillämpligt på t.ex. matematiska och logiska satser.39 En 
idealtyp kan i detta avseende likställas med ett geometriskt 
system.

Olikheten mellan idealtyper och empiriska påståenden är 
inte en grad- utan en artskillnad. Det går inte att överbryg
ga den epistemologiska avgrunden dem emellan, att succes
sivt nå fram till en empirisk generalisering genom att t.ex. 
införa fler oberoende variabler och höja den statistiska

36. Janoska-Bendl, 1965, s. 82 f.
37. "Die 'Objektivität*...", s. 203.
38. K.R. Popper, Conjectures and Refutations, 1972, s. 33 ff.
39. K.R. Popper, The Logic of Scientific Discovery, 1968, s. 34.
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förklaringskraften. Likaså kommer frågan om den s.k. 
modellplatonismen i delvis ny dager. Det har framhållits 
som något otillfredsställande att det i forskningen införs 
modeller som inte prövas empiriskt, att modellen "immuni- 
seras" mot erfarenheten.40 Men är det fråga om en idealtyps 
karaktär är ju just detta själva poängen. Ett exempel som 
åberopats i denna debatt är den ekonomiska modellen med 
fri konkurrens och rationella aktörer, ett exempel som 
Weber för övrigt själv anför i samband med sin definition 
av idealtypsbegreppet.41

Idealtypens användning i praktisk forskning är tvåfaldig. 
För det första möjliggörs uttalanden om hur långt från 
något idealtypiskt som ett empiriskt fenomen befinner sig. 
För det andra skapas, genom antagandet om rationellt 
handlande, ett meningsfullt sammanhang ur ett kaos av 
enskilda händelser.42

Den kunskapsteoretiska position, som idealtypen är ett 
uttryck för, utformades i direkt polemik mot den historiska 
skolans ambition att beskriva historien "wie es eigentlich 
gewesen ist", för att citera Rankes berömda formulering. 
Förutom Weber är det särskilt Simmel som med stor kraft 
angripit "det realistiska misstaget" i den historiska skolans 
vetenskapsuppfattning.43 Misstaget består i att den veten
skapliga kunskapen betraktas som en direkt, omedelbar 
avspegling av verkligheten. Den för nykantianismen karak
täristiska boskillnaden mellan kunskapens subjekt och 
objekt upphävs i den rankeska skolan av att det iakttagande 
subjektet utplånar sig självt. Simmel ser sin attack mot his- 
torismens avspeglingsteori som en direkt fortsättning på 
Kants kritik av naturalismen i naturvetenskapen.44 Avbild
ningen kan aldrig bli identisk med den avbildande verklig
heten.45 Tvärtom, säger Simmel, all kunskap innebär en

40. H. Albert, "Modell-Platonismus: Der neoklassische Stil des ökono- 
mischen Denkens in kritischer Beleuchtung", 1963; L. Lewin, Stat
skunskapen, ideologierna och den politiska verkligheten, 1973, s. 22.

41. "Die‘Objektivitäts. 190.
42. För påpekanden på denna punkt vill jag tacka Barry Holmström.
43. Simmel, Die Problem der Geschichtsphilosophie, 1922.
44. Ibid., s. vii.
45. Den kanske vackraste illustrationen av denna kunskapsteoretiska 

ståndpunkt är René Magrittes omsorgsfulla målning av en pipa, för-
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översättning av det omedelbart givna till ett nytt språk med 
sina egna former, kategorier och krav. För att fakta skall 
kunna bli vetenskap måste de göras till svar på frågor, frå
gor som inte automatiskt framträder ur materialet. Den his
toriska sanningen är ingen reproduktion, utan en andlig 
aktivitet, som gestaltar verklighetens enskildheter till ett 
sammanhängande och meningsfyllt helt.46 Ett redskap i 
denna kunskapsbildning utgörs av vad Simmel benämner 
"V ereinheitlichungsbegriffe".47

Denna kunskapsteoretiska ståndpunkt överensstämmer 
förbluffande väl med den moderna fysikens komplemen- 
taritetsprincip. Enligt Niels Bohr kan man mäta koordinater 
eller impulser, men inte båda samtidigt. Som Prigogine och 
Stengers formulerar slutsatsen:

"Det fysiska innehållet i ett system kan inte beskrivas 
uttömmande med ett enda teoretiskt språk, vilket 
uttrycker sig i de variabler vilka kan tilldelas bestämda 
värden. Olika möjliga språk och synpunkter på sys
temet kompletterar varandra. De behandlar alla samma 
verklighet, men det är omöjigt att reducera dem till 
enda beskrivning. Den oreducerbara mångfalden av 
perspektiv på samma verklighet är ett sätt att uttrycka 
omöjligheten av en gudalik utgångspunkt från vilken 
hela verkligheten blir synlig. ... Detta markerar ett 
avsteg från den klassiska uppfattningen om objektivi
tet, eftersom den enda 'objektiva’ beskrivningen, ur 
den klassiska synvinkeln, är den kompletta beskriv
ningen av systemet sådant det är, oberoende av hur 
man valde att observera det."48

Den franske fysikern Bernard d’Espagnat har benämnt den 
klassiska uppfattningen om objektivitet, vars innebörd 
alltså är att verkligheten kan beskrivas utan någon referens 
till observatören, för "stark objektivitet". Denna kan inte

sedd med underskriften "Ceci n’est pas une pipe".
46. Simmel, 1922, s. 54 f.
47. Ibid., s. 60. Det skulle föra för långt att här diskutera olika filosofiska 

sanningsteorier. Det bör dock framhållas att ett avvisande av den 
naiva avspeglingsteorin inte behöver medföra att den s.k. korrespon
densteorin förkastas. Jfr t.ex. A.R. White, Truth, 1971, kap. 6.

48. Prigogine & Stengers, 1985, s. 220; även s. 287, 293.
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längre anses vara hållbar. Alternativet behöver emellertid 
inte vara subjektivitet och godtycke. Den finns nämligen en 
"svag objektivitet", intersubjektivitet, det förhållandet att 
en observation kan göras till föremål för diskussion mellan 
oberoende observatörer. Vetenskapen kan därför sträva 
efter objektivitet, en samling sanningar möjliga att kom
municera för den mänskliga erfarenheten.49

Webers och Simmels lärdomar har på senare tid utnyttjats 
av Boudon i en kritisk granskning av olika teorier om social 
utveckling.50 Resultatet är av stort allmänt metodologiskt 
intresse. Det faktum att så många samhällsvetenskapliga 
utvecklingsteorier har misslyckats beror, enligt Boudon, på 
att de grundats på tre ohållbara postulat. Det nomologiska 
postulatet innebär att teorierna baseras på den uttryckta 
eller underförstådda förutsättningen att alla samhällens 
utveckling följer ett och samma lagbundna mönster. Det 
strukturalistiska postulatet är en form av begreppsrealism: 
en struktur antas vara en essens i verkligheten och inte ett 
artificiellt begrepp. Det ontologiska postulatet är här likty
digt med antagandet att det finns en yttersta orsak som i 
sista instans bestämmer hela utvecklingskedjan.

Det som förenar dessa tre postulat är att de utgör olika 
yttringar av det realistiska misstaget. Teorierna innebär en 
reifikation, en hypostasering. Med en tillspetsad och myck
et simmelsk formulering konstaterar Boudon att vetenskap
lig verksamhet inte syftar till att förklara verkligheten, utan 
till att besvara frågor om verkligheten.51 Förvirringen i 
fråga om utvecklingsteorierna bygger på en missuppfatt
ning om dessas status. Det som man trott vara spegelbilder 
har egentligen varit idealtyper.52

49. B. d’Espagnat, Une incertaine réalité, 1985, s. 31; "Physique möderne 
et vision du réel”j 1983, s. 227.

50. R. Boudon, ”Why Theories of Social Change Fail", 1983; La place du 
désordre, 1984.

51. Boudon, 1984, s. 201. Jfr synpunkten att en teori inte falsifieras av 
fakta utan av en annan teori: J.B. Conant, On Understanding Science, 
1947.

52. Boudon, 1984, s. 231.
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Historisk linearitet

I teorier om utveckling förenas inte sällan spatio-temporala 
metaforer med föreställningen om lagbundenhet. Utveck
lingen beskrivs ofta med hjälp av en linje, uppåtsträvande 
eller nedåtgående, ibland i form av upplysningens fram- 
stegsoptimism, ibland av utvecklingslärans evolutionism. 
En variant av denna tankefigur utgör trappan. Utveck
lingens tänkes gå stegvis: en ny fas inträder först när den 
föregående är passerad.

Exemplen på sådana stadieteorier är legio. Enligt 
Auguste Comte passerar mänskligheten tre etapper — den 
teologiska, den metafysiska och den positiva — på sin väg 
från mörkret mot kunskapen. I T.H. Marshalls teori etable
ras individens ställning i samhället i tre faser — först 
uppnås det civila medborgarskapet, därnäst det politiska 
och slutligen det sociala. Nationsbyggnad sker, hävdar Stein 
Rokkan, i fyra skeden: maktens, kulturens, det legala och 
det ekonomiska. Det historie-materialistiska grundschemat 
(urkommunism — feodalism — kapitalism — socialism — 
kommunism) är stadieteoriernas paradexempel. För den 
mänskliga individens förändring postulerar Jean Piaget att 
utvecklingen genomlöper ett antal bestämda faser. 
Abraham Maslows behovshierarki har lagts till grund för 
förändringsteorier med innebörden att människor och sam
hällen först måste få vissa grundbehov tillfredsställda innan 
de går vidare till nästa stadium. Teorier om det postindust
riella samhället grundas ofta på antagandet att olika epoker 
präglas av olika typer av värderingar, exempelvis försörj
ningens värderingar, yttrevärldsvärderingar samt inre- 
världsvärderingar, i nu nämnd ordning. Den karaktäristik 
av statsvetenskapens historiska självförståelse som inledde 
kapitlet — de spekulativa, formalistiska, empiristiska och 
vetenskapliga etapperna — är givetvis bara ännu ett bidrag 
till stadieteoriernas provkarta.

Undersökningsobjekten kan således variera — individer, 
samhällen, historiska epoker, idésystem — liksom period- 
iseringarnas karaktär och antal (förekomsten av talmystik 
vore värd ett eget studium). Men stadieteorierna förenas av 
en och samma logiska grundstruktur. Det har formats på 
grundval av en enkel, för att inte säga primitiv, spatiotem- 
poral konceptualisering. Förändringsprocesser görs intel-
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lektuellt gripbara genom att de förenklas. "Något" "rör sig" 
genom "tidens lopp", tänkt som en linje, ett antal etapper 
eller en trappa.

Det kan naturligtvis inte bli fråga om att utan vidare 
förkasta en teoretisk konstruktion bara för att den är primi
tiv. Enkelhet, överskådlighet och elegans utmärker alltid 
goda teorier. Vad man emellertid kan diskutera är om just 
denna spatio-temporala stilisering är den mest ändamålsen
liga. Det finns nämligen en risk förknippad med stadieteo- 
rierna, nämligen faran för sammanblandning av typologi- 
sering och periodisering.53 Bara för att en klassificering är 
teoretiskt ändamålsenlig, behöver den inte projiceras på en 
tidsaxel som ett historiens obönhörliga linjelopp. Huruvida 
den teoretiska variabeln tänkes som en typologi eller som en 
kontinuerlig skala är här helt betydelselöst. Mot ordinal- 
skalans klassificering svarar antagandet om monotoni (en 
trappa), mot intervallskalan antagandet om linearitet (en 
väg).

Historieteorier konstruerade enligt denna föreställnings - 
modell har inte sällan ett markerat teleologiskt inslag; trap
pan eller vägen tänkes utmynna i ett alldeles bestämt mål, 
ofta förknippat med antingen en starkt positiv eller en 
starkt negativ värdering. Den kritik som här riktats mot 
sammanblandningen av typologisering och periodisering är 
emellertid inte begränsad till historicistisk teleologi. Syn
punkten gäller lika väl icke-teleologiska stadieteorier. Det 
kan tilläggas att kritiken har liknande innebörd som de 
invändningar som riktats mot en viss variant av struktura- 
listisk teoribildning. I denna sker inte sällan en försåtlig 
glidning från "typ" till "struktur". Det som inte är annat än 
en form för klassificering och typologisering har uppfattats 
som en metod för att frambesvärja dolda företeelser, för att 
avslöja "essensen" bakom "skenet".54

För den vetenskapliga kunskapsbildningen kan kon
sekvensen synas allvarlig. Utan historicism, utan teleologi, 
utan några utvecklingsoptimistiska stadieteorier, hur kan 

53. ”1 hvilken grad utgjør ulike samfunnstypologier samtidigt en historisk 
periodisering — hvor hovedtyper ordnes i en entydig rekkefølge over 
tid?" 0. Østerud, Utviklingsteori og historisk endring, 1978, s. 184. Jfr 
Østerruds diskussion av Rokkans nationsbyggnadsteori, s. 124 ff.

54. R. Boudon, La place du désordre, s. 104.
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anspråken pà det kontinuerliga vetenskapliga framsteget då 
grundas? Så snart den nomologiska modellen avvisats som 
samhällsvetenskapens kunskapsteoretiska grund kan veten
skapens rörelse inte anges som ett successivt närmande till 
ett slutmål bestående av ett system av begrepp och lagar 
vilka slutgiltigt och fullständigt beskriver och förklarar 
samhällslivets alla yttringar.55

Den statsvetenskapliga självförståelsen borde i stället 
kunna grundas på de tolkningar av framstegstanken, som 
framlagts av filosofer som Isaiah Berlin och Hans Blumen- 
berg. Berlin har visat att det är möjligt att bibehålla före
ställningen om rationalism och framsteg utan att hemfalla 
till en tro på en mot ett givet mål fixerad, ödesbestämd 
utveckling.56 Blumenbergs undersökning av upplysningens 
idéer utmynnar i konstaterandet att, även om den naiva 
utvecklingsoptimismen inte kan anses vara hållbar, så 
behöver "den moderna tidens legitimitet" inte gå förlorad. 
Vad som inte kan accepteras är upplysningens anspråk på 
att ha funnit den absoluta grunden för all kunskap. Upplys
ningens rationalism var inte absolut utan relativ, tillräcklig 
i förhållande till de frågor som medeltiden lämnat obesva
rade. Den moderna tiden är inte en monolog som börjar vid 
en nollpunkt, utan ett nytt bidrag till en fortgående dialog. 
Att den moderna epoken saknar en absolut grund skall inte 
ses som en svaghet utan som en styrka. Med upplysningen 
övervanns tankesystem som var sämre; de nya svaren var de 
dittills bästa.57 Framstegstanken bör således inte grundas på 
den ödesbestämda vägens metafor, utan i stället på före
ställningen om det rationella samtalet.

Den obevekliga linearitetens tankemodell är särskilt 
olämplig som beskrivning av diskursen om politikens insti-

55. Jfr Webers slutsats: "die Sinnlosigkeit des selbst die Historiker unseres 
Faches gelegentlich beherrschendes Gedankens, daß es das, wenn auch 
noch so ferne, Ziel der Kulturwissenschaften sein könne, ein geschlos- 
senes System von Begriffen zu bilden, in dem die Wirklichkeit in einer 
in irgendeinem Sinne endgültigen Gliederung zusammengefaßt und 
aus dem heraus sie dann wieder deduziert werden könnte." "Die ’Ob- 
jektivität’s. 184.

56. I. Berlin, Är historien ödesbestämd?, 1956. Jfr intervju med Berlin i Le 
Monde, 22-23/5 1983, 3-4/7 1983.

57. H. Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, 1980-1983. Jfr R. Rorty, 
"Against Belatedness", 1983.
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tutioner. Förvisso stâr det sena nittonhundratalets statsve- 
tenskapsmän (eller borde stå) bättre rustade än tidigare 
epokers kolleger. Men samtalet om det problematiska för
hållandet mellan frihet och ordning har ingalunda varit 
någon enkel kumulativ kompilering.58 Meningsutbytet har 
präglats av språkförbistring, missuppfattningar och oavslu
tade replikskiften. Den för tillfället segrande ståndpunkten 
behöver inte vara den klokaste. Vad gäller statsvetenskaplig 
insikt är det amerikanska 1980-talet inte a priori överlägset 
det franska 1500-talet eller det österrikiska 1920-talet.

58. För den statsvetenskapliga självförståelsen gäller det med andra ord 
att undvika "the whig interpretation of history", där historien skrivs 
från nutidens utsiktspunkt och där historiens personer indelas i såda
na som främjat och sådana som hindrat utvecklingens framsteg. H. 
Butterfield, The Whig Interpretation of History, 1931: ”when we 
organise our general history by reference to the present we are pro- 
ducing what is really a gigantic optical illusion” (s. 29).





3. Statens begrepp

Nuet är, för att använda Hannah Arendts uttryck, det 
ögonblick som skiljer inte längre från inte ännu. Mycket av 
mänsklig kultur kan förstås som försök att förena det för
flutna, samtiden och framtiden. Människan är en "tidsbin- 
dare".1 Hos många folk har myter varit ett sätt att bevara 
det förflutna i nutiden: flydda tiders gudar och väsen antas 
ingripa i nuets skeende. På motsvarande sätt kan man se 
idén om rättsnormen som en metod att skapa framtid i 
nuet.2 I detta och följande kapitel skall visas hur en allmän 
teori om rättsnormer kan läggas till grund för ett statsve
tenskapligt studium av politikens institutioner. Diskussio
nen tar sin utgångspunkt i Hans Kelsens s.k. rena rättslära.3

Kelsen utvecklade sin lära med syftet att ge rättsveten
skapen en vetenskapligt hållbar grund. Kelsens kunskaps
teoretiska utgångspunkt är det strikta särhållandet mellan 
normativa och deskriptiva satser, mellan "Sollen" och "Sein". 
Polemiken utvecklas i två riktningar: dels mot sociologis tis
ka försök att härleda rättsnormer ur deskriptiva, kausala 
sammanhang, dels mot naturrättens ambitioner att förankra 
rättsordningen i värden liggande utanför den positiva rät
ten. Härav kommer beteckningen "den rena rättsläran":

1. Uttrycket ”time-binding” förekommer bl.a. i A. Korzybski, Manhood of 
Humanity, 1921.

2. G. Burdeau, Traité de Science politique, 1:1,1980, s. 308
3. Kelsens centrala arbeten är Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 1911; 

Allgemeine Staatslehre, 1925; "Den rena rättsläran", 1933; General 
Theory of Law and State, 1945; Reine Rechtslehre, 1960 samt Allge
meine Theorie der Normen, 1979.
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rättsvetenskapen bör vara en teori endast om den positiva 
rätten.

En norm är innebörden av en viljeakt. En norm kan upp
träda i skilda former, såsom påbud, bemyndigande, tillå
telse, upphävande. En genom en i verkligheten inträffad 
viljeakt uttryckt norm är en positiv norm. Giltighet måste 
skiljas från verksamhet. En positiv norm som inte åtlyds är 
giltig, men ej verksam. Kelsen skiljer vidare mellan indi
viduella och generella normer. De förra avser ett enstaka, 
individuellt bestämt förhållande, t.ex. ett domslut. Gene
rella normer betecknas även "bör-regler". Att en norm har 
en adressat innebär att det är fråga om en viljeakt riktad 
mot mänskliga förhållanden.4

Med denna definition blir en norm något annat än en 
mål-medel-relation. Förhållandet mellan medel och mål är 
ett förhållande mellan en orsak och dess verkan, en kausal 
relation. Den teleologiska nödvändigheten är för Kelsen en 
kausal nödvändighet, ett måste och inget bör. En norm är 
ingen relation mellan två element, utan är innebörden av en 
handling. Än mindre är normen ett mål; ett mål är en 
önskad verkan.5

Begreppet kausalitet, relationen mellan orsak och ver
kan, är endast att hänföra till förklarande vetenskaper. För 
normvetenskaper inför Kelsen en annan typ av relation 
mellan betingelse och följd. Med "tillräkning" (Zurech- 
nung) avses en genom en viljeakt bestämd relation mellan 
ett förhållande och en sanktion. En rättsnorm förbinder 
t.ex. en rättsbetingelse med rätts- respektive orättsföljder. 
En annan skillnad mellan kausalitet och tillräkning är att en 
kausalkedja teoretiskt sett kan bestå av oändligt många län
kar medan tillräkningen i princip endast förbinder två ele
ment.6

Rätten är en tvångsordning av mänskliga förhållanden. 
Rättsnormer innebär möjligheten av sanktion; de kan före
skriva tvångshandlingar. Rättsgemenskapen besitter ett 
tvångsmonopol.7 Att rätten fattas som en yttre tvångsan-

4. Allgemeine Theorie der Normen, s. 1 ff.
5. Ibid., s. 9 f.
6. Ibid., s. 19 f; "Den rena rattsläran", s. 202 f. Termen används i annan 

betydelse av Weber, som bl.a. talar om "kausale[n] Zurechnung": M. 
Weber, "Die ‘Objektivität’...", s. 198.

7. Reine Rechtslehre, s. 31 ff.
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ordning innebär att den betraktas som en social teknik: "det 
önskade sociala tillståndet frambringas eller sökes fram- 
bragt genom att en tvångsmakt som följd knytes till det 
mänskliga förhållningssättet, som betyder den kontradik- 
toriska motsatsen till detta tillstånd".8 Skillnaden mellan en 
moralnorm och en rättsnorm blir därigenom tydlig. Mora
lens norm är direkt, rättens indirekt. Moralnormen säger: 
du skall icke stjäla. Rättsnormen säger: den som stjäl skall 
straffas.9 Rätten är inte ett ändamål, utan ett specifikt 
medel.

Rätten kännetecknas av att den utgör en ordnad mängd 
regler.10 Mellan de enskilda rättsnormerna råder ett 
bestämt sammanhang. Detta samband karaktäriserar Kelsen 
med hjälp av en hierarkisk modell. Rättsnormerna kan tän
kas ordnade i ett system med avsatser eller nivåer (Stufen- 
bau). Rätten är ett dynamiskt normsystem. Rätten bildar ett 
"Erzeugungszusammenhang": én norm bestämmer till
komstproceduren för en annan.11 Med denna tankekon
struktion förmår Kelsen behålla "renheten" i sin teori, ett 
"Sollen" kan aldrig härledas ur ett "Sein". Ellen som Jan- 
Magnus Jansson sammanfattat tanken: "varje norm får sitt 
innehåll genom en empirisk viljeakt, men sin giltighet ur en 
högre norm, vilken insätter denna viljeakt som ett rättsska- 
pande faktum".12

En norm på en lägre nivå får sålunda sin giltighet av en 
norm på högre nivå. Men den hierarkiska konstruktionen 
skulle i denna enkla form leda till en infinit regress: en 
högre norm härleds i sin tur av en ännu högre norm och så 
vidare. Kelsen sluter därför modellen till en pyramid i vars 
spets återfinns en "grundnorm".13 Denna grund- eller 
ursprungsnorm är till skillnad från alla övriga rättsnormer 
inte av positiv natur. I sina tidigare skrifter betecknar Kel
sen grundnormen såsom "hypotetisk", i de senare arbetena

8. "Den rena rättsläran", s. 206.
9. H. Kelsen, "The Law as a Specific Social Technique", (1941) 1957, s. 

244.
10. General Theory of Law and State, s. 3.
11. Ibid., s. 123 ff; Reine Rechtslehre, s. 228 ff.
12. J.-M. Jansson, Hans Kelsens statsteori, 1950, s. 243.
13. Blandningen av metaforer är naturligtvis inte helt lyckad; jfr Jansson, 

1950,s.221.
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föredras termen "fiktiv".14 Grundnormen har ingen mot
svarighet i verkligheten, utan är innebörden av en tänkt, 
fingerad viljeakt.

Grundnormen är ett av de element i den kelsenska tanke
byggnaden som mötts av störst oförståelse. Det är föga för
vånande; grundnormskonstruktionen kan förefalla vara en 
nödlösning, ett främmande inslag som bryter av mot den 
rena elegans som präglar läran i övrigt. Men grundnormen 
behöver inte vara någon skönhetsfläck, bara innebörden av 
dess hypotetiska, fiktiva karaktär förstås rätt. Kelsen 
menar endast att om vi accepterar denna norm, så följer 
därav det och det.15 Grundnormen erhålls genom en regres- 
siv analys av de förutsättningar, på vilka den positiva rät
tens normsystem vilar.16 Grundnormen innebär sålunda 
ingen fri konstruktion, ingen spekulation från vetenskaps
mannens sida, utan ett försök att objektivt bestämma de 
medvetna eller omedvetna premisser som ligger till grund 
för uttryck som "gällande rätt".

Kelsens insats är inte begränsad till det rättsfilosofiska 
området. Från sin rena rättslära drar han slutsatser, som får 
stor räckvidd också för den allmänna statsläran. Redan 
tidigt utsätter Kelsen "die herrschende Lehre" inom stats- 
rättsvetenskapen för skarp kritik.17 Särskilt är det Jellineks 
s.k. tvåsidesteori som gisslas. Jellinek indelar statsläran i två 
delar: statsrâttsläran och den sociala statsläran. Staten har 
enligt denna uppfattning två "sidor", en där staten betraktas 
som en rättslig institution, en där staten ses som en sam
hällsbildning.18 Kelsen påvisar, övertygande, att just denna 
konstruktion inte är hållbar. Det är inte möjligt att konstru
era ett "socialt" statsbegrepp utan att på något sätt ta hänsyn 
till en rättslig aspekt. Därmed faller tvåsidesteorins dua
lism.

Tvåsidesteorin var ett av många försök att lösa ett gene
rellt problem, nämligen att fastställa det inbördes förhål
landet mellan begreppen rätt och stat. Kelsen indelar de i

14. Allgemeine Theorie der Normen, s. 207.
15. Jansson, 1950, s. 25 ff.
16. Ibid., s. 256; Reine Rechtslehre, s. 228, 239.
17. Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 1911; Über Grenzen zwischen 

juristischer und soziologischer Methode, 1911; Allgemeine Staatslehre, 
1925; Der soziologische und juristische Staatsbegriff, 1928.

18. G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1914, s. 11.
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litteraturen förekommande teorierna i två grupper: de som 
ser staten som en förutsättning för rätten och de som ser 
rätten som en förutsättning för staten. Till de förra hör bl.a. 
Jellineks tvåsidesteori samt densammes tanke om statens 
"självförpliktelse", som förutsätter att staten uppträder 
"före" och "över" rätten och förbinder sig själv att följa 
denna. Exempel på de senare är naturrättsliga teorier som 
ser staten frambringad genom något slags kontrakt. Kelsen 
underkänner alla dessa konstruktioner. Men han nöjer sig 
inte enbart med att påvisa att statsbegreppet inte kan kon
strueras utan hjälp av ett rättsligt element. Han går ytterli
gare ett steg. Staten, säger Kelsen, är identisk med rättsord
ningen.

Satsen om identitet mellan stat och rätt är en följdriktig 
konsekvens av den rena rättslärans skarpa åtskillnad mellan 
"är" och "bör". Kelsen värjer sig mot alla försök att låta nor
mativa element uppträda i real förklädnad. Ett genom
gående tema i Kelsens författarskap är kritiken av hyposta- 
sering, reifikation, substansialisering, personifikation, 
antropomorfism — termerna varierar, men det är samma 
sak som avses. Det är ett näraliggande, men förledande, 
tankehjälpmedel att tolka samhällsfenomen med metaforer 
från det mänskliga livet. I den organiska statsläran får den
na tankeriktning sitt fulla utlopp. Staten har en kropp och 
en själ, staten tänker, yttrar sig, älskar, hatar, kämpar och 
lider.19 Icke nog härmed, konstaterar Kelsen sarkastiskt, 
"den socialbiologiska sexualforskningen" har till och med 
lyckats fastställa statens kön: staten är en man.20 Men även i 
andra, mindre utrerade, sammanhang dyker den antropo- 
morfa staten upp. Så snart staten ses som ett handlande sub
jekt ligger det nära till hands att tänka sig staten som en 
person.

Kelsen löser detta problem genom att införa ett person
begrepp, men han ger detta en alldeles speciell innebörd. 
Person är inte detsamma som människa. Medan människa är 
ett biologiskt begrepp är person ett abstrakt juridiskt be
grepp, "ett personifierande enhetsuttryck för ett knippe av

19. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, s. 9 ff, 265 ff.
20. Ibid., s. 11, 376; Das Problem der Souveränität 1928, s. 23; Der Staat 

als Integration, 1930, s. 9.
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rättsplikter och rättigheter, dvs. för normkomplex".21 En 
fysisk person är personifikationen av de normer som regle
rar en människas förhållningssätt, juridisk person är per
sonifikationen av de normer som reglerar en grupp männis
kors förhållningssätt.22 Personbegreppet är inte bärande i 
den kelsenská konstruktionen, utan är "en artificiell tanke
lättnad, ett hjälpbegrepp".23 Det är för Kelsen en eftergift 
åt det traditionella tänkandet i subjekt och predikat, ten
densen att uppfatta abstrakta begrepp såsom "ting" med 
"egenskaper".24 På motsvarande sätt kan man uppfatta sta
ten som en juridisk person.25 Med stöd av rättssatser till
skrivs statsorganens handlingar "staten". Staten är en juri
disk konstruktion, det reella är de faktiska akter som i sta
tens namn utförs av organen.26 Staten kan betraktas som en 
"tillskrivningspunkt" för de i rättsordningen nedlagda nor
merna.27

Det är konsekvent att begrepp som statsvilja och stats
ändamål för Kelsen endast kommer i fråga som företeelser 
inom rättsordningen (Eigengesetzlichkeit). Alla försök att 
postulera någon vilja eller mål för staten utanför rätten 
utdöms. Inte heller ett uttryck som "statsmakt" ges någon 
egen betydelse; staten som makt innebär ingenting annat än 
verksamheten hos rättsordningen.28 ’Staten’ blir för Kelsen 
snarast ett sätt att markera rättsordningens enhet.29

Det sålunda preciserade statsbegreppet överensstämmer i 
väsentliga avseenden med Max Webers statskonception. För 
Weber är det kännetecknande för statens begrepp "monopo-

21. "Den rena rättsläran", s. 217.
22. Ibid.
23. Ibid.
24. Allgemeine Staatslehre, s. 62.
25. Ibid., s. 71 ff.
26. Jansson, 1950, s. 112 ff, 202 ff.
27. "Über Grenzen ...", s. 48 ff; Allgemeine Staatslehre, s. 65 ff; Reine 

Rechtslehre, s. 295. I sina tidigare skrifter använder Kelsen termen 
"tillräkningspunkt". Eftersom "Zurechnung" även betecknar en 
normrelation var Kelsen då tvungen att skilja mellan två sorters till
räkning, en "perifer" och en "central". För att undvika denna termi
nologiska förvirring väljer Kelsen så småningom att beteckna den 
juridiska personens förhållande till rättsgemenskapen som "tillskriv
ning". (Reine Rechtslehre, 1960, s. 154, n. 1.)

28. "Den rena rättsläran”, s. 242.
29. "Über Grenzen ...", s. 29.
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let pâ legitim användning av fysiskt vâld".30 Den för Kelsen 
karaktäristiska boskillnaden mellan rättsnormers giltighet 
och faktiska efterlevnad återfinns även hos Weber.31 Kel
sen konstaterar själv att statsbegreppet, såsom det utfor
mats i Webers s.k. förstående sociologi, utan svårighet kan 
tolkas som en normativ rättsordning i den mening Kelsen 
givit begreppet.32 Kelsens ståndpunkt, att detta skulle 
innebära att staten endast kan studeras normlogiskt saknar 
emellertid stöd hos Weber.33

Det som skiljer Kelsens statsbegrepp från flertalet andra 
är att det konstruerats utan utnyttjande av bestämningar 
såsom "nation", "folk", "territorium", "grupp", "apparat" eller 
liknande. Föga förvånande har det lagts fram åtskilliga för
slag som går ut på att komplettera, att vidga det kelsenska 
statsbegreppet. Två nordiska exempel kan anföras. Jan- 
Magnus Jansson vänder sig mot Kelsens tanke att rättsve
tenskapen endast kan ha rättsnormer som sitt objekt. "Om 
staten faller under samhällets begrepp, så är det givet, att 
en definition av staten på något sätt måste uppmärksamma 
de individer, av vilka detta samhälle består." Av detta skäl, 
och av konventionella språkbrukshänsyn, kommer Jansson 
tillslutsatsen att 'rättsordning’ borde ersättas av 'rättsge
menskap’ som bestämning av statsbegreppet.34 En be- 
greppsutvidgning av annat slag föreslås av Âke Frändberg.

30. M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 2, s. 822; "Politik som yrke", i 
Vetenskap och politik, 1977, s. 41, 46.

31. Den ideala rättsordningen har, enligt Weber, intet att göra med det 
sociala handlandet; det rör sig om företeelser pâ två skilda plan: "die 
eine in der des ideellen Geltensollens, die andere in der des realen Ge- 
schehens" (Wirtschaft und Gesellschaft, 1, s. 181; Ekonomi och sam
hälle, 1, s. 217).

32. Der soziologische und der juristische Staatsbegriff, s. 156 ff, särsk. s. 
169 f.

33. Jfr Jansson, 1950, s. 165 ff.
34. Jansson, 1950, s. 175 ff, 185 (cit.), 186 ff. Janssons argumentering på 

denna punkt är inte helt motsägelsefri. À ena sidan hävdas att 
begreppet 'rättsgemenskap’ är vidare än begreppet 'rättsordning’; det 
förra omfattar till skillnad från det senare "reala" element (s. 175 f). Â 
andra sidan görs det gällande att de båda uppfattningarna av staten 
från rättsteoretisk synpunkt är likvärdiga, varför valet mellan de båda 
definitonsmöjligheterna är konventionellt (s. 187). Det bör för tydlig
hetens skull upprepas att Kelsens statsbegrepp ingalunda negligerar 
existensen av ett "samhälle"; det finns förutsatt redan i bestämningen 
av begreppet 'rättsnorm’, särskilt rättsordningens särskiljande egen-
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I stället för 'rättsordning’ borde man tala om Juridiskt sys
tem’, vilket innehåller kriterier specificerande systemets 
lagstiftare, procedurer, funktionärer, adressater och nor
mer.35 Det kan vara så att Kelsens statsbegrepp är för snävt 
för att vara tillämpbart inom rättsvetenskapen; det är ett 
problem som här inte skall upptas till behandling. Det gäller 
nu i stället att bedöma dess fruktbarhet i statsvetenskaplig 
analys. Från denna synpunkt måste det betraktas som en 
stor fördel att Kelsens statsbegrepp uppfyller strängt till- 
lämpade minimaldefinitionskriterier. Ju färre element som 
begreppsligt postulerats, desto fler aspekter ligger öppna 
för empirisk belysning. Hur de kelsenska kategorierna skall 
kunna läggas till grund för ett institutionsbegrepp blir 
ämnet för nästa kapitel. Men det återstår att dessförinnan 
dels uppmärksamma några konsekvenser av det nu precise
rade statsbegreppet, dels penetrera ett kunskapsteoretiskt 
problem.

Att betrakta staten som rättsordningens enhet leder till 
att den traditionella indelningen i offentlig rätt och privat
rätt förlorar i betydelse. Såväl offentliga akter som privata 
rättshandlingar är båda en individualisering av generella 
normer. I det absoluta särskiljandet mellan offentlig rätt 
och privaträtt ser Kelsen en ideologisk innebörd. Endast det 
offentligrättsliga förhållandet, karaktäriserat genom rela
tionen mellan stat och undersåte, har betraktats som "rätts"- 
eller "makt"-förhållanden i egentlig mening. Privaträtten 
har förutsatt relationen mellan två likvärdiga, inte ett över- 
och ett underordnat, subjekt; den privata rättshandlings- 
sfären är privatautonomins. Denna uppdelning leder till 
föreställningen att endast den offentliga rättens område är 
den politiska maktens domän. "Därmed förhindras insikten, 
att den i rättshandlingsfördraget skapade ’privata’ rätten 
inte mindre är skådeplats för den politiska makten än den i 
lag och förvaltning skapade offentliga rätten."36

Identifieringen av rätt och stat innebär vidare att varje 
statsakt betraktas som en rättsakt. Uttrycket "rättsstat" blir 
därmed en pleonasm. Staten är en tvångsordning av mänsk
liga förhållningssätt; om dess moral och rättvisa är inget

skap av tvångsordning.
35. À. Frändberg, Om analog användning av rättsnormer, 1973, s. 47 ff. 
36. "Den rena rättsläran”, s. 238 ff; Reine Rechtslehre, s. 284 ff.
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sagt. Varje stat måste per definition vara en rättsstat.37 
Kelsen polemiserar uttryckligen mot föreställningen att det 
skulle funnits en av rätten oberoende stat, som skapat rätts
ordningen och som därefter frivilligt underkastat sig den
na, en variant av den s.k. självförpliktelseteorin.38 Däremot 
vidgår Kelsen att "rättsstat" kan användas i annan betydelse, 
nämligen som beteckning för en relativt centraliserad rätts
ordning som uppfyller demokratins och rättssäkerhetens 
krav.39 Man kan alltså skilja mellan rättsstat i formell och i 
materiell mening.40 I denna andra, i allmänt språkbruk 
vanligare, materiella betydelse kan rättsstatsbegreppet utan 
svårighet inordnas i den kelsenska statsläran.

En annan konsekvens av Kelsens betraktelsesätt är att 
motsättningen mellan rättsskapelse och rättstillämpning 
inte blir absolut. När rättsordningen ses som ett avsatsfor
mat system av normer blir alla rättsnormer, utom de i 
pyramidens topp och bas, såväl bestämda som bestäm
mande. Slutpunkten i kedjan, t.ex. ett domslut eller en för
val tningsakt, blir visserligen endast rättstillämpande, 
liksom den fingerade grundnormen endast är rättsska- 
pande. Men på alla "mellannivåer" kommer varje tillämp
ning av en norm på högre nivå att samtidigt vara en ska
pelse av en norm på lägre nivå.41 Det medför bl.a. att 
beteckningen "lagstiftande församling" blir delvis missvi
sande. Generella normer är inte bara skapare av riktlinjer 
för lägre nivåer, de är också tillämpningar av författning
ens normer. Det är heller inte endast det lagstiftande organ
et, utan även andra myndigheter, som frambringar rätts
normer.42 Rättsskapelsen är därmed ett kontinuerligt för
lopp, från författning, över lag och förordning, till de 
enskilda rättshandlingarna — en kontinuerlig process, i vil
ken staten ständigt skapas på nytt.

Från principiell synpunkt blir det därför svårt att upp
rätthålla tanken på någon strikt maktdelning. Inget organ

37. "Den rena rättsläran", s. 243; Allgemeine Staatslehre, s. 91.
38. Reine Rechtslehre, s. 314.
39. Ibid.
40. Allgemeine Staatslehre, s. 91. Distinktionen förbises av J.A. Seip 

("Rettsstaten", 1984, s. 82, 90), varför dennes kritk mot Kelsens 
rättsstatsbegrepp blir helt missriktad.

41. Reine Rechtslehre, s. 237.
42. Jfr Jansson, 1950, s. 229.
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har något absolut monopol på skapandet av generella nor
mer. Inte heller gränsen mellan rättsväsende och förvalt
ning kan härledas ur den rena rättslärans statsteori. Både 
domstolar och förvaltningsorgan har i uppgift att skapa, i 
Kelsens terminologi, "individuella normer". Den enda skill
naden är att domstolarna är mer oavhängiga och att utrym
met för fritt skön är större i förvaltningsakter än i domslut. 
Men denna skillnad är inte av principiell natur och dess
utom har rättsliga förfaranden stor plats även inom förvalt
ningen.43 Hellre borde man, menar Kelsen, skilja mellan 
medelbar och omedelbar förvaltning.44 För att förverkliga 
ett i rättsordningen givet syfte kan staten förfara på två 
skilda sätt. Den medelbara statsförvaltningen innebär att 
staten uppträder indirekt: ett icke önskvärt beteende hos 
medborgarna föranleder tvångsåtgärder. Den omedelbara 
statsförvaltningen innebär att staten själv påtar sig uppgif- 
ter genom att bygga sjukhus, meddela undervisning etc.45 I 
anslutning till denna distinktion utvecklar Kelsen en hel 
liten teori om statens historiska utveckling, en teori som får 
tas för vad den är: en starkt stiliserad snabbskiss. Huvudte
sen är att staterna genomgår en utveckling i riktning från 
medelbar till omedelbar statsförvaltning. Den primitiva 
staten, i den äldsta formen för rättsordning, är straff i form 
av hämnd eller blodshämnd den enda reaktionen på hand
lingar som skadar andra. Efterhand sker en arbetsdelning 
och särskilt kvalificerade personer får hand om rättsskip
ningen: "Das Recht schafft sich das Gericht".461 nästa skede 
av den rättstekniska utvecklingen tillkommer andra sank- 
tionsformer än straff. Det avgörande därnäst är att statsor
ganen påtar sig nya uppgifter, nämligen det omedelbara 
ansvaret för att uppfylla gemensamma ändamål. Först nu, 
säger Kelsen, förvandlas staten från en domstolsstat till en 
verklig förvaltningsstat.47

Redan denna starkt komprimerade redovisning av Kel
sens teori och några av dess konsekvenser torde ha visat att

43. Allgemeine Staatslehre, s. 259 ff; General Theory of Law and State, s. 
273 ff.

44. Samma termer återfinns med annan innebörd i förvaltningsrätten; se 
t.ex. G. Püttner, Allgemeines Verwaltungsrecht, 1973, s. 27 ff.

45. Justiz und Verwaltung, 1929, s. 21 f.
46. Ibid., s. 22.
47. Ibid., s. 22 f.



49

den präglas av skarpsinne och originalitet. Det hindrar inte 
att en del av Kelsens ställningstaganden inbjuder till gen- 
mäle. Det gäller inte minst ett fundamentalt problem, näm
ligen den kelsenska statslärans kunskapsteoretiska ställning.

I sin kritik av Jellineks tvâsidesteori nöjer sig Kelsen inte 
med att påvisa att statsbegreppet inte låter sig konstrueras 
utan ett rättsligt element. Han går ett steg längre och slår 
fast att all statslära måste vara statsrättslära. Jellinek ankla
gas för "metodsynkretism". Häremot intar Kelsen en kun
skapsteoretiskt extrem ståndpunkt. Det är en metodologisk 
omöjlighet, hävdar han, att ett och samma kunskapsobjekt 
kan uppfattas av två skilda vetenskaper.48 Kunskapsobjek
tets identitet är bestämd av kunskapsmetodens identitet. Ett 
principiellt annorlunda betraktelsesätt medför ett princi
piellt annorlunda kunskapsföremâl.49 Kunskapsmetoden 
"frambringar" (erzeugt) sitt objekt.50

Denna kunskapsteoretiska syn utvecklar Kelsen efter 
hand. I ett tidigt verk kan man exempelvis läsa att stat och 
rätt måste uppfattas som "två sidor av samma fenomen".51 
När hans uppfattning sedermedera modifieras sker det 
under inflytande av den marburgska skolans nykantianism, 
särskilt av dess främste företrädare, Hermann Cohen.52 
Därmed fastläggs Kelsens position: kunskapsriktningen 
bestämmer kunskapsföremålet. Eftersom staten endast kan 
uppfattas juridiskt måste stat och rätt vara identiska.53

Egentligen är Kelsens ståndpunkt föga överraskande. 
Den följer, inte som en nödvändig men väl fullt förklarlig, 
konsekvens av hans ständiga kamp mot naturrätten. Ett 
grundläggande tankefel i naturrätten är för Kelsen "objek-

48. Allgemeine Staatslehre, s. 6.
49. Der soziologische und der juristische Staatsbegriff, s. 116.
50. Reine Rechtslehre, s. 74.
51. Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 1911, s. 406.
52. Kelsen nämner särskilt dennes System der Philosophie, 2, Ethik des 

reinen Willens, (1904) 1920.
53. ”Nunmehr ergab sich mir als bewusster Konsequenz der erkenntnis- 

theoretischen Grundeinstellung Cohens, der zufolge Erkenntnis- 
richtung der Erkenntnisgegenstand bestimmt, der Erkenntnisgegen- 
s t and aus einem Ursprung logisch erzeugt wird, daß der Staat, soferne 
er Gegenstand juristischer Erkenntnis ist, nur Recht sein kann, weil 
juristisch erkennen oder rechtlich begreifen nichts anderes bedeutet, 
als etwas als Recht begreifen.’’ Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 
Vorrede zur zweiten Auflage, 1923, s. xvii.
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tets dubblering". Människan har inte haft förtroende för 
sina sinnen och sitt förnuft utan har velat se något "bortom", 
något "bakom" sinnesintrycken. Denna metafysiska dualism 
upphör först med den vetenskapligt-kritiska filosofin.54 
Att föreställa sig ett "ting" utanför den vetenskapligt ord
nade kunskapen innebär metafysik. Rättskategorin är för 
Kelsen "kunskapsteoretiskt-transcendental, ej metafy- 
siskt-transcendent".55

Kelsens kunskapsteoretiska ståndpunkt har utsatts för 
kritik från olika håll. För Erich Kaufmann har den kelsens- 
ka metodologin ett drag av cirkelresonemang: Om man 
betraktar verkligheten från en bestämd abstrakt utsikts
punkt och bortser från allt annat som oväsentligt, då är det 
just denna abstrakta utsiktspunkt som ständigt framträ
der.56 Peter Badura ser en inre motsättning i Kelsens reso
nemang. Â ena sidan innebär det kunskapsteoretiska anta
gandet att det råder en identitet mellan "Denken" och "Sein": 
"tankeinnehållet avbildar inte varat, det är varat".57 Â andra 
sidan är oförenligheten mellan "Sein" och "Sollen" ett 
grundläggande postulat. Men man kan inte samtidigt hävda 
att metoden frambringar föremålet och att det finns en 
principiell skillnad mellan vara och böra. För om ett "Sein" 
redan förutsatts är det inte genom metoden det frambring
ats. Metoden kan inte bestämma föremålet samtidigt som 
föremålet bestämmer metoden.58 Jan-Magnus Jansson 
anser att det ligger något berättigat i Kelsens teori, men att 
den är alltför rigorös. Enligt common sense-uppfattningen 
kan olika vetenskaper behandla samma objekt, t.ex. staten, 
ur olika aspekter. Särskilt om statsbegreppet uppfattas som 
’rättsgemenskap’ borde det vara möjligt även för icke
juridiska vetenskaper att befatta sig med staten.59

Frågan är alltså om det enda alternativet till realismens

54. General Theory of Law and State, s. 419 ff; "Die philosophische 
Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus”, (1928) 
1968, s. 315 ff.

55. ”Den rena rättsläran”, s. 203.
56. E. Kaufmann, ”Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie", (1921), 

Gesammelte Schriften, 3,1960, s. 193.
57. "Die Denkinhalte bildeten das Sein nicht ab, sie seien das Sein.” P. 

Badura, Die Methoden der neueren Allgemeinen Staatslehre, 1959, s. 
21.

58. Ibid., s. 34.
59. Jansson, 1950, s. 213.
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kunskapsteoretiskt naiva avspeglingsmodell är den kelsens- 
ka extrempositionen, som för statsläran skulle innebära att 
endast den formellt juridiska, den normlogiska aspekten av 
staten är möjlig som vetenskap. Resten av denna bok har 
tillkommit i en övertygelse att denna slutsats inte är nöd
vändig. Det går att förena den metodologiska ståndpunkt 
som upplinjerats i föregående kapitel med Kelsens skarpa 
precisering av statsbegreppet.

Det innebär att Jellineks "tvåsidesteori" inte är helt för
kastlig. Rent principiellt är det möjligt att uppfatta ett kun
skapsobjekt från olika aspekter (jfr resonemanget om kom- 
plementaritetsprincipen i kapitel 2). En annan sak är att det 
i den praktiska forskningen kan vara vanskligt att sär hålla 
de väsensskilda betraktelsesätten. Det är heller inte sagt att 
just de av Jellinek föreslagna "sidorna" är de ändamålsenli
ga; Kelsens konkreta kritik synes på denna punkt vara helt 
berättigad.60

Bara för att Kelsens kunskapsteoretiska slutsats befun
nits ohållbar behöver inte hans statsbegrepp förkastas. Sta
ten ses som identisk med rättsordningen. Och i studiet av 
rättsordningen förknippas, för att återknyta till Georges 
Burdeau, idén om samhället, idén om ordning och idén om 
framtiden.61

60. Badura menar dessutom att Jellinek i praktiken inte lyckats genomfö
ra sin "metodsynkretism", utan hamnar i en allmän blandning, "eine 
soziologische relativierte juristische Methode" (1959, s. 220).

61. "[c]e triple caractéristique de 1’idée de droit, idée sociale, idée d’ordre, 
1’idée de 1’avenir”, Burdeau, 1980, s. 323.





4. Att tolka institutioner

Att hävda att statsbegreppet bör sättas i centrum för stats
vetenskapen kan förefalla vara en överloppsgärning. Men 
ståndpunkten är inte självklar. Ett av efterkrigstidens mest 
amibitiösa och inflytelserika försök att utarbeta generella 
begrepp har medvetet ersatt 'staten’ med begrepp som poli
tiskt system, struktur och funktion.1

Det alternativ som här formuleras hämtar sin inspiration 
ur en kontinental snarare än en amerikansk tradition. Det är 
ett bildningshistoriskt faktum att den svenska statsveten
skapens intellektuella tyngdpunkt efter de nationella dikta
turernas upprättande i Europa försköts till andra sidan av 
Atlanten. Att influenserna från den beteendevetenskapligt 
inriktade amerikanska forskningen inneburit stora meto
diska och tekniska landvinningar är obestridligt. Den euro
peiska statsvetenskapens perspektiv hade för den skull inte 
behövt falla i glömska. Det kan emellertid inte bli fråga om 
något okritiskt återvändande till Allgemeine Staatslehre- 
traditionen. Svagheterna i "die herrschende Lehre" upp
märksammades redan i den samtida vetenskapliga debatten 
och de framstår ännu skarpare i historiskt ljus. Kunskaps- 
samlandet präglades ofta av encyklopedism snarare än teor
etisk skärpa. Den formaljuridiska slagsidan var påtaglig.2 
Ett för tiden typiskt problem, har det sagts, var att fastställa

1. D. Easton, The Political System, 1953, s. 106 ff; G. Almond & J.S.
Coleman, The Politics of Developing Areas, 1960. Jfr J. Westerstâhl, 
Att studera politik, 1970, s. 12.

2. G. Andrén, Huvudströmningar i tysk statsvetenskap, 1928.



54 

"ob Rumänien ein Staat ist".3
Den kan synas paradoxalt att ett så renodlat juridiskt 

statsbegrepp som Kelsens kan läggas till grund för ett på det 
politiska livets realiteter inriktad statsvetenskap. Motsätt
ningen blir emellertid skenbar så snart Kelsens kunskaps
teoretiska metodmonism uppges. De i rättsordningen ned
lagda normerna behöver inte endast studeras normlogiskt. 
Det som Kelsen försköt från rättsvetenskapen blir statsve
tenskapens objekt. Det är rättsordningens, och därmed sta
tens, reala förutsättningar och verksamhet som görs till 
föremål för studium. Medan juridikens företrädelsevis 
studerar rätten under synpunkten de lege lata, betraktar 
statsvetenskapen den politiska debatten och striden de lege 
fer enda.4 Det perspektiv som här antyds kunde formuleras: 
människan som institutionsbyggare.

Vidgningen av det kelsenska forskningsprogrammet sker 
alltså i den riktningen att även statens/rättsordningens för
utsättningar och konsekvenser uppmärksammas. Det all
männa uttrycket "förutsättningar" inbegriper de föreställ
ningar och det handlande som är inriktat på att forma och 
omskapa rättsordningen. Sådana normer om normer, eller 
med ett annat uttryck: metanormer, utgör kärnpunkten i det 
rättspolitiska betraktelsesätt som här aktualiseras.

Det här anlagda perspektivet behöver inte nödvändigtvis 
begränsas till staten, den för helt samhälle gällande tvångs- 
ordningen. Även företeelser som frivilliga organisationer, 
korporationer och samfälligheter kan analyseras i ljuset av 
de dem konstituerande normerna. På samma sätt som 'sta
ten’ kan de var och en ses som en sammanhängande ordning 
av normer.5

Det är därför som det är möjligt att låta de för Kelsens 
statsteori centrala observationerna ligga till grund även för 
institutioner i allmänhet. Institutioner kan betraktas som 
normsystem. Som senare kommer att uppmärksammas 
(kapitel 6) gäller det emellertid att hålla isär tre olika ana-

3. K. Palonen, "Allgemeine Staatslehre als Wissenschaft", 1981, s. 233.
4. J.-M. Jansson, "Rätten, politiken och människan", 1948, s. 131.
5. Kelsen betecknar dessa som "delrättsordningar" till skillnad från 

"totalrättsordningen" (dvs. staten). Båda ses som juridiska personer, 
som normpersonifikationer, men det påpekas att delsystemens enhet 
kan framställas rent abstrakt utan att sådan personifierande tankehjälp 
tas i bruk. Allgemeine Staatslehre, 1925, s. 66 f.
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lysnivàer: idealtyp, giltig norm och verksam norm. Termen 
institution har en dubbel-, för att inte säga trippelbety- 
delse.6

Även andra institutioner än staten analyseras i ljuset av 
de metanormer som konstituerar dem. En vetenskaplig 
uppgift är därmed given: att analysera metanormernas 
innehåll. En stor del av vàd som traditionellt räknats som 
politisk idéhistoria faller därför inom denna forsknings
uppgift. Men intresset riktas inte bara mot metanormernas 
giltighet utan också mot deras verksamhet. Det är just kom
binationen av idéanalys och empirisk undersökning av 
politiska institutioner, de förverkligade metanormerna, 
som är den politiska institutionsanalysens kärna.

Analysen av politiska institutioner blir därmed liktydig 
med studiet av författningspolitik i vid mening. Så länge 
rätten nybildas kommer det att finnas politisk strid: "Frid är 
omöjlig att åstadkomma; den skulle betyda samhällets stag
nation och statens abdikation från sin skapande uppgift", 
skriver Jan-Magnus Jansson under hänvisning till Kelsen 
och fortsätter: "Vad vi kan göra är att organisera striden. Vi 
kan försöka ge den former, som garanterar goda resultat 
och tillfredsställer rättsmedvetandet. Och vi gör det med 
hjälp av — rätten själv."7 Det är dessa försök att skapa poli
tikens former som är ett av statsvetenskapens centrala stu
dieobjekt. Vilka slutsatser kan dras om människans 
ansträngningar att bygga sina politiska institutioner?

Såsom statskunskapsämnet i dag är organiserat har denna 
forskningsuppgift ingen given plats i något intradiscipli- 
närt fack. Det måste ur den här angivna synvinkeln betrak
tas som en nackdel att "politisk idéhistoria" studeras avskilt 
från "främmande länders statsskick". En lösning av forsk-

6. Detta institutionsbegrepp skiljer sig fràn de i sociologi och socialantro
pologi gängse. Dessa är oftast formulerade i anslutning till struktur- 
funktionalistisk eller systemteoretisk teoribildning. Att en politisk 
organisation är institutionaliserad brukar här vara liktydigt med att 
den utgör ett system avgränsat frän sin omgivning, att de politiska 
aktörerna är klart identifierbara, att det råder en form av arbetsför
delning och att det förekommer specificerade roller och med dem för
bundna förväntningar om bestämda rollbeteenden. För statsvetenskap
liga tillämpningar, se t.ex. N. Polsby, ”The Institutionalization of the 
U.S. House of Representatives”, 1968; F. Kjellberg, Political Institu
tionalization, 1975.

7. Jansson, 1948, s. 132.
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ningsuppgiften kan inte åvägabringas förrän delar av den 
politiska filosofin integreras med den jämförande politi
ken. Inte heller metodiskt går det att placera analysen av 
politiska institutioner i någon entydig fålla: "idéanalys" och 
"kvantitativa metoder" har lika stor plats som "utvärde
ringsteknik".

Återstår så att ge det tecknade programmet något skar
pare konturer. Det kan lämpligen ske genom att konfronte
ra några av dess grundtankar med ett antal tänkbara 
invändningar. I den samhällsvetenskapliga litteraturen 
finns flera ståndpunkter som på ett eller annat sätt utmanar 
den de antaganden som här lagts till grund för den politiska 
institutionsanalysen.

Ross: självrefererande normer saknar mening

Ett sätt att ifrågasätta begreppet metanorm vore att förneka 
möjligheten av självrefererande normer. För om en norm 
inte kan hänvisa till sig själv ligger häri en allvarlig 
begränsning i begreppet metanorm.

Alf Ross har i samband med en statsrättslig diskussion av 
ändringsparagrafers innebörd hävdat att kompetensnormer 
inte kan normera sin egen ändringsprocedur.8 Slutsatsen 
erhålls efter ett resonemang som bygger på antagandet att 
en grundnorm alltid är oskriven rätt. Ross hävdar att den 
danska grundlagens ändringsparagraf (§ 88) därför logiskt 
sett inte är en del av grundlagen. Det finns således ingen 
rättslig procedur i vilken denna grundnorm kan ändras.9 
Ross drar den generella slutsatsen att självrefererande sat
ser är meningslösa.10

Ross’ argumentering kan bemötas längs två linjer: dels 
har man demonstrerat att ändringsparagrafer faktiskt kan 
reglera sin egen ändring, dels har man visat att alla självre
fererande satser inte behöver sakna mening. Till den förra 
strategin hör Jörgen Westerståhls behandling av "den prin-

8. A. Ross, Om ret og retfaerdighet, 1953, s. 98; Dansk statsforfatningsret, 
1,1959, s. 156.

9. Ross, 1959, s. 140.
10. A. Ross, ”On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law", 

1969, s. 17.
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cipiella frågan om tolkningsparagrafers tolkning och änd- 
ringsparagrafernas ändring".11 Ett exempel på den senare 
linjen är H.L.A. Harts bevis att alla självrefererande nor
mer inte behöver vara logiskt meningslösa. Poängen i Harts 
argumentering är att det förvisso går att visa att en norm 
som endast refererar till sig själv leder till en ond cirkel av 
infinit regress. Men annorlunda förhåller det sig med en 
norm som inte enbart refererar till sig själv utan till en hel 
klass av normer innehållande sig själv. Sådana normer kan 
vara fullt meningsfulla och logiskt invändningsfria.12 Man 
kan följaktligen dra slutsatsen att förekomsten av självre-: 
fererande normer inte utgör ett skäl att ifrågasätta meta
norms begreppet.

Hauriou: institution är idé, makt, gemenskap

Ett av de mest originella försöken att utveckla en teori om 
institutioner har gjorts av Maurice Hauriou. I sina skrifter 
försöker han förena sina specialkunskaper inom statsrätt 
och förvaltningsrätt med vid sekelskiftet aktuella tankar 
inom sociologi och filosofi. Hans påverkan av Comte, 
Durkheim, Tarde och Bergson är väl dokumenterad.13 
Hauriou är särskilt värd att uppmärksamma i detta sam
manhang, eftersom han utvecklar sin lära delvis i direkt 
polemik mot Kelsen.

Den första invändning som Hauriou riktar mot Kelsen är 
att dennes rena rättslära är fixerad vid den existerande rät
ten; hur rätten skapas lämnar därhän.14 Denna synpunkt är 
inte ny. Hur välmotiverad begränsningen till lex lata kan 
vara för rättsvetenskapen, är den ej tillfyllest som en 
bestämning av statsvetenskapens forskningsfält. I den mån

11. J. Westerståhl, "Till frågan om grundlagarna och deras tolkning", 
1949, s. 20 ff.

12. H.L.A. Hart, "Self-referring Laws", (1964) 1983, Om självrefererande 
satser i allmänhet, se K.R. Popper, "Self-Reference and Meaning in 
Ordinary Language", 1954. Jfr även D. Hofstadter, Gödel, Escher-, 
Bach, 1979.

13. Se t.ex. G. Marty, "La théorie de 1’Institution", i Marty & Brimo, 
1969, s. 29 ff.

14. M. Hauriou, Precis de droit constitutionel, 1929, s. ix.
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Hauriou formulerar ett mer allmänt statsvetenskapligt 
forskningsprogram är denna ståndpunkt fullt berättigad; 
lex ferenda-perspektivet skjuts här i förgrunden. Men 
sedan går Hauriou ett stort steg längre. Begränsningen till 
den positiva rätten är inte heller tillräcklig; juristen tvingas 
avstå från alla argument ur naturrätt, naturliga förpliktelser 
och rättviseprinciper.15 Hauriou vänder sig mot den 
självpålagda begränsning Kelsen anbefallt vetenskapen. 
Att "uteslutande syssla med den tekniskt-formella ordning
en och eliminera moral- och rättvisesynpunkter" är för 
Hauriou en styggelse.16 Lika lite träffande är Haurious 
invändning att de statiska elementen i Kelsens teori över
skuggar de dynamiska.17 Den kan möjligen ha viss täckning 
vad gäller Kelsens allra tidigaste arbeten, men i den centra
la tanken om rättsordningen som ett "Erzeugungszusam- 
menhang" har den rena rättsläran fått en starkt dynamisk 
karaktär.

Att rekonstruera Haurious eget alternativ är ingen helt 
enkel uppgift. Hauriou var ingen vän av glasklara defini
tioner och systematisk presentation. Hans lära synes ha 
varit i ständig utveckling, centrala termers betydelse kan 
variera från den ena texten till den andra. Mer än en kom
mentator har beskrivit Haurious tankesystem som "snå
rigt".18 Det går emellertid trots allt att urskilja vissa centrala 
element i Haurious institutionsteori.

En i Haurious arbeten ofta återkommande tankebild är 
samhället som en "långsam och enhetlig rörelse".19 När 
Hauriou karaktäriserar sin teori som "vitalism" är det inte i 
första hand någon organisk statsteori som åsyftas, utan i 
stället ett speciellt perspektiv på social förändring. Inspira
tionskällorna till denna konstruktion har varit flera; Hau
riou åberopar såväl termodynamikens lagar som Bergsons 
begrepp "élan vital" och "durée".20 Det som vanligen kallas

15. Ibid.
16. Ibid., s. xi. Om det naturrättsliga inslaget i Haurious lära, se A. Brimo, 

"La philosophie du droit naturel du Doyen Maurice Hauriou", i Marty 
& Brimo, 1969, s. 63 ff.

17. Precis, s. 6.
18. T.ex. Marty & Brimo, 1969, s. 31; Brimo, "Le Doyen Maurice Hauriou 

et 1’Etat", 1976, s. 99.
19. "le mouvement social lent et uniform", Precis, s. 7, 62, 71.
20. M. Hauriou, Leçons sur le mouvement social, 1899
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stabilitet, säger Hauriou, är egentligen en form av rörelse. 
Jämvikt betyder inte orörlighet.21 Samhället återskapas 
ständigt, men inte plötsligt och språngartat. Förändringens 
rörelse saktas och görs enhetlig. Tröghetsfaktörerna kan 
vara av olika slag, men i samhällslivet är det särskilt den av 
människan skapade maktdelningen som befordrar jämvik
ten. Samhällets långsamma och enhetliga rörelse är ett 
resultat av konflikten mellan rörelsens och stabilitetens 
krafter.22

Det är denna process av ständig rörelse och förändring, 
menar Hauriou, som rättspositivismen inte lyckats belysa. 
Den utelämnar den viktiga frågan om rättens initiativ och 
skapelse. Den sociala miljön blir för den objektiva rättslä- 
ran bara en tröghetskraft. Samhällets nyskapande lämnas 
utanför vetenskapens föremål.231 stället för normbegreppet 
gör Hauriou begreppet 'institution’ till sitt centrala teore
tiska instrument. En social organisation blir varaktig, det 
vill säga bevarar sin specifika form trots sin kontinuerliga 
förnyelse, då den institutionaliseras?* En institution är, 
enligt Haurious definition, en på en handling eller på ett 
företag inriktad idé, som förverkligas och varar juridiskt i 
en social miljö. För att förverkliga denna idé organiseras en 
makt som skaffar sig organ. Bland medlemmarna av den 
samhällsgrupp som är intresserad av idéns förverkligande 
företas gemensamhetsyttringar, ledda av maktorganen och 
reglerade av procedurer.25 Tre element bestämmer alltså 
Haurious institutionsbegrepp: idé, makt och gemenskap.

21. Pà grund härav kritiseras kontraktsteoretikerna, inte minst Rousseau; 
ibid., s. 90.

22. Precis, s. 6 f, 69. Som stabiliserande krafter, ägnade att bevara den 
etablerade ordningen, räknar Hauriou vanan och rutinens makt, den 
konservativa andan hos dem som har ägarintressen, den samhällsvän- 
liga inställning som barnen bibringas i skolan samt regeringsmaktens 
stöd. Till de förändrande krafterna hör ”livet och dess fortlöpande 
nyskapelse”, människans passioner samt rättskänslan.

23. M. Hauriou, "La théorie de 1’institution et de la fondation”, 1925, s. 7. 
24. Precis, s. 73.
25- w[U]ne institution est une idée d’oeuvre ou d’entreprise qui se réalise et 

dure juridiquement dans un milieu social; pour le realisation de cette 
idée, un pouvoir s'organise qui lui procure des organes; d’autre part, 
entre les membres du groupe social intéressé à la realisation de 1’idée, 
il se produit des manifestations de communion dirigées par les organes 
du pouvoir et reglées par des procédures.” ”La théorie de 1’institution 
et de la fondation”, s. 10.
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Det för Haurious allra viktigaste av de tre elementen är 
den vägledande idén (l’idée directrice). Idén är institutio
nens själ.26 Idén är något mer än enbart mål, enbart funk
tion. Idén uttrycker såväl mål som medel, idén är mer obe
stämd än en funktion. Den närmaste synonym som Hauriou 
finner är föremål (objet).27 Men varifrån kommer egentli
gen den vägledande idén? Att den enbart skulle vara ett 
resultat av fritt skapande avvisas; en sådan subjektivism 
skulle inte förklara varför idén antar objektiv karaktär och 
kan förmedlas från en själ till en annan. I själva verket, 
konstaterar Hauriou, finns det ingen som skapar idéer, 
endast sådana som finner idéer. Idéerna existerar redan 
runt omkring oss, det gäller att upptäcka dem, precis som 
gruvarbetaren finner en diamant.28

Det andra elementet i institutionsbegrepet är att en idé 
kräver en organiserad makt för att kunna förverkligas. 
Organiseringen sker efter två huvudprinciper: maktdelning 
och representation. Maktdelningen innebär dels att makten 
delas mellan ett flertal organ, dels att maktutövningen inte 
vilar på den råa styrkan, utan på en rättsordning baserad på 
bestämda kompetensregler. Så uppnås styrelse genom insti
tution i stället för styrelse genom människa; en travestering 
på den välkända sentensen "styrelse genom lag, inte genom 
människa".29 Det representativa styrelsesättet fyller upp
giften att förena institutionens skilda organ i den vägle
dande idén, att tillförsäkra en kontinuerlig, gemensam 
vision.30

Institutionsbegreppets tredje konstituerande element är 
gemensamhetsyttringar. En institution kan inte existera om 
den inte baseras på medlemmarnas bifall. Men förutom det 
rent intellektuella samtycket krävs en vilja att handla för 
den gemensamma idén.31

För att illustrera tanken att institutionen kan förverkliga 
"den långsamma och enhetliga rörelseri" frammanar Hau
riou bilden av en armé som rycker fram i fiendeland. Sta
terna är som civila arméer. Ordningen i leden skyddar mot

26. Ibid., s. 23.
27. Ibid., 8.14.
28. Ibid., s. 15 f.
29. Ibid., s. 17 f; Precis, s. 73, 75.
30. "La théorie ...", s. 18.
31. Ibid.,s. 19ff.
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vägens faror, den undviker överraskningar, olyckor, bak
håll och katastrofer. Den ordnade truppen gör det också 
möjligt att nå längre och marschera under längre tid. 
Eftersläntrare rycks med, de ivriga och de tröga samsas om 
en och samma rytm. Marschens ordning tillåter medvetna 
och genomtänkta vägval. Bilden av armén visar också, säger 
Hauriou, att en institution kräver en ledare och regler. 
Institutionen är föreningen av frihet och ordning, ordning i 
betydelsen stabilitet.32

Med denna nu givna definition av institutionsbegreppet 
framstår det klart att inte bara stater betraktas som institu
tioner, utan även företag, föreningar och organisationer i 
allmänhet. Staten är för Hauriou bara en av många institu
tioner. Det som särskiljer staten från de övriga är att den 
som sin vägledande idé har det allmänna (la chose publique, 
res publica). Den organiserande makten vilar dessutom på 
möjligheten till tvångsutövning. Den för staten känneteck
nande gemensamhetsyttringen är nationens andliga enhet. 
Medan de tre elementen idé, makt och gemenskap bestäm
mer institutioner i allmänhet, konstitueras staten sålunda av 
det allmänna, tvångsmakten och den nationella samstäm
migheten.33 Hauriou utvecklar sedan sin teori i detaljer, 
men det sagda räcker för att karaktärisera huvudtanken.

Även om Haurious lära är formulerad i mycket allmänna 
och ibland abstrakta termer är den ingalunda obunden av 
sin tid. Flera av de frågor som Hauriou brottades med, 
såsom maktdelningens principer, parlamentets betydelse, 
statsöverhuvudets roll och de fria organisationernas ställ
ning, var fundamentala problem för den tredje republikens 
Frankrike. Inte minst var institutionsteorin lämpad för att 
fylla de teoretiska tomrum som blivit resultatet av den 
franska revolutionens antikorporativa idéer om att inga 
självständiga organisationer borde få stå hindrande i vägen 
för det direkta mötet mellan individ och stat. När 1791 års 
lagar år 1901 slutligt upphävdes ställdes frågan på sin spets: 
vilken roll spelar det fria organisationsväsendet i en demo
krati? Haurious teori gav legitimitet åt mångfalden av obe
roende organisationer. Staten är hos Hauriou en institution

32. Précis, s. 75 f.
33. Ibid., s. 85 f.
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bland andra.34 Tanken är intressant som exempel på ett för
sök att slå en bro från statslära i snäv mening till en teori om 
institutioner i allmänhet.35

Med tanke på att Haurious institutionslära är så generellt 
formulerad, och att den skriftliga framställningen stundtals 
präglas av poetiska snarare än logiska kvaliteter, är det föga 
förvånande att Hauriou åberopats av högst väsensskilda 
efterföljare. När Carl Schmitt formulerar en nationalso
cialistisk rättsvetenskap urskiljer han tre faser i det rättsliga 
tänkandet: normativism, decisionism och det konkreta ord- 
ningstänkandet. För Schmitt blir Hauriou en för det 
konkreta ordningstänkandet typisk teoretiker.36 I en annan 
riktning anknöt katolikerna Georges Renard och Jospeh 
Duclos, som utifrån Haurious institutionsteori utvecklat 
naturrättsliga tankegångar på nythömistisk grund.37 På det 
vetenskapliga området har Haurious inflytande förmodli
gen varit störst inom förvaltningsrätten, men hans institu
tionsteori har stundtals tagits som utgångspunkt även inom 
modern statsvetenskap.38

Det korta referatet av Haurious teoretiska konstruktion 
torde redan ha avslöjat dess främsta svagheter. Kritik kan 
riktas mot såväl teori som metod. Flera av Haurious anta
ganden står i direkt strid mot de ställningstaganden som 
gjorts i denna bok. Stat och rätt är för Hauriou ingalunda 
identiska begrepp; ibland sägs rätten ha övertaget, ibland 
staten, ibland råder "ett slags jämvikt".39 Men när Hauriou 
gör juridiska regler både till något som definierar institu-

34. "... TEtat lui-méme n’étant qu’une 'institution d’institutiöns’". B.
Barret-Kriegel, Les chemins de l’Etat, 1986, s. 248.

35. Jfr Y. Tanguy, ”Associations et representations dans la conception 
institutionelle de Maurice Hauriou”, 1984.

36. C. Schmitt, Über die drei Arten des rechtswissentschaftlichen Denk- 
ens, 1934, s. 54 ff. Det bör påpekas att Hauriou, som avled 1929, dis
tanserade sig från den italienska korporativismens statsskick, vilket 
han inte ansåg vara förenligt med den parlamentariska demokratin; 
Precis, s. 559 f.

37. A. Broderick, The French Institutionalists: Maurice Hauriou, Georges 
Renard, Joseph T. Duclos, 1970.

38. Y. Tanguy, 1984; B. Denni, "Représenter: gouverner au nom du peu- 
ple? La contribution de Maurice Hauriou à 1’analyse de la relation 
gouvernants-gouvernés”, 1984. Jfr även G. Vedel, "Le Doyen Maurice 
Hauriou et la Science Politique", i Marty & Brimo, 1969, s. 91 ff.

39. Precis, s. 101.
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tionen och något som samtidigt ligger utanför institutionen 
gör han sig skyldig till samma teoretiska cirkel som Kelsen 
så ihärdigt och skoningslöst angripit. Staten är för Hauriou 
inte endast ett system av rättsnormer, utan även den sociala 
miljö där rätten föds och utvecklas.40 Tanken är illustrativ 
för Haurious oskärpa. Det är ofta oklart huruvida ett på
stående skall tolkas som en definition, en hypotes eller en 
empirisk utsaga. Det synes som om Hauriou skyr mini
maldefinitioner och i stället föredrar en principiell maxi- 
maldefinitionsstrategi.

Att Hauriou här ändå ägnats såpass stor uppmärksamhet 
beror således inte på att hans begreppsdefinitioner har så 
mycket att tillföra. Värdet i hans skrifter ligger i stället att 
de ger en del ytterligt intressanta uppslag för empiriska stu
dier. Haurious förmåga att finna nya perspektiv och ifråga
sätta invanda tankemönster har stort heuristiskt värde. Det 
gäller, för att bara nämna två exempel, hans betoning av 
samstämmighetsuppbyggandet i politiska institutioner och 
hans perspektiv på politisk representation. Så även om 
Haurious teori inte föranleder någon ändring av de teore
tiska utgångspunkterna har han framlagt idéer som det kan 
finnas anledning att senare återkomma till.

Simon: institutionslära är socialpsykologisk 
organisationsteori

Dagens skandinaviska och anglosaxiska forskning om poli
tiska institutioner bedrivs sällan med utgångspunkt från 
statsrättsligt-makrosociologiskt inspirerade teorier av Hau
rious typ. En blick på den vänligare litteraturen och på 
aktuella forskningsprojekt ger vid handen att de teoretiska 
begreppen i ställat hämtas från den beteendevetenskapliga 
organisationsteorin. Det är framför allt en vetenskapsman, 
som förknippas med denna teori, nämligen Herbert Simon.

Simons teori går i korthet ut på följande. I ekonomisk 
teori har man betraktat människan som en perfekt rationell 
varelse: den ekonomiska människan har fullständiga och

40. Jfr den fiktiva dialogen mellan en Hauriou- och en Kelsen-lärjunge i
M. Waline, "Maurice Hauriou", i Broderick, 1970, s. 139-160.
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konsistenta preferenser, besitter ett totalt medvetande om 
alla tänkbara alternativ och har en obegränsad förmåga att 
utföra de kalkyler som krävs för att fatta ett rationellt 
beslut. Denna uppfattning, säger Simon, är orealistisk. I 
stället för tanken på den ekonomiska människan uppställer 
han den administrativa människan. Den administrativa teo
rin blir teorin om den begränsade rationaliteten. Den eko
nomiska människan maximerar, den administrativa män
niskan satisfierar. Den ekonomiska människan söker det 
bästa i en komplex värld. Den administrativa människan 
går efter enkla tumregler och nöjer sig med vad som är "bra 
nog" i den givna situationen.41

Simon bygger sin teori på en serie socialpsykologiska 
antaganden. Människans förmåga är starkt begränsad. Hon 
besitter endast fragmentarisk kunskap. Hon kan aldrig 
förutse de framtida värden som är förknippade med olika 
handlingsalternativ. Hon saknar möjlighet att överblicka 
alla tänkbara handlingsalternativ. Det är omöjligt för en 
enskild individ att uppnå någon högre grad av rationali
tet.42

Det är från dessa fakta, säger Simon, som en teori om 
organisationer måste utgå. Som första punkt i sitt organisa- 
tionsteoretiska forskningsprogram uppställer han besluts
fattandet inom organisationer: detta bör studeras som en 
psykologisk problemlösningsprocess.43 Det som skall för
klaras är mänskligt beteende. För socialpsykologen är det 
intressanta att studera hur miljön inverkar på individens 
beteende och hur denne reagerar på denna inverkan.44 Den 
organisationsteori som därefter utvecklas bygger på 
begrepp som motivation, inlärning, auktoritet, beteende, 
kognition, innovation, osäkerhet, perception, identifika
tion, ofullständig information, kommunikation och anpass
ning.

Ett ord bör sägas om avgränsningen av själva organisa- 
tionsbegreppet. I ett sammanhang definieras en organisa-

41. H.A. Simon, Administrative Behavior, 1957, s. xxii ff, kap. 4-5; Mod- 
els of Bounded Rationality, 1982.

42. Simon, 1957, s. 79 ff.
43. H.A. Simon, "Comments on the Theory of Organizations”, 1952, s. 

1132,1134.
44. J.G. March & H.A. Simon, Organizations, 1958, s. 2.
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tion som ett sammansatt mönster av kommunikationer och 
andra relationer i en grupp människor.45 Pà ett annat ställe 
betonas att en organisation är en samling samverkande 
människor, vilken kännetecknas av en hög grad av struktur 
och central samordning.46 I ett tidigare arbete var defini
tionen snävare: tre olika analysnivåer urskildes. Under 
organisationer fanns primärgrupper, över fanns "samhälls
institutioner" såsom staten och det ekonomiska systemet. 
Det erkändes emellertid att gränsen mellan organisation och 
institution inte var helt skarp och att senare forskning 
kunde leda till en revision.47 Det är just vad som förefaller 
ha hänt. Några år senare har denna distinktion försvunnit; 
organisationer betraktas nu som samhällsinstitutioner.48

Det organisationsteoretiska betraktelsesättet på politiska 
institutioner kan kritiseras från flera utgångspunkter. Ett 
sätt att söka undanrycka dess fundament vore att ifrågasätta 
dess empiriska antaganden. Bara för att den ekonomiska 
människans perfekta rationalitet inte är plausibel behöver 
inte alternativet vara den i dimma famlande individ som 
organisationsteoretikerna utmålar. Men låt oss för diskus
sionens skull acceptera att den socialpsykologiska forsk
ningen påvisat dessa stora brister i mänsklig information, 
intentionalitet och konsekvens. Organisationsteorin antas 
sålunda vara empiriskt korrekt.

En annan sak är dess teoretiska status. Ett grundtema hos 
såväl Simon som hans efterföljare är deras anklagelser mot 
konkurrerande teorier för deras brist på realism. Det som 
skulle ge organisationsteorin dess intellektuella övertag är 
att den bättre beskriver verkligheten "såsom den faktiskt 
är". Det är uppenbart att det här rör sig om en teori av real 
och inte av ideal karaktär.49 De två typerna av teorier går 
inte att jämföra. Det vore därför felaktigt att uppställa 
organisationsteorin som ett alternativ, som en motsats, till

45. Simon, 1957, s. xvi.
46. March & Simon, 1958, s. 4.
47. Simon, 1952, s. 1130 ff.
48. March & Simon, 1958, s. 2.
49. Även i Simons senare arbeten är detta tydligt. Kriteriet på såväl "eko

nomisk" som "psykologisk" rationalitet anses vara i vilken mån teori
erna (närmare bestämt deras randvillkor, "auxiliary assumptions") är 
empiriskt hållbara. H.A. Simon, "Human Nature in Politics: The Dia- 
logue of Psychology with Political Science", 1985.



66 

exempelvis Webers byråkratiteori. I det senare fallet rör det 
sig om en ideal teori: det rationella handlandet kan här ses 
som en metodologisk premiss.50 På detta sätt kan de två 
typerna av teorier komplettera varandra. Med hjälp av en 
webersk idealtypskonstruktion kan avvikelser från ett för
väntat — rationellt meningsfullt — handlande urskiljas. 
Dessa fall av "irrationalitet" kan sedan med fördel analyse
ras med från socialpsykologisk organisationsteori hämtade 
begrepp.

Vad som i detta sammanhang främst är av intresse är 
organisationsteorins användbarhet i studiet av politiska 
institutioner. Som framgått utgörs kärnan i teorin av 
begrepp rörande mänsklig problemlösning. Dessa begrepp 
kan vara hur lämpade som helst för att analysera den 
enskilda människan i samspel med sin omgivning. Svårig
heten uppkommer när begreppen skall läggas till grund för 
en teori om institutioner. För organisationsteoretikerna 
sker detta nivåskifte ofta förvånansvärt oproblematiskt. 
Begrepp och samband som utvecklats på individnivå antas 
gälla även på organisationsnivå. Organisationsteorin har 
med rätta anklagats för att ha en psykologisk och reduk- 
tionistisk slagsida.51

När det gäller de teoretiska utgångspunkterna skiljer sig 
det i denna bok preciserade institutionsbegreppet från 
organisationsteorin på en viktig punkt. Det konstituerande 
elementet för vårt institutionsbegrepp är normen, medan 
organisationsteorins fundamentala element är beslutsfat- 
tandet?2 Det kunde synas som om 'beslutsfattande’ vore ett 
lämpligare begrepp för ett studium av det faktiska politiska 
livet, men efter det kunskapsteoretiska ställningstagandet i 
början av detta kapitel är 'verksamma normer’ ett i detta 
avseende lika näraliggande begrepp. Att bygga institutions- 
läranpå normbegreppet har andra fördelar. I detta sam-

50. ”Purposive action of individuals can be taken as a starting point for 
sociologists, who can assume well-organized individuals, though not 
by psychologists, for whom the individual’s psychological organization 
is centrally problematic.” J.S. Coleman, ”Social Theory, Social 
Research, and a Theory of Social Action”, 1986, s. 1312.

51. N.P. Mouzelis, Organisation and Bureaucracy, 1975, s. 138 f.
52. I detta avseende finns det en parallell mellan Simon och Hermann 

Hellers syn på staten ”als organisierte Entscheidungs- und Wirkungs- 
einheit” H. Heller, Staatslehre, (1934) 1983, s. 259 ff.
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manhang bör det särskilt framhållas att man genom att utgå 
från normbegreppet kringgår det analysnivåproblem som är 
organisationsteorins svaghet.

Det kan hur som helst inte bli fråga om att helt avvisa 
organisationsteorin. Om den ses, inte som en teori om orga
nisationer, utan om mänskligt problemlösande i organisa
tioner, har den en given plats. För den politiska institu- 
tionsanalysen blir organisationsteorin inte någon 
utgångspunkt, men väl ett användbart hjälpmedel för att 
förklara vissa fenomen i samspelet mellan människa och 
institution.

Winch: regler tas för givna

Som alternativ till den empiriska, på föregivet naturveten
skapliga metodologiska förebilder grundade, socialveten
skapen har uppställts en "förstående", "hermeneutisk" sam
hällsforskning. Det gemensamma för de hermeneutiska 
teorierna är deras hävdande av samhällsvetenskapernas sär
ställning. Samhällets egenart utgörs av mänskliga handling
ar. Innebörden av dessa handlingar kan endast förstås uti
från de agerandes eget språk. Objektiva kausalförklaringar 
av en utomförstående betraktare är omöjliga.

De metodologiska antagandena bakom denna uppfatt
ning har redan berörts i kapitel 2. Ytterligare argument för 
att förklaringar av socialt handlande varken behöver vara 
deduktivt-nomologiska eller hermeneutiskt-idiografiska 
skall inte ges här. Däremot kan det vara värt att notera att 
det i denna bok utvecklade synsättet på politiska institutio
ner i ytterligare ett avseende skiljer sig från den hermeneu
tiska ståndpunkten.

Det centrala i Peter Winchs "idé om en samhällsveten
skap" är att det gäller att förstå meningen i sociala handling
ar.53 För att en handling eller ett språkbruk skall vara me
ningsfullt måste det följa en definition av något slag. Denna 
definition måste utsäga att det är korrekt att använda ett

53. P. Winch, The Idea of a Social Science, 1958. För en kritisk diskussion 
av Winchs tankar, se t.ex. H.F. Pitkin, Wittgenstein and Justice, 
1972, s. 241 ff; B. Wittrock, ”Peter Winchs idé om en samhällsveten
skap”, 1972.
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begrepp på samma sätt som i definitionen. Men vad innebär 
då "på samma sätt"? Enligt Winch är det endast i termer av 
en given regel som vi kan ge en närmare innebörd av ordet 
"samma".64 Frågan "vad betyder det att ett ord har en 
mening?" leder till frågan "vad betyder det att någon följer 
en regel?".56 En regel är för Winch inte vilket regelbundet 
beteende som helst. Begreppet regel är logiskt förknippat 
med möjligheten att göra ett misstag. För att regeln skall 
vara etablerad, för att det skall vara möjligt att överträda 
den, krävs att den erkänns av andra människor. En regel 
implicerar förekomsten av ett samhälle.

Sociala handlingar kan nu förstås om ett antagande 
införs: regler betraktas vara givna. Winch utgår från Witt- 
genstein: Vad som måste accepteras som givet är "livsfor
mer".56 Individerna följer i sitt handlande regler och kon
ventioner. Enskilda handlingar kan endast tolkas i ljuset av 
dessa regler. Reglerna betraktas som konstanter.57

Likheterna och skillnaderna i jämförelse med ett institu- 
tionsbegrepp baserat på normer är uppenbara. Huruvida 
alla regler är normer kan här lämnas öppet, men det är fullt 
klart att normer i Kelsens mening är regler i Winchs bety
delse. Så långt finns en likhet. Den stora skillnaden är att 
Winch ser reglerna som givna. Det i denna bok utvecklade 
institutionsperspektivet betraktar normer — även metanor- 
mer — som variabla, som något som aktivt skapas av 
mänskligt handlande.

54. Winch, 1958, s. 27. Winch anknyter explicit till den sene Wittgenstein, 
särskilt dennes Philosophische Untersuchungen, 1960.

55. Winch, 1958, s. 28.
56. Wittgenstein, 1960, II, xi, s. 536; Winch, 1-958, s. 40.
57. A. Giddens, New Rules of Sociological Method, 1976, s. 51.
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Sait: institutioner skapas inte av mänsklig vilja

Jämförelsen med Winch visar att den här utvecklade insti- 
tutionsteorin har ett tydligt voluntaristiskt element. En 
norm är innehållet i en viljeakt, institutioner som förverk
ligade normer ses följaktligen som uttryck för mänskligt 
handlande. Den givna invändningen är att det voluntaris- 
tiska perspektivet negligerar de oavsiktliga och oberäkneli
ga aspekterna av det mänskliga handlandet. Som Jellinek 
uttryckt det: eftersom vi saknar exakt kunskap om det 
oavsiktliga, förstärks intrycket av att sociala institutioner 
inte är ett uttryck av mänsklig vilja utan framstår som en 
naturlig, organisk process.58

Ett ännu mer utrerat ställningstagande mot det hand- 
lingsinriktade perspektivet på politiska institutioner åter
finns hos Edward McChesney Sait. Dennes stora översikts- 
arbete Political Institutions formar sig till en uppgörelse 
med antagandet att institutioner är formade av den mänsk
liga tanken ("excogitated theory"). I stället för detta "idea
listiska", "filosofiska" synsätt ställer Sait sin egen uppfatt
ning, enligt honom själv den "realistiska", baserad på "his
toriska fakta". Politiska institutioner, säger Sait, är som 
korallöar. De har bildats utan någon i förväg uttänkt plan. 
Människan har i stället "handlat blint som svar på naturens 
dunkla befallningar".59 Samhälleliga institutioner formas av 
fyra samverkande faktorer: det biologiska arvet, det sociala 
arvet, den sociala omgivningen och den materiella omgiv
ningen. Människan reagerar mekaniskt på dessa stimuli. 
Även den mest exceptionelle individ är det förflutnas 
fånge. Idéer är inte resultatet av medvetna tankar, de trycks 
på oss av omgivningen.60 Så formar sig Saits forskningspro
gram till ett frontalangrepp mot uppfattningen "att männis
korna, till skillnad från koralldjuret, skulle veta vad de göra 
och vart de är på väg".61

Försvaret för den av Kelsen inspirerade institutionsteo-

58. G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1914, s. 50. Denna iakttagelse är 
nu inte helt representativ för Jellinkes framställning; i andra sam
manhang ses institutioner som en summa av planmässigt överens
stämmande viljehandlingar.

59. E.M. Sait, Political Institutions, 1938, 8. 16.
60. Ibid., s. 9.
61. Ibid., s. vi.
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rin blir att erkänna den uppenbara förekomsten av oavsikt
liga effekter av mänskliga handlingar, men att hävda att 
dessa väl låter sig tolkas inom ramen för det här upplinjera- 
de analytiska perspektivet. Jellineks och Saits invändning 
låter sig nämligen besvaras genom en diskussion av kravet 
på metodologisk individualism.

Principen om metodologisk individualism kan lätt miss
förstås. Det rör sig självfallet inte om någon politisk, ideo
logisk individualism. Att likställa begreppet med reduktio- 
nism kan dessutom vara vilseledande. En form av 
reduktionism är att reducera sociologiska förklaringar till 
psykologiska, att reducera makrovariabler till mikrovaria
bler. Stundtals har detta benämnts metodologisk individua
lism.62 Karaktäristiken är knappast träffande. Man får 
intrycket att metodologisk individualism är liktydig med 
psykologism eller rent av atomism. Så behöver emellertid 
inte alls vara fallet.63 Frågan om metodologisk individua
lism rör visserligen ett analysnivåproblem, men ett mycket 
speciellt sådant.

Innebörden av begreppet metodologisk individualism är 
intimt förknippad med Webers metodlära. En konsekvens 
av den "förstående" sociologin är att samhällsfenomen skall 
kunna tolkas som resultatet av meningsfullt handlande. Så 
kallade kollektivbegrepp, t.ex. "intressen", saknar veten
skaplig innebörd om de inte genom en tankeoperation, 
såsom idealtypsbildning, kan härledas ur individuella egen
skaper som avsikt, mening och handling.64 Metodologisk 
individualism betyder ingalunda att samhällsforskaren 
avsvär sig från att studera makrofenomen. Tvärtom, det är 
först när forskningsobjektet består av kollektiv, institutio
ner etc som principen om metodologisk individualism blir 
inte endast intressant utan metodologiskt helt oundgäng
lig.66

När sociala fenomen tolkas i ljuset av de berörda män-

62. T.ex. J. Elster, Förklaring og dialektikk, 1979, s. 16.
63. För en argumentation att reduktionismen varken är önskvärd eller ens 

genomförbar, se W. Raub & T. Voss, Individuelles Handeln und ge- 
sellschaftliche Folgen, 1981, s. 82.

64. M. Weber, ”Die ‘Objektivität’...", s. 210 ff.
65. För en motsatt ståndpunkt och en plädering för att även ”metodolo

gisk kollektivism” är tänkbar, se L.J. Goldstein, "The Inadequacy of 
the Principle of Methodological Individualism”, 1956.
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niskornas handlingar uppkommer ett aggregeringsproblem. 
Det är en välkänd metodologisk erfarenhet att ett förhål
lande som visat sig äga giltighet på en viss analysnivå inte 
utan vidare kan antas gälla på en annan nivå. När det gäller 
mänskliga handlingar är aggregering inte detsamma som 
enkel summering.66 Det finns i litteraturen en mängd kon- 
traintuitiva exempel på hur resultatet på makronivå blir ett 
annat än det som man skulle ha anledning att förvänta 
enbart med ledning av de individuella avsikterna.67 Poäng
en är att dessa för det sunda förnuftet oväntade aggrege- 
ringseffekter är åtkomliga för systematisk vetenskaplig 
analys.68 Invändningen att mänskligt handlande kan leda 
till oavsiktliga verkningar blir i själva verket inte ett argu
ment mot, utan tvärtom ett starkt skäl för att studera poli
tiska institutioner i ett voluntaristiskt perspektiv.

Att människan betraktas som "institutionsbyggare" bety
der ätt två "avvikelser" kan isoleras.69 I det ena fallet är en 
handling inriktad på att påverka institutionen, men verkan 
uteblir. I det andra fallet berörs institutionen av en hand
ling, som hade ett helt annat syfte. Avser, men påverkar ej. 
Avser ej, men påverkar. Dessa är de två huvudtyperna av 
de mänskliga handlandets irrvägar.

Påståendet att en handling inte nödvändigtvis behöver 
leda till åsyftad verkan kan låta självklart. Det finns emel
lertid flera icke-triviala typer av fåfäng strävan att forma 
institutioner. I en studie av omorganisationsförsök i den 
amerikanska statsförvaltningen fann March och Olsen att 
de reella effekterna var högst marginella. Ändå ägnades 
ofta stor möda och intensivt engagemang åt de upprepade 
försöken. Författarna drar slutsatsen att omorganisationer
na inte bara syftade till att åstadkomma vissa konkreta 
administrativa förändringar. Det gällde inte sällan i lika hög

66. R. Boudon, La place du désordre, s. 66 ff.
67. Ibid., passim; R. Boudon, Effets pervers et ordre social, 1979; R. 

Wippler, "Nicht-intendierte soziale Folgen individueller Handlungen", 
1978. Jfr även Jon Elsters nedan citerade arbeten.

68. Se Raub & Voss, 1981 (s. 81 ff), för èn diskussion av sådana "transfor- 
mationsregler". Webers idealtypslära ses som ett exempel på en sådan 
regel (s. 117 ff).

69. Jfr diskussionen om ”the problem of the counter-intuitive effects of 
the organizational construct" i M. Crozier & E. Friedberg, Actors and 
Systems, 1980, s. 9.



72 

grad att ge intrycket av målmedvetenhet, effektivitet och 
planmässighet. Det rörde sig om symbolpolitik i omvänd 
mening, inte så mycket att symboler är viktiga för politi
ken, utan att politiken är viktig för symbolerna. Omorgani
sationerna hade syftet att förstärka bilden av att kollektivt 
och individuellt rationellt politiska handlande är möjligt.70

Ett annat fall där en handling inte leder till önskad ver
kan är s.k. kontrafinalitet. En individ handlar på ett visst 
sätt och antar att han är den ende som gör så. Men om alla 
resonerar likadant uteblir resultatet eller kanske till och 
med blir det motsatta. Handlandet är från den enskildes 
utgångspunkt rationellt, men det förbiser att även andra 
handlar rationellt.71

Förekomsten av bristande samstämmighet mellan avsikt 
och resultat är sålunda inget argument mot den voluntaris- 
tiska institutionsteorin, utan tvärtom ett högst intressant 
område för systematisk forskning.72 Det gäller såväl för 
handlingar vilka haft avsikt men ej påverkat som för hand
lingar vilka ej haft avsikt men som påverkat. Till den senare 
typen hör den stora familjen av handlingar med olika slag 
av bieffekter. En särskild undergrupp bildar tillstånd, vilka 
endast kan uppkomma som handlingars biverkningar.73

För institutioner i allmänhet och politiska institutioner i 
synnerhet gäller att de mycket väl kan tänkas ha bildats som 
sekundära effekter av andra handlingar. Det är frestande 
att här utnyttja metaforer. Institutioner är som stigar. 
Någon måste för första gången banat sin väg genom skogen. 
De efterföljande på väg i samma riktning följer i spåren. 
För varje steg befästs stigen. Avsikten var aldrig att göra en 
stig, den uppstod som en bieffekt. Men genom sin existens

70. J.G. March & J.P. Olsen, "Organizing Political Life: What Administ
rative Reorganization Tells Us about Government", 1983.

71. Se t.ex. Boudon, 1979; Elster, 1979, s. 181 ff; J. Elster, Logic and Soci- 
ety, 1978, s. 106 ff. Elster skiljer mellan kontrafinalitet (klyftan mel
lan avsikt och verkan) och suboptimalitet (klyftan mellan det möjliga 
och det verkliga); 1978, s. 4.

72. Om studiet av oförutsedda konsekvenser av institutionella föränd
ringar, se F.W. Scharpf, "Policy Failure and Institutional Reform", 
1986.

73. För en utförlig diskussion om dessa fall ("states that are essentially 
by-products") samt en argumentering för omöjligheten att medvetet 
och avsiktligt uppnå sådana effekter; se J. Elster, Sour Grapes, 1983, 
s. 43 ff.
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förstärker den sig själv.74
För den i denna bok valda teoretiska utgångspunkten 

gäller det med andra ord att visa hur sedvanerätt kan inord
nas i den rena rättsläran. Förutsätter inte det voluntaristiska 
perspektivet att alla rätt uppfattas som satt rätt? Kelsen har 
själv givit svaret. Normer kan förvisso, skriver Kelsen, bil
das av de handlingar som konstituerar en sedvana. När des
sa handlingar under viss tid efterlevs uppstår hos individer
na föreställningen att alla samhällsmedlemmar bör förhålla 
sig så och att individer som bryter mot sedvanan bör 
bestraffas. Så blir den faktiska sedvanan till en kollektiv 
vilja, vars subjektiva innebörd är ett "bör”. Men, säger Kel
sen, som objektivt giltig norm kan sedvanan tolkas först om 
den av en högre norm insätts som normskapande faktum.75 
Alla sedvanor kan alltså inte räknas som rättsnormer. Det är 
bara sådana vilka inplaceras i rättsordningens "Stufenbau" 
som får rangen av sedvanerätt. För att en sedvana skall vin
na rättskraft måste dess existens förutsättas av rättsord
ningens "grundnorm''. Härigenom är det fullt logiskt att 
också den materiella författningen i positivrättslig mening 
kan vara av sedvanekaraktär.76 Den på Kelsens rättslära 
baserade institutionsteorin är ingalunda hänvisad till att 
enbart studera formella författningstexter.

Att studera politiska institutioner som metanormers för
verkligande innebär således att såväl de direkta, avsiktliga 
som de indirekta, oavsiktliga handlingarnas innebörd och 
konsekvenser är av intresse. Ytterligare en komplikation 
bör därvid beaktas. Att en institution i princip låter sig

74. För en vacker illustration, se Lars Gustafssons dikt ”Ballad om stigar
na i Västmanland": "Vem gjorde stigen? ... Alla och ingen. ... vi skriver 
stigarna, och stigarna blir kvar,/ och stigarna är klokare än vi,/ och 
vet allt det vi ville veta." Artesiska brunnar cartesianska drömmar, 
1980, s. 17. Jfr Saits analogi med korallön. Institutioner ses som bild
ningar av en läng serie ofantligt många, ofantligt små avlagringar, 
planlöst, resultatet av människans många små reaktioner på sin 
omgivning. (Sait, 1938, s. vi.) Det behöver här inte upprepas att denna 
metafor inte nödvändigtvis implicerar hela Saits antivoluntaristiska 
forskningsprogram.

75. "Als objektiv gültige Norm kann aber der subjektive Sinn der die 
Gewohnheit konstitutierenden Akte nur gedeutet werden, wenn die 
Gewohnheit durch eine höhere Norm als normerzeugender Tatbestand 
eingestellt wird." H. Kelsen, Reine Rechtslehre, 1960, s. 9.

76. Ibid., s. 232 f.
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formas av mänskligt handlande innebär ingalunda att insti
tutionens alla tänkbara verkningar låter sig överblickas i 
förväg. Att en metanorm förverkligas betyder inte att 
metanormers förhållande till de av sig frambringade nor
merna är precist bestämt. Två typer av oavsiktliga effekter 
bör alltså särskiljas. Den ena är att institutionen inte blev 
som avsetts. Den andra är att institutionens verkningar blev 
annorlunda än väntat. Det är detta som gör författningspo- 
litik lika vansklig för utövaren som fascinerande för iaktta
garen.

Hayek: institutioner låter sig inte konstrueras

Med "konstruktivistisk rationalism" avser F.A. Hayek tan
ken att samhällsinstitutioner är, och bör vara, resultatet av 
medveten planering. Hela denna intellektuella tradition är, 
enligt Hayek, felaktig i både faktiskt och normativt avse
ende.77 Som representanter för denna felsyn nämner Hayek 
bl.a. upplysningsfilosoferna, utilitarismen, totalitära dok
triner såsom socialismen samt, inte minst, rättspositivis- 
men.78

Hayek värjer sig emellertid mot att anklagas för antira- 
tionalism. Mot "the constructive rationalism" ställer han sin 
egen uppfattning, "the evolutionary rationalism". Det rör 
sig alltså om en annan form av rationalism, nämligen den 
spontana, naturväxta ordningens förnuft. Detta slag av för
nuft gör sig inte skyldigt till hybris, till en överskattning av 
människans förmåga att förstå och förändra sin värld. 
"Utvecklingens förnuft" beaktar de regler som, ofta omed
vetet, styr det mänskliga handlandet. Lagstiftarens främsta 
uppgift är att formulera dessa "rules of just conduct", inte 
att fåfängt ingripa med mer eller mindre konkreta åtgärder, 
vilka ändå aldrig helt kan tillfredsställa alla missnöjda 
grupper.79 Att Hayek åberopar tänkare som Edmund 
Burke, Bernard Mandeville och F.C. von Savigny är föga

77. F.A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, 1,1973, s. 5.
78. Ibid., s. 6.
79. Ibid., s. 124 ff.
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överraskande.80
Det är alltså två invändningar som Hayek riktar mot den 

syn som ligger till grund för den i denna bok skisserade 
institutionsläran: en normativ och en deskriptiv. Den första 
synpunkten, huruvida det är lämpligt, onyttigt, bra eller 
dåligt att föreställa sig att institutioner låter sig avsiktligt 
skapas, kan i detta sammanhang lämnas därhän. Det är en 
normfråga, som ligger utanför vetenskapligt bedömande. 
Den andra invändningen, att erfarenheten skulle visa att 
det mänskliga förnuftet inte räcker till för att konstruera 
fungerande samhällsinstitutioner, kan bemötas på två plan. 
Den ena motinvändningen är att den empiriska beskriv
ningen är ofullständig eller rent av felaktig. Men, precis 
som var fallet med Simons tidigare omnämnda konstateran
de, frågan om den empiriska giltigheten är inte den avgö
rande. En andra motinvändning väger desto tyngre. Påpe
kandet att det förekommer bristande rationalitet och 
oavsiktliga konsekvenser skulle drabba vår institutionslära 
endast om denna uppställt rationalismen som ett ontologiskt 
postulat. Men, för att återigen upprepa en viktig utgångs
punkt, rationalismen är här ingenting annat än ett metodo- 
logiskt antagande, ett forskningsmässigt hjälpmedel.

Därmed blir den "konstruktivistiska rationalism", som 
Hayek skisserar, inte helt liktydig med den institutionsteori 
som här uppställts. Utmärkande för den konstruktivistiska 
idériktningen är, enligt Hayek, att den ger oss känslan av 
obegränsad makt att förverkliga våra önskningar, att män
niskan suveränt kan behärska sin omgivning genom sin för
måga till logiskt tänkande.81 Huruvida så är fallet är för 
institutionsläran emellertid inte en premiss utan ett mer 
eller (sannolikt) mindre möjligt resultat.

Hayek påpekar vidare att det finns en nära förbindelse 
mellan den konstruktivistiska rationalismen och den carte- 
sianska dualismen, åtskillnaden mellan "mind" och "socie- 
ty". För Descartes existerade förståndet oberoende av natu
ren; det är därför möjligt för människan att ingripa i 
naturen, att skapa sina egna institutioner. Hayek bestrider 
att så är fallet. Förståndet är inte oberoende av naturen, 
utan har formats av traditioner och social miljö. Förekoms-

80. Ibid., s. 22,74.
81. Ibid., s. 9,11.
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ten av ett oberoende, skapande förnuft strider mot all vår 
erfarenhet om människans utveckling.82

Att Hayeks ståndpunkt härvidlag inte accepteras innebär 
emellertid inte att hans påpekande skulle sakna värde i det
ta sammanhang. Tvärtom fäster det uppmärksamheten på 
att det, i detta avseende, finns en viktig cartesiansk gemen
sam nämnare för institutionslärans epistemologi och dess 
koncipiering av institutionsbegreppet. Webers och Simmels 
kritik mot avspeglingsteorins naiva realism hade innebör
den att det kunskapsbildande subjektet framhävdes i 
förhållande till kunskapsobjektet. På samma sätt betonar 
den av Kelsen inspirerade institutionsteorin det metanorm- 
bildande subjektets roll. I denna mening träffar Hayek rätt. 
Såväl institutionslärans kunskapsteori som dess substantiel
la teori gör en knivskarp distinktion mellan subjekt och 
objekt.

Easton: statsbegreppet är mångtydigt

Såsom tidigare påpekats innebär det institutionsteoretiska 
perspektivet att statsbegreppet ges en central plats. Det 
återstår därför att något närmare bemöta den allvarliga 
invändning som Easton riktat mot att göra staten till ett 
statsvetenskapligt analysinstrument: statsbegreppet är 
ohjälpligt mångtydigt och oprecist. Enligt en av Easton 
citerad uppsats skulle det i litteraturen förekomma icke 
mindre än 145 definitioner av begreppet ’stat’.83

Eastons resonemang kan emellertid inte accepteras. Om 
samma krav tilllämpades på andra begrepp, skulle det över
väldigande flertalet centrala politiska termer få utmönstras

82. Ibid., s. 17.
83. D. Easton, The Political System, 1953; C. Titus, "A Nomenclature in 

Political Science", 1931, s. 45. Uppgiften har även åberopats av andra 
statsvetare, t.ex. H. Eckstein, "Authority Patterns: A Structural Basis 
for Political Inquiry", 1973, s. 1142; A. Pizzorno, "An Introduction to 
the Theory of Political Participation", 1970, s. 39. Det bör påpekas att 
Titus inte lämnar några närmare upplysningar om hur han fått fram 
talet. Det enda som sägs är att siffran bygger på "en flyktig genom
gång" och att knappt hälften av definitionerna hade en allmän över
ensstämmelse.
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ur statsvetenskaplig analys. Förekomsten av mångtydiga 
termer hindrar inte att forskaren bestämmer sig för en 
enda, precist angiven, betydelse. En annan svaghet med 
Eastons resonemang är att det inte skiljer mellan analys - 
språk och objektspråk. En sak är att stränga krav på entydi
ghet måste ställas på det vetenskapliga analysspråket. En 
annan sak är att statsbegreppet används i olika betydelser av 
de i den politiska striden deltagande. Detta faktum erbju
der i själva verket en första rangens forskningsuppgift. Den 
skiftande användningen av statsbegreppet kan kasta ljus 
över olikheter i "metanormbildningen", hur olika politiska 
kulturer format skilda politiska institutioner.

Statsbegreppets varierande användning ger en ypperlig 
möjlighet att undersöka det politiska språkets levande 
kraft. Syftet med en sådan undersökning vore att analysera 
staten såsom föreställningsram, hur olika sätt att uppfatta 
"staten" påverkar ett lands politiska institutioner. En sådan 
studie vore ett exempel på hur det är möjligt att utnyttja 
vad Kelsen kallat "det sociala materialets självtydning". Till 
skillnad från naturvetenskaperna förfogar samhällsveten
skaperna över material som för med sig utsagor om vad det 
själv betyder.84 Det är detta som Weber avser när han talar 
om de idéer som historiskt givna människor gjort sig om 
staten, staten uppfattad som "praktisk idé".85 En skiss till ett 
sådant forskningsprogram har framlagts av J.P. Nettl.86 
Staten, säger Nettl, bör uppfattas som en variabel. Det 
borde vara möjligt att analysera graden av "statehood" eller 
"stateness": staten som historisk, intellektuell och kulturell 
tradition.

En undersökning i denna anda har genomförts av Ken
neth Dyson.87 I en strävan att renodla två typer av samhäl
len skiljer han mellan "state societies" and "stateless socie- 
ties". I praktiken är det den kontinentaleuropeiska politiska 
traditionen som kontrasteras mot den anglosaxiska. De av 
"statstänkande" präglade samhällena kännetecknas av 
byråkratiska och legalistiska metoder för konfliktlösning, 
av tekniska kriterier i beslutsfattandet, icke-ekonomiska

84. H. Kelsen, "Den rena rättsläran", 1933, s. 194.
85. Staten "als geltendsollend oder geltendgeglaubte politische Idee";

Weber, "Die ‘Objektivtät’ ...", s. 201.
86. J.P. Nettl, "The State as a Conceptual Variable", 1968.
87. K. Dyson, The State Tradition in Western Europé, 1980.
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och icke-nyttobetonade attityder till politiska relationer, 
ett förnekande av att det allmänna intresset bara skulle vara 
summan av de enskilda intressena, ett strikt särskiljande 
mellan stat och samhälle, formalisering och avpersonalise- 
ring, en moralistisk syn på politiken innefattande kollekti- 
vism och regleringsanda — kort sagt en rationalistisk upp
fattning om de tekniska förutsättningarna för ett "ordnat" 
samhälle. Till skillnad häremot utmärks de "statslösa" sam
hällena av en pluralistisk och "debatterande" politisk kultur, 
en instrumentell syn på politisk styrelse, en pragmatisk 
uppfattning om politik, informalitet och en "sportsman - 
naanda", en förkärlek för "sociala" författningsmodeller, en 
betoning på eliter snarare än institutioner, en "privat" och 
"personlig" förvaltningstyp, för alla samhällsnivåer gemen
samma ritualer och ceremonier, medborgaranda (civility) 
och tolerans — i det statslösa samhället har många av feoda- 
lismens idéer och institutioner överlevt, betoningen ligger 
på sedvana snarare än på rationellt planerad ordning.88

Det är föga långsökt att spåra ett samband mellan ett 
lands "statskultur" och inriktningen på dess samhällsveten-

• skap. Det torde inte vara någon tillfällighet att amerikansk 
och brittisk statsvetenskap varit och är relativt "statslös".891 
samma takt som den svenska statskunskapen riktade sitt 
intresse mot den anglosaxiska forskningen avtog dessa 
intresse för staten som vetenskapligt analysredskap.

Detta konstaterande reser frågan huruvida den i denna 
bok angivna institutionsläran skulle ha en kulturell slagsida. 
I en mening är så obestridligen fallet. I ett genetiskt per
spektiv är det lätt att konstatera att det av Kelsen konstrue
rade normlogiska synsättet på politiska institutioner har 
sprungit ur en kontinental statskultur. Men en annan fråga 
är huruvida dess giltighet och användningsområde också 
skulle vara begränsat till samhällen med en stark statstradi- 
tion. En del av svaret har redan tidigare givits. Förekomsten 
av sedvanerättsligt grundade normer är lika väl som satt rätt 
möjliga att tolka i den rena rättslärans normlogiska per
spektiv. Det är kanske just i de samhälle som saknar en 
skriven författning, vars politiska institutioner är baserade 
på sedvana, som de kelsenska analysinstrumenten kan kom-

88. Ibid., särsk. kap. 2.
89. Nettl, 1968, s. 561.
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ma till allra störst användning.
Att, som Jan-Magnus Jansson gjort, påpeka att Kelsens 

teori är "intimare förknippad" med den konstitutionella 
rättsstatens statsform än någon annan, är därför alltför 
vagt.90 Den genetiska synpunkten särskiljs här inte från 
frågan om teorins tillämplighet. Kelsen har själv med kraft 
hävdat att även den statsform som står längst ifrån den 
demokratiska rättsstaten — despotismen, det absoluta, oin
skränkta enväldet — inte bara kan utan med fördel bör ana
lyseras som en rättsordning.91

90. J.-M. Jansson, Hans Kelsens statsteori, 1950, s. 133.
91. H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, 1925, s. 334 ff.





5. Stat och samhälle

Förhållandet mellan ’stat’ och 'samhälle’ utgör ännu ett 
exempel på metaforers betydelse i politiskt språk. En 
mycket vanlig förståelse av detta begreppspar grundas på 
en medveten eller omedveten spatialisering. Staten är likty
dig med en offentlig "sektor", en "arena", en "sfär", ett 
"område", en "domän". Denna form av konceptualisering 
ligger nära till hands när ’stat’ och 'samhälle’ betraktas som 
en klassificering, en dikotomi; olika företeelser kan då 
inordnas under antingen den ena eller den andra kategorin.

Den stora diskussionen om begreppsparet stat-samhälle 
har i betydande utsträckning kretsat kring två frågor: en 
historisk och en normativ. Det första problemet har varit att 
fastställa begreppsparets historiska specificitet. Det har här 
gällt att precisera hur statsbegreppet från senmedeltiden 
och framåt kommit att bli ett centralt element i politisk teo
ribildning.1 Ett annat tema är normativt. Leder det till goda 
konsekvenser att tänka i termer av stat och samhälle? Enligt 
en i dag vanlig uppfattning bör frågan besvaras jakande. 
Skulle distinktionen hävas vore staten liktydig med samhäl
let och följden bleve den totala staten. Upprätthållandet av 
en begreppslig åtskillnad mellan stat och samhälle utgör 
därmed ett idémässigt bålverk i försvaret för "det civila 
samhället" (som det med en angliserande beteckning på 
senare tid kommit att heta) gentemot statens totaliserande

1. För några arbeten i denna tradition samt en utförlig biografi, se E.
Böckenförde, Staat und Gesellschaft, 1976.
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anspråk.2 Denna uppfattning är emellertid ingalunda den 
enda. Dualismen stat-samhälle borde, har man nämligen 
menat, ge vika för ett betraktelsesätt som i stället framhäver 
den politiska samfälligheten (das politische Gemeinwesen). 
I stället för två åtskilda sfärer borde man betona att det rör 
sig om en enda mänsklig organisation (Verband), samord
nad och ledd genom "government".3

De två problemkomplex som här knappast mer än antytts 
— det idé-historiska och det normativa — kommer här inte 
att upptas till vidare behandling; de kunde med fördel ägnas 
var sin bok. Däremot skall begreppsparet stat-samhälle 
betraktas från en tredje synpunkt, nämligen dess använd
barhet som analysinstrument. Frågan är om den omdisku
terade distinktionen är fruktbar för det statsvetenskapliga 
studiet av politikens institutioner. Svaret torde vara 
jakande.

Den logiska relationen mellan två begrepp är naturligtvis 
helt avhängig av hur dessa definieras. Skulle "det civila 
samhället" teoretiskt bestämmas som en restpost, som de 
icke-statliga delarna av det sociala livet, vore begreppspa
ret per definition en dikotom klassificering. En annan väg 
är att positivt bestämma de båda begreppen var för sig.

'Samhälle’ förstås här i Webers mening. Det fundamenta
la begreppet är 'socialt handlande’. Härmed avses "en hand
ling som med avseende på sin subjektiva mening relaterar 
sig till andra beteenden (Verhalten) och vars förlopp ori
enterar sig efter dessa".4 En social 'relation’ är en beteck
ning för flera individers handlande, nämligen sådant hand
lande som med hänsyn till sitt meningsinnehåll innebär att 
varje individ tar i beaktande de andras handlande och ori
enterar sitt handlande därefter.5 Weber skiljer mellan två 
typer av sociala relationer. Med "Vergemeinschaftung" 
avses en social relation som vilar på en subjektiv (affektiv 
eller traditionell) känsla av samhörighet. "Vergesellschaf-

2. Om denna diskussion, se t.ex. H.M. Hernes, ”Staten og det sivile sam- 
funn”, 1984.

3. Citatet är fràn den socialdemokratiske statsrättsteoretikern H. Ehmke, 
"’Staat* und 'Gesellschaff als verfassungstheoretisches Problem", 
(1962) 1976, s. 267 f. Ehmke baserar sin ståndpunkt på bl.a. Rudolf 
Smends integrationslära.

4. M. Weber, Ekonomi och samhälle, 1, s. 3
5. Ibid., s. 19 f.



83

tung" betecknar en social relation där det sociala handlandet 
grundas på en värde- eller målrationellt motiverad intres
sekompromiss eller en på samma grunder motiverad intres
segemenskap.6

Statsbegreppet har redan precierats (kapitel 3). Med 
utgångspunkt från Kelsens teori betraktas staten som en 
abstrakt tillskrivningspunkt för de i rättsordningen nedlag
da normerna. I rättsnormerna ligger möjligheten av sank
tion. Rätten är en tvångsordning av mänskliga förhållan
den.

Med dessa definitioner är det uppenbart att det inte går 
att sätta likhetstecken mellan ’stat’ och ’samhälle’.7 Men det 
är lika omöjligt att betrakta begreppen som två varandra 
uteslutande kategorier. Den spatiala metaforen om två 
"sektorer" eller "sfärer" är uppenbart bristfällig.

Förhållandet mellan stat och samhälle kan uttryckas så att 
staten är en av många tänkbara former för "församhälleli- 
gande" ("Vergemeinschaftung"). Staten är inte identisk med 
samhället, staten är inte heller någonting som ligger "utan
för" samhället, staten är en möjlig teknik för att bilda ett 
samhälle.8

Det bör observeras att termen "Vergesellschaftung" 
under senare tid även använts i annan betydelse. I diskus
sion om de organiserade intressegruppernas förhållande till 
staten har man talat om dels en "Verstaatlichung der 
Gesellschaft", dels en "Vergesellschaftung des Staates". Den 
största faran i dag, menar en del debattörer, är inte "sam
hällets förstatligande" utan "statens församhälleligande".9

6. Ibid., s. 29. Distinktionen påminner om, men är inte identisk med Tön- 
nies bekanta tudelning. Termerna är sváröversatta; i förslagen "samhö
righet" och "association" gâr viktiga nyanser tyvärr förlorade.

7. Detta konstaterande innebär i sig en kritik mot användningen av ter
men "samhälle" som beteckning för det som egentligen är en "stat", 
såsom exempelvis slagorden "the Great Society" och "det starka sam
hället".

8. "Es wäre verfehlt, wollte man sich dieses Verhältnis von Staat und 
Gesellschaft in der Weise denken, dass jede der beide Gemeinschaften 
[denna term används ej i samma betydelse som hos Weber; förf, anm.] 
als völlig selbständige Organisationen einander schroff gegenübersteh- 
en. Der Staat ist nur eine Form der Gesellschaft." H. Kelsen, Haupt- 
probleme der Staatsrechtslehre, 1911, s. 410.

9. En översikt över den västtyska debatten ges av K. Dyson, The State 
Tradition in Western Europé, 1980, s. 242 f, 285. För ett amerikanskt
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Det problem som här står under debatt handlar om förhål
landet mellan särintressen och allmänintresse, om samhälls
intressens organisering och dessas relation till staten; teore
tiska begrepp som ofta kommit til användning är 'pluralism’ 
och 'korporatism’. Det skulle här föra för långt att värdera 
denna statsvetenskapliga och ideologiska diskussion; det 
räcker här att konstatera att termen "Vergesellschaftung" 
förekommer i två skilda sammanhang.

Är staten nödvändig? Tanken bakom Kelsens statsbegrepp 
är att rättsnormer är en möjlig teknik att skapa ordning, en 
form för att bilda ett samhälle. Uppenbarligen utesluter 
denna konstruktion inte att det kan finnas andra tekniker 
för samhällsbildning. Men måste varje samhälle med nöd
vändighet alltid innehålla ett konstituerande element av 
rättsordning, av stat? Kelsen hävdar att så är fallet, men 
hans bevisföring kan kritiseras.

Historien bevisar, säger Kelsen, att varhelst det finns 
samhälle, finns det också rätt.10 Men människan har aldrig 
nöjt sig med detta historiska faktum, menar Kelsen. Hon 
har alltid önskat en tillvaro där tvång inte längre brukades 
av människa mot människa. Det har alltid funnits optimis
ter och politiska drömmare som trott på en utveckling mot 
ett "fritt" samhälle, ett samhälle utan tvång, utan rättsord
ning, utan stat.11 Alternativet till föreställningen om staten, 
rättsordningen, som ett nödvändigt element i samhällsord
ningen är den teoretiska anarkismen.

Föreställningen om det anarkistiska samhället bemöts av 
Kelsen längs två linjer. Det ena argumentet går ut på att de 
anarkistiska utopierna ofta vilat på naturrättsliga föreställ
ningar. I det samhälleliga paradiset, oavsett om det tänkes 
beläget i en förlorad guldålder eller i ett framtida lyckorike, 
skulle det mänskliga samlivet vila på en "naturlig" ordning. 
Människoskapade tvångsregler skulle vara obehövliga. Kri
tiken mot detta slag av anarkistiska utopier blir därmed 
identisk med kritiken av allt slags naturrättsligt önsketän
kande.12

perspektiv, se T. Lowi, The End of Liberalism, 1979.
10. "History confirms the saying ubi societas, ibi jus”, H. Kelsen, ”The 

Law as a Specific Social Technique", (1941) 1957, s. 239.
11. Ibid.
12. Ibid., s. 240.
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Kelsens andra huvudargument är emellertid viktigare. 
Det begränsas nämligen inte enbart till den naturrättsliga 
varianten av anarkismen. Kelsens tanke är att inget sam
hälle kan existera utan förekomsten av tvång. Historien 
visar inte något exempel på samhällen över en viss storlek 
som baserats på något annat än tvångsordning. Även det 
mest primitiva samhälle vilar på en religiös tvångsordning 
som efterhand sekulariserats. Denna är ändå en rättsord
ning; det enda skälet att vi inte benämner den stat är att den 
saknar den nödvändiga centraliseringen.13 Men här glider 
Kelsen förbi huvudproblemet. Det är en sak att konstatera 
att varje samhälle innehåller ett element av tvång. En annan 
sak är att göra gällande att detta tvång är liktydigt med en 
rättsordning, en stat. Ett mera sofistikerat försvar för den 
teoretiska anarkismen går ut på att erkänna förekomsten av 
tvång, men förneka att detta tvång med nödvändighet 
måste vara organiserat som ett centraliserat monopol. Ett 
resonemang med denna innebörd har utförts av Michael 
Taylor. För Taylor är det inte förekomsten utan fördelning
en av tvångsmakt som är det avgörande. I Weber-Kelsens 
statsteori är fördelningen av tvångmakt ojämn: de av rätts
ordningen bestämda statsorganen innehar ett monopol. En 
anarki kan därför definieras som ett samhälle där tvångs- 
makten är jämnt fördelad.14 Samhället måste i ett sådant 
fall organiseras med hjälp av andra former för social kon
troll än rättsordningens tvångsmonopol. Taylor utskiljer två 
huvudmetoder: den ena hotar att skada en persons allmänna 
anseende (via t.ex. skvaller, förlöjligande eller skam), den 
andra hotar att dra tillbaka några eller alla fördelar av 
ömsesidighet.15

Från andra utgångspunkter når antropologen Pierre 
Clastres samma slutsats. Organisationen av latinamerikans
ka indianstammar visar att samhällen utan stat är möjlig. I 
människans förhistoria är detta den stora vattendelaren: en 
del samhällen blir "statssamhällen", andra "statslösa samhäl
len". Staten är inte en historiskt oundviklig länk i en obön-

13. Ibid., s. 239.
14. ”1 shall say that the absence of any concentration of force and the 

absence of any political specialisation together constitute necessary 
and sufficient conditions for a pure anarchy", M. Taylor, Community, 
Anarchy and Liberty,,1982, s. 9.

15. Ibid., s. 91,158.
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hörlig utvecklingskedja.16
Det är uppenbart att ett samhälle utan stat inte är likty

digt med ett samhälle utan problem. Tanken på en samfäl- 
lighet utan en centraliserad tvångsordning reser en rad frå
gor. Finns det ett samband mellan ett samhälles storlek och 
dess styrelsesätt; är den statslösa samfälligheten endast rea
liserbar i liten skala?17 Är en på ömsesidig kontroll grundad 
gemenskap förenlig med individuell frihet?18 Frågornas 
rad kunde göras lång. Det viktiga är emellertid att dessa rör 
empiriska samband eller statslösa samhällens förenlighet 
med olika värden. De eventuella invändningarna berör inte 
den speciella fråga som här ställts i centrum: frågan om 
sambandet mellan stat och samhälle. Slutsatsen är att det 
inte torde gå att hävda att det råder ett, vare sig logiskt eller 
historiskt, nödvändigt samband mellan samhälle och stat. 
Frågan är därmed öppen för empirisk undersökning.

En central fråga i samhällsvetenskaplig forskning och poli
tisk debatt är hur "stor" staten är eller bör vära. Ett stort 
antal undersökningar har ägnats åt att belysa "den offentli
ga revolutionen". Det är framför allt två frågor som här stått 
i fokus. Hur har statens/den offentliga sektorns storlek 
utvecklats över tid? Svaret på denna fråga varierar i nyan
ser, men i stora drag är slutsatsen entydig. Sett i några 
decenniers eller ett sekels perspektiv har det ägt rum en 
kraftig expansion. Därför har huvuddelen av uppmärksam
heten ägnats en andra fråga. Hur skall denna "growth of 
government" förklaras? Ett stort antal tänkbara förkla- 
ringsfaktorer, på olika analysnivåer och i skilda perspektiv, 
har föreslagits.19

I sin bok om "den offentliga revolutionen" urskiljer Da
niel Tarschys ett antal tänkbara sätt att karaktärisera den

16. P. Cl as t res, La Société contre PEtat, 1974, s. 161 ff; jfr F. Châtelet & 
E. Pisier-Kouchner, Les conceptions politiques du XXe siècle, 1981, s. 
1002 ff. Det bör påpekas att slutsatsen inte ernåtts genom glidningar i 
begreppsdefinitioner; Clastres — liksom även Taylor — ansluter sig till 
ett weberskt statsbegrepp (Clastres, 1974, 8.10).

17. R.A. Dahl & E.R. Tufte, Size and Democracy, 1973; R.A. Dahl, 
Dilemmas of Pluralist Democracy, 1982, s. 138 ff.

18. Taylor, 1982,8.140 ff.
19. För en systematiserande översikt över sådana förklaring, se D. Tar

schys, "The Growth of Public Expenditures: Nine Modes of Explana- 
tion", 1975.
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offentliga expansionen. Ett första mâtt på den offentliga 
sektorn utgörs av antalet anställda. En andra indikator är 
intäkterna, summan av skatter och avgifter. En tredje mät
metod ser till de offentliga utgifterna, vanligen uttryckt i 
procent av bruttonationalprodukten. Den byråkratiska 
apparatens förändring utgör en fjärde indikator; det är här 
främst tendenserna till funktionell differentiering i stats
förvaltningen som uppmärksammas.20 Tarschys diskussion 
av alternativa operationaliseringar utgör ett undantag sna
rare än en regel. Forskningen om den offentliga expansio
nen har i långt större utsträckning ägnat sig åt förklaringar
na än åt det som skall förklaras. Det allra vanligaste 
tillvägagångssättet är att ta de offentliga utgifternas storlek 
som det självklara måttet på statens storlek.21

Utifrån det perspektiv som anlagts i denna bok är en 
sådan bestämning långt ifrån självklar. Med ett ekonomiskt 
betraktelsesätt kan det vara av största intresse att studera 
hur stor del av samhällets resurser som allokeras via "det 
allmänna". Men en statsvetenskaplig analys behöver inte 
acceptera en sådan tolkning av "den offentliga sektorn". 
Kelsens statsbegrepp utgör en alternativ infallsvinkel. Det 
centrala häri är rätten betraktad såsom en tvångsordning av 
mänskliga förhållanden. Genom de sanktionsmöjligheter 
som är knutna till rättsnormer utpekas vissa möjliga hand
lingar som icke accepterade. För en individ aktualiseras 
"staten" i det ögonblick där denne står i en valsituation där 
ett eller flera handlingsalternativ är rättsligt reglerade. 
Individens val är i detta avseende normbundet, institutio
naliserat. Statens "omfång" skulle då kunna karaktäriseras 
som summan av de av rättsnormer reglerade handlingarna. 
För att få fram ett relationstal borde denna summa sättas i 
förhållande till samtliga valsituationer som de enskilda 
samhällsmedborgarna står inför. Vill man karaktärisera 
utvecklingen över tid måste man, som för alla proportions- 
tal, ta hänsyn till både täljaren och nämnaren. Det räcker

20. D. Tarschys, Den offentliga revolutionen, 1978, s. 38 ff. De två övriga 
aspekter som nämns, förändringen i det offentliga arbetets karaktär 
och kompetenshöjningen hos den offentliga apparatens aktörer, är 
inte indikatorer på den offentliga sektorns storlek utan snarare kon
sekvenser av expansionen.

21. De vid Nobelsymposiet "The Growth of Government" framlagda 
uppsatserna utgör typiska fall; se t.ex. D. Cameron, "Impact of Politi- 
cal Institution on Public Sector Expansion", 1984.



88

inte med att konstatera att antalet regler och antalet rättsligt 
normbundna handlingar har ökat. Av lika stor betydelse är 
det som står under bråkstrecket, totalsumman av de sociala 
handlingssituationerna. Teoretiskt sett kan det mycket väl 
vara så att det absoluta antalet normreglerade val ökar. Men 
om totalantalet valsituationer, den sammanlagda individu
ella handlingsrepertoaren, ökar i ännu snabbare takt, blir 
resultatet att statens relativa omfång minskar. Rent princi
piellt är det därför fullt tänkbart att "den offentliga sek
torn" (mätt i sysselsättning, skatter eller utgifter) ökar sam
tidigt som "staten" minskar.

Svårigheten att finna en enkel operationalisering av detta 
fenomen är uppenbar. Det finns i den offentliga statistiken 
inte några lättillgängliga mått på "antal valsituationer". Att 
karaktärisera den offentliga sektorn med ledning av antal 
anställda, skatternas storlek eller statsutgifter har stora 
praktiska fördelar. Det är enkelt att räkna huvuden och 
pengar. Men den praktiska synpunkten kan inte få bli den 
principiellt vägledande.22 Det vore som att värdera en bok 
efter antalet sidor och inte efter antalet tankar. De av 
bekvämlighetsskäl vanligen använda indikatorerna är, från 
det statsvetenskapliga perspektiv som här anlagts, inte 
endast ytliga utan kan vara direkt vilseledande.

Frågan om statens omfång har inte endast en deskriptiv sida 
utan även en normativ. En betydelsefull del av de ideolo
giska meningsmotsättningarna under de senaste seklerna 
har kretsat kring frågan hur "stor" staten bör vara. Det har 
gjorts åtskilliga försök att leda i bevis att det finns en viss 
bestämd gräns för statens omfattning.23 För Adam Smith 
blir gränsen mellan det ekonomiska och det politiska det 
avgörande kriteriet. Marknadens självreglerande mekanism 
gör statens närvaro på det ekonomiska området inte bara 
obehövlig utan rent av skadlig. Men så snart det krävs

22. För den motsatta ståndpunkten, se t.ex. J. Lybeck, Hur stor är den 
offentliga sektorn?, 1984, s. 18: ”Samtidigt som vi således måste vara 
medvetna om att olika statistiska mått på den offentliga sektorn som 
skall presenteras på intet sätt mäter den offentliga sektorns totala 
inflytande på samhällslivet, måste vi ändock hålla oss till dessa mått."

23. För en kritisk diskussion av sådana teorier, se P. Rosanvallon, La crise 
de l’Etat-providence, (1981) 1984, s. 63 ff. Det närmast följande 
framställningen baseras i stor utsträckning på Rosanvallons arbete.
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regler, normer, ordning för att upprätthålla marknadens 
existens förlorar demarkationskriteriet sin principiella 
klarhet. Gränsen mellan "det ekonomiska" och "det politis
ka" blir flytande. Jeremy Bentham inför distinktionen mel
lan "agenda" (det som staten fâr göra) och "non-agenda" (det 
som staten inte får göra). Det särskiljande kriteriet utgörs 
av begreppet "spontana handlingar", individuella handling
ar vilkas resultat automatiskt frambringar ett för helheten 
gynnsamt resultat. Principen liknar således Smiths. Staten 
bör inte störa de spontana, rikedomsskapande krafterna. 
Men utilitarismen erkänner ett område där staten får ingri
pa: "agenda". Nyttosynpunkten bör vara vägledande för sta
tens initiativ, en statlig handling bör medföra en högre nyt
ta än vad som skulle blivit fallet om staten förhållit sig 
passiv. Men därmed blir kriteriet återigen flytande; inte 
heller utilitarismen förmår bygga någon ogenomtränglig 
mur mellan statligt och icke-statligt. För Edmund Burke är 
uppdelningen mellan "det allmänna" och "det privata" den 
grundläggande. Burke söker formulera det logiska beviset 
för nattväktarstaten. Till statens domän hör de religiösa 
institutionerna, domstolar, försvar; det som kan räknas till 
"det verkligt allmänna". Statens uppgift är att värna allmän 
ordning och säkerhet, men även det allmänna välståndet. 
Staten bör vara liten men stark; ju fler uppgifter den tar på 
sig, desto mer splittrad och försvagad blir den. Men inte 
heller denna konservativa bevisföring är vattentät. Burke 
medger själv att regeln tillåter undantag. Det är en sak att 
önska sig att staten bör vara så liten som möjligt, en annan 
sak att konstruera ett hållbart kriterium. Samma sak gäller 
Wilhelm von Humboldts på 1790-talet författade skrift "Ett 
försök att bestämma gränserna för statens verksamhet".24 
Statens mål, säger von Humboldt, kan definieras på två sätt: 
den kan antingen sträva efter att förverkliga det goda eller 
också att förhindra det onda. Det är den andra definitionen 
som bör väljas: statens uppgift är negativ, beskyddande. 
Även denna teori utgör ett försvar för nattväktarstaten, sta
ten som säkerhet gentemot yttre och inre fiender. Grän
skriteriet blir därmed beroende av vad som inläggs i 
begreppen "skydd" och "säkerhet". Hos von Humboldt defi-

24. W. v. Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksam- 
keit des Staats zu bestimmen, (1851) 1978.
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nieras dessa begrepp såsom försvaret av de legitima frihe
terna. Staten bör se till att de rättsligt garanterade friheter
na upprätthålls. Den minimala staten blir därmed liktydig 
med rättsstaten. En förutsättning för att staten verkligen 
skall bli "liten" är sålunda att rättens domän är liten. Blottan 
i von Humboldts konstruktion är därmed uppenbar. Med 
ett vidgat rättighetsbegrepp kan staten åta sig uppgifter i en 
omfattning som vida överstiger dem som von Humboldt 
föreställt sig.

Gemensamt för dessa tänkare är idén att det egentligen 
existerar två stater. Den ena staten är god: det är rättsstaten, 
garanten för de medborgerliga fri- och rättigheterna. Den 
andra staten är ond: det är den interventionistiska staten, 
som hotar att förstöra friheten.25 Den politiska filosofins 
uppgift är, enligt dessa teoretiker, att finna ett praktiskt 
användbart kriterium för att avgränsa den goda, minimala 
staten.

Distinktionen stat-samhälle är inte liktydig med åtskill
naden mellan "det allmänna" och "det privata". I den statsfi
losofiska diskussionen är de två begreppsparen emellertid 
nära lierade. Redan i de äldre liberala och konservativa 
"statsbevisen" ingick skyddet för "det privata" som en kon
stituerande del av den minimala, goda staten. Att dessa teo
rier misslyckades med uppgiften att formulera det definiti
va gränskriteriet har inte avskräckt senare tiders filosofer. 
Ett bekant försök i denna genre har gjorts av Robert 
Nozick.26

Huvuddragen i Nozicks konstruktion är följande. Som 
hos så många politiska filosofer utgör naturtillståndet (om 
inte i historisk så i analytisk mening) den teoretiska 
utgångspunkten. I detta allas krig mot alla råder en grund
läggande obestämdhet. Kränkningar av individuella rättig
heter leder till vedergällning, men eftersom det inte finns 
några fixerade regler för att bilägga tvister fortsätter kon
flikterna i det oändliga. För att komma till rätta med natur
tillståndets nackdelar införs en organisation, en politisk 
institution. Så långt följer Nozick den välkända tankegång
en. Men därvid upphör likheten. Nozick väljer en annan 
princip än samhällskontraktet för att motivera den politiska

25. Rosanvallon, 1984, s. 63.
26. R. Nozick, Anarchy, State and Utopia, 1974.
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organisationen. I stället tänker sig Nozick att grupper av 
individer sammansluter sig i föreningar för ömsesidigt 
skydd (protective associations). Eftersom kravet på skydd 
kan tänkas variera mellan individer kommer de olika före
ningarna att erbjuda en skiftande uppsättning skyddsåt
gärder. Det uppstår en marknad med konkurrens; följden 
blir konflikt mellan föreningarna. Det ligger i föreningar
nas intresse att sinsemellan reglera formerna för konflikt
lösning. Marknaden framtvingar ett monopol, en enda, 
inom ett visst territorium, dominerande förening. Däremot 
är ännu inte sagt att denna dominerande förening har 
monopol på all tvångsmakt inom territoriet, eftersom det 
kan finnas individer som valt att stå utanför föreningarna. 
Hur kan den dominerande föreningen utöva ett tvång över 
dessa självständiga individer utan att inkräkta på deras rät
tigheter? Det går egentligen inte, de icke-anslutna indivi
dernas privatsfär kommer ibland att kränkas. Men, säger 
Nozick, de kan kompenseras i proportion till den skada de 
lidit. Den dominerande föreningen kan därför få monopol 
på all tvångsmakt, den blir en (minimal) stat.27 Staten 
härleds således som en marknadslösning, en "invisible-hand 
explanation". Denna minimala stat är en nattväktarstat, 
begränsad till att skydda individerna mot våld, stöld, 
bedrägeri, kontraktsbrott och liknande. Alla uppgifter 
därutöver bryter mot individernas rätt att inte tvingas. En 
stat som t.ex. använder sin tvångsapparat för att få vissa 
medborgare att hjälpa andra är inte berättigad.

Nozicks teori har resulterat i en livlig debatt.28 Den enda 
synpunkt som här skall anläggas gäller själva konstruktion
en av statsbegreppet. En väsentlig skillnad mellan Nozick 
och teoretiker som Burke och von Humboldt ligger i för
hållandet mellan stat och marknad. I den äldre traditionen 
sågs staten och marknaden som två territorier — det gällde 
endast att dra rågången dem emellan. Misslyckandena på 
denna teoretiska väg gör att Nozick väljer en annan kon- 
ceptualisering. Den minimala staten definieras inte utanför 
utan i marknaden. Men om den tankemässiga spatialise- 
ringen undviks i detta avseende, spelar den desto större roll

27. Nozick utskiljer även mellanform mellan den dominerande föreningen 
och den minimala staten, nämligen den "ultraminimala staten".

28. För några inlägg, se. J. Paul, Reading Nozick, 1981.
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i ett annat. Ett fundamentalt begrepp i Nozicks teori är 
nämligen privatsfären. Varje individ, säger Nozick, omges 
av "ett moraliskt rum", avgränsat av en linje.29 Gränsen för 
privatsfären kan antingen härledas naturrättsligt eller 
bestämmas på andra grunder. Hur som helst är frågan: är 
andra personer förbjudna att överträda privatsfärens gräns 
eller är de tillåtna att utföra en sådan handling under villkor 
att de kompenserar personen vars gräns korsats?30

Tanken på det privatas egen sfär är central hos Nozick, 
men naturligtvis inte originell. Tvärtom torde denna geo- 
metrisering vara ett av de allra vanligaste tankehjälpmedlen 
för att tolka begrepp som fri- och rättigheter och offentlig
het. Liknelsen med ett rum, en sfär, en domän kan tänjas 
mer eller mindre långt. Vilken betydelse man än inlägger i 
den rumsliga metaforen återstår ändå följande logiska 
egenskaper. Rättigheter, normer, handlingar etc utgör ele
ment, enheter som kan klassificeras. Det finns (minst)31 två 
varandra uteslutande kategorier. Härav följer att en rättig
het, norm eller handling inte samtidigt kan vara "privat" och 
"allmän".32 Däremot kan ett element skifta plats; "gränsen" 
mellan "sfärerna" är i princip möjlig att överskrida.

I en jämförande analys av skyddet för privatlivets helgd i 
ett antal länders civilrätt drar Stig Strömholm slutsatsen att 
gränsen mellan "det privata" och "det allmänna" är högst 
skiftande.33 Innebörden i distinktionen mellan privat och 
allmänt varierar dels mellan länder, dels mellan olika juri
diska grenar. Förenta Staternas "the right to privacy" har 
inte samma betydelse som "droits de la personnalité i 
Frankrike, som i sin tur skiljer sig från den tyska traditio
nens "Persönlichkeitsrechte". Åtskillnaden mellan offentligt 
och privat betyder olika sak om den tillämpas på dokument, 
personer, lokaliteter eller handlingar. Strömholm konstate-

29. ”A line (or hyper-plane) circumscribes an area in moral space around 
an individual", ibid., s. 57.

30. Ibid.
31. Att sfärteorin ibland konstrueras såsom en serie koncentriska cirklar 

(t.ex. individsfär, privatsfär och anonymitet ssfär) förändrar inte det 
följande principresonemanget.

32. Sfärteorin implicerar dessutom att ett element i en individs rättig- 
hetssfärinte samtidigt kan vara ett element i en annans sfär. R.P. 
Wolff, "Robert Nozicks’s Derivation of the Minimal State", 1981, s. 84 
f.

33. S. Strömholm, Right of Privacy and Rights of the Personality, 1967, s. 
65 f.
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rar att det inte finns någon enda allmängiltig, enhetlig prin
cip för att avgöra vad som är offentligt och vad som är pri
vat.34

Den tyska rättsvetenskapen har ägnat stor möda åt att 
utveckla kriterier för distinktionen mellan offentligt och 
privat. Under de senaste årtiondena har en sådan diskussion 
framför allt förts inom den offentliga rätten. De medbor
gerliga fri- och rättigheterna stadgar att den enskilde indi
viden i vissa avseenden skall lämnas i fred. Tolkningen av 
dessa grundlagsstadganden har ofta skett med hjälp av det 
spatialiserande sfärbegreppet. Men en systematisk analys 
visar att detta begrepp är föga entydigt. "Det finns lika 
många avgränsningsförslag som företrädare för sfärteorin", 
lyder resultatet av en undersökning.35 En särskild svårighet 
med sfärteorin ligger i dess grundpostulat att det som är 
offentligt inte kan vara privat och det som är privat inte 
kan vara offentligt. Har ett kärlekspar i en offentlig park 
rätt till skydd eller inte? Om en myndighet sammanställer 
känsliga data om medborgarna så är det någonting som hän
för sig till offentlighetssfären, men som uppenbarligen 
också rör individernas privata förhållanden.36

Det är just integritetsfrågorna i samband med myndig
heternas användning av databehandling som i Västtyskland 
ställt problemet offentligt-privat på sin spets. Enligt en 
strikt tolkning kan det hävdas att isolerade datauppgifter 
lagrade hos en myndighet inte utgör ett intrång i en individs 
privatsfär. Men genom att samköra och bearbeta data är 
möjligt för myndigheten att skaffa sig information som 
hotar den personliga integriteten. Denna tankegång har 
utförts av den västtyska författningsdomstolen i dess dom
skäl över beslutet att förbjuda den folkräkning som skulle 
genomförts 1983. I vilken utsträckning som information 
skall betraktas vara känslig kan härefter inte endast vara 
beroende av om den gäller intima förhållanden, skriver 
domstolen. För att bedöma dess personlighetsrättsliga bety
delse gäller det snarare att betrakta dess användningssam- 
manhang.37 Domen har tolkats som en nykoncipiering av

34. Ibid., s. 74.
35. D. Rohlf, Der grundrechtliche Schutz der Privatsphäre, 1980, s. 41. 
36. Ibid., s. 45.
37. "Wieweit Informationen sensibel sind, kann hiernach nicht allein 

davon abhängen, ob sie intime Vorgänge betreffen. Vielmehr bedarf es
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förhållandet mellan "privat" och "allmänt". Det finns inte 
längre en korrelation mellan skyddsintensitet och närhet till 
intimsfären. Domen skulle, enligt denna tolkning, innebära 
ett "avsked från sfärteorin".38

Det har gjorts flera försök att modifiera sfärteorin. En 
konstruktion laborerar med en sfär av anonyma förhållan
den inom offentligheten. En annan variant är "mosaikteo
rin", i vilken summan av, men inte de enskilda, dataupp
gifterna kränker integriteten.39 Men dessa kompletteringar 
är inte förenliga med sfärteorins logiska principer. Den 
västtyska debatten har också sökt sig fram längs andra 
vägar. Exempel på alternativa konstruktioner av förhållan
det privat-offentligt är principen om skydd för autonomt 
självförverkligande, rollteorin och kommunikationsteo- 
rin.40 Som ersättning för sfärteorin har författningsdom
stolen formulerat principen om "informationellt självbe
stämmande".41

Det sagda räcker emellertid för att kunna konstatera att 
någon entydig distinktion mellan privat och offentligt inte 
kan hämtas från juridiken. Sfärteorin som analytiskt tolk
ningshjälpmedel förefaller leda till mer förvirring än klar
het. Men även om det funnes ett allmänt vedertaget juri
diskt gränskriterium vore Nozicks konstruktion ändå inte 
acceptabel. Hela den juridiska diskussionen kretsar nämli
gen kring problemet att formulera ett hållbart tolkningsin- 
strument. Sfärteorin är ett analysredskap för att tolka gäl
lande rätt. Hos Nozick är tankegången den omvända. 
Nozick utgår från att privatlivet är ett rum — därefter drar 
han konsekvenser om gränskränkningar, kompensationer, 
den minimala staten och så vidare. Nozicks antagande kan 
bara motiveras från två utgångspunkter. Den ena är natur
rättslig, att människan i naturtillståndet, av någon okänd 
instans, försetts med ett moraliskt rum. Den alternativa 
utgångspunkten är begreppsrealism. En filosof kan själv-

zur Feststellung der persönlichkeitsrechtlichen Bedeutung eines 
Datens der Kenntnis seines Verwendungszusammenhangs", Ent- 
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts, 65, 1984, s. 45.

38. U. Mückenburger, "Datenschutz als Verfassungsgebot", 1984, s. 7 f.
39. Rohlf, 1980, s. 45 f.
40. Ibid., s. 47 ff.
41. B. Schlink, "Das Recht der informationellen Selbstbestimmung", 1986.
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mant låta sig fångas av sin metafor så till den grad att han 
föreställer sig att verkligheten efterliknar bilden.

För den som varken accepterar naturrätt eller begrepps- 
realism återstår knappast annat än en rättspositivism i Kel
sens mening. Det går inte att fastställa rättigheter utanför 
den positiva rättens system.42 Inom rättens normsystem är 
det fullt möjligt att konstruera fri- och rättigheter, förse 
dessa med olika typer av rättsligt skydd och att konceptua- 
lisera dem såsom "negativa friheter" i Isaiah Berlins mening. 
Härtill kommer rättsstatens huvudtanke att allt som inte är 
förbjudet är tillåtet. Sfärteorin utgör inget hållbart alterna
tiv till denna konventionella tanke på rättens positivitet. 
Rätt kan konstituera rättighet, men rättighet kan inte 
konstituera rätt. Om rättigheter sålunda inte kan bestämmas 
utan hänvisning till rätten/staten faller en grundförutsätt
ning för Nozicks resonemang.

Med det statsbegrepp som lagts till grund för denna bok 
är det uppenbart att de olika gränsdragningsförsöken är 
fåfänga. Att på vetenskaplig grund avgöra att detta är en 
"statlig" uppgift, detta en "icke-statlig", är omöjligt. Kel
sens statsteori är i detta avseende värdeneutral.

42. Jfr Savignys uttalande apropå individens frihetssfär: "Die Regel, 
wodurch jene Grenze und durch sie dieser freie Raum bestimmt wird, 
ist das Recht." Cit. i W. Kersting, Wohlgeordnete Freiheit, 1984, s. 92, 
n. 197.





6. Ordens makt

Jorge Luis Borges berättar i novellen "Lotteriet i Babylon" 
om ett samhälle helt styrt av slumpens princip. En invånare 
kan en dag vara prokonsul, nästa dag slav. Någon vinner en 
förmögenhet, en annan döms till döden. Antalet dragningar 
är oändligt. Inget beslut är slutgiltigt, varje beslut leder till 
ett nytt. Även vanan är mättad av slump. Köparen av ett 
dussin amforor vin blir inte förvånad om någon innehåller 
en talisman eller en orm. Skrivaren brukar i ett avtal nästan 
alltid smyga in någon felaktighet. Ett framgrävt dokument 
kan lika väl vara resultatet av gårdagens lotteri som av 
något forntida. Två exemplar av en bok är aldrig lika. Lot
teriet är verklighetens grund; det är osäkerheten som härs
kar.1

Borges visar med sin berättelse att frånvaron av ordning 
inte betyder frihet. Ett samhälle präglat av slump, kaos och 
godtycke innebär det mest fruktansvärda förtryck. Oförut
sägbarheten är varje sekunds ovisshet om att plötsligt drab
bas. Diktaturens mest effektiva teknik är inte ordning utan 
oordning. Det är naturligtvis fullt möjligt att karaktärisera 
Borges samhälle som präglat av ett alldeles speciellt slag av 
ordning, nämligen "slumpens ordning". Det betydelsefulla 
är att den fria viljans ingrepp i ett sådant samhälle skulle 
vara störande och artfrämmande för systemet.2

Skulle man någon gång drista sig att försöka sammanfatta

1. J.L. Borges, ”The Lottery in Babylon", (1956) 1970.
2. B. Goodwin, "Justice and the Lottery", 1984, s. 191. Se även B. Olden- 

burg, "Lotteriet och ovissheten", 1983.
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de många århundradena av samhällsfilosofisk diskussion 
yore det under dessa två begrepp: frihet och ordning.3 En 
fråga som, i varierande formuleringar, återkommer hos 
generation efter generation av tänkare är just denna: Hur 
skall människors frihet kunna förenas med kravet på 
gemensam ordning?

Ordningens tidsålder, skriver Valéry, är "ett fiktionernas 
rike — ty det finns ingen makt i stånd att grunda en sam
hällsordning på kroppens kvävda skri under andra kroppars 
övervåld. Därtill krävs fiktiva krafter."4 Ordningen, fort
sätter Valéry, kräver "ingrepp i det närvarande av frånva
rande ting". "Ett system av ömsesidigt förtroende eller 
vedertagen sed utvecklas, och så införas bland människorna 
imaginära förbindelser eller hinder, vilka emellertid har 
ytterst reella verkningar." Hos Valéry inordnas denna tanke 
i en historiefilosofi: barbarariet, "realitetens tidsålder", får 
ge vika för ordningen:

"Småningom börjar det heliga, det rätta, det lagliga, 
det passande, det berömvärda och deras motsatser 
avteckna sig i andarna och utkristalliseras i verklighe
ter. Templet, Tronen, Tingshuset, Tribunen och Tea
tern resa sig som monument över människornas inord
nande i samhällslivet: de blir samhällskartans 
geodetiska symboler för ordningens framryckande 
råmärken. Själva tiden utsmyckas med motsvarande 
akter: offer, audienser, rättssessioner och skådespel 
markerar den kollektiva tideräkningen. Ritualer, 
umgängesformer och sedvanor fullbordar människo
djurens dressyr, undertrycker eller avgränsar deras 
omedelbara rörelseimpulser. Deras återfall i vilda och 
otämda instinkter blir småningom sällsynta och bety
delselösa. Men det hela äger bestånd endast genom 
ordens och vaneföreställningarnas makt."5

Med uttryck som ordens makt och vanornas makt ställs 
språket i centrum för intresset. Som så ofta påpekats har

3. Jfr den typiska titeln på en lärobok i politisk idéhistoria: P.O. Gran
ström, Om ordnings- och frihetsproblemet i statslivet, 1917.

4. P. Valéry, "Tankar om ordning och frihet", 1934, s. 85.
5. Ibid., s. 86.
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språket en dubbel uppgift. De sociala normer som reglerar 
de sociala vanorna, och således även de språkliga vanorna, 
är som till exempel Torgny Segerstedt påpekat, själva 
språkliga vanor. Språket är "en social vana, dvs. ett 
beteende, som utövas av enskilda individer, enskilda med
lemmar i samhället. Denna vana grundläggs nu i sin tur av 
normer, som är språkliga uttryck."6 Dubbelheten framträ
der i distinktionen mellan språk och tal. Talet är den 
enskilde samhällsmedlemmens utnyttjande av språket för 
att meddela sig. Språket är normen för de verbala reaktio
nerna.7 Vad som här framhävs är skillnaden mellan vana 
och norm, mellan beteende och koden för beteendet, mellan 
handling och regeln för handlandet.8 Man igenkänner här 
den för Kelsens rättsteori grundläggande distinktionen 
mellan "vara" och "böra", mellan "Sein" och "Sollen", mellan 
en norms "verksamhet" och dess "giltighet".

Dessa för språksociologin centrala påpekanden är av stor 
betydelse när det gäller àtt närmare precisera innebörden av 
begrepp som "regulativa principer" och "sociala samord- 
ningstekniker". Som senare skall visas finns det i litteratu
ren en rad förslag till inledningar i sådana för samhället 
grundläggande regler. En vanlig indelning skiljer mellan 
"stat" och "marknad", i andra sammanhang urskiljs en tredje 
kategori benämnd "samfällighet" ("community") osv. Vad 
har då dessa "regulativa principer" för teoretisk status?

En fråga som genast inställer sig är huruvida de regulati
va principerna är att betrakta som "normer" eller "vanor". 
Frågan har besvarats ibland på det ena, ibland på det andra 
sättet.9 Man kan dessutom mycket väl tänka sig fall där en 
regulativ princip varken går att karaktärisera som en norm 
eller som en vana. Ett exempel på en regulativ princip är 
den perfekta marknaden, metoden att genom fri prisbild
ning åstadkomma en effektiv produktion och distribution

6. T. Segerstedt, Ordens makt, 1968, s. 48.
7. Ibid., s. 49.
8. T. Segerstedt, "Customs and Codes", 1,1942, s. 12.
9. Emellanåt även av samma författare. Segerstedt betecknar stundom 

vanorna som regulativa principer ("Custom and Codes**, I, s. 4; Demo
kratins problem i socialpsykologisk belysning, 1939, s. 29), men i andra 
sammanhang är det normerna som ses som regulativa principer (Ordens 
makt, s.46).
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av nyttigheter. Antag att man efter en systematisk under
sökning av alla hittills existerande samhällen finner att den 
perfekta marknaden aldrig existerat, vare sig som vana (till 
följd av att det ekonomiska livet alltid uppvisat imperfek- 
tioner) eller som norm (reglerna för det ekonomiska hand
landet har aldrig fullständigt överensstämt med den rena 
marknadens krav). Marknadsmodellen skulle i så fall inte 
"finnas" — men "finns" naturligtvis ändå, som en tänkt prin
cip. Tudelningen i "vana" och "norm" måste kompletteras 
med en tredje aspekt, den teoretiska modellens nivå.

Grundläggande begrepp för positiv analys av samhällsinstitutioner.

Teoretisk nivå Underförstådd 
aktivitet

Analysobjekt Metod

Analytisk modell Tanke Regulativ princip Idealtypsbildning

Giltig (positiv) 
norm

Vilja Konstitution 
(sociala normer)

Idéanalys, rekon- 
struktiv tolkning

Verksam norm Handling Handlingsmönster 
(sociala vanor)

Real analys av sam
hällsinstitutioner

Det rör sig i själva verket om tre principiellt helt åtskilda 
"nivåer": handlingar, normer och teoretiska principer.10

De sociala vanorna, de faktiskt iakttagna handlingsmön- 
stren, utgör vad som här benämnts de verksamma normer
na. Med detta begrepp karaktäriseras olika sätt att handla.

De giltiga normerna är däremot uttryck för viljeakter. 
För den statliga ordningen är uppsättningen giltiga normer 
liktydig med den för tillfället gällande rättsordningen. Man 
kan om man så vill införa en särskild term för just de nor-

10. "Nivå” är en inte helt lyckad metafor. Dess spatialiserande konnota- 
tioner kan leda tankarna till något slags "våningar". Hos Popper före
kommer en besläktad distinktion; Popper talar om tre "världar": "the 
first is the physical world or the world of physical states; the second is 
the mental world or the world of mental states; and the third is the 
world of intelligibles, or of ideas in the objective sense; it is the world 
of possible objects of thought: the world of theories in themselves, and 
their logical relations; of arguments in themselves; and of problem 
situations in themselves." Objective Knowledge, 1979, s. 154.
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mer som utgörs av rättsnormer, dvs. de för alla samhälls
medlemmar gällande normer som ytterst kan upprätthållas 
genom sanktioner och tvång; Segerstedt väljer benämning
en "ramnormer", till skillnad från "partikulära normer", som 
betecknar de normer som reglerar delgrupper inom ett 
samhälle.11 Som en samlande beteckning för de vid en given 
tidpunkt gällande normerna har här valts termen "konstitu
tion". Det är här inte endast fråga om grundlagen, det stats- 
rättsliga normsystemet.

På det abstrakta planet, den analytiska modellens nivå, 
urskiljs olika regulativa principer. Det är här fråga om idea
la modeller, om tänkta principer.12

Det är ingen tillfällighet att de här införda distinktioner
na har formulerats utan att termen "regel" kommit till 
användning. På sitt sätt handlar nämligen alla tre nivåerna 
om "regler". Den abstrakta nivåns regulativa principer är på 
sitt sätt "regler", nämligen rena modeller för samhälleligt 
handlande. De giltiga normernas nivå kan också betraktas 
som bestående av regler, nämligen som föreskrifter om 
önskade handlingar. De verksamma normerna, slutligen, 
utgörs av faktiska handlingsmönster, om likformigt 
beteende, vilket om man så vill också kan karaktärisera som 
"regler", nämligen empiriskt förekommande regelmässig
heter.

En invändning mot denna typ av uppdelning är att den är 
orealistisk, att de tre nivåerna "hänger samman". Genmälet 
mot denna invändning är att distinktionen är av logisk 
karaktär. I vilken utsträckning de olika nivåerna faktiskt 
sett har ett samband är en empirisk fråga. I själva verket är 
det just graden av överensstämmelse och spänning mellan 
de tre nivåerna som ofta står i centrum för såväl deskriptiv 
som normativ debatt.

En jämförelse mellan giltiga och verksamma normer ger 
ett mått på normernas effektivitet. Ju mer de sociala vanor
na skiljer sig från de rådande normerna, desto större är (per 
definition) det avvikande beteendet. Förhållandet mellan 
vanor och normer behöver inte uppfattas som att det är 
normerna som alltid styr vanorna. När normer modifieras

11. T. Segerstedt, "Kriminalsociologi”, 1955, s. 167.
12. Jfr distinktionen mellan viljeakt och tankeakt i H. Kelsen, Allgemeine

Theorie der Normen, 1981, s. 187.
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är det inte sällan som en bekräftelse och kodifiering av 
ändrade handlingsmönster. Det råder därför vanligen en 
intrikat växelverkan mellan vanor och normer i ett sam
hälle. Och lika väl som det finns metanormer, normer om 
normer, finns det olika åsikter om det lämpligaste förhål
landet mellan norm och vana. En författare som Hayek är, 
som visats i kapitel 4, av den bestämda uppfattningen att de 
sociala vanorna ("grown order") bör vara utslagsgivande för 
normgivningen ("made order"). Den motsatta ståndpunkten 
går ut på att normbildning bör användas för att modifiera 
de sociala vanorna, som "imposition", i syfte att reformera 
och förändra samhället.

Det är självfallet legitimt att på detta sätt argumentera 
för samband mellan de olika nivåerna, såväl i deskriptivt 
som normativt avseende. Vad som från intellektuell syn
punkt är en betydligt mer tvivelaktig verksamhet är när det 
görs glidningar och outsagda epistemologiska hopp mellan 
de skilda nivåerna. Nedanstående tablå ger en översikt över 
de olika slag av felslut som logiskt sett kan förekomma.

Nivâfelslut i institutions analys

Från nivå: Till nivå:
Analytisk modell Giltig norm Verksam norm

Analytisk modell — Scientistisk idea- "Nirvana-ansats"
lisering: modell 
upphöjs till norm.
"Lag” blir "lag".

Giltig norm Normidealisering — Det normativis-
tiska misstaget

Verksam norm Försök att falsi- Det naturalistiska —
fiera idealtyp misstaget:

"det faktiskas 
normativa kraft"

Som "scientistisk idealisering" betecknas här misstaget att 
projicera en abstrakt analysmodell på samhällets normsys
tem. Dubbelheten i uttrycket lag kan här vara särskilt vil
seledande. En vetenskaplig lag tolkas som en för handlandet 
bindande lag. Med "Nirvana-ansats" avses misstaget att för-
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växla den analytiska modellen med de faktiska handlings- 
mönstren. Inte minst i samhällsdebattens jämförelser mel
lan skilda samhällssystem är denna glidning vanligt före
kommande: anhängarna väljer att ställa sitt eget glänsande 
ideal mot motståndarens faktiskt existerande, grâmelerade 
samhälle.13 "Normidealisering" äger rum när den giltiga 
normen tas för en analytisk modell, när den vid en given 
tidpunkt rådande normstrukturen tolkas som en abstrakt 
renodling av det kollektiva handlandets logik. Det "norma
tiva misstaget" är det ena fallet av sammanblandning av "är" 
och "bör", av verksam och giltig norm. Det är här fråga om 
att låta (de giltiga) normerna, föreställningen om det önsk
värda beteendet, ersätta empiriska data i analysen av reala 
samhällsprocesser. Den femte varianten av felslut innebär 
att empiriska belägg används som argument mot giltigheten 
hos en analytisk modell. Ett i kapitel 2 uppmärksammat fel 
av detta slag är försöken att empiriskt falsifiera en idealtyp. 
Den avslutande typen av misstag är den verksamma nor
mens sammanblandning med en giltig, positiv norm. Det är 
en sak att det, som tidigare påpekats, kan finnas såväl 
deskriptiva som normativa argument för ett samband mel
lan en handling och normen för denna handling. Vad som 
här utpekas som ett felslut är tanken att det skulle finnas 
någon logisk förbindelse mellan de två nivåerna. Jellineks 
uttryck "det faktiskas normativa kraft" är härvidlag vilsele
dande.

Den principiella skillnaden mellan de tre nivåerna kom
mer till uttryck i det förhållandet att var och en kräver sin 
särskilda undersökningsmetod. Vad gäller de analytiska 
modellerna vore det meningslöst att uppställa krav på rea
lism, lagmässighet eller ens empiriska belägg. De regulativa 
principerna kan konstrueras genom renodling, genom 
idealtypsbildning, enligt de kriterier som formulerats i 
kapitel 2. Spelteorins värde är i detta sammanhang att den 
erbjuder ett hjälpmedel att tydligare och mer formaliserat 
karaktärisera olika typer av "det kollektiva handlandets 
logik". De giltiga normerna, den förhärskande konstitutio
nen, karaktäriseras genom idéanalys. Materialet kan ut-

13. Efter den amerikanske ekonomen Demsetz; jfr S. Viotti, "Nirvana- 
ansatsen”, ledare i Ekonomisk debatt, 1979, s. 506 f; L. Lewin, Ideologi 
och strategi, 1984, s. 254 f.
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göras av såväl skriftliga som muntliga källor; den gemen
samma nämnaren är att de uttrycker en vilja om hur sam
hället, eller delar av samhället, bör vara beskaffat. De verk
samma normerna, det mönster av handlingar som utgör de 
sociala vanorna, kräver real analys av handlande. I den mån 
handlingen rör förmågan att påverka andras handlande är 
det fråga om en analys av makt. Exakt vilken metod som är 
mest ändamålsenlig (intervjuer, fallstudier, deltagande 
observation etc.) kan inte generellt bestämmas; det beror på 
undersökningsuppgiftens speciella natur. Den empiriska 
analysen, för att upprepa den kunskapsteoretiska slutsatsen 
från kapitel 2, såväl kan som bör bedrivas utan några 
nomologiska ambitioner, utan någon strävan att nå fram till 
samhällets eviga rörelselagar. I själva verket erbjuder det 
här framlagda schemat alternativa vägar för hypotesbild
ningen. Hypoteser, vilkas allmänna syfte är att styra kun- 
skapssökandet, behöver inte härledas ur någon universell 
lag, någon "covering law". Såväl idealtypsbildning som 
tolkningen av de giltiga normerna utgör källor för hypotes
bildning. Den empiriska analysens resultat blir då i vilken 
mån de faktiska handlingsmönstren överensstämmer, 
antingen med de tänkta principerna, eller med de önskade 
förhållandena.

Ett exempel från praktisk forskning kan illustrera hur 
dessa metodologiska överväganden kan få betydelse i en 
konkret undersökning. Uppgiften gällde att analysera de 
aktuella tendenserna i svensk förvaltningspolitik.14 Med 
förvaltningspolitik avses idéer och åtgärder riktade mot 
förvaltningens organisation och arbetssätt.16 Ett inledande 
steg i undersökningen var att karaktärisera "konstitutio
nen", de normer som i dag gäller för den offentliga förvalt
ningen. Denna idéanalytiska tolkning av den svenska för- 
valtningsdebatten vägleddes av de regulativa principer av 
ideal typskaraktär som återfinns i den samhällsvetenskapli
ga litteraturen. En naturlig utgångspunkt borde vara den 
utan konkurrens vanligaste teorin för hur en perfekt fun
gerande förvaltning bör vara organiserad, nämligen Max 
Webers klassiska byråkratiteori. Ett väsentligt inslag i den
na modell är att förvaltningen bör vara uppbyggd som en

14. D. Söderlind & O. Petersson, Svensk förvaltningspolitik, 1986.
15. Ibid., s. 22.
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hierarki, i vilken högre organ har befälsrätt över lägre. Men 
genomgången av svensk doktrin gav tydligt vid handen att 
detta synsätt aldrig fått särskilt starkt genomslag. I den 
svenska förvaltningsdebatten betonades desto oftare att 
myndigheterna, inte minst de centrala ämbetsverken, i 
kraft av hävd bör åtnjuta självständighet, att de på eget 
ansvar skall tillämpa lagarna. Det var inte den preussiska 
armén utan domstolen som fungerat som förebild i den 
svenska doktrinen. Idéanalysen kunde sålunda avslöja en 
diskrepans mellan idealtyp och doktrin, mellan den sam
hällsvetenskapliga teorins generella regulativa principer 
och de förhandenvarande normerna. Denna diskrepans kan 
sedan bli föremål för förklaring, till exempel hänföras till 
för Sverige speciella historiska särdrag.

Ett annat resultat av undersökningen av svensk förvalt
ningspolitik var att "konstitutionen" inte tillfyllest kunde 
karaktäriseras med hjälp av ett enda normsystem. I själva 
verket kännetecknas de normer som avser att reglera den 
svenska offentliga förvaltningen av stora variationer. I ett 
försök att systematisera dessa normer urskildes tre allmänna 
"förvaltningsdoktriner".16 Förutom idén om den lag styr da 
förvaltningen, med domstolen som förebild och med rätts
säkerhet som främsta kriterium, förekom även idén om den 
folkstyrda förvaltningen och idén om den marknad  sstyr da 
förvaltningen.17 En samhällelig organisation, som exem
pelvis den svenska offentliga förvaltningen, behöver 
således inte vara reglerad av endast en normativ princip. I 
detta speciella fall urskildes tre olika "doktriner", vilka i 
vissa avseenden befinner sig i inbördes konflikt.

16. Termen "doktrin" är inte självklar. Ibid., s. 428 n. 24.
17. Ibid., s. 23 ff.
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Regulativa principer

Det finns i den samhällsvetenskapliga litteraturen åtskilliga 
försök att ge en generell karaktäristik av de för det moderna 
samhället grundläggande regulativa principerna.

Den allmänna fråga som ligger till grund för Robert 
Dahls och Charles Lindbloms banbrytande arbete Politics, 
Economics and Welfare från 1953 är följande: Vilka är de 
villkor under vilka ett större antal individer kan maximera 
sin måluppfyllelse genom att använda sociala mekanis
mer?18 Vad som står i centrum för Dahls och Lindbloms 
undersökning är möjligheterna till rationellt socialt hand
lande, till planering och reformverksamhet.19 Förnuftsstyrt 
socialt handlande kräver, menar författarna, dels rationell 
kalkylering, dels effektiv styrning.20 I det ekonomiska livet 
yttrar sig det förnuftsmässiga elementet i strävan efter 
effektivisering ("the economizing process"). Den väsentli
gaste mekanismen för att åstadkomma effektivitet är pris
systemet. Denna mekanism betecknas som en "central 
sociopolitisk process".21 Prissystemet kan inte rätt förstås 
om det inte sätts i jämförelse med alternativa "sociopolitis
ka processer". Dahl och Lindblom urskiljer tre sådana: hier
arki, demokrati och förhandling. Det kriterium som skiljer 
dem åt är att de anvisar olika vägar för att handha relatio
nerna mellan ledare och icke-ledare. Hierarki, t.ex. byrå
krati, är en process i vilken ledare styr icke-ledare. Demo
krati22 innebär att icke-ledare styr ledare. Förhandling är 
en process där ledare kontrollerar varandra, t.ex. genom

18. R.A. Dahl & C.E. Lindblom, Politics, Economics and Welfare, (1953) 
1976, s. xlv.

19. Ibid., s. 6.
20. Ibid., s. 21.
21. Ibid., s. 22.
22. I den engelska texten används det för Dahl karaktäristiska begreppet 

’polyarchy’. Polyarki kan ses som ett styrelsesätt där vissa demokra
tiska minimivillkor (konkurrens och deltagande) är uppfyllda. Demo
krati utgör, det i realiteten aldrig uppnådda, målet. För en diskussion 
omförhållandet mellan begreppen 'polyarki’ och ’demokrati’, se t.ex. 
ibid. s. 277 f.; R.A. Dahl, Polyarchy, 1971; Dilemmas of Pluralist 
Democracy, 1982.
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maktbalans eller avtal.23 Prissystemet kännetecknas av att 
ledare såväl kontrollerar som kontrolleras.24

En slutsats i Dahl och Lindbloms studie är att samtliga 
fyra mekanismer har tydligt identifierbara nackdelar. Men 
dessa fyra sociopolitiska processer bedöms ändå vara ound
gängliga. Alla fyra förekommer och måste förekomma i alla 
moderna samhällen, även om blandningarna och de inbör
des kombinationerna kan variera. Boken utmynnar i en, för 
sin tid karaktäristisk, optimistisk anda. Upplysningen, 
liberalismen och den demokratiska socialismen har en "cen
tral kärna", nämligen tron på att friheten bör utsträckas som 
långt möjligt, att alla individer är lika värda att hävda sin 
frihet samt att det är möjligt att vidga friheten och jämlik
heten genom människans förmåga till rationell kalkyl och 
styrning. De fyra sociopolitiska mekanismerna hierarki, 
demokrati, förhandling och prissystem bildar en ram inom 
vilken det goda livet kan förverkligas.25

Den framstegsoptimistiska och planeringsvänliga ton 
som genomsyrar Dahls och Lindbloms framställning är säll
synt hos dagens författare. Men själva huvudtanken, att 
karaktärisera ett antal grundläggande metoder för samhäl
lelig koordination och konfliktlösning, har inte försvunnit 
ur diskussionen. När Gudmund Hernes drar upp riktlinjer
na för sitt arbete inom den norska maktutredningen sker 
det under hänvisning till Dahl och Lindblom, även om 
Hernes försiktigtvis poängterar att hans teoretiska utgångs
punkt är annorlunda.26 Hernes konstaterar att "det förelig
ger tre grundläggande idealmodeller för hur samhället bör 
fungera på olika institutionella arenor: den perfekta mark
naden, den perfekta demokratin och den perfekta byråkra
tin. De representerar olika styrningsssystem för samhällets 
verksamheter, i det att de både tjänar till att registrera 
önskemål och till att översätta dem till handling."27 Hernes 
diskuterar, på i princip samma sätt som Dahl och Lindblom, 
de nackdelar, "interna perverteringar", som är förknippade 
med var och en av de tre styrningsformerna. Men därefter

23. Dahl & Lindblom, 1976, s. 23.
24. Ibid., s. 23, 171 ff.
25. Ibid., s. 516, 526.
26. G. Hernes, Økonomisk organisering, s. 18 n. 5.
27. G. Hernes, Forhandlingsøkohomi og blandingsadministrasjon, 1978, s. 

23 f (kursiv i orig.).
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gâr Hernes vidare och undersöker hur respektive styrnings- 
form kan användas för att korrigera negativa verkningar av 
de tvà andra. Det tredje steget i Hernes analys gäller hur var 
och en av styrningsformerna kan förstöra de andras funk
tionssätt ("externa perverteringar").28 De regulativa princi
perna ses av Hernes således inte som "sociopolitiska proces
ser", utan som olika "styrningssystem", var och en knuten 
till en institutionell "arena". Detta perspektiv framträder 
ännu tydligare i några av Hernes senare arbeten, där styr- 
ningssystemen29 illustreras med hjälp av rutor, sinsemellan 
förbundna med pilar, utvisande de inbördes förbindelserna 
och förskjutningarna mellan de olika "sfärerna".30

Själva den teoretiska grunden för de regulativa princi
perna skiljer därför Hernes något från Dahl och Lindblom. 
Även själva indelningen uppvisar olikheter. Hos Dahl och 
Lindblom var antalet regulativa principer fyra (hierarki, 
demokrati, förhandling och prissystem), i Hernes 
ursprungliga indelning tre (marknad, demokrati och byrå
krati). Om byråkrati hos Hernes likställs med hierarki hos 
Dahl och Lindblom, om marknad antas vara detsamma som 
prisbildning (vilket är något tveksamt, eftersom Dahl och 
Lindblom även behandlar prisbildning på annan grund än 
perfekt konkurrens), så skiljer sig de två indelningarna 
främst i det avseendet att förhandling som social teknik 
saknas hos Hernes (vilket kan synas anmärkningsvärt i ett 
arbete som handlar om "förhandlingsekonomi och biand
förvaltning").

Det finns emellertid förslag till indelningar som är ännu 
mer sparsamma med kategorier. Den i ekonomisk litteratur 
vanligaste uppdelningen är den mellan å ena sidan marknad 
och å andra sidan "plan", "stat" eller "hierarki"; uttrycken 
skiftar. Det tycks i själva verket ofta vara så att marknaden 
tagits som den givna utgångspunkten. Vid analysen av det 
moderna samhället har ekonomerna så funnit att det också 
funnits något "annat", det må vara planerare, politiker eller

28. Ibid., s. 28 ff.
29. Vilkas antal nu för övrigt utökats till fyra (marknader, folkvalda 

organ, förvaltning/hierarki och intresseorganisationer). T.ex. G. 
Hernes, "Ommaktbegrepet", 1982, s. 28.

30. G. Hernes, Makt og styring, 1983, s. 309; Økonomisk organisering, s. 
190.
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byråkrater, vilka vägletts av andra kriterier än den fria 
konkurrensen. De olika indelningarna förefaller ofta ha 
varit försök att få grepp om sådana samhällsföreteelser som 
framstått som störande i den rena marknadsmodellen.

Men den inom dagens sociologi och företagsekonomi 
vanligaste grupperingen består av tre regulativa principer: 
stat, marknad och gemenskap (state - market - community; 
Staat - Markt - Gemeinschaft). En närmare granskning 
visar emellertid att olika författare inte alltid inlagt samma 
betydelse i de tre begreppen. Ibland blir ’stat’ detsamma 
som byråkrati, hierarkisk styrning och tvångsmakt,31 men 
ibland innefattas även val och omröstning som en för staten 
utmärkande organisationsprincip.32 Innebörden av katego
rin 'gemenskap’ är ännu mer oklar. En del författare 
använder termer som "klan",33 andra "kooperation",34 "fe
derativ organisation"35 eller "det civila samhället".36 Vad 
som förenar är försöken att finna en tredje regulativ prin
cip vid sidan om marknaden och hierarkin; vad som särskilt 
betonas är informella normer, spontan solidaritet, ömsesi
dighet, nätverk, självreglering och socialisering. Hänvis
ningarna till Tönnies Gemeinschaft-begrepp är flertaliga.

Det är många gånger tydligt att denna vanliga tredelning 
utformats i direkt anslutning till de tre stora sociala bild
ningarna, nämligen staten, marknaden och familjen. Ytter
ligare en bidragande faktor till att tredelningen uppfattats 
som naturlig är sannolikt att den nära ansluter till samhälls
vetenskapernas konventionella disciplingränser. De tre 
regulativa principerna har hemvist i var sitt universitets- 
ämne, nämligen statsvetenskap, nationalekonomi och 
sociologi. Företagsekonomins teoretiska eklektisism torde 
inte minst kunna förklaras av att deras studieobjekt, före
taget, inte på samma enkla sätt kunna hänföras till en spe-

31. W.G.Ouchi, "A Conceptual Framework for the Design of Organiza- 
tional Control Mechanisms", 1979; W. Streeck & P.C. Schmitter, Pri
vate Interest Government, 1985, s. 5; T.H. Nielsen, "Stat, civilt sam
fund og marked som organisationsformer", 1984, s. 8.

32. M. Prisching, "Regeln für das Handeln", 1986.
33. Ouchi, 1979.
34. J. Nilsson, Den kooperativa verksamhetsformen, 1986.
35. C.R. Svensson, "Federative Organisations", 1986.
36. T.H. Nielsen, 1984.
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ciell samordningsteknik.
Med tanke på den vanligt förekommande sammanbland

ningen mellan typologisering och periodisering (se kapitel 
1) är det föga förvånande att de tre regulativa principerna 
fått bilda grund för teorier om historisk förändring. Det 
ligger nära till hands att träda upp de tre regelsystemen på 
den historiska linearitetens pärlband och tänka sig att sam
hället genomgått tre faser: från den ursprungliga, spontana 
solidaritetens gemenskap, över marknadens individualise
rande kommersialism till den expanderande statsmaktens 
regemente. Det finns för all del ännu primitivare historie
teorier, nämligen monistiska perspektiv där endast en social 
teknik tas i beaktande. Historien ses här som en alltmer till
tagande "marknadisering" (ett ständigt ökande antal nyttig
heter är möjliga att köpa och sälja), som en ständigt väx
ande rationalisering och politisering eller som en 
kontinuerlig tillväxt av socialisering, självkontroll och 
"civilisation".37 Det är emellertid inte svårt att finna empi
riska motbevis mot historiska generaliseringar av sådan 
karaktär.38 Denna typ av deterministisk historieteori måste 
därför förkastas. De regulativa principernas utvecklings
förlopp är icke ödesbestämda.

Listan över förslag till indelningar i regulativa principer 
kan göras längre. Schemat stat - marknad - gemenskap bör, 
enligt organisationsforskarna Streeck och Schmitter, kom
pletteras med en fjärde "modell för social ordning", nämli
gen association, eller "korporativ association" som enligt 
författarna är den mest adekvata termen.39 Det är den 
moderna stora intresseorganisationen som modellen avser 
att stilisera.

I den samhällsvetenskapliga litteraturen finns även and
ra, delvis besläktade, preciseringar av skilda regulativa tek
niker.40 Karl Polanyi urskiljer tre modeller: ömsesidighet, 
omfördelning och byte. Kenneth E. Boulding föreslår en 
indelning i integration, hot och byte.41 Fritz Scharpf skiljer 
mellan tre sätt att fatta beslut: konfrontation, förhandling

37. För en översikt över sådana teorier, se Prisching, 1986.
38. Ibid.
39. Streeck & Schmitter, 1985, s. 8 ff, 28 not 1.
40. M. Prisching, "Soziale Koordinationsprinzipien und politischer Kon- 

sens", 1984, s. 303.
41. K.E. Boulding, Ecodynamics, 1978, s. 16 ff.
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och problemlösning. De första två metoderna karaktäriseras 
som "negativ samordning", medan problemlösning ses som 
"positiv samordning".42 Dennis C. Mueller ser världen som 
indelad i tre olika typer av institutioner: demokratiskt- 
deltagande, autokratiskt-hierarkiska samt anarkistiskt- 
individualistiska.^ Hos Leon Lindberg återfinns en indel
ning i "governance mechanisms": marknad, bolagshierarki 
("corporate hierarchy"), statlig hierarki, klan (t.ex. infor
mella nätverk) samt association (formella, institutionalise
rade överenskommelser).44 Amitai Etzionis indelning i 
tvång, belöning och övertalning är av särskilt intresse, efter
som den bygger på en teori om olika medel att utöva makt 
(fysiska, materiella och symboliska medel).45 Etzionis tanke 
är nära besläktad med Georges Dumézils systematisering av 
den indo-europeiska språkkulturens samhällsuppfattning: 
den fysiska makten (krigarna), (herdar, jordbrukare, han
delsmän och hantverkare) saiht det heliga (prästerskapet). 
Etzionis tre kategorier har fått stort genomslag, då den ofta 
tagits som utgångspunkt för indelning i olika styrmedel 
(administrativa, ekonomiska och informerande styrme
del).46

Det är sålunda lätt att konstatera att det i litteraturen inte 
föreligger någon enighet om de regulativa principernas 
antal och egenskaper. Det finns emellertid vissa element 
som förenar flera av bidragen i denna teoretiska litteratur. 
Det finns anledning att vara på sin vakt mot somliga av des
sa tendenser. Hos flera författare konceptualiseras, för det 
första, de regulativa principerna såsom "sfärer", "arenor", 
"spelplaner" eller med hjälp av liknande spatialiserande

42. F.W. Scharpf, "Policy Failure and Institutional Reform”, 1986, s. 186 
f.

43. Som urtyper anges det schweiziska torgmötet, en armé respektive 
marknaden. Uppgift i personlig kommunikation från förf.

44. L.N. Lindberg, ”Political Economy, Economic Governance, and the 
Coordination of Economic Activities”, 1984/85; J.R. Hollingsworth & 
L.N. Lindberg, ”The Behavior of the American Economy”, 1985, s. 246 
ff. Senare har författarna något ändrat sin terminologi; i stället för 
”klan" talas om ”nätverk".

45. A. Etzioni, A Comparative Analysis of Complex Organisations, 1975, 
s. 5f.

46. Se t.ex. T. Klingberg, Val och användning av styrmedel, 1980. Jfr 
även D. Söderlind & O. Petersson, 1986, s. 224 f.
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metaforer. Valet av metafor yttrar sig bl.a. i resonemang om 
"överlappningar", "gränsytor" etc. Risken med denna typ av 
begreppsbildning är, såsom är fallet då stat och samhälle 
tänks i termer av två "sfärer" (jfr kapitel 3), att förståelsen 
av kombinationerna av de regulativa principerna försvåras. 
Många av de författare som här refererats framhäver att 
existerande organisationer och grupper sällan regleras av en 
enda princip. Vad som därmed blir särskilt intressant är de 
inbördes brytningarna och konflikterna mellan de olika 
regelsystemen. Det bör därför vara teoretiskt mest givande 
att betrakta dessa samhällsmodeller som abstrakta princi
per, inte som fysiska enheter såsom grupper eller arenor. 
Därmed öppnas också möjligheten att analysera hur ett 
socialt fenomen som t.ex. den offentliga förvaltningen 
styrs, inte av en enda, utan av flera olika principer. Även 
det ekonomiska livet, den realt existerande marknaden, 
regleras av olika normsystem (såsom konkurrens, förhand
lingar, ordergivning och rättsnormer).

Den andra tendensen i debatten är att glida från den ena 
teoretiska nivån till den andra. Reala, normativa och analy
tiska påståenden blandas stundom om varandra. När de 
regulativa principerna här diskuteras, bl.a. i termer av 
regelsystem, har det varit som ett sätt att karaktärisera ide
altyper, dvs. analytiska modeller.

En fråga som återstår är hur man bör förhålla sig till det 
virrvarr av typologier som florerar i litteraturen. Det tycks 
som om varje forskare med teoretisk självaktning känner 
ett behov att bidra med sin egen klassificering. Emellanåt 
märks i argumenteringen ett drag av begreppsrealism; den 
ena eller andra regulativa principen försvaras därför att den 
"finns", eller angrips för att den "inte existerar". En möjlig 
rensning i typologiernas mångfald vore att söka återföra de 
olika indelningarna på några grundformer. Ginge det att 
formulera några primitiva begrepp, skulle dessa kunna 
användas som byggstenar i konstruktionen av mer kompli
cerade regelsystem. Såvitt bekant skulle det främst vara 
Talcott Parsons mönstervariabler som erbjuder en sådan 
grundläggande social grammatik.47 En annan strategi vore 
att utnyttja spelteori för att konstruera de för institutions-

47. T.ex. T. Parsons, "Pattern Variables Revisited", 1960.
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analysen fundamentala kategorierna.48
En annan lösning är att helt enkelt låta litteraturen förbli 

i sin oöverskådlighet. En sådan mer pragmatisk hållning 
kan försvaras under hänvisning till de inledningsvis pre
senterade tre nivåerna i institutionsanalysen. De regulativa 
principerna, de analytiska modellerna av idealtypskaraktär, 
har från den empiriska forskningens synpunkt inget egen
värde. De fungerar endast som ett teoretiskt orienteringsin- 
strument, som ett hjälpmedel att tolka giltiga normer och 
reala handlingsmönster.

När man i den teoretiska litteraturen sökt formulera den 
gemensamma nämnaren för de regulativa principerna har 
det ofta skett med hjälp av termer som "koordinering" och 
"konfliktlösning". Den underförstådda tanken är att det i 
varje samhälle finns intressemotsättningar och konflikter. 
De regulativa principerna ses som olika tekniker, olika 
typer av "samhällelig logik" för att lösa konflikter, för att 
jämka mellan intressen. Det är emellertid lätt hänt att ett 
sådant perspektiv sammanblandas med en faktisk beskriv
ning av ett lands rådande kultur. Det finns länder, Sverige 
är ett exempel, som i sitt sätt att behandla konflikter inte i 
första hand gör intressemotsättningarna öppna och tydliga 
utan i stället undviker och döljer konflikter.

Konstitutionalism och metanormer

Den centrala tankegången i konstitutionalismen är att det är 
möjligt att genom normer begränsa makt. Historiskt sett var 
konstitutionalismen en idémässig och politisk rörelse riktad 
mot den absoluta kungamakten. Mot godtycket och det oin
skränkta enväldet ställdes tanken på en i lag reglerad makt
utövning. Lagen sattes högre än härskaren, ämbetet högre 
än ämbetsmannen. I de europeiska staternas historia utgör 
konstitutionalismen ett principiellt betydelsefullt led i 
statsskickets övergång från absolutism till parlamentarisk 
demokrati.

I demokratin innebär konstitutionalism en begränsning i 
majoritetens rätt att fatta beslut. Det är därmed fråga om en

48. P. Gärdenfors, "Game Theory and Ethics", 1981.
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typ av självpâlagda begränsningar, vilka kan anta en rad 
olika former. De kan utgöra procedurregler, materiella 
regler, bestämmelser som hindrar eller fördröjer den lag
stiftande församlingens beslut etc.49

Historiskt sett är konstitutionalismen en princip för hur 
statens styrelse bör ordnas. Det är de politiska organens 
kompetens som regleras. Kampen om konstitutionalismen 
gällde de centrala, politiska organen. Man kan emellertid 
utsträcka begreppet konstitutionalism till att avse även 
andra aspekter av samhällslivet än politiken. Även ekono
min och andra varianter av det sociala handlandet lyder 
under normer, om man så vill under en konstitution. I den
na vidare mening kommer 'konstitution’ att få karaktären 
av metafor; begreppet används i överförd betydelse. Att 
konstitution i denna vidare mening inte i alla avseenden är 
detsamma som konstitution i ursprunglig, snävare betydelse 
(som statsförfattning) framgår bl.a. av det faktum att stats
författningen består av rättsnormer, dvs. normer av speciell 
karaktär, normer som innefattar möjligheten till sanktioner 
av tvångskaraktär. Men genom att vidga betydelsen hos 
begreppet konstitution betonas att det finns en gemensam 
nämnare för statsförfattningen om de övriga normsystem 
som gäller i ett givet samhälle vid en given tidpunkt. Det rör 
sig om regler för handlandet, system bestående av satser 
som utpekar önskat respektive icke önskat beteende, med 
andra ord abstrakta, institutionaliserade strukturer.

Den empiriska institutionsanalysens uppgift kan uppde
las i två frågor: den ena gäller makten inom institutionerna, 
den andra makten över institutionerna. Den första handlar 
om vilka konsekvenser regelsystemen har för maktförhål
landena, den andra handlar om vilka konsekvenser makt
förhållandena har för regelsystemen.

Det är banalt att konstatera att maktrelationerna i de 
moderna samhällena är "komplexa", "oöverskådliga", "indi
rekta" och att analyser av makten bör uppmärksamma "nät
verk", "strukturer" och "processer". Fördelen med institu- 
tionsanalysen, som den här utvecklats, är att den anvisar ett 
sätt att systematiskt analysera de abstrakta regelsystemens 
betydelse för maktutövningen. Den teoretiska utgångs-

49. J. Elster, "Introduction", i J. Elster & R. Slagstad, red., Constitution- 
alism and Democracy, s. 3.



115

punkten är att makt ses som ett slag av socialt handlande, ett 
handlande som äger rum under en uppsättning förutsätt
ningar och begränsningar. Med hjälp av de abstrakta regu- 
lativa principerna kan de i ett samhälle rådande normsyste
men preciseras. Därigenom formuleras maktens strukturel
la betingelser.

Detta teoretiska perspektiv innebär att man med fördel 
kan diskutera olika typer av maktresurser och deras relativa 
betydelse, men att dessa resurser hela tiden ses i relation till 
de rådande regelsystemen. Maktrelationer under ett system 
av förhandlingar som metod för konfliktlösning kan 
aktualisera helt andra slag av resurser än till exempel mark
nadslösningar eller flertalsbeslut. Maktresurser är därför 
relativa, inte absoluta. Möjligheten att med experimentell 
metod fastställa exakt hur maktrelationer påverkas av för
ändringar i regelsystemen är som vänligt inom samhällsve
tenskapen begränsade. Den underliggande logiken, kontra- 
faktisk argumentering, är emellertid densamma. En på 
modellresonemang grundad analys av olika beslutsprinci
pers konsekvenser i fördelningshänseende har utförts av 
Geoffrey Brennan och James Buchanan.60 Denna studie 
illustrerar fruktbarheten i detta sätt att studera makten 
inom institutionerna.

Frågan om makten över institutionerna leder in på de 
fundamentala problemen kring vad det är som föder, 
upprätthåller och förändrar de rådande normerna i ett sam
hälle. Bland de många inläggen i denna stora debatt kan 
man urskilja två huvudriktningar. Den ena förlägger nor
mernas ursprung till någon instans utanför människans 
kontroll. Den historiskt sett vanligaste teorin av denna art 
är olika varianter av naturrättstänkande. Den motsatta rikt
ningen ser normerna som resultat av individuellt handlande. 
Denna tanke behöver inte uppfattas som om alla gällande 
normer uppstått som resultat av medvetna, positiva 
beslut.51

Det perspektiv som präglar denna bok hör hemma i det 
senare slaget av teori. Staten ses inte som någon överindivi-

50. Analysmetoden benämns av författarna "institutional incidence anal
ysis". G. Brennan & J.M. Buchanan, The Reason of Rules, 1985, s. 117 
ff.

51. Jfr Brennan & Buchanan, 1985, s. 19 ff.
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duell enhet, normerna härleds inte frän någon annan källa 
än individuella handlingar.

Detta synsätt gör det naturligt att anlägga ett politiskt 
betraktelsesätt på samhällets institutioner. De gällande nor
merna är inte för evigt givna eller dömda att genomgå något 
obönhörligt utvecklingsförlopp. De sociala koordinations - 
principerna har som uppgift att reglera samhällets konflik
ter. De får därför högst påtagliga konsekvenser för makt
förhållandena intressegrupper emellan. Det är därför inte 
underligt att de institutionernas principer ständigt står 
under debatt och att det är lätt att finna exempel på "taktisk 
författningspolitik". Det är denna konflikt över de kon- 
fliktreglerande principerna, denna strid om stridens regler, 
som tidigare i denna bok avsetts med uttrycket "metanor- 
mer". Institutionspolitiken, författningspolitiken i vid 
mening, är just denna principdebatt om principer. Det lig
ger nära till hands att tolka dessa institutionspolitiska stri
der i ett historiskt, makrosociologiskt konfliktperspektiv.

Det gällande normsystemet är därmed inte statiskt, utan 
befinner sig i "dynamisk jämvikt". Varje normsystem är ett 
provisorium.

Som Valéry påpekat kan ingen samhällsordning i längden 
endast grundas på fysiskt övervåld: "Därtill krävs fiktiva 
krafter". Normernas verkande kraft bygger på ordens och 
föreställningarnas makt. Svaret på frågan vad som håller 
ihop samhället, varför normsystem trots allt förblir stabila, 
måste sökas i fenomen som socialisation, legitimitet, sym
boler och ideologier. De mest effektiva reglerna behöver 
ingen makt "bakom sig".52 Detta konstaterande leder över 
till ett av de mest intrikata problemen vad gäller samhällelig 
makt: Kan man tala om maktutövning även om ingen 
uttryckligen befaller? Hur kan man tolka tystnad?

52. Jfr Segerstedt, "Customs and Codes", II, 1942, s. 127.



7. Maktens mekanismer

Det slags tankefel som kritiseras i denna bok kan samman
fattande benämnas "förtingligande". Det handlar till dels 
om olika arter av begreppsrealism; begrepp ses inte som 
abstrakta tankeinstrument, som ideala konstruktioner, utan 
ges real karaktär, ses som ting, substantialiseras, reifieras. 
En nära besläktad variant av förtingligande är de mekanis
tiska metaforerna; den samhälleliga verkligheten uppfattas 
i analogi med den klassiska mekanikens föreställningsvärld 
— samhället identifieras med kroppar, i rörelse, under 
mekanisk påverkan. Kanske allra tydligast är det tanke
mässiga förtingligandet i de ofta förekommande sätten att 
uppfatta makt.

En del vanliga uttryckssätt kan vara förledande. Maktens 
källa, makthavare, den dolda makten — alla dessa formule
ringar leder tanken till en tro att makten är ett ting, en 
fysiskt existerande substans. Men lika lite som andra 
abstrakta begrepp har maktbegreppet någon "egentlig exis
tens". Begreppet makt är ett tankemässigt hjälpmedel för att 
förstå en viss typ av samhälleliga relationer, nämligen såda
na där en aktör har möjlighet att genomdriva sin vilja gent
emot någon annan.1

Med denna definition har makt att göra med en orsaksre- 
lation. En betydande del av kontroversen kring maktbe
greppet är hur denna orsaksrelation skall uppfattas, hur 
förhållandet mellan makt och kausalitet närmare bestämt är 
beskaffat. En av den statsvetenskapliga maktanalysens auk-

1. Se närmare "Introduktion", i O. Petersson, red., Makt begreppet, 1987.
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toriteter, Robert Dahl, gör sig till tolk för en vanligt före
kommande uppfattning. Min intuitiva uppfattning om 
makt är denna, skriver Dahl i en ofta citerad formulering: 
"A har makt över B i den mán han kan få B att göra någon
ting som B annars inte skulle göra".2 I samband med en all
män diskussion om makt och inflytande formulerar Dahl 
"denna enkla idé: ju större förändring i något avseende av 
B:s inre eller yttre beteende som A förorsakar, desto större 
är A:s inflytande över B".3 Dahl fortsätter med att helt 
explicit dra parallellen med den klassiska mekaniken:

"Detta sätt att betrakta inflytande är analogt med 
begreppet kraft inom mekaniken. Inom mekaniken 
utövar föremål A en kraft på föremål B, om A fram
bringar en förändring i B:s hastighet. Galileis berömda 
tröghetslag säger, att en kropp som inte utsätts för 
yttre påverkan rör sig med oförändrad hastighet i en 
och samma riktning. Varje förändring i en kropps 
hastighet tyder således på närvaron av en kraft. Och 
kraftens storlek är proportionell mot hastighetsförän- 
dringens storlek. Ett föremål utövar alltså större kraft 
än ett annat på ett tredje, om det första frambringar 
större förändring i hastighet."4

Även om Dahl försiktigtvis tillägger att "man inte bör dra 
dylika analogier alltför långt" är självkaraktäristiken helt 
korrekt. Dahls maktdefinition är väsentligen analog med 
den klassiska mekaniken.

Hos Dahl, och flera författare som delar hans grundläg
gande syn på maktrelationens kausala karaktär, framstår 
denna observation som modern, som originell. Statsvetaren 
Terence Bali har emellertid i en idékritisk utredning kunnat 
visa att detta sätt att se på makt ingalunda är så nydanande. 
Samma tankegång förekommer nämligen hos såväl Hobbes 
och Locke som Hume. Bilden av makt som orsak, där orsak 
i sin tur ses som analog med mekanisk rörelse, är intimt för
bunden med 1600-talets vetenskapliga revolution. Den 
klassiska mekanikens begreppsvärld kom då också att över-

2. R.A. Dahl, "The Concept of Power", 1957, s. 202 f.
3. R.A. Dahl, Modern politisk analys, (1963) 1968, s. 213.
4. Ibid.
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föras till studiet av de mänskliga samhällena.5
För Hobbes kännetecknades människans tillstånd av evig 

rörelse. Individerna var som atomer, fritt svävande i ett 
känslokallt socialt universum. Bilden var atomistisk och 
mekanisk, metoden gick ut på att plocka isär och sätta 
ihop.6 Liksom hos Montesquieu är Hobbes perspektiv det
samma som urmakarens.7 Som Bali konstaterar är detta 
något centralt hos Hobbes: bilden av separata och meka
niskt relaterade element, vilka hänger samman i en helhet 
som i princip kan reduceras och sönderdelas. Detta synsätt 
är tydligt även i diskussionen om maktens natur. För 
Hobbes är makt detsamma som orsak.8 Hobbes uppfattning 
om kausalitet och således även om makt förstås med hjälp 
av mekanikens bilder: det rör sig om ting i rörelse, kollide
rande krafter, av kroppar som knuffar ("agents") eller 
knuffas ("patients"). Förändring och rörelse betyder att de 
måste finnas någon bakomliggande kraft/makt. Ingen 
ändring utan knuff.9

Även hos Locke återkommer denna syn på makt. Makt 
och orsak har det gemensamt att de yttrar sig i för sinnena 
iakttagbar rörelse. Locke utformar sin tanke med hjälp av 
en karaktäristisk metafor: makt är detsamma som den orsak 
som får biljardbollen att rulla.10

Inte heller Hume har i detta avseende någon avvikande

5. T. Bali, "Models of Power: Past and Present”, 1975, s. 213.
6. Ibid., s. 214.
7. ”For as in a watch, or some small engine, the matter, figure, and motion 

of the wheels cannot be well known, except it be taken insunder and 
viewed in parts", De cive, cit. i Bali, s. 214.

8. "Power and Cause are the same thing. Correspondent to cause and 
effect, are POWER and ACT; nay, those and thèse are the same things 
... For whensoever any agent has all those accidents which are necessar- 
ily requisite for the production of some effect in the patient, then we say 
that the agent has the power to produce that effect, if it be applied to a 
patient. ... Wherefore that power of the agent and the efficient cause 
are the same thing.... Also, the power of the agent is that which is com- 
monly called active power". De corpore, cit. Bali, s. 214.

9. Ibid., s. 215.
10. "A body at rest affords us no idea of any active power to move; and 

when it is set in motion itself, that motion is rather a passion than an 
action in it. For, when the ball obeys the motion of a billiard-stick, it 
is not any action of the ball, but bare passion. Also when by impulse it 
sets another ball in motion that lay in its way, it only communicates 
the motion it had received from another, and loses in itself so much as
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uppfattning. För Hume är makt en form av kausalitet; makt 
förstås dessutom såsom kraft, energi och påverkan.11

Det gemensamma för de citerade tänkarna är således att 
makt, "power", till sin natur inte är annorlunda i det mänsk
liga livet än i naturen. Makt som kausalitet betyder här att 
det måste finnas en observerbar förbindelse mellan två 
händelser, den ena följande efter den andra. För att man 
skall kunna tala om att någon har makt måste denne göra 
någonting. Makt blir här nödvändigtvis detsamma som 
utövad makt. Makt blir analog med en stöt, en knuff i den 
klassiska mekaniken.12

Terence Bali har i en annan uppsats närmare preciserat 
vilka som är de grundläggande men diskutabla antaganden, 
som ligger till grund för den mekanistiska maktuppfatt
ningen. Det första antagandet är att orsak identifieras med 
observerbara händelser, det andra har att göra med proble
met om "avståndsverkan", det tredje är sammankopplingen 
mellan orsaksförklaringar och universella lagar.13

Den första invändningen går ut på att synen på kausalitet 
är onödigt snäv. De definitioner av makt som innebär att A 
gör någonting som får B att göra eller inte göra något kräver 
en observerbar händelse som föregår B:s reaktion. När makt 
på detta sätt identifieras med faktisk maktutövning blir det 
omöjligt att tala om att A har makt över B i kraft av sin 
ställning eller någon annan egenskap (såsom t.ex. rikedom 
eller prestige). Misstaget består i att endast i tid och rum 
isolerade händelser kan figurera som orsaker. Men även 
andra sociala fenomen än händelser — dispositioner, attity
der, betingelser, processer etc — kan uppträda som orsa
ker.14 Det kan ha funnits de bästa avsikter bakom de före
slagna maktdefinitionerna; när makt identifierats som orsak 
i form av en händelse har det ofta varit för att göra maktbe
greppet tjänligt för vetenskapligt bruk. För den empiriska 
forskningen har det ofta varit praktiskt att koncentrera un
dersökningarna på faktiskt inträffade händelser såsom be-

the other received: which gives us [an] idea of an active power of mov- 
ing". An Essay Concerning Human Understanding, cit. Bali, s. 215.

11. "The terms efficacy, agency, power, force, energy, necessity, connec- 
tion and productive quality are all nearly synonymous". A Treatise of 
Human Nature, cit. Bali, s. 215 f.

12. Ibid., s. 216.
13. T. Bali, "Power, Causation and Explanation”, 1975, s. 190.
14. Ibid., s. 196.
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slut, ingripanden, övertalningsförsök och påtryckningar. 
Nackdelen har varit att den snäva definitionen har lett till 
en begränsning till vissa särskilda metoder (t.ex. studier av 
beslutsprocesser i politiserade frågor) och att forskningsre
sultaten som följd härav endast kommit att uppmärksamma 
vissa aspekter av maktförhållandena. Den amerikanska 
maktdebatten under 1960-talet mellan "pluralister" och 
"elitister"15 gällde egentligen i mycket huruvida andra 
fenomen än observerbara händelser (t.ex. "icke-beslut") 
kunde kvalificera som orsaker i förklaringar av makt och 
maktlöshet.16

Balis andra kommentar till synen pà makt som mekanisk 
kausalitet gäller problemet med avståndsverkan, "action at a 
distance".17 När makt uppfattas i analogi med en knuff eller 
stöt är en nödvändig förutsättning för maktutövning att det 
finns någon kontakt, ett medium som förmedlar den initie
rande handlingen och den resulterande effekten. Ett inte 
ovanligt sätt att utföra denna tanke är att introducera 
begreppet "kommunikation" som en nödvändig förutsätt
ning för makt. All makt, heter det sålunda, kräver någon 
form av kommunikation. Man kan här inflika den kom
mentaren att "kommunikation" i dessa teoretiska konstruk
tioner fyller samma uppgift som begreppet "eter" i äldre 
fysik. Om man däremot släpper på antagandet att all makt 
kräver en yttre händelse kan man också uppge identifika
tionen mellan makt och ett "medium". Makt kan, men behö
ver inte, förutsätta "kommunikation" i betydelsen befall
ning, meddelande, språkhandling. Detta konstaterande 
innebär inte att man överger det allmänna vetenskapsteore- 
tiska kravet på "lokal kausalitet". Om orsak och verkan är 
åtskilda i tid och rum utgår man från att det mellan dem 
ligger andra förmedlande led, en kedja av orsaker och 
verkningar som är sammanhängande i tid och rum.18 Dessa 
mellanliggande orsaker och verkningar behöver emellertid 
inte konceptualiseras som "händelser", som mekaniska

15. Se närmare t.ex. J. Gaventa, "Makt och deltagande”, i O. Petersson, 
red., Makt begreppet, 1987.

16. Bali, "Power, Causation and Explanation", s. 196 ff.
17. Ibid., s. 203.
18. D. Føllesdal, L. Walløe & J. Elster, Argumentasjonsteori, språk og 

vitenskapsfilosofi, 1984, s. 153.
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biljardbollar.
Balis tredje invändning mot den mekanistiska uppfatt

ningen av makt är att den ofta kommit att förknippas med 
antagandet att samhällslivet styrs av universella lagar, "cov- 
ering laws", av i princip samma slag som planetsystemens 
rörelselagar.19 Balis invändningar på denna punkt samman
faller i väsentliga delar med de synpunkter som ovan fram
förts i kapitel 2, varför argumenten här inte behöver 
upprepas.

Slutsatsen av kritiken mot den mekanistiska konceptio
nen av makt är att den utgör en onödig begränsning. Makt 
kan ändå betraktas som en kausal relation. För att karaktä
risera en maktrelation krävs det kontrafaktisk argumente
ring.20 Däremot behöver inte makt ses i enlighet med den 
mekanistiska biljardbollsanalogin.21

Överges begränsningen till den snäva mekanistiska tolk
ningen öppnas andra intressanta sätt att se på makt. För det 
första blir det väsentligt att uppmärksamma, inte endast 
utövandet av makt, utan även innehavet av makt. För det 
andra kommer fokus i maktrelationer inte endast att riktas 
mot "A" (den initierande knuffen i den mekaniska model
len) utan även mot "B", som inte längre behöver betraktas 
som den passivt mottagande biljardbollen.

Som bl.a. Raymond Aron påpekat skiljer sig olika språk i 
benämnandet av makten. Tyskan och engelskan har det 
gemensamt att de endast har ett ord (Macht respektive pow- 
er) för det begrepp som i t.ex. franskan har två. Skillnaden 
mellan pouvoir och puissance har heller ingen motsvarighet 
i svenskan. I pouvoir ligger innebörden av en handling, en 
aktivitet. Puissance betyder däremot något varaktigt, något 
potentiellt. Skillnaden ligger i att utöva makt och att inneha 
makt.22 Makt kan dels betyda en möjlighet, dels utnyttjan-

19. Bali, "Power, Causation and Explanation”, s. 206 ff.
20. Om kausalförklaringar och kontrafaktisk argumentering, se T. Nilstun 

& G. Hermerén, Utvärderingsforskning och rättsliga reformer, 1984.
21. "The conviction that sooner or later all Science is mechanics dies hard: 

for three centuries Science has been dominated by notions of inertia, 
impact and resultant velocities. This has affected our understanding 
of causation." N.R. Hanson, Patterns of Discovery, 1958, s. 65.

22. "[La] distinction ... d’avoir la puissance de faire une chose et d’exercer 
le pouvoir de la faire." R. Aron, "Macht, Power, Puissance", 1964, s. 
31.
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det av denna möjlighet. Makt i betydelsen maktinnehav 
kräver ingen yttre handling, men möjligheten, den poten
tiella makten, måste självfallet grundas på någon betingel
se, en betingelse som, om man så vill, kan ges beteckningen 
maktresurs.23 Maktinnehav kan, liksom maktutövning, 
definieras som en relation mellan sociala aktörer.24

Att enbart beakta den utövade makten är i sig enklare, 
mer hanterbart, eftersom det då endast gäller att observera 
manifesta handlingar. Men den otillfredsställande begräns
ningen gör att man även måste ta hänsyn till makten som 
möjlighet, den latenta makten. Men denna begreppsutvidg- 
ning medför nya svårigheter. Problemet har beskrivits som 
en "maktens paradox": när man enbart innehar makt ("in 
potentia") händer ingenting och man är maktlös; när man 
utövar makt ("in actu") är det andra som utför handlingen 
och inte man själv.26 Svårigheten uppkommer när man tol
kar "maktinnehav" alltför bokstavligt, som om makten vore 
någon substans som man besitter, äger, förfogar över i 
fysisk mening. Termer såsom maktinnehav, maktresurs är 
farliga i den meningen att de lätt leder till substantialise- 
ring. Vad innebär det till exempel när man säger att någons 
makt ökar eller minskar? Maktens storlek varierar inte efter 
hur "mycket" makt någon "har" utan hur många människor 
som är föremål för makten. Som den franske sociologen 
Bruno Latour påpekat: Historien är full av människor, som 
trott på på samhällsforskarna och ansett makten vara något 
man kan äga och omsätta, och som utdelat order vilka ingen 
åtlytt.26

Denna substantialisering av begreppet maktinnehav är, 
som Latour påpekar, uttryck för en alldeles speciell tanke
modell; Latour väljer benämningen "diffusionsmodellen". 
Denna visar sig inte vara något annat än en variant av det 
mekanistiska tankemönstret. Det finns, skriver Latour, två 
möjliga sätt att förklara hur en order, ett krav, en artefakt

23. Jfr "Introduktion", i O. Petersson, red., Makt begreppet, 1987.
24. "En tant que concept politique, la puissance désigne un rapport entre 

des hommes mais comme, simultanément, il désigne un potentiel non 
un acte, on peut dire que la puissance est le potentiel que posséde un 
homme ou un groupe d’établir des rapports conformes à ses désirs avec 
d’au t res hommes ou d’autres groupes.” Aron, s. 31 f.

25. B. Latour, "The Powers of Association”, 1986, s. 264 f.
26. Latour, s. 265.
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(ett tecken) sprider sig genom tid och rum. Diffusions- 
modellen innebär att man förser ordern, kravet, artefakten 
med en inre kraft liknande fysikens tröghet. Tröghetsprin- 
cipen säger att tecknet kommer att röra sig i samma riktning 
sà länge inget hinder uppträder. I diffusionsmodellen är det 
inte förflyttningen genom tid och rum som behöver förkla
ras. Vad som i denna modell däremot måste förklaras är 
avvikelsen från den likformiga rörelsen; ökad eller minskad 
hastighet förklaras av andra människors ingripanden och 
reaktioner. Diffusionsmodellen innehåller tre väsentliga 
element: den initierande kraften som igångsätter rörelsen 
(biljardstöten!), trögheten som bevarar rörelseenergin och 
det medium genom vilket tecknet förflyttar sig.27

Alternativet, den andra möjliga modellen, benämner 
Latour översättningsmodellen ("the translation model"). 
Enligt denna ligger spridningen av ett meddelande, ett 
tecken, i människornas händer. De kan handla på många 
olika sätt: låta meddelandet falla, ändra det, förråda det, 
lägga till något eller tillägna sig det. En trogen överföring 
av ett meddelande blir i denna modell något sällsynt och 
något som tarvar förklaring. Det finns ingen inneboende 
"tröghet" som förklarar tecknets förmedling. Om det inte 
finns någon där för att plocka upp det och föra det vidare 
stannar det helt enkelt.28 Det finns heller ingen ursprunglig 
knuff eller stöt som förklarar hela förloppet. Den metafor 
som Latour använder är inte biljardspel, utan rugby... 
Varje länk i kedjan i lika viktig. Den ursprungliga kraften 
är inte viktigare än den andra, den fyrtionde eller hund
rade. "Rörelseenergin" kan inte "samlas på hög", "besittas". 
Det tredje elementet i översättningsmodellen är det allra 
viktigaste. De olika länkarna i kedjan är inte "biljardbollar" 
utan socialt handlande aktörer. Tecknet, meddelandet för
lorar betydelse om det inte förmedlas via en serie handling
ar.29

27. "[W]hat counts is the initial force of those who have power; this force 
is then transmitted in its entirety; finally, the medium through which 
power is exerted may diminish the power because of frictions and 
resistances (lack of communication, ill will, opposition of interest 
groups, indifference)." Latour, 8. 267.

28. Ibid., s. 267.
29. Ibid., s. 268.
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Med detta perspektiv på makt ligger det inget märkligt i 
det fenomen som av Carl Friedrich betecknats som föregri
pande reaktioner ("the rule of anticipated reactions").30 
Denna benägenhet hos alla personer som är utsatta för 
inflytande att förutse reaktionerna hos den som besitter 
makten att utfärda befallningar, utdela förmåner eller 
utdöma straff, denna benägenhet utgör en allmän regel i 
politiken.31 Ett exempel, påpekar Friedrich, är vetoregeln, 
vilken kan ses som en metod för att institutionalisera infly
tande. Om någon ges rätt att inlägga sitt veto mot ett beslut 
kommer dennes åsikter sannolikt att påverka beslutet på 
grund av att vetoinnehavarens reaktioner förutses, anteci- 
peras. En maktuppdelning med hjälp av vetometoden 
behöver därför inte leda till ett blockerat, helt låst läge. Till 
följd av regeln om anteciperade reaktioner kan en vetobe
stämmelse fungera som ett sätt att ge två separata organ 
inflytande över ett beslut.32

I en maktrelation är maktens konsekvenser minst lika 
interessanta att förstå som maktens "ursprung".33 Makten är 
inte en "reservoar".34 Jakten på maktens ursprungliga källa 
är i denna mening fåfäng. Frågorna om makten bör snarare 
handla om varför människor samtycker och lyder.

Samtyckets natur

Med denna syn på "maktens mekanismer" blir det möjligt 
att förklara hur institutioner, regelverk, normsystem kan 
upprätthållas utan ständig ordergivning och hot om sank
tioner. Makten kan vara tyst. Om man så vill kan man se det 
maktbegrepp som här utvecklats som ett sätt att tolka tyst
nad. Analysen av maktrelationer kommer därför att beröra 
ett av de centrala problemen i samhällsfilosofin: Vad finns 
det för grund till samtycke? Varför accepteras en given

30. C.J. Friedrich, Man and His Government, 1963, kap. 11.
31. Ibid., s. 203.
32. Ibid., s. 205.
33. Latour, 266 ff.
34. Ibid., s. 269. Jfr J. Westerstâhl, "Några kritiska punkter", i O. Peters

son, red., Maktbegreppet, 1987, s. 321.
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samhällsordning ?
Diskussionen kring samtyckets natur förs vanligen i 

termer av auktoritet och legitimitet. Referensen till Weber 
är ofrånkomlig. Hos Weber betyder auktoritet sannolikhe
ten att order blir åtlydda av en viss grupp människor. Ett 
auktoritetsförhållande kännetecknas av "ett visst minimum 
av vilja till lydnad".35 Weber klassificerar auktoritetstyper- 
na efter "det slags legitimitet som de typiskt gör anspråk 
på": rationella skäl (legal auktoritet), traditionella skäl och 
karismatiska skäl.36 Hos Weber finns därför en nära förbin
delse mellan begreppen auktoritet och legitimitet; Weber 
diskuterar i själva verket olika typer av "legitim auktoritet". 
Andra författare har här velat införa en distinktion. Det är 
särskilt i den engelskspråkiga litteraturen som ordet 
"authority" med sina konnotationer av myndighet och befo
genhet givit upphov till åtskillnaden mellan utövandet av 
"auktoritet" och aktiveringen av en psykologisk förbindelse 
gentemot denna "auktoritet".37 I detta sammanhang finns 
det emellertid inte skäl att frångå Webers konceptualise- 
ring.

Den för legitimitetsdiskussionen centrala frågan är på 
vilken grund "rätten att styra" grundas. Webers teori kan 
betecknas som "subjektiv". Den legitima auktoriteten 
härleds från de underlydandes subjektiva uppfattningar, 
"styrd av aktörernas föreställning om legitim ordning".38 
Det finns emellertid en annan linje i debatten, en som 
hävdar att "rätten att styra" kan härledas från någon objek
tiv grund, från någon källa utanför aktörerna själva. Exem
pel på sådana legitimitetsgrunder är naturrätt, förnuftet 
eller något ideal om de perfekta förutsättningarna för kom- 
munikativ handling. Även på denna punkt finns det skäl att 
följa Webers resonemang.

Det skall här inskjutas att Webers legitimitetsbegrepp 
inte uttömmer de olika tänkbara formerna av psykologiska 
band mellan mellan styrande och styrda. Man bör t.ex. inte 
ta som självklar utgångspunkt att en psykologisk förbindel-

35. M. Weber, Ekonomi och samhälle, 1, s. 144.
36. Ibid., s. 144 ff.
37. C.J. Friedrich, Tradition and Authority, 1972; M. Taylor, Communi- 

ty, Anarchy and Liberty, 1982, s. 22 f.
38. Weber, s. 22.
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se mellan två parter måste ta sig uttryck i en positiv känsla. 
Richard Sennett har visat att man kan känna sig attraherad 
av starka figurer som man anser icke legitima.39 Sennett 
urskiljer tre typer av "förkastandets band" ("bonds of rejec- 
tion"): fruktan för en auktoritets styrka (olydnadens bero
ende); utmålandet av en positiv idealbild med utgångspunkt 
från den negativa auktoriteten; fantasin om auktoritetens 
försvinnande.40

Förekomsten av legimititet implicerar någon form av 
förtroende. Förtroende kan här definieras som en handling 
varigenom ens öde helt eller delvis läggs i någon annans 
händer, trots att det finns en risk att denne kan göra något 
som man inte vill.41 Det väsentliga inslaget i denna defini
tion är att det betraktar förtroende som ett val, som en 
handling. Ett annat, i modern samhällsforskning vanligt 
förekommande, sätt att konceptualisera begreppet politiskt 
förtroende är att se det som en attityd; individer kan ordnas 
längs en skala med ytterpolerna "förtroende" och "misstro
ende". Position på denna attityddimension kan, som gängse 
är inom socialpsykologisk forskning, dels betraktas som en 
beroende, dels som en oberoende variabel. I det senare fal
let ses grad av politiskt förtroende som en statistisk förkla
ring till exempelvis protestbeteende. Den definition som 
här tas till utgångspunkt skiljer sig emellertid från den 
socialpsykologiska attitydmätningens perspektiv i det 
avseendet att den betonar det viljeinriktade momentet, 
inslaget av val och handling.

Den amerikanske statsvetaren William Riker och den 
tyske sociologen Niklas Luhmann har utvecklat detta ratio
nalistiska perspektiv på begreppet politiskt förtroende.42 
Misstroende är, skriver Luhmann, inte enbart motsatsen till 
förtroende, utan även en "funktionell ekvivalent" till förtro-

39. ”The dilemma of authority in our time, the peculiar fear it inspires, is 
that we feel attracted to strong figures we do not believe to be legiti
mate". R. Sennett, Authority, 1980, s. 26.

40. Ibid., s. 27 ff.
41. W.H. Riker, "Political Trust as Rational Choice", 1980, s. 8.
42. Tanken har tidigare formulerats av Ronald Rogowski. En huvudtes är 

att "people make political decisions, including even decisions about 
support for government, rationally, or at least aet as if they did". R. 
Rogowski, Rational Legitimacy, 1974, s. 3.
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ende. Av detta skäl är ett val mellan förtroende och miss
troende möjligt (och nödvändigt).43 Den som hyser för
troende måste därför finna, fortsätter Luhmann i en för 
honom karaktäristisk formulering, "funktionellt ekvivalen
ta strategier för att reducera komplexitet". Dessa negativa 
strategier, valet av misstroende, kan ta sig olika uttryck: en 
motpart kan definieras som fiende vilken måste bekämpas, 
stora reserver kan byggas upp för nödsituationer, egna 
behov och krav kan förnekas och avskrivas etc. En person 
som väljer misstroende blir mer beroende av mindre infor
mation. Misstroendets strategi är jämförelsevis svår och 
kostsam. Förtroende är, relativt sett, det enklare valet.44

Hos Riker är resonemanget i princip detsamma, även om 
argumentationen inte som hos Luhmann förs i systemteorè- 
tiska utan i spelteoretiska termer. Förtroende såsom val av 
beroende framför självtillit är, trots sina risker, en lika god, 
om inte bättre, lösning jämfört med självtilllit.45 Framställ
ningen hos Riker går sedan ut på att fastställa på vilka 
grunder en person kan överlåta sitt öde i någon annans hän
der, vilka möjligheter som finns att förutse uppdragstaga
rens beteende; Riker urskiljer här fyra olika metoder 
(introspektion, tumregler, inlärning och utilitarism).46 
Institutionella arrangemang kan ses som metoder att lösa 
"fångarnas dilemma"-situationer, institutioner kan skapas 
för att valet mellan förtroende och misstroende skall kunna 
träffas på rationella grunder.47

Den moderna system- respektive spelteorin kan nu 
knappast hävda någon upphovsrätt till observationen att de 
mänskliga samhällena kännetecknas av "frivillig lydnad". 
Frågan om varför människorna stillatigande fann sig i 
tyranniet sysselsatte den franske 1500-talsfilosofen Etienne 
de La Boétie. I sitt huvudarbete, Frivillig träldom, skriver 
han:

"Vad jag nu vill söka förstå är hur det kan komma sig 
att så många människor, så många samhällen, så många

43. N. Luhmann, Trust and Power, 1979, s. 71.
44. Ibid., s. 72.
45. Riker, s. 8 f.
46. Ibid., s. 18 ff.
47. Ibid., s. 22.
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städer, så många nationer låter sig behärskas av en 
tyrann som dock icke äger någon annan makt än den 
de själva givit honom, en härskare som icke har någon 
makt att skada dem annat än i den mån de själva önska 
det, som icke kan göra dem något ont annat än i den 
mån de själva vilja utstå det hellre än att säga honom 
emot."48

Hur kan en härskare härska? "Hur skulle kan ha någon makt 
över eder, såvida han icke finge den av eder?"49 Tanken att 
människorna skulle besitta någon av naturen given frihets- 
längtan har ingen försvarare hos La Boétie. Tvärtom: "Blott 
ett vet jag som naturen märkligt nog icke ingivit männis
korna begär efter: friheten."50

Formuleringarna hos La Boétie finner fyra århundraden 
senare ett eko i Erich Fromms analys av "flykten från frihe
ten". Den äppelkindade framstegsoptimismen skildrar den 
politiska historien som människornas successiva erövrande 
av friheten. Steg för steg avskaffas tyranniet, till sist har 
människorna vunnit sin "naturliga" frihet. Fromm vänder 
upp och ned på resonemanget. Frihet innebär makt, ansvar 
och självständighet. Friheten är inte lätt utan tung. Den 
enklare utvägen är att underkasta sig, att undfly friheten.51 
Hos Ernst Cassirer finns samma tankegång:

"Friheten är icke något naturligt arv hos människan. 
För att komma i besittning av den måste vi skapa den. 
Om människan blott följde sina naturliga instinkter, 
skulle hon icke längta efter frihet. Hon skulle i stället 
föredra beroendet."52

Inte heller i en skildring av det svenska folkstyrelsens 
historia saknas detta fenomen:

"Och man far vilse om man föreställer sig att menighe
ternas hållning tiderna igenom bestämts av viljan till

48. E. de La Boétie, Frivillig träldom, 1954, s. 10.
49. Ibid., s. 17.
50. Ibid., s. 16.
51. E. Fromm, Flykten från friheten.
52. E. Cassirer, Myten om staten, 1948, s. 309.
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självstyrelse; ofta nog har önskan att undgå mödor och 
ansvar fällt utslaget i motsatt riktning."53

Diskussionen om samtyckets natur berör två av maktens 
centrala frågor. Ett av samtyckets problem handlar om att 
avstå från bestämmande. Politiker kan "abdikera från 
makt". Penningpolitiken kan överlåtas till en fristående 
centralbank, etermedia till ett självständigt bolag etc. Vissa 
frågor kan anses vara olämpliga att vara föremål för dags- 
politikens strid. Beslutet att avföra en fråga från den poli
tiska sfären till en självständig institution är i sig en politisk 
handling.54 På motsvarande sätt kan undersåtar avstå från 
makt. I vissa fall kan man tolka frånvaron av makt som en 
flykt från frihet, som frivillig träldom. I andra fall kan 
frånträdandet av makt vara tillfällig, provisorisk, villkorlig. 
Abdikationen från makt, valet att anförtro befogenhet åt 
någon annan, att hålla någon annan för legitim utövare av 
makt över sig själv, kan därför ha högst varierande inne
börd — från flykten undan ansvar till det rationella sam
tycket.

Att vara underkastad en normativ ordning behöver inte 
innebära ofrihet. Det avgörande är hur den gemensamma 
normativa ordningen tillkommit. Logiskt sett är det ingen 
motsägelse att tala om självbindning. En autonom organisa
tion kännetecknas av att medlemmarna lyder under den 
ordning som de själva satt (se nästa kapitel).55 Medborgar
skapet i en demokrati innebär därför en förening av två till 
synes motstridande element, nämligen deltagande och 
underkastelse.56

Samtyckets andra problem handlar om maktens tystnad.

53. N. Herlitz, Nordisk offentlig rätt, I, 1958, s. 73.
54. Om "abdication from power" som ett slag av ”självbindning’’, se J. 

Elster, Ulysses and the Sirens, 1979, kap. II.8.
55. "Wenn eine normative, die Menschen in bezug auf ihr gegenseitiges 

Verhalten bindende Ordnung sein muß, soll es nur eine Ordnung sein, 
die mit der Zustimmung der dieser Ordnung zu unterwerfenden Men
schen errichtet wird. Denn der Mensch soll nur — oder wie es mitunter 
auch formuliert wird — kann nur durch seinen eigenen Willen gebun- 
den werden. Die Freiheit der Ungebundenheit wird zur Freiheit der 
Selbstbindung oder Selbstbestimmung." H. Kelsen, Reine Rechtslehre, 
1960, s. 388 f.

56. H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, 1925, s. 325 f. En annan forskare 
uttrycker saken så: ”So stehen im demokratischen Staat ein Recht zu 
regieren und eine Rechtspflicht zum Gehorsam einander gegenüber
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Den effektivaste makten upprätthålls utan order och yttre 
tvång, "utan kroppens kvävda skri under andra kroppars 
övervåld", för att upprepa Valérys ord från föregående 
kapitel. I den klassiska diskussionen har problemet handlat 
om hur fåtalet kunnat dominera över flertalet: "Mångherra- 
välde ej duger, en enda härskare skall vara", citerar La Boé- 
tie ur Iliaden.57 Tyranniet kunde upprätthållas av "fiktiva 
krafter". Men hur ställer sig då problemet när tyranniet 
ersatts av folkstyret? När förhållandet kastats om, när fler
talet dominerar över fåtalet — gäller då samma förhållande? 
Om fursten kunde härska utan att styra — kan då folket 
göra detsamma?

und, von der anderen Seite gesehen, das Wahlrecht und dié Freiheits- 
rechte der regierten Bürger und als Pflicht der Regierenden ihre Bin- 
dung an diese Rechte"; W. Henke, "Demokratie als Rechtsbegriff", 
1986, s. 159. Jfr begreppet "the civil culture" som en kombination av 
"parochial", "subject" och ”participant”; G. Almond & S. Verba, The 
Civic Culture, 1965, s. 337 ff: "Thus the democratic Citizen is called on 
to pursue contradictory goals; he must be active, yet passive; involved, 
yet not too involved; influential, yet deferential" (s. 343 f).

57. La Boétie, s. 9.





8. Folket och makten

Föreställningen om demokrati har tvâ användningar: som 
ideologi och som vetenskapligt begrepp. I den prak- 
tiskt-politiska striden om statsskickets gestaltning har tan
ken på demokrati varit ett av de allra mest hänryckande och 
effektiva ideologierna. Demokratidebatten är fylld av 
argument för och emot folkväldets princip, för och emot 
olika möjliga tekniker för att förverkliga demokratin, för 
och emot skilda samhällsförhållanden som kan tänkas häm
ma eller främja en full demokratisk utveckling. Denna 
omfattande och långa debatt kan förvisso analyseras från 
vetenskapliga utgångspunkter. Det blir då i första hand frå
ga om idéhistoria och idéanalys, där de förekommande 
ståndpunkterna och argumenten klassificeras, jämförs, 
prövas och sammanvägs.

Att föreställningen om demokrati varit ett i den författ- 
ningspolitiska striden framgångsrikt vapen behöver emel
lertid inte innebära att det också är lämpligt som veten
skapligt begrepp, som ett tankemässigt instrument för att 
analysera det politiska livets realiteter. Det finns tvärtom 
goda skäl för att avstå från begreppet demokrati. Dess 
mångtydighet och normativa övertoner skulle kunna göra 
det otjänligt som ett strikt vetenskapligt redskap. En för
fattare har betecknat spänningen mellan engagemanget för 
demokrati och forskningen om demokrati som statsveten
skapens tragedi.1 'Demokrati’ har ansetts tillhöra en klass 
begrepp som har beskrivits som "i grunden omtvistade",

1. D. Ricci, The Tragedy of Political Science, 1984.
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"essentially contested".2 Den fortsatta framställningen väg
leds emellertid av uppfattningen att demokratibegreppet 
inte endast kan utan också bör ges en central plats som tolk- 
ningsinstrument för politikens moderna institutioner.

Om man nu väljer att införliva demokratibegreppet i den 
teoretiska arsenalen gäller det att den valda definitionen 
inte lider av de brister som här tidigare kritiserats. Demo
krati definieras här med hjälp av begreppet autonomi. Den
na demokratidefinition kommer inledningsvis att jämföras 
med några vanligt förekommande demokratikonceptioner. 
Därefter koncentreras uppmärksamheten på förhållandet 
mellan makt och demokrati, nämligen det antagande om 
folkstyrelsens kausala karaktär, som ofta ligger utsagt i 
förekommande teorier om demokratins innebörd.

En organisation kan vara autonom eller heteronom? 
Weber definierar skillnaden sålunda: "Autonom innebär, att 
organisationens ordning instiftats av organisationsmedlem
marna själva i deras egenskap av sådana (oavsett hur den i 
övrigt är beskaffad). Heteronomi innebär att organisatio
nens ordning instiftats av utomstående."4 Demokrati kan i 
analogi härmed definieras som en statsform i vilken rätts
normerna är satta av medborgarna själva. Demokrati inne
bär autonom rättssättning. Hos Kelsen kontrasteras demo
krati i denna mening med autokrati, där den statliga 
ordningen bestäms av någon annan än dem som är under
kastade reglerna.5

2. W.B. Gallie, "Essentially Contested Concepts", 1956; W. Connolly, The 
Terms of Political Discourse, 1983; jfr dock C. Swanton, "On the ’Es- 
sential Contestedness’ of Political Concepts", 1985.

3. M. Weber, Ekonomi och samhälle, 1, s. 35.
4. Ibid.
5. "Der freie Staat is jener, dessen Form die Demokratie ist, weil der Wille 

des Staates oder die Rechtsordnung von denjenigen erzeugt wird, die 
dieser Ordnung unterworfen sind. Ihr steht gegenüber der unfreie Staat, 
dessen Form die Autokratie ist, weil die staatliche Ordnung unter völli- 
gem Ausschluss der ihr Untertanen von einem einzigen, allen andern als 
Herr Gegenüberstanden gesetzt wird.” H. Kelsen, Allgemeine Staats- 
lehre, s. 326.
"Demokratie ist der Idee nach eine Staats- (oder Gesellschafts-) Form, 
bei der der Gemeinschaftswille (die soziale Ordnung) durch die ihm 
Unterworfenen erzeugt wird", "Demokratie", (1927) 1967, s. 11;
"Die Idee der Demokratie is die Idee der Freiheit als der politischen 
Selbstbestimmung", Staatsform und Weltanschauung, 1933, s. 10.
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Autonomibegreppet har här tillämpats på institutioner. 
Man kan även tala om autonomi när det gäller individer. 
Med personlig autonomi avses att en individs handling är 
bestämd av individen själv. Begreppet personlig autonomi 
är därför nära besläktat med frihetsbegreppet.6 Frågan är 
här om valet, innanför de givna handlingsalternativen, är 
uttryck för ett eget ställningstagande:

"Det är icke frånvaron av motiv utan motivets beskaf
fenhet som kännetecknar den fria handlingen. I mora
lisk mening är människan fri, öm motiven beror av 
hennes eget omdöme och hennes egen övertygelse om 
vad som är hennes moraliska plikt. Enligt Kant är fri
het detsamma som autonomi. Det är inte fråga om ’in- 
determinism’, det är i stället fråga om en determina- 
tion av ett speciellt slag. Det betyder, att den lag, som 
vi följer i våra handlingar, icke pålägges oss utifrån 
utan att det moraliska subjektet är sin egen lagstifta
re."7

Hur fritt ett samhälle är beror dels på den personliga, 
dels på den institutionella autonomin. Ett fritt samhälle 
utgörs inte endast av autonoma personer utan också av 
autonoma institutioner.8 Som Jan-Erik Lane påpekat är den 
institutionella autonomin lika viktig för friheten som den 
personliga. Institutionell autonomi är en förutsättning för 
personlig autonomi i samma utsträckning som individer 
förverkligar sin frihet såsom tillhöriga institutioner. Insti
tutionell autonomi skapar betingelser för förverkligandet 
av den personliga autonomin.9

När demokrati definieras som institutionell autonomi 
kan det synas som om innebörden blivit alltför vid. Det bör 
då påpekas att det finns en lång rad viktiga fenomen som 
lämnas utanför definitionen. Autonomi säger endast 
någonting om hur ett beslut, en handling kommer till. Där
emot är det osagt vilka konsekvenser denna handling får,

6. Hos Oppenheim benämns personlig autonomi "moralisk frihet". F.E. 
Oppenheim, Dimensions of Freedom, 1961, s. 154.

7. E. Cassirer, Myten om staten, 1948, s. 308; jfr även R. Young, Personal 
Autonomy, 1986.

8. J.-E. Lane, "Principles of Autonomy", 1981, s. 322.
9. Ibid., s. 322 f.
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huruvida den är effektiv, når åsyftat resultat. Autonomibe
greppet säger heller ingenting om extensionen, beslutens 
räckvidd. I den allmänna definitionen finns heller inget 
utsagt om ömsidiga beroenden, hur den ena partens autono
mi kan komma i konflikt med den andres. Ett hithörande 
problem hör förhållandet mellan "den stora" och "den lilla" 
autonomin, hur ett större kollektivs autonomi förhåller sig 
till delgruppers autonomi; decentraliseringsproblemet är ett 
uttryck för detta dilemma.

Demokrati i betydelsen autonomi kläs stundom i termer 
såsom folksuveränitet och självbestämmande. Det rör sig 
om samma tanke, nämligen att de normer under vilka en 
grupp individer lever är satta av gruppen själv och inte av 
någon utanförstående instans. Det är därför helt adekvat att 
beteckna demokrati som en beslutsmetod, som ett sätt att 
fatta beslut. Däremot är det vilseledande att utan vidare 
identifiera en speciell teknik, som t.ex. folkomröstningar 
eller parlamentarism, med demokrati. Däremot kan olika 
socialtekniska lösningar på problemet att åstadkomma kol
lektiva beslut bedömas med utgångspunkt från det för 
demokratin konstitutiva kriteriet autonomi.

Sju tolkningar av folksuveräniteten

I själva verket har det, under de ungefär fem århundraden 
då folksuveränitetstanken varit ett centralt inslag i den 
politiska filosofin, framförts en rad olika åsikter om vilken 
som är demokratins "rätta" innebörd. Här skall i korthet 
nämnas sju sådana tolkningar av folksuveräniteten. Det 
skall påpekas att dessa läror inte behöver stå i motsatsställ
ning till varandra; inte sällan kombineras flera av tolkning
arna.

Den åtminstone till och med 1700-talet vanligaste tolk
ningen av folksuveräniteten grundades på naturråttsliga 
argument. Människorna var av "naturen" jämlika och hade 
"rätt" att styra sig själva. Âren efter andra världskriget fick 
de naturrättsliga tankarna en viss renässans; diskussionen 
om stärkt skydd för de medborgerliga rättigheterna var
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tydligt påverkad av naturrättsliga argument.10 Att natur
rättens idé som en verkande kraft i många fall varit bety
delsefull i kampen för demokratiska rättigheter är en sak. 
Inslaget av metafysik i naturrättsfilosofin är ändå så 
uppenbart att det vore intellektuellt otillfredsställande att 
lägga naturrätten till grund för en modern demokratisk teo
ri.

En annan vanlig tolkning av folksuveräniteten utgår från 
tanken på ett kontrakt, kontraktsläran kan självfallet kom
bineras med naturrättsliga idéer. I de många varianterna av 
kontraktsteorier finns det några gemensamma drag. De 
förutsätter två parter, folket och styresmannen, som ingår 
en överenskommelse innebärande ömsesidiga jämkningar 
ifråga om rättigheter och skyldigheter, en överenskommel
se som stadfästs i ett avtal. Den kanske allra vanligaste kri
tiken av kontraktsteorier grundas på ett argument om rea
lism. Argumentet är att den historiska erfarenheten 
motsäger kontraktsteorins antaganden; förutom enstaka 
historiska exempel (de nordiska konungaförsäkringarna 
skulle vara ett sådant fall) går det inte att hitta några sådana 
härskarfördrag som teorin förutsätter. Kontraktsteorins 
försvarare har då retirerat till ståndpunkten att kontraktet 
inte längre ges en realistisk innebörd, utan i stället tolkas 
som en fiktion, som en metafor.11

En tredje tolkning av demokratins innebörd betonar 
identiteten mellan folk och ledare. Sin mest utrerade for
mulering har identitetsläran fått av Carl Schmitt: demokrati 
är detsamma som identitet mellan ledare och ledda.12 Tan
ken på representation står egentligen, skriver Schmitt, i 
motsats till den egentliga demokratin, folkets omedelbara 
identitet med sig själv som politisk enhet.13 Staten för-

10. Om den naturrättsliga renässansen, se W. Rosenbaum, Naturrecht 
und positives Recht, 1972, avd. 3; S. Strömholm, "Demokrati och 
juridik", 1985, s. 23 ff.

11. "'Contracf is a metaphor for a process of association and mutuality". 
M. Walzer, cit. i R. Maines, Legitimacy as Conformity of Political 
Institutions with Populär Will, 1986, s. 23.

12. "Demokratie ... ist Identität von Herrscher und Beherrschten, Regier- 
enden und Regierten, Befehlenden und Gehorchenden." C. Schmitt, 
Verfassungslehre, 1928, s. 234.

13. Ibid., s. 205.
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kroppsligas i ledarens gestalt oçh det kan per definition inte 
råda någon konflikt mellan ledare och folk.14 I dagens 
demokratidiskussion har Schmitts tankegångar lyckligtvis 
föga aktualitet.

I senare tiders demokratiteori är det vanligt att identifi
era demokrati med majoritetsstyreJ5 Det går naturligtvis 
inte att förneka att det finns ett nära samband mellan de två 
begreppen, men det är inte självklart att sätta ett logiskt 
likhetstecken mellan dem. Man kan tänka sig autonoma 
beslut fattade på annan grund än majoritetsprincipens, lika 
väl som majoritetsbeslut inte behöver vara autonoma. Det 
senare fallet är kanske allra enklast att illustrera. I en hete- 
ronom organisation bestäms de gällande normerna av någon 
annan än gruppen själv. Ett exempel är plutokrati, ett 
fåtalsvälde där endast de rika har rösträtt. Inom denna 
minoritet kan vilken beslutsmetod som helst tillämpas, även 
majoritetsregeln, utan att beslutet för den skull är auto
nomt. Man kan också tänka sig fall av autonoma beslut fat
tade på annan grund än regeln om enkel majoritet; enhälli
ghet och kvalificerad majoritet är två andra beslutsregler 
som låter sig förenas med autonomiprincipen. Vad som ger 
regeln om enkel majoritet dess särskilda betydelse är att det 
är den beslutsregel som bäst förmår att samtidigt tillgodose 
kraven på å ena sidan frihet och å andra sidan jämlikhet.16 
Men den allmänna slutsatsen kvarstår: det råder ingen iden
titet mellan majoritetsstyre och demokrati.17

De senaste årtiondenas, främst anglosaxiska, demokrati
debatt har i huvudsak förts mellan två läger: förespråkarna

14. För en karaktäristik av Carl Schmitts statslära och dennas samman
hang med den nazistiska estetiken, se I. Karlsson & A. Ruth, Samhäl
let som teater, 1984, s. 313 ff.

15. Ur den stora mängden litteratur om förhållandet mellan majoritets
styre och demokrati kan här endast nämnas några centrala texter: E. 
Berg, Democracy and the Majority Principle, 1965; P. Favre, La déci- 
sion de la majorité, 1976; W. Heun, Das Mehrheitsprinzip in der 
Demokratie, 1983; E. Spitz, Majority Rule, 1984; B. Guggenberger & 
C. Offe, red., An den Grenzen der Mehrheitsdemokratie, 1984.

16. J.-M. Jansson, Frihet och jämlikhet, 1952, s. 350 ff.
17. Jack Lively drar en liknande slutsats: "We cannot therefore define 

democracy in terms of particular institutions or methods but only in 
terms of the ends which are to be maximized.” J. Lively, Democracy, 
1975,8.49.
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för direkt respektive representativ demokrati.18 Den första 
skolan, deltagardemokratins anhängare, ser demokratins 
ideal som att de berörda själva fattar och verkställer beslu
ten.

Deltagardemokratins kritiker har i första hand riktat sig 
mot vad man ansett vara de orealistiska antaganden som 
självförvaltningens teori vilar på. Man har bland annat 
ifrågasatt de krav på medborgarkompetens som modellen 
reser. Som alternativ har i stället uppställts konkurrens som 
det för demokratin karaktäristiska värdet. Demokratin ses 
av Schumpeter som "ett institutionellt arrangemang för att 
uppnå politiska beslut i vilket individer når makt att besluta 
genom konkurrens om folkets röster".19

Det finns även författare som sökt förena flera kriterier i 
en definition av demokrati. Robert Dahls kriterier för 
"polyarki" låter sig reduceras till två dimensioner: deltagan
de och konkurrens. Polyarki föreligger när både högt delta
gande och hög grad av elitkonkurrens är för handen.20

Försvaret för den representativa demokratin har inte 
enbart grundats på Schumpeters tanke om elitkonkurrens. 
En äldre och i flera staters författningar inskriven princip 
skulle kunna benämnas emanationsläran. Portalparagrafen i 
den svenska regeringsformen lyder: "All offentlig makt i 
Sverige utgår från folket" (RF 1:1). Formuleringen går 
direkt tillbaka på det sena 1700-talets konstitutionella 
nydaningar.21 Den franska revolutionsförfattningen 1791 
proklamerar: "La Nation, de qui seule émanent tous les pou- 
voirs, ..." (111:2). Tanken återfinns även i fri- och rättig- 
hetsförklaringen 1789: "Le principe de toute souveraineté 
réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul indi- 
vidu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressé- 
ment" (art. 3). Virginias rättighetsförklaring 1776 innehål
ler satsen "That all power is vested in, and consequently 
derived from, the people" (art. 2). Den tyska Weimarför- 
fattningen 1919 tillkännager i sin inledningsparagraf: "Die 
Staatsgewalt geht vom Volke aus". Förbundsrepublikens 
grundlag från 1949 upprepar: "Alle Staatsgewalt geht vom

18. De två skolorna motsvaras av uppdelningen mellan "normativister" 
och "funktionalister” i L. Lewin, Folket och eliterna, 1970.

19. J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, 1976, s. 269. 
20. R.A. Dahl, Polyarchy, 1971. Jfr även ovan kapitel 6.
21. P. Graf Kielmansegg, Volkssouveränitet, 1977, s. 16 ff.
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Volke aus" (art. 20).
Den tanke som frammanas i alla dessa formuleringar är 

att makten "egentligen", "ursprungligen" ligger hos folket, 
att den "emanerar" ur folket och, på ett eller annat sätt, 
överförs till folkets valda representanter. Det finns en nära 
släktskap med den tanke som Alf Ross benämner "transla- 
tionsteorin". Den gren av kontraktsläran som kallats furste
suveräniteten bygger på föreställningen att den högsta 
makten och kontrollen ligger hos folket. Enligt transla- 
tionsteorin har "själva suveränitetens substans" övergått till 
fursten.22 På ett annat ställe talar Ross om "kraftöverfö- 
ringsbilderna", de representations- och legitimationsföre- 
ställningar som har innebörden att "man i halvt mystiska, 
bildlika vändningar föreställer sig en ’kraft’ att skapa rätt, 
som ursprungligen är hos folket men som vid en eller annan 
tidpunkt genom en eller annan överlåtelsehandling har 
anförtrotts den instans som nu utövar styrelsen omedel
bart".23

Folkviljans förverkligande

Det rör sig här om en springande punkt i demokratiteorier
na. Flera av folksuveränitetstankens uttolkningar, vilka 
annars brukar betraktas som varandras motsatser, har en 
gemensam beröringspunkt, nämligen en alldeles speciell 
tolkning av maktbegreppet. Det är just den tanke som 
behandlades i föregående kapitel: makt ses som en fysisk 
kraft, som en händelsekedja i analogi med mekanikens 
lagar.

Hos deltagardemokratins förespråkare blir denna tanke 
särskilt tydlig, ibland rent av övertydlig. Nyckelordet 
"påverka" säger vad det är fråga om. För att nå "inflytande" 
måste de berörda genom sitt eget deltagande "påverka" 
beslutsfattandet. Den sanna demokratin förverkligas endast 
i den mån som individerna själva utövar sin aktiva makt.

Även representationsteorins "emanationslära" hör hemma 
i denna tankekategori. Demokratin förverkligas i den mån 
maktens "substans", ursprungligen vilande hos folket, på ett

22. A. Ross, Varför demokrati?, 1948, s. 36, 54.
23. Ibid., s. 153.
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effektivt sätt kan överföras till de representativa organen.
De två slags demokratiteorier som vanligen uppställts 

som varandras motsatser, deltagardemokrati och represen
tativ demokrati, har således ett gemensamt element, en syn 
på makt som underförstår en mekanistisk kraftöverförings- 
modell. Man kan göra den kommentaren att det allmänt i 
modern politisk teori tycks finnas en benägenhet att anläg
ga "dikotomiserande perspektiv".24

Emanationsläran är en möjlig tolkning av innebörden av 
ett representationsförhållande. I den politiska teorin har 
emanationsläran nära släktskap med föreställningen om det 
bundna, eller imperativa, mandatet. Särskilt i äldre före
ställningar om politisk representation spelar denna tanke 
stor roll. Den valde representaten har ett direkt uppdrag av 
sin principal och mandatet kan när som helst återkallas. 
Principalatsstriden 1743 är det sista tillfället i svensk histo
ria då det görs ett allvarligt försök att hävda det imperativa 
mandatets doktrin från valmännen gentemot riksdagens 
sida.

Den numera förhärskande representationsteorin, doktri
nen om det fria eller obundna mandatet, innebär att den 
valde representanten inte kan bindas av några instruktioner 
och att det givna mandatet inte i förväg kan återkallas av 
väljarna.

Frågan är nu hur teorin om det fria mandatet skall bedö
mas från demokratisynpunkt. Är det bundna mandatet "mer 
demokratiskt", innebär det fria mandatet en större avvikel
se från den perfekta demokratins ideal? Ett jakande svar 
ligger nära till hands och en sådan argumentering har bland 
annat utvecklats av Alf Ross. Representationsföreställning- 
en är en realitet, skriver Ross, i samma mån som represen
tanten är rättsligt bunden av de representerades önskningar. 
Representationen är som mest säkerställd då folket före-

24. "Charakteristisch für die Tradition der westlichen Politiktheorie er- 
scheint die eigentümliche Dichotomie der Perspektiven, unter denen 
die poiitische Ordnung beurteilt wird. Sie erscheint in wechselnder 
Terminologie als Spannung zwischen demokratischer Gleichheit und 
bürgerücher Freiheit, zwischen Identität und Repräsentation, 
zwischen Mehrheitsprinzip und gewaltenteilendem Rechtsstaat oder 
zwischen universeller Partizipation und Elitenkonkurrenz.” F. 
Scharpf, Demokratitheorie zwischen Utopie und Anpassung, 1975, s. 
21.
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skriver sina representanter vissa politiska riktlinjer och 
dessutom har sådana kontrollmedel att det när som helst kan 
skydda sig mot att dessa instruktioner åsidosätts. "Med detta 
ytterlighetsfall som utgångspunkt kan det tänkas en gli
dande skala med ständigt minskat reellt innehåll i represen- 
tationsidén."25 Skillnaden längs denna skala, fortsätter 
Ross, "ligger i den effektivitet, varmed folket förmår göra 
sitt inflytande gällande i statslivet".26

Den författare som här citerats är på denna punkt inga
lunda originell. Han har snarare valts därför att han så kon
cist uttrycker vad som måste sägas vara den konventionella 
uppfattningen. Den ursprungliga, den egentliga demokratin 
är den "direkta"; det hörs ju redan på namnet. Det är den 
atenska stadsstatens, det schweiziska torgmötet och "town 
meetings" i New England som inkarnerar den äkta demo
kratin. Den representativa demokratin i nutidens stora sta
ter ursäktas av praktiska skäl; det skulle vara tekniskt 
omöjligt att samla alla medborgare och låta dem besluta i 
alla frågor. Den representativa demokratin försvaras som 
en nödtvungen avvikelse från det demokratiska idealet, 
som "det näst bästa".27

Det intressanta är emellertid att det finns teoretiker som 
velat försvara den representativa demokratin med andra 
argument än det urskuldande nödtvånget. Under senare år 
har det inom västtysk stats- och rättsvetenskap framförts 
ett principiellt försvar för den representativa demokratin 
som den förnämsta metoden för folkviljans förverkligande. 
En författare formulerar en tes som går stick i stäv med den 
konventionella uppfattningen: det är inte de bundna utan 
det fria mandatet som säkrar och stärker välj armeningens 
betydelse.28

Eller, som det en gång formulerats: "Ju mer omedelbar, 
ju renare och siffermässigt noggrannare man försöker att

25. Ross, 1948, s. 154.
26. Ibid., s. 155.
27. R.A. Dahl, Dilemmas of Pluralist Democracy, 1982, s. 14 ff; 

"Polyarchy, Pluralism, and Scale", 1984.
28. "Das freie Mandat sichert och stärkt die Bedeutung des Wählerwil- 

lens." A. Greifeld, "Das Wahlrecht des Bürgers vor der Unhabhängig- 
keit des Abgeordneten", 1984, s. 521. Se även C. Müller, Das impera- 
tive und freie Mandat, 1966, s. 231 f.
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uttrycka folkviljan, desto mer inflytelselös, innehållslös 
och viljelös gör man den".29

För att förstå denna skenbart paradoxala slutsats måste 
man närmare uppmärksamma den kritiska punkten i den 
konventionella demokratiuppfattningen. Såväl deltagarde
mokratin som emanationsläran förutsätter en "folkvilja", 
"något" som, antingen via direkt deltagande eller en repre
sentativ "kanal", förmedlas, överförs och transformeras till 
ett politiskt beslut. Folkviljan (den allmänna opinionen, 
väljarmeningen eller vilken term som nu föredras) uppfat
tas här inte bara som en tankemässig fiktion, utan som en 
real storhet, något som "finns".30 Det politiska systemets 
uppgift blir att kanalisera, förmedla, avbilda denna storhet. 
Den variant av representationsläran som kallas avspeglings- 
teori är ett uttryck för denna tankegång. Enligt statsveten
skaplig expertis är denna "spegelteori" en fast etablerad 
uppfattning i det svenska samhället.31 Den blir nu inte mer 
hållbar för det.

Man kan här dra en parallell mellan kunskapsteori och 
politisk representationsteori. Emanationslärans spegelteori 
är inte annat än en tankemässig motsvarighet till kunskaps
teorins naiva realism.

Den typ av kritik som här riktats mot realismen (se kapi
tel 2) kan också vändas mot den konventionella synen på 
politisk representation. Båda teorierna underskattar frågans 
betydelse för svaret. Verkligheten respektive folkviljan är 
inget som framträder av sig självt, vetenskapen respektive 
politiken kan inte "upptäcka", "avslöja" sitt kunskapsobjekt 
"wie es eigentlich gewesen ist". Den vetenskapliga metoden 
liksom den demokratiska metodens innehåller två moment, 
dels att formulera frågor (hypoteser, förslag), dels att låta 
verkligheten (empiriska observationer, folkets reaktion) bli 
utslagsgivande för om svaret på frågan skall bli ett accep
terande eller ett förkastande.

Ett annat sätt att formulera likheten mellan den naiva

29. E. Kaufmann, "Zur Problematik des Volkswillens", (1931) 1960, s. 
283. Jfr M. Duverger, La république des citoyens, 1982, s. 248 f.

30. Kaufmann, (1931) 1960; E. Böckenförde, "Mittelbare/repräsentative 
Demokratie als eigentliche Form der Demokratie", 1982, s. 306 f.

31. "The 'reflection* or 'mirror’ theory is a firmly established notion in 
Swedish society." L. Strömberg & J. Westerståhl, The New Swedish 
Communes, 1984, s. 26.
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realismen och emanationsläran är att båda ger de uttryck 
för en mekanistisk syn. Avspegling och kanalisering är 
metaforer utan människor. Den bild som frammanas är en 
automatisk process, en mekanisk kraftöverföringsmodell. 
Den alternativa uppfattningen betonar i stället det aktiva, 
det skapande momentet i såväl kunskapsbildning som poli
tik.

Lika lite som man kan tänka sig vetenskaplig verksamhet 
utan en vetenskapsman, lika lite finns det en demokratisk, 
en autonom, organisation utan någon eller några som ställer 
frågor och beaktar svaren. Den automatiskt handlande 
massan är en illusion, en missuppfattning som blir farlig i 
den mån den döljer verkliga maktförhållanden. Påståendet 
att "alla" har lika stor del i ett beslut motsvaras i verklighe
ten oftast av aktiva minoriteters starka inflytande.32 
, Den demokratiska organisationen lyder alltså under vad 
som kallats "de små talens lag".33 Vad som skiljer olika, i 
verkligheten existerande, demokratiska organisationer från 
varandra är sålunda inte om de är direktdemokratiska eller 
representativa; i en avgörande mening är alla demokratiska 
organisationer "representativa", dvs. innehållande ett mind- 
retal som i faktiskt makt vad gäller initiativ, artikulering 
och tolkning överflyglar det stora flertalet. Vad som där
emot skiljer olika demokratiska organisationer från var
andra är i vilket förhållande detta mindretal står till flerta
let. Det avgörande elementet i denna relation mellan 
ledning och medlemskår är ansvar, de normer som reglerar 
ledningens kompetens och de reella kontrollmöjligheterna. 
Termen "representativ demokrati" är på sitt sätt mindre 
träffande än engelskans "responsible government".34

Vad som måhända vilselett den teoretiska förståelsen av 
demokratins innebörd är en speciell tolkning av historien. 
Det demokratiska styrelsesättets införande tolkas inte sällan 
i termer av "framväxt", "successiv utveckling", "de demo
kratiska krafternas segertåg" etc. Demokratins historiografi 
är ett exempel på en framstegsoptimistisk utvecklingsteori, 
en variant av den historiska linearitetens tankemodell.35

32. Böckenförde, 1982, s. 309.
33. Ibid., s. 311; H. Heller, Staatslehre, (1934) 1983, s. 247.
34. P. Graf Kielmansegg, ’”Die Quadratur des Zirkels"’, 1985, s. 27.
35. Inom samhällsvetenskaperna kommer denna syn särskilt till uttryck i
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Det är inte svårt att förklara denna tankefigurs popularitet. 
Den var ett verksamt argument i kampen för demokrati. 
Demokratins anhängare kunde peka på att de var i förbund 
med tidens lopp; demokratins motståndare var det förle
gades och de irrationella privilegiernas försvarare.36 
Demokratins legitimitet grundas därför på den historiska 
framstegstanken.

En närmare granskning visar dock att de demokratiska 
institutionernas historiska bakgrund inte är fullt så enkel. 
Den representativa demokratins institutioner har ingalunda 
växt fram ur den direkta församlingsdemokratins institu
tioner.37 Den moderna demokratin har egentligen ingen 
annan släktskap med antikens demokrati på annat sätt än att 
den senare fungerat som en idémässig och terminologisk 
inspiration.38 Det italienska 1300-talets stadsstat var heller 
inte någon länk i någon linjär historisk progression. För den 
moderna folksuveränitetstankens gestaltning är den själv
styrande stadens modell av underordnad betydelse; den 
medeltida stadsstaten utgör i den allmäneuropeiska utveck
ling en återvändsgränd.39 Bilden av folket som spontant 
organiserar sig och successivt institutionaliserar och utvid
gar folkstyret må vara vacker, men har dessvärre föga för
ankring i historiska fakta. Demokratiska regimer har sällan, 
om någonsin, inrättats genom folkliga massaktioner. De 
demokratiska institutionerna har i stället tillkommit som 
resultat av förhandlingar och kompromisser mellan olika 
politiska eliter vilka vägletts av egna intressen.40

Av schematiska framställningar av demokratins fram
växt kan man få intrycket att de representativa institutio
nerna är av relativt sent datum. Den historiska konstruktio
nen skulle se ut så här: ursprungligen var folket; dess vilja

den s.k. moderniserings teorin. Se t.ex. R.R. Alford & R. Friedland, 
Powers of Theory, 1985, s. 47 ff.

36. H. Tingsten, Demokratins problem, 1960, s. 66.
37. Graf Kielmansegg, 1985, s. 19.
38. Tingsten, 1960, s. 20.
39. P. Graf Kielmansegg, Volkssouveränität, 1977, s. 55 f.
40. S. Huntington, "Will More Countries Become Democratic?", 1984, s.

212. Samma slutsats dras i en fransk undersökning: den representativa 
demokratin tycks mindre ha uppstått som följd av individernas 
mobilisering än som ett resultat av konkurrens mellan olika politiska 
elitgrupper. M. Offerlé, "Mobilisation électorale et invention du 
citoyen", 1985, s. 150,173 f.
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kunde i den lilla granngemenskapen uttryckas direkt vid 
allmänna möten; till följd av samhällets omstrukturering 
och uppkomsten av nationalstater blir det praktiskt ogörligt 
att samla alla medborgare på en gång; demokratins förverk
ligande kräver nya socialtekniska lösningar; folket bestäm
mer sig för att utse representanter, vilka företräder och 
uttrycker dess vilja. Det är denna historieuppfattning som 
utsatts för kritik.41 Ser man till dagens demokratiska insti
tutioner är det representativa elementet betydligt äldre än 
det demokratiska. Många av dagens parlament leder sin 
historia långt tillbaka till medeltidens ståndsriksdagar och 
herremöten, då vanligen organ för en liten minoritet av 
befolkningen. Det demokratiska elementet är betydligt 
yngre. Först mot 1800-talets slut och 1900-talets början 
vidgas rösträtten så att alla vuxna medborgare ges rätt att 
delta i valet av representanter.

Den troskyldiga populismens demokratiuppfattning kan 
alltså kritiseras från två utgångspunkter: en kunskapsteore
tisk och en historiekritisk. Det finns även en tredje argu- 
mentationslinje. Teorin om kollektiva val har riktat avgö
rande kritik mot den naiva demokratisynens bärande tanke.

Både deltagardemokratin och emanationsläran förutsät
ter förekomsten av en folkvilja, vilken med hjälp av den 
ena eller andra tekniken — omröstning vid allmänna möten 
eller beslut via representativa organ — skall "ges uttryck", 
"avspeglas", "förverkligas". Tanken är att det finns en metod 
med vilken "folkets vilja" kan översättas till ett beslut. För
vånansvärt ofta uppfattas denna avgörande länk som 
oproblematisk. Att räkna röster förefaller vara en enkel sak. 
Majoritetsregeln och det proportionella valsättet uppfattas 
som en spegel, en kamera eller en telefonledning. Vilken 
metafor som än impliceras är den underliggande tanke den
samma: folkets mening kan avspeglas eller porträtteras, fol
kets röst kan avlyssnas. Återigen spelar de mekanistiska 
bilderna ett spratt.

Teorin om kollektiva val har frambragt en rad slutsatser 
som inte går att förena med den populistiska demokratimo
dellen. William Riker har i sin bok Liberalism against 
Populism sammanfattat några av de viktigaste resultaten.

41. Om "sekvensmodeller" för politisk förändring, se S. Verba, "Sequences 
and Development", 1971.
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Röstningsparadoxen, formulerad av Condorcet och utveck
lad av bl a Lewis Carroll, Duncan Black och Kenneth 
Arrow, innebär att det inte finns någon omröstningsproce- 
dur som garanterar att resultatet blir en enda entydig vin
nare. Det finns heller ingen röstningsmetod som är immun 
mot taktisk manipulation. Möjligheterna att ändra dagord
ningen och införa nya bedömningsgrunder gör att kollekti
va val är instabila. Teorin om kollektiva val innebär att ett 
voteringsresultat inte generellt kan betraktas som en rättvi
sande sammanvägning av väljarnas värderingar och att 
voteringsresultat saknar mening eftersom de är, eller kan 
vara, resultatet av manipulation.42 Den för den populistiska 
demokratimodellen bekymmersamma slutsatsen är att det 
inte finns någon metod att entydigt fastställa vad folkets 
vilja "egentligen" är.43

Konsekvensen behöver nu ingalunda bli att man tvingas 
överge demokratiska värden som val, frihet, deltagande och 
jämlikhet. Innebörden av begreppet folksuveränitet, av 
autonoma kollektiva beslut, måste däremot konstrueras 
annorlunda än deltagardemokratins och emanationslärans 
mekanistiska konception av folkviljans förverkligande. 
Den demokratimodell som Riker kontrasterar mot populis- 
men benämner han den "liberala" modellen. Innebörden i 
denna är att val och omröstningar endast ses som en metod 
för att kontrollera ledare genom att låta deras ämbete utsät
tas för periodiskt återkommande prövningar i allmänna 
val.44

I den västtyska demokratidiskussionen har man velat 
karaktärisera den representativa demokratins utmärkande 
drag med hjälp av begreppet "Amt", som närmast kan över
sättas med "ämbete", "befattning". Wilhelm Hennis har i en 
berömd uppsats från 1962 uttryckt saken så: "Den represen
tativa demokratins centrala begrepp är inte folksuveräni
teten, inte viljan, utan ämbetet".45 En annan västtysk stats
vetare, Peter Graf Kielmansegg, åberopar Hennis tanke och 
tillägger att demokratin kännetecknas av "institutionalise-

42. W.H. Riker, Liberalism against Populism, 1982, passim.
43. Ibid., s. 238.
44. Ibid.,s. 8ff.
45. W. Hennis, "Amtsgedanke und Demokrat iebegriff", (1962) 1973, s. 

327.
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ringen av ansvar".46 Kielmansegg betraktar den representa
tiva demokratin som en, på en gång harmonisk och spän
ningsfylld, syntes av två principer, demokratiprincipen och 
ämbetsprincipen.47 Med demokratiprincipen förstås alla 
medborgares lika rätt att fritt medverka och besluta i 
gemensamma angelägenheter. Ämbetsprincipen innebär att 
befogenheten att fatta för andra människor bindande beslut 
är en rättsligt reglerad fullmakt som medför att uppdragets 
innehavare kan ställas till ansvar. Befogenheten, kompe
tensen att besluta, är inte en rättighet utan en plikt.48

Det är visserligen logiskt möjligt att tänka sig en rättsstat 
utan demokrati (nämligen då den styrande eliten inte utsetts 
via allmän rösträtt), men demokrati kräver alltid ett ele
ment av rättsstat.49

Innebörden av den representativa demokratin, av det i 
val givna mandatet, är alltså inte entydig. Enligt emana- 
tionsläran är syftet med den representativa processen 
"spegla", "kanalisera" en folkvilja som "finns". Den repre
sentativa demokratin tolkad enligt ämbetsprincipen förut
sätter ingen hypotetisk "folkvilja". Demokratin förverkligas 
i den mån medborgarna förmår utkräva ansvar av de poli
tiska styresmännen.

De två skilda tolkningarna av innebörden i det politiska 
representationsförhållandet finns tydligt utvecklat även hos 
Maurice Hauriou, vars allmänna institutionsteori tidigare 
presenterats (kapitel 4). Folksuveräniteten, tanken att det är 
folket som åtnjuter styresmakten, kan, skriver Hauriou, 
tolkas på två olika sätt.50 Den ena tolkningen är att folket 
alltid innehaft makten, att makten därför utgår, emanerar, 
från folket och att de representativa organen i en demokrati 
följaktligen utövar sin makt efter en delegation från folket.

46. Graf Kielmansegg, 1985, s. 23.
47. Ibid., s. 22.
48. Ibid.
49. Att man idéhistoriskt sett kan skilja mellan debattörer som betonat 

folksuveräniteten och sådana som betonat rättssäkerhet är en sak. Att 
lägga denna observation till grund för ett analytiskt tvådimensionellt 
schema är emellertid inte berättigat; de två dimensionerna är inte 
logiskt oberoende. Jfr t.ex. W. Kägi, "Rechtsstaat und Demokratie”, 
(1953) 1973.

50. M. Hauriou, Precis de droit constitutionnel, 1929, s. 169; jfr även s. 
170.
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Hauriou kallar denna tanke för den revolutionära emana- 
tions- eller delegationsdoktrinen.51 Den andra tolkningen 
innebär att de styrande organen alltid består av en minori
tet. I och med demokratiseringen ställs dessa mer och mer 
under folklig kontroll, de "nationaliseras". De upphör där
för inte att vara autonoma organ; deras makt är inte delege
rad, överförd. Hauriou kallar denna tanke för den konstitu
tionella doktrinen om maktens nationalisering.52

Emanationsdoktrinen gör misstaget, skriver Hauriou, att 
anta att representationsförhållandet innebär att innehållet i 
folkets vilja överförs till representanterna. "De valda åtnju
ter väljarnas förtroende. Detta förutsätter ingalunda någon 
delegation av kompetens, inte ens något mandat".53 En av 
Haurious elever har ägnat en hel avhandling åt att kritisera 
den franska revolutionens representationsdoktrin.54 De 
teoretiska invändningarna mot doktrinen är att den juridis
ka konstruktionen inte är hållbar: det representatitiva 
"mandatet" kan inte sägas vara ett mandat i vedertagen 
mening; inte heller är det rimligt att personifiera den dele
gerande och den som mottar delegationen.55

Den av Hauriou försvarade tolkningen av den represen
tativa demokratin går ut på att förklara hur folket kommit 
att behärska sin styrelse.56 I Haurious historieskrivning

51. "C’est la doctrine révolutionnaire de rémanation ou de la delegation.” 
Ibid.

52. "C*est la doctrine constitutionelle de la nationalisation du pouvoir.” 
Ibid.

53. Ibid., s. 171.
54. E. Pujol, Ess ai critique sur l’idée de la delegation de la souveraineté, 

1911.
55. "En tant que construction juridique, nous 1’avons trouvée inintelligi- 

ble dans sa forme externe: un mandat qui ne présente aucun caractére 
du mandat; inintelligible dans sa substance: une delegation dans la- 
quelle on n’arrive pas à saisir les deux personnalités du déléguant et 
du délégué." Ibid., s. 115. Det kan tilläggas att en tysk rättsveten- 
skapsman tre årtionden senare formulerar denna synpunkt i mycket 
snarlika ordalag: "So nimmt die geschilderte Theorie eine Delegation 
an, bei der es am Deleganten, am Delegatar und am Gegenstande der 
Delegation fehlt". H. Triepel, Delegation und Mandat im öffentlichen 
Recht, 1942, s. 77. Det kan tilläggas att Triepel gör en åtskillnad mel
lan "delegation" och "mandat"; kritiken mot emanationsläran minskas 
emellertid inte härav.

56. "... comment la nation est devenue maïtresse de son gouvernement."
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finns det från början en maktkoncentration. Makten ligger 
emellertid inte samlad hos folket, utan hos den lilla sty
rande minoriteten. Makten utgår alltså inte från, utan går 
tvärtom till folket. Successivt "nationaliseras" de styrande 
institutionerna, de ställs under folklig kontroll. Även om 
Hauriou är rättsteoretiker får den juridiska sidan i utveck
lingen inte någon särskilt framträdande plats i skildringen 
av det historiska händelseförloppet. Den konstitutionella 
utvecklingen fullbordar visserligen "nationaliseringen", 
men det viktiga är förändringen i vanor, tänkesätt och 
seder.57 De politiska institutionerna kommer mer och mer 
att betraktas som varande under folkets och den allmänna 
opinionens kontroll.58 Det avgörande är folkets för
troende.59 Hauriou utför sin tankegång såväl i relationen 
mellan folket och den lagstiftande församlingen som mellan 
den lagstiftande och den verkställande makten. Deri verk
ställande makten bör vara kontrollerad, men däremot inte 
subaltern.60 Det parlamentariska styrelsesättet bygger på 
medel att kontrollera, men inte medel att dominera.61

Ansvarighet

Kontrasten mellan de två tolkningarna av den politiska 
representationsteorin, samt skillnaden mellan den mekanis
tiska och den mer komplexa tolkningen av maktbegreppet, 
kan åskådliggöras med hjälp av dubbelbetydelsen hos ordet 
"kontroll". I engelskan är "control" vanligen detsamma som 
styra, behärska, dominera; det är den direkt utövade mak
ten som det är fråga om. Men "kontroll" har också be
tydelsen av efterhandsgranskning. Härstamningen av

Hauriou, 1929, s. 174.
57. ”Sans doute, la nationalisation sera parachevée par la loi, mais elle 

aura été réalisée par les moeurs avant d’ètre consacréee par la loi. Elle 
sera un phénoméne coutumier.” Ibid., s. 176.

58. Ibid., s. 175.
59. Ibid., s. 181.
60. ”... il faut contrôler le pouvoir exécutif sans le subalterniser". Ibid., s. 

173.
61. Ibid., s. 172.
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franskans "contrôle" är "contre" och "rôle", det vill säga en 
"motsatt" "rulla", ett motregister, ett underlag för gransk
ning och verifikation.62 Även här är det fråga om en typ av 
maktrelation, men mera komplicerad än den direkta order- 
givningen, styrningen, befallningen. Förutsättningen för 
"kontroll" i den andra meningen är att det finns en relation 
mellan två organ, två parter, två aktörer; man behöver där
emot inte ens gå så långt som ett explicit uppdrags-, 
mandat- eller delegationsförhållande. För att kunna tala 
om kontroll måste det emellertid föreligga ett ansvar för 
den ena parten gentemot den andra. Graden av faktisk kon
troll blir därmed liktydig med möjligheterna att utkräva 
ansvar.63

Som andra centrala samhällsfilosofiska begrepp är även 
'ansvar’ mångtydigt. Begreppet kan preciseras i flera rikt
ningar. Juridiskt ansvar innebär att rättsliga påföljder kan 
ådömas av domstol.64 Moraliskt ansvar har definierats på 
olika sätt; enligt en uppfattning föreligger moraliskt ansvar 
om någon orsakat ett förhållande, under förutsättning att 
handlingen inte ägt rum under okunnighet eller tvång.65 
När det här i samband med kontroll talas om ansvar avses 
emellertid varken juridiskt eller moraliskt ansvar, utan 
ansvarighet. Att någon är ansvarig för en handling innebär 
att denne får ta konsekvenserna för utfallet: positiva sank
tioner om resultatet blir det önskade, negativa om utfallet 
är icke önskat. Naturligtvis kan det finnas en överensstäm
melse så till vida att den som orsakat händelsen också är den 
som uppbär ansvaret. Men som begreppet här definierats är 
denna koppling inte logiskt nödvändig. Makt och ansvar

62. Jfr D. Söderlind & O. Petersson, Svensk förvaltningspolitik, 1986, 
kap. 6 "Kontroll".

63. Jfr kap. 6 "Ruling as Accountability", i E. Spitz, 1984, s. 122 ff. Han- 
nah Pitkin urskiljer tvá representationsdoktriner: "authorization" och 
"accountability". Båda kritiseras för att vara "formalistiska", för att 
bortse från "själva representationshandlingen”. H.F. Pitkin, The 
Concept of Representation, 1967, s. 55 ff.

64. Se t.ex. C. Riberdahl, "De förtroendevaldas juridiska och politiska 
ansvar", 1979, s. 120.

65. D.F. Thompson, "Moral Responsibility of Public Officials", 1980, s. 
905. För en närmare utredning av begreppet moraliskt ansvarstagande 
kan hänvisas till en kommande avhandling av Mats Lundström, stats
vetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
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behöver inte sammanfalla.66 Denna innebörd av ansvarsbe- 
greppet ligger nära den intuitiva meningen i engelskans 
"accountability". Det är också den betydelse som är den 
centrala i begreppet "parlamentariskt ansvar". Karl Staaff 
skriver i Det demokratiska statsskicket:

"Vad betyder det, att en person har ansvar för den eller 
den åtgärden? Det betyder, att han om den anses olag
lig kan åtalas, samt om den icke anses olaglig men väl 
klandervärd ur en annan synpunkt, således oförnuftig 
eller bornerad eller partisk eller fanatisk, så är det han, 
som får uppbära det klander, som i sådant avseende 
göres gällande vare sig i pressen, i de omdömen man 
och man emellan, som bidraga till allmänna opinionen 
eller i en församling t.ex. ett parlament, och som, i 
händelse detsamma befinnes vara välgrundat, kan 
komma att sota därför med förlusten av sin plats."67

Det ligger nära till hands att dra den normativa slutsatsen 
att makt och ansvar bör sammanfalla. Staaff menar exem
pelvis, i anslutning till Gladstone, att "det är en viktig sak, 
att begreppen ansvar och makt korrespondera med varand
ra".68 Den nyss citerade definitionen av begreppet mora
liskt ansvar byggde också på ställningstagandet att makt bör 
åtföljas av ansvar. Från den empiriska undersökningens 
synpunkt är det emellertid en given fördel att inte förutsätta 
någon, vare sig normativ eller logisk, koppling mellan makt 
och ansvar. Hålls de två begreppen isär öppnas möjligheten 
att iaktta fall när makt skiljs från ansvar.

Den närmast till hands liggande hypotesen är att en 
beslutfattare eftersträvar makt men skyr det ansvar som 
medför negativa sanktioner. Ett exempel från engelsk poli
tik: I den s.k. Westland-affären kunde höga tjänstemän 
påverka opinionsbildningen genom att ge media informa
tion "off the record". En officiell utredning fann att syftet

66. M. Kochen & K.W. Deutsch, Decentralization, 1980, s. 193 ff. Förfat
tarna skiljer i själva verket mellan tre företeelser: makt, ansvar och 
auktoritet.

67. K. Staaff, Det demokratiska statsskicket, II, 1917, s. 170.
68. Ibid., s. 169.
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varit att vinna inflytande utan att behöva ta ansvar.69 Olika 
typer av organisationsförändringar, t.ex. decentraliserings - 
strävanden, kan tolkas som försök att bibehålla makt, 
medan ansvarigheten överlåts på andra. Men det finns ock
så fall där ledande politiker iklätt sig ansvar, trots att den 
faktiska makten över beslutet legat någon annanstans. Efter 
det misslyckade försöket att invadera Kuba 1961 skyllde 
president Kennedy privat på CIA, den militära ledningen 
och varje person som i förväg känt till aktionen. Men som 
officiell person var Kennedy orubblig: han tog på sig hela 
ansvaret och bemötte varje försök att frånhända honom 
ansvaret. Politiker söker genom att säga "Jag tar det fulla 
ansvaret" stärka sin ställning genom att ge allmänheten 
intrycket att någon har läget i sin hand, att den ledare som 
har det yttersta anvaret inte försöker smita undan.70

I stora komplexa organisationer med många inblandade 
personer kan det ibland vara svårt, för att inte säga omöj
ligt, att exakt identifiera hur stor makt respektive individ 
haft när det gäller att påverka ett visst beslut. Också här kan 
det bli fråga om en diskrepans mellan makt och ansvar. 
Under Vietnamkriget riktade sig en demonstration mot ett 
av Pentagons beslut. En tjänsteman trädde fram och påtog 
sig ansvaret, väl medveten om att beslutet växt fram utan 
att någon egentligen avsett det. Att en enskild tjänsteman 
fick klä skott var det pris som fick betalas för att ungdo
marnas tro på det administrativa systemet inte skulle rub
bas.

Om demokrati förstås som autonomi och det väsentliga 
elementet i autonomt beslutsfattande har att göra med med
lemmarnas möjligheter till kontroll av ledarna så är detta en 
första svårighet: makt och ansvar behöver inte sammanfal
la. Att utkräva ansvar, till exempel genom någon form av 
sanktion, av någon som inte haft något inflytande över 
beslutet kan ha sin betydelse som symbolpolitik och som 
avledande manöver, men uppfyller inte villkoren för en 
reell, effektiv kontroll.

För att ansvarsprincipen inte skall bli en tom formel

69. "The objective of unattributable disclosure of information is to seek 
influence without accepting responsibility." Cit. i The Guardian, 25/7 
1986, s. 14.

70. Thompson, 1980, s. 907.
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krävs effektiva metoder för att kunna få till stånd en reell 
kontroll. Uppdragsgivarna, medborgarna, medlemmarna 
styr inte själva, men skall genom olika institutionella ar
rangemang tillförsäkras en effektiv kontroll över det fåtal 
som styr. För att apostrofera den berömda maximen från 
kungamaktens Frankrike: "Il n’adminstre pas, ne gouverne 
pas, il règne". Att härska utan att styra. Under monarkin 
gällde uttalandet konungen; under demokratin kan det 
sägas gälla om folket.

Om demokrati ses som det av flertalet kontrollerade 
fåtalsstyret kan skilda politiskt-sociala fenomen bedömas 
från synpunkten i vilken mån de bidrar till ett effektivt 
ansvarsutkrävande. Opinionsbildning och de därmed sam
manhängande medborgerliga fri- och rättigheterna träder 
därmed i förgrunden. Utan en fri debatt och ett ständigt 
utbyte av information, från de representerade till represen
tanterna och vice versa, kan någon kontroll inte fungera.

Däremot blir kravet på politiskt deltagande inte absolut. 
Ett högt deltagande behöver inte i sig medföra ett effektivt 
ansvarsutkrävande.71 Lika lite som en hög deltagandenivå 
är någon garanti för en fungerande kontroll av de styrande 
kan ett demokratiskt styrelsesätt förverkligas under total 
tystnad och passivitet.72 För att kollektiva beslut skall kun
na betraktas som autonoma krävs att medborgarna besitter 
en grundläggande kunskap om systemets sätt att fungera 
och om politikens sakliga innebörd. Tillsammans med poli
tiskt självförtroende bildar kunskapen den allmänna kom
petens som krävs för att kunna handla, en beredskap att 
ingripa om man finner att den förda politiken tar en icke 
önskad riktning.73

71. Jfr Michael Walzers ironiska essä om det deltagardemokratiska ideal
samhället med sina ändlösa sammanträden. Socialismens främsta 
problem, skriver Walzer och citerar Oscar Wilde, är att den skulle ta 
för många kvällar. M. Walzer, "A Day in the Life of a Socialist Citi
zen", 1970.

72. Med en formulering av Jean Jaurès (1903): "Instituer la République, 
c’est proclamer que les citoyens des grandes nations mödernes, obligés 
de suffire par un travail constant aux nécessités de la vie privée et 
domestique, auront cependant assez de temps et liberté d’esprit pour 
s’occuper de la chose commune." Cit. i B. Barret-Kriegel, L’Etat et la 
démocratie, 1986, s. 14.

73. "Auch wenn ein demokratisches System nicht auf der dauerhaften 
politischen Aktivität aller Bürger aufgebaut werden kann, setzt es
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När demokratin skildrats som "responsible government" 
betonas inte sällan institutionernas betydelse. Hauriou näm
ner i ett sammanhang att det rör sig om "styrelse genom 
institution, snarare än styrelse genom människa",74 en 
parafras på konstitutionalismens huvudtanke "styrelse 
genom lag".75 Det rör sig här om den grundläggande tanke 
som gång på gång återkommer i denna bok, nämligen att 
genom institutioner, genom normer, söka kombinera frihet 
och ordning. Men dessa formuleringar blir lätt alltför idea
liserade. Ingen verksam institution kan tänkas utan socialt 
handlande människor.

Ansvarsutkrävandets problem är inte begränsat till poli
tiken. I viktiga avseenden finns det en likhet mellan till 
exempel relationen aktieägare-företagsledning och rela
tionen välj are-valda.76 Det bör här nämnas att inom de 
senare årens ekonomiska teoribildning har särskild 
uppmärksamhet ägnats åt förhållandet mellan "principal" 
(uppdragsgivare, huvudman) och "agent" (representant).77 
Även om syftet med uppdragsrelationen är att representan
ten skall maximera den representerades välfärd finns det 
goda skäl att anta att representanten även kommer att se till 
sitt eget intresse. Den ekonomiska "principal-agent"-teorin 
kan ses som ett försök att bedöma olika arrangemang för att 
övervaka och kontrollera representanten (t.ex. monitoring). 
Från skilda teoretiska utgångspunkter kommer den ekono-

doch voraus, daß die Bürger potentiell in der Lage sind, aus jeweils 
gegebenem Anlaß ihre Interessen aktiv zu vertreten, und es setzt fer- 
ner voraus, daß jedenfalls eine Minderheit auch zu längerfristigem und 
intensivem politischen Engagement bereit ist." F. Scharpf, 1975, s. 71 
f.

74. "[I]l y a gouvernment d’institutions plutôt que gouvernement 
d’hommes”, Hauriou, 1929, s. 75.

75. Om Kelsens statsteori som en tolkning av "maktens avpersonalisering 
och rationalisering", se t.ex. Vom Wesen und Wert der Demokratie, 
1929, s. 19. Jfr C. Roehrssen, "Die Kelsensche Auffassung vom Recht 
als ein Ausdruck der modernen sozio-politischen Struktur", 1986, s. 
235. Om institutionalisering som maktutövningens "objektivering", se 
P. Nerhot, "Rationalisme et Etat möderne", 1984, s. 14 ff.

76. Parallellen dras av exempelvis Hauriou, 1929, s. 175.
77. "We define an agency relationship as a contract under which one or 

more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to 
perform some service on their behalf which involves delegating some 
decision making authority to the agent." M.C. Jensen & W.H. Meck- 
ling, "Theory of the Firm", 1976, s. 308.
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miska teorin och institutionsanalysen därmed att uppmärk
samma samma principiella problem, nämligen hur den 
indirekta, den delegerade makten fungerar. De nämnda 
teorierna erbjuder instrument för real analys av ansvarsut- 
krävandets betingelser.



9. Teatern som metafor

Negar a är ett nyckelbegrepp för förståelsen av 1800-talets 
Bali. Det skulle kunna översättas med "stad", men också 
med "palats", "huvudstad", "stat" och "rike". Negara beteck
nar civilisation, stadens traditioner, högkulturen och dess 
politiska ordning. Motsatsen är desa: "landsbygd", "region", 
"by", "plats", ibland även "beroende" eller "styrt område"; 
desa betyder världen, bosättning, bönder, undersåtar, fol
ket.1 Mellan dessa två poler, negara och desa, utvecklades 
ett alldeles speciellt styrelsesätt, som antropologen Clifford 
Geertz har kallat "teaterstaten".

Den balinesiska staten kan knappast karaktäriseras som 
en tyranni; den erforderliga maktkoncentrationen sak
nades. Dess styrande förmåga var över huvud taget begrän
sad och halvhjärtad. Staten förverkligades i stället genom 
skådespel, ceremoni och massdrama. I denna teaterstat var 
kungen impressario, prästerna regissörer och bönderna 
samtidigt statister, scenarbetare och publik. Kolossala eld- 
begängelser, tempelinvigningar, pilgrimsfärder och blods- 
offer tog hundratals människor och väldiga rikedomar i 
anspråk. Detta ceremoniel var inte ett medel att uppnå ett 
politiskt mål; det var målet självt. Massritualerna var inte 
något knep för att stötta upp staten; de var staten själv. 
Pompan tjänade inte makten; makten tjänade pompan.2

Staten på Bali byggde på en doktrin som av Geertz kallas

1. C. Geertz, Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali, 
1980,3.4.

2. Ibid., s. 13.
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"centrum som förebild".3 Negara är på en gång ett mikro
kosmos av en högre gudomlig ordning, en avbildning av 
universum och den politiska ordningens förkroppsligande. 
Genom att skapa en modell, ett mönster, en felfri bild av 
civilisationen, skapade hovceremonierna en värld som inte 
bara återspeglade utan var samhällsordningen.4

Naturligtvis fanns det i 1800-talets Bali offentliga upp
gifter vid sidan av skådespelen. Förvaltningen av de kom
plicerade bevattningssystemen sköttes genom ett intrikat 
mönster av hierarkiska och vertikala organisationer, i vilka 
släktskapsrelationer spelade stor roll. Genom denna dubbla 
struktur, negara och desa, fanns det en grundläggande 
spänning mellan ett centrifugalt och ett centripetalt ele
ment. Vad som var stark centralisering i fråga om represen
tation var en enorm spridning institutionellt. Ju närmare 
man kom den "bildbildande" makten, desto mer tenderade 
man att avlägsna sig det maskineri som kontrollerade den.5 
Att systemet kunde hållas samman beror enligt Geertz just 
på att de makthavande bekräftade sin sociala ställning 
genom att ständigt proklamera den. Ceremonierna tjänade 
inte makten, de var makten.

Skildringen av teaterstaten på Bali är inte endast av 
intresse i sig, som en socialantropologisk studie av en främ
mande kultur. Geertz gör nämligen gällande att hans reso
nemang har allmän betydelse för studiet av politiken. Hans 
avslutningskapitel bär titeln "Bali och den politiska teorin". 
Exemplet negara fäster, menar Geertz, uppmärksamheten 
på statsmaktens symboliska dimensioner. Uppvisning, 
anblick och drama har en ordnande kraft. Olika slag av 
förekommande statsteorier — som analyserar staten i termer 
av territoriellt tvångsmonopol, den härskande klassens 
ombud, folkviljans representant eller ett forum för intres
sekompromiss — har haft svårt att tolka symbolernas bety
delse. De aspekter av auktoritet som inte kunnat analyseras 
i termer av befallning och åtlydnad har lagts åt sidan som 
något överflödigt, mystiskt, påhittat eller dekorativt. Sym
boler och status har kommit att betraktas som något artifi
ciellt, illusoriskt, som endast haft som "funktion" att under-

3. ”The doctrine of the exemplary center", ibid., s. 13.
4. Ibid.
5. Ibid., s. 132.
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lätta den härskandes "egentliga" maktutövning.6
Formuleringen "teaterstaten" är självfallet en metafor, en 

metafor om metaforer, ett begrepp för att försöka fånga 
metaforernas, bildernas, symbolernas betydelse i det poli
tiska livet.7 En del som kritiserat Geertz har just riktat in 
sig mot den ensidiga betoningen av politiken som teater. 
Den klassiska maktutövningen, despotin, undervärderas på 
bekostnad av politikens symbolkaraktär. En recensent 
menar att analysen förbiser politikens väsentliga element, 
nämligen samspelet mellan maktutövning och symboliska 
former.8 En annan kritiker av Geertz menar att metaforen 
"politiken som teater" har den begränsningen att den ger 
intrycket att politiken är förutbestämd, ett skrivet drama, 
en fix personuppsättning och en given uppsättning. Politi
kens teater är mycket mer flytande, har många fler möjlig
heter, är mer oförutsägbar. Metaforen om "politiken som 
kamp" förbiser å sin sida förekomsten av "koncept", men 
teatermetaforen lyckas inte fånga inslaget av förändring 
och variation.9

Kritikerna har i och för sig helt rätt. Bali var inte en tea
ter; dramat är ett förståelseinstrument, ett sätt att förstå en 
komplicerad institution. Geertz avslutande kommentarer är 
ändå av stort allmänt intresse, nämligen som kritik av en 
etablerad begreppsbildning.

Som Quentin Skinner påpekat i en anmälan av Geertz 
bok är de termer i vilka vi vanligen talar om politisk makt

6. Ibid., s. 122.
7. Geertz är heller inte ensam om sin bild. Se t.ex. F. Mount, The Theatre 

of Politics, 1972; I. Karlsson & A. Ruth, Samhället som teater, 1984. Om 
"mediadramaturgi", se G. Hernes, "Media: Struktur, vridning, drama", 
1984, s. 48 ff. En litteraturöversikt över "dramatistiska” infallsvinklar 
inom sociologi och statskunskap ges i D. Nimmo, Populär Images of 
Politics, 1974,8. 174 f.

8. "Social relations in general and power relations specifically are created 
through and upheld by symbolic forms and actions and these in their 
turn are influenced and recreated by the actual execution of power. It is 
thus the totality and togetherness of these two aspects of statehood 
which we must investigate to be able to understand the social institu
tions and politics of the negara”. S. Cederroth, rec. av Geertz, Negara, 
1983,8.206.

9. G. McCracken, "The Pre-Coronation Passage of Elisabeth I: Political 
Theatre or the Rehearsal of Politics?", s. 58 f. McCracken föreslår i 
stället metaforen repetition, "a rehearsal of rules".
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starkt metaforiska. Den vanligaste metaforerna ("the body 
politic", "the ship of the State") understödjer idén om politi
ken som dominans, underordning, kraftutövning och 
befäl.10 Geertz erbjuder ett alternativt sätt att förstå vad 
makt och politik handlar om. Genom att skildra ett politiskt 
system som helt går upp i det rituella bevarandet av status 
och olikhet påvisar Geertz att innehavet av den högsta 
makten inte behöver vara förknippad med förmågan att 
utöva tvång eller att få människor att handla tvärtemot 
deras egna intressen.11 Ritualer behöver inte vara maktens 
förklädnad; de kanske spelar en helt annan och mycket mer 
betydelsefull roll.12

Geertz observationer är av stor relevans för två problem i 
studiet av symboler och opinionsbildning. Det ena handlar 
om förhållandet mellan makt och sken, det andra om medi
as makt.

Ett vanligt sätt att analysera förhållandet mellan makt 
och symboler är att betrakta symboler som sken, vanföre
ställningar, myter. Ett klassiskt exempel är Bagehots analys 
av den engelska konstitutionen. De engelska institutionerna 
kan, säger Bagehot, indelas i två klasser. De verksamma 
delarna är de som beskriver statsskickets faktiska funk
tionssätt. Dessa delar är tämligen enkla och moderna; det 
centrala är sammansmältningen mellan den lagstiftande och 
den verkställande statsmakten, vilken yttrar sig i kabinet
tets centrala ställning. Den andra, mer omfattande, delen av 
konstitutionen är äldre, historisk, komplex, upphöjd och 
teatralisk. Dessa "värdiga delar", "the dignified parts", har 
som uppgift att uppamma och vidmakthålla befolkningens 
vördnad ("excite and preserve the reverence of the popula- 
tion"). Kungahuset och hovet hade, när Bagehot formulera
de sina observationer, i allt väsentligt förlorat sin politiska 
makt. Ändå hade monarkin fortfarande en mycket stor 
betydelse; Bagehot bemöter bestämt tanken att det skulle 
vara tillräckligt att konstitutionen bestod av de få "verk
samma" delarna. Varje konstitution, hävdar Bagehot, måste 
fylla två syften: första vinna auktoritet, sedan använda auk
toritet. Den måste först vinna mänsklighetens lojalitet och

10. Q. Skinner, "The World as a St age", 1981, s. 36.
11. Ibid.
12. Ibid., s. 37.
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förtroende, sedan utnyttja denna tro och huldhet i det sty
rande arbetet. De stora massorna har inte det förstånd som 
krävs för att förstå hur styrelsearbetet faktiskt fungerar.13 
Det som lättast framkallar vördnad är de teatraliska ele
menten.14

Om man accepterar Bagehots beskrivning av 1800-talets 
England skulle man kunna dra två slutsatser. Den ena är att 
politikens symboler, de teatraliska elementen, blott är sken, 
ägnade att dölja de verkligt betydelsefulla handlingar som 
äger rum bakom kulisserna. Den andra slutsatsen skulle 
vara att de teatrala symbolerna är tidsbundna. Med stigande 
folkbildning och ökad medborgarkompetens skulle det sto
ra folkflertalet undan för undan nå inblick i maktens verk
liga gärningar; scenbilderna skulle blekna och skådespelet 
genomskådas.

Åtskillnaden mellan makt och sken är eggande i det 
avseendet att den lockar till att "avslöja", till att lyfta bort 
skenets falska slöja och låta den osminkade verkligheten 
framstå för världen. Men motsatsparet makt-sken är vilse
ledande så till vida att det ger intrycket att "den verkliga 
makten" kan beskrivas "såsom den är"; egentligen en variant 
av den kunskapsteoretiska naturalismen. Vad Geertz fäst 
uppmärksamheten på är att även "den verkliga makten" kan 
bestå av symboler och drama.

Det andra problemet som Geertz aktualiserar handlar om 
den kanske allra vanligaste modellen för att analysera opi
nionsbildning. Masskommunikation tolkas med hjälp av en 
modell bestående av tre element: sändare, media och motta
gare. Åter gäller det att vara på sin vakt mot reifiering av 
begrepp. Termen "media", liksom synonymen "kanaler", 
kan vara vilseledande, som om tecken, meddelanden för-

13. Det stora flertalet är, säger Bagehot, "narrow-minded, unintelligent, 
incurious".

14. "That which is mystic in its claims; that which is occult in its mode of 
action; that which is brilliant to the eye; that which is seen vividly for 
a moment, and then is seen no more; that which is hidden and unhid- 
den; that which is specious, and yet interesting, palpable in its seem- 
ing, and yet professing to be more palpable in its results; this, how- 
sooever its form may change, or however we may define it or describe 
it, is the sort of thing — the only sort — which yet comes home to the 
mass of men." W. Bagehot, The English Constitution, (1867) 1963, s. 
61 ff (cit.s.64).
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medlas som i en rörpostanläggning. Den mekanistiska tolk
ning som ligger nära har inom masskommunikationsforsk- 
ningen sedan länge befunnits vara otillräcklig. Bilden av 
"de allsmäktiga massmedierna" formades av en teori om 
påverkansprocesser, som bl.a. benämnts "injektionsnålsmo- 
dellen" och "the magic bullet theory".15 Teorin om de alls
mäktiga massmedierna består av tre delar: stimulifaktorer
na (mediainnhållet) intar den centrala platsen i påverkans- 
processen; individerna antas reagera på likartat sätt; 
påverkan antas ske direkt och omedelbart.16 Modellen 
innehåller en "maktkälla" (opinionsbildaren), som utsänder 
meddelanden (händelser), vilka träffar de atomiserade 
individerna. Den säger emellertid ingenting om "vad som 
händer däremellan".17 Förmedlingen uppfattas som oprob
lematisk. I detta avseende är "injektionsnålsmodellen" iden
tisk med "biljardstötsteorin", det vill säga en enklare variant 
av den mekanistiska konceptionen av maktutövning.

Geertz analys anvisar en alternativ möjlighet att betrakta 
opinionsbildning. Dramat som metafor kan ses som ett sätt 
att tolka mönster av tecken, samband mellan symboler. 
Maktens dramaturgi blir därmed en skildring av det vid en 
given tidpunkt förhärskande sättet att förstå och uppfatta 
politik. Om man så vill kan man införa termer som "domi
nerande ideologi",18 "politisk kultur", "policy style",19 "poli
tiska myter"20 eller "hegemoni".21 Det handlar om maktens 
symboler och symbolernas makt. Som Lasswell formulerat 
"maktens allmänna lag": "När människor söker makt, hand
lar de efter sina förväntningar om hur makt maximeras. 
Därför påverkar symboler (ord och bilder) makten i den 
mån de påverkar förväntningarna om makt".22

Symboler är inte något passivt förmedlande utan är aktivt

15. För en översikt över denna forskningsinriktning, se t.ex. K. Asp, Mäk
tiga massmedier, 1986, s. 32 ff.

16. Ibid., s. 32 f.
17. Ibid., s. 35.
18. Om möjligheten att förena ideologianalys med kravet på metodologisk 

individualism, se R. Boudon, L’idéologie, 1986
19. Se t.ex. J. Richardson, red., Policy Styles in Western Europé, 1982.
20. H.D. Lasswell, ”The Language of Power”, 1949.
21. Om Gramscis hegemonibegrepp som ett instrument för att analysera 

ideologi och makt, se R. Heeger, Ideologie und Macht, 1975.
22. ”[S]ymbols (words and images) affect power as they affect expecta- 

tions of power". Lasswell, 1949, s. 19.
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skapade och skapande. Samhälleliga institutioner, betrak
tade som normsystem, måste ständigt återskapas i hand
lingar och i språk.

Det som behövs är, som Geertz anmärker, kanske mindre 
en maktens mekanik än en maktens poetik.23

23. Geertz, s. 123.





10. Drömmen om det 
automatiska samhället

Emellanåt möter man påpekandet att det finns en växande 
klyfta mellan teknikens landvinningar och samhällenas 
utveckling. De tekniska nydaningarna har i en häpnads
väckande takt givit mänskligheten oanade möjligheter att 
behärska naturen. Men när det gäller samhällenas organise
ring tycks framsteget gjort halt. Krig, korruption, skanda
ler och evigt split tycks känneteckna samhällenas styrelse.1

Naturligtvis kan det resas invändningar mot denna bild. 
Den tekniska utvecklingen kan också beskrivas från dess 
baksida, de negativa konsekvenserna för människa och mil
jö. Likaså kan man skildra förändringarna i samhällenas 
organisering som ett successivt upptäckande av nya sociala 
tekniker.2 Det hindrar emellertid inte att den allmänna bil
den troligen är just den att samhällena i jämförelse med

1. Tanken är ingalunda ny. James Madison, för att ta ett enda exempel, 
kontrasterar, i samband med tillblivelsen av den amerikanska konstitu
tionen 1787, å ena sidan den politiska kunskapens bräcklighet och å 
andra sidan den perfekta kunskapen om naturen: "When we pass from 
the works of nature, in which all the delineations are perfectly accurate, 
and appear to be otherwise only from the imperfection of the eye which 
surveys them, to the institutions of man, in which the obscurity arises as 
well from the object itself as from the organ by which it is contemplat- 
ed, we must perceive the necessity of moderating still further our 
expectations and hopes from the efforts of human sagacity." Cit. i J.A. 
Robinson, "Newtonianism and the Constitution", 1957, s. 265.

2. ’’[T]he number of alternative [politico-economic] techniques is con- 
stantly growing by discovery, invention, and innovation". R.A. Dahl & 
C.E. Lindblom, Politics, Economics and Welfare, (1953) 1976, s. 6.
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tekniken undan för undan halkat efter. Samhällsvetenska
perna befinner sig ännu i väntan pä Newton.

Det är därför föga förvånande àtt teorier om samhället 
haft som antingen uttalat eller outsagt mål att konstruera 
den perfekta mekanismen, den ideala organisation som 
slutligt lämnar de skröpliga, ofullkomliga samhällenas epok 
bakom sig. Drömmen har varit att finna formeln för det 
automatiska samhället.

I den europeiska kulturhistorien är det två typer av 
mekaniska automater som haft särskild betydelse som 
modeller för samhällets organisation. Den ena är urverket, 
den andra är det självreglerande systemet. Den tysk
amerikanske teknikhistorikern Otto Mayr har skildrat hur 
dessa metaforer under renässansen och århundradena där
efter vinner insteg i samhällsfilosofiskt tänkande. Mayr 
söker också förklara varför urverket som tankemodell fick 
större genomslag på kontinenten än i England.3

Urverkets metaforer har, enligt Mayr, ett antal gemen
samma element. De framhäver kvaliteter såsom regelbun
denhet, ordning och harmoni. De ser klockan som en proto
typ för världen, såväl för dess tillblivelse som dess normala 
funktionssätt. Genom att betona den fysiska världens 
mekaniska karaktär misskrediterades magiskt och metafy
siskt tänkande; betoningen ligger på rationalitet och för 
förnuftet åtkomliga kausalsamband. Urverket blir en fysisk 
illustration till det dittills amorfa begreppet system, det vill 
säga en sammanhängande mångfald av dynamiskt samver
kande delar. Klockans metafor ger uttryck för en deter
ministisk världsåskådning.4

Mayr gör vidare gällande att urverkets metafor lämpade 
sig särskilt väl som en modell för den absoluta kungamak
tens samhälle. Hela systemet är organiserat kring en enda 
central kraftkälla. Systemets olika delar står i direkt förbin
delse med centrum, som kan vara Gud, solen, konungen 
eller hjärnan. Urverket kan utan tvivel ses som en hierarki, 
men en annan sådan än den medeltida pyramidens många

3. O. Mayr, Authority, Liberty, and Automatic Machinery in Early
Modern Europé, 1986. Sambandet mellan nationell hemvist och val av 
metafor är emellertid inte fullständigt. Mayr har svårigheter att inord
na såväl Hobbes som Montesquieu i sitt schema.

4. Ibid., s. 119. Jfr även ovan kapitel 2.
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avsatser. Urverkets rangordning består av endast två nivåer: 
kraftcentrum och de verksamma, underordnade elementen. 
Någon dialog mellan nivåerna är inte möjlig; all kommuni
kation är enkelriktad, i riktning ut från centrum.5

Det engelska mottagandet av urverkets tankemodell blev 
mer kallsinnigt. Själva ordet "mekanisk" fick en negativ 
klang. I språkbruket uppstod en motsättning mellan 
"mechanic" and "liberal".6 Det deterministiska urverket 
ansågs inte vara förenligt med kravet på frihet. Under det 
engelska 1600- och 1700-talet sökte man sig andra vägar 
för att finna en förening av frihet och ordning.

Själva tanken på skilda, varandra balanserande element i 
samhället är mycket gammal. Under 1600-talet fick idén 
nytt liv genom den newtonska fysikens genombrott. Det 
blev naturligt att tänka i termer av verkande och motver
kande krafter. Men fortfarande fanns en grundläggande 
svårighet, nämligen att säkerställa den mekanism som hade 
att tillse att balansen och jämvikten i systemet upprätthölls. 
Det var först i början av 1700-talet som tanken på automa
tisk jämvikt slog igenom.7 Hos Adam Smith förenades tan
ken på jämvikt med idén om egenintresset. Strävan efter att 
uppfylla det egna intresset är den energikälla som driver det 
självreglerande systemet. Marknadens signaler, den osynli
ga handen, är den inbyggda mekanism som gör att systemet 
blir självreglerande.8 Ju färre störande ingrepp i systemet, 
desto bättre. På motsvarande sätt innebär ett konstitutio
nellt styrelsesätt att systemet vidmakthåller sin egen jäm
vikt med hjälp av institutionella mekanismer.9 Ett självreg
lerande system är ett system i dynamisk jämvikt, en metod 
för att skapa ordning, bilda enhet i mångfald, "a concord of 
discords".10

Det för Otto Mayr centrala problemet, nämligen sam
bandet mellan allmän kulturmiljö och anammandet av en 
speciell teknologi, är i detta sammanhang av underordnad 
betydelse. Det väsentliga är att man kan urskilja två slags

5. Ibid., s. 117 f.
6. Ibid., s. 125.
7. Ibid., s. 155 f.
8. Ibid., s. 175.
9. Ibid., s.163.
10. Ibid., s. 185. Citatet fràn William Penn.
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tekniska metaforer, klockan och det självreglerande sys
temet, och att dessa trots sina olikheter har det gemensamt 
att de båda utgör försök att finna en modell för det automa
tiska, det självgående samhället. Det finns i samhällsteori
ernas historia åtskilliga varianter av dessa tankemönster.

Urverket har ofta blivit sinnebilden för det determinis
tiska, orsaksmässigt lagbundna händelseförloppet. Tanken 
att samhällenas utveckling är styrd av lika obönhörliga 
naturlagar som den fysiska verkligheten löper som ett tema 
genom flera århundraden av europeisk idéhistoria. Inte säl
lan förenas tanken med en samtidspolitisk ideologi. Man 
skulle i förstone tro att den sociala determinismen alltid 
skulle vara förknippad med en konservativ tankeriktning; 
de sociala naturlagarna skulle kunna vara ytterligare ett 
argument för det bestående samhället.

Men föreställningen om det lagbundna samhället har 
minst lika ofta haft en radikal tendens. Per Nyström har i en 
uppsats påpekat att 1700-talets fysiokratism uttryckligen 
såg sig som en fortsättning på Newtons och naturforskarnas 
väg och nu ansåg sig ha upptäckt de för samhällena och 
ekonomin grundläggande lagarna:

"Den uppfattade samhället som en totalitet och som en 
del av den totala naturen. Människorna ingick i denna 
som fysiska enheter och som bärare av naturkrafter: 
drifterna, passionerna. Liksom i hela den övriga natu
ren var principen för dessa krafter harmoni och ord
ning. De regler, som normerade samverkan och sam
stämmighet mellan de mänskliga enheterna, var därför 
fysiskt lagbundna, var naturlagar, trots att de i män
niskornas medvetande framträdde som moraliska 
kategorier, som rättigheter och skyldigheter av olika 
slag. ... Någon principiell motsättning mellan männis
kan och naturen, mellan ande och materia fanns inte. 
Allt var naturprocesser, underkastade naturlagarna: 
människornas kunskapsakter lika väl som deras moral
föreställningar. Och alla dessa processer var delar av 
naturens stora rörelse eller process."11

11. P. Nyström, ”Thomas Thorilds lära om harmonin och dess idéhistoris
ka bakgrund” (1939), i Historieskrivningens dilemma och andra stu
dier, 1974, s. 180.
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Naturen framstod som tillvarons goda sida, skriver 
Nyström, det bestående privilegiesamhället som den onda: 
"Den ena harmonisk och slösande, de andra motsättnings- 
fylld och girig." Så blev insikten om samhällets objektiva 
lagar till en upprörd anklagelse mot det rådande styrelsesätt 
som bröt mot dessa lagar:

"Varje skildring av naturens harmoni utgjorde i sig en 
kritik av samhällets disharmoni. Så grep oppositionen 
lidelsefullt efter den nya värld, som vetenskapsmän
nen upptäckt och som i sig var en sedelärande bild för 
det ofullkomliga samhälle, vars tryck den kände och 
som den hatade. Naturforskningen blev i sig själv en 
mot privilegiesamhället destruktiv kraft, då den 
klargjorde att tillvarons grund var harmoni och ord
ning."12

Per Nyström påpekar att denna tankelinje mot 
1700-talets slut även vann anklang i Sverige. Det var inte 
minst hos Thomas Thorild som idén om samhällets lagbun
denhet fick ett hängivet, för att inte säga exalterat, uttryck. 
Det mänskliga livet var styrt av naturkrafter, vilka det var 
filosofens, upplysningsmannens, sak att upptäcka. Naturen 
var kraft och harmoni.

"Alt hvartill en grund i naturen, i tingens väsende och 
egenskaper, i reglerna för deras bestånd och sällhet, 
kan angifvas, är en naturlig lag: hvartill ikke, en 
naturlig dårhet — et Tyranni eller et vanvett! därföre 
gifvas här ikke andra än naturliga lagar, därföre är den 
sorgfälliga skillnaden mellan Naturs- och samhälls- 
rätten en halfhet i Lärarens förstånd, därföre äro alla 
de borgerliga lagar som ikke grunda sig i Naturen, i 
dess eviga regler för ve och väl, mer eller mindre 
ursinnigheter. Af sådana lagar hvimla likväl alla Sam- 
hällsrätter: och de uphöra ikke förr än filosofer, Natu
rens Kännare och Lärare, hinna sprida uplysningen."13

12. Ibid., s. 173.
13. T. Thorild, "Uplysningar till Zopfen" (1781), i Samlade skrifter, I, s. 

410.



170

Med denna utgångspunkt är det följdriktigt att det "i 
naturen ikke ges eller kan gifvas någon frihet eller egentelig 
villkorlighet".14 Att tänka rätt blir större än att tänka fritt.

Det intressanta är att Per Nyström inte stannar vid kon
staterandet av ett idéhistoriskt faktum. I en efterskrift till 
samlingsvolymen Historieskrivningens dilemma skildrar 
Nyström sin egen syn på historievetenskapens grunder på 
ett sätt som ger ett tydligt igenkännbart eko av 1700-talets 
fanfarer om att samhällets naturlagar var i färd att upp
täckas. Nyström säger sig som historiker ha velat "komma 
vidare förbi nykantiaherna och Weber".15 Weber var, menar 
Nyström, "på jakt efter alla ’lagbundenheter’ som man trott 
sig kunna konstatera i det samhälleliga skeendet och 
hävdade att det här var fråga om tankekonstruktioner, 
modeller, som vi behövde för att ordna upp vårt vetande".16 
Som ett alternativ till denna Webers metodlära finner 
Nyström ett arbete av Otto Neurath,17 en av filosoferna i 
mellankrigstidens Wienkrets, som hade "ett synsätt som låg i 
linje med mitt".18

Vad som förenar Nyström och Neurath är uppfattningen 
om en enhetsvetenskap; försöken att dra en gräns mellan 
naturvetenskap och humaniora betraktas som metafysik. 
Vetenskapens metod, refererar Nyström instämmande, var 
i grund en och odelad, nämligen att göra utsagor om lag
mässiga förhållanden mellan empiriska fakta.19 Neurath 
använder samlingsbeteckningen "real vetenskap". Vill man 
betona, fortsätter Neurath, att på detta sätt allting egentli
gen är fysik kan man också tala om "fysikalism".20 Uppgif
ten är närmare bestämt att utforma en sociologi på materia
listisk bas, en empirisk sociologi.21 För fysikalismen finns 
inga "motiv", inget "jag", ingen "personlighet" utöver vad

14. Ibid., s. 412.
15. Nyström, s. 260.
16. Ibid., s. 259.
17. O. Neurath, Empirische Soziologie, 1931.
18. Nyström, s 267. Det skall påpekas att Nyström hos Neurath även fin

ner "vissa icke avklarade motsägelser mellan positivistiska tankeele
ment och marxistiska".

19. Ibid., s. 263.
20. Neurath, s. 2.
21. Ibid., s. 3.
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som kan formuleras i termer av tid och rum.22 Alla element 
"ligger i ett och samma plan, är förbundna med varandra 
som delar i en verkstad som levererar maskindelar. För 
fysikalismen finns inget ’djup’, allt är ’yta’,... likgiltigt om 
det rör sig om planetbanor, berg, djur, människor eller sta
ter."23 Enhetsvetenskapen uttrycker logiskt överensstäm
mande lagar, det vill säga "Formulierungen von Ordnung". 
Det finns inte längre plats för subjektivism och magi.24 
Även Nyström tar fasta på den "antimetafysiska" tendensen:

'”Inlevelse’ är ingen vetenskaplig metod lika litet som 
ett besynnerligt 'förstående’. ... Alla dessa strävanden 
går ut på att ge människan en särställning. Sociologin 
behandlar inte människan annorlunda än andra real- 
vetenskaper behandlar djuren, växterna och stenarna. 
Den känner blott en lära om 'beteendet’ i vidaste 
bemärkelse."25

Sociologin är en vetenskap för statsmän och organisatörer, 
för "samhällstekniker", precis på samma sätt som teknologin 
är en vetenskap för ingenjörer ("maskintekniker") och bio
login en vetenskap för läkare ("livstekniker").26

Kännetecknande för Neuraths "fysikalism" är att basera 
den empiriska sociologin på marxistisk grund. Samhällets 
reala element är kampen mellan klasserna. Man kan bäst 
förutsäga ett lands öde om man ger en klassanalys. Progno
ser bör byggas på organisation, produktionsförhållanden 
och klasser. "Då kan man fråga sig: om man i grova drag kan 
förutsäga förändringarna i samhälls- och produktionsord
ningen, vilka förändringar framträder då i enskildheter, i 
religion, konstformer, lagar, förvaltning, rättsskipning 
osv.?"27 Den fysikalistiska sociologins grund är för både 
Neurath och Nyström den materialistiska historieuppfatt
ningen.

Programmet för den fysikalistiska sociologin kan ses som

22. Ibid., s. 11.
23. Ibid., s. 13.
24. Ibid., 8.17,144.
25. Nyström, s. 266.
26. Neurath, s. 17.
27. Nyström s. 267.
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en variant på temat om det automatiska samhället. Om bara 
vetenskapen kan finna historiens utvecklingslagar ges 
förutsättningen för att inrätta samhället i enlighet med 
naturlagarna. Denna glödande tro på vetenskapens möjlig
het är inte annat än en variant av utopiskt tänkande. Med 
det vetenskapliga framsteget följer samhällenas fullbordan.

Tanken på det framtida lyckotillståndet är mycket gam
mal. Under 1800-talet förändrades den allmänna fram
stegstanken emellertid i några betydelsefulla avseenden. 
Daniel Tarschys har pekat på tre nya drag i eskatologin. För 
det första ägde det rum en sekularisering. I den religiösa 
föreställningen om det kommande paradiset inträngde 
undan för undan världsliga element. För det andra inträdde 
en kollektivisering. Medan frälsningen tidigare varit en sak 
för den enskilda människan blev den nu en hela samhällets 
angelägenhet. Det tredje nya draget var framstegstankens 
politisering. Marschen fram emot mänsklighetens slutmål 
gick inte längre att skilja från den världsliga makten; de 
politiska institutionerna sågs antingen som ett instrument 
eller som ett hinder för utvecklingen.28 Eskatologins poli
tisering blev också en politikens eskatalogisering.29 Tron på 
en ständig förbättring var den gjutform i vilken många teo
rier stöptes. Utopin var inom räckhåll.30

Det slag av deterministisk teoribildning som här presen
terats kan ses som en variant av historicism. Härmed avses, 
med Poppers ord, sådana samhällsteorier som har historisk 
prediktion som främsta mål och som antar att detta mål kan 
nås genom att upptäcka den "rytm" eller de "mönster", de 
"lagar" eller "trender" som ligger bakom historiens utveck
ling.31

Drömmen om det automatiska samhället har sålunda ytt-

28. D. Tarschys, Beyond the State, 1971, s. 4.
29. Ibid., s. 5.
30. Ibid., s. 12 f. Det är intressant att notera att den polska sociologin, 

under inflytande av de aktuella samhällsförändringarna, förändrats i 
riktning mot ökad öppenhet: ”The group of theories t hat emerged in 
the late 1970s perceives development as less automatic." B.A. Misztal 
& B. Misztal, ”Images of Barriers to Social Development in Polish 
Sociological Thought”, 1985, s. 584.

31. K.R. Popper, The Poverty of Historicism, 1961, s. 3. Popper behandlar 
såväl ”pro-naturalistiska" (som tar naturvetenskapen som förebild) 
som "anti-naturalistiska” versioner av historicism.
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rat sig i vetenskapens jakt på samhällets eviga rörelselagar, 
de "verkliga krafter" som styr historien. Det är denna tanke 
som redan tidigt kom att fångas med hjälp av urverkets 
metafor. Den andra modellen för det automatiska maskine
riet är det självreglerande systemet. Som redan nämnt kom 
tanken tidigt till uttryck i de ekonomiska teorierna om den 
osynliga handen. Men tankefiguren med de balanserande 
krafterna har även haft en betydelsefull roll i statsveten
skaplig, särskilt anglosaxisk teoribildning.

Den teori som här avses, pluralismen, kan ses som ett 
försök till lösning av ett av de stora problemen inom 
modern politisk filosofi. Äldre politisk teori handlade om 
förhållandet mellan å ena sidan delarna, individerna, och å 
andra sidan helheten, det gemensamma. Vad som kompli
cerade de statsteoretiska ritningarna var förekomsten av 
oberoende organisationer. Till skillnad från feodalism och 
medeltida skråväsende kunde det moderna organisations
väsendet inte inordnas i någon fix pyramid, i någon given 
hierarkisk struktur. Intresseorganisationerna utgjorde 
grupperingar av en annan karaktär, kollektiva särintressen 
som flöt omkring någonstans "mellan" individ och stat. Det 
fundamentala dilemmat i den pluralistiska demokratin är, 
enligt Robert Dahl, att organisationer samtidigt bör åtnjuta 
autonomi och vara föremål för kontroll.32

Den pluralistiska teorin kan också ses som ett inlägg i 
debatten om förhållandet mellan majoritet och minoritet, 
om faran för majoritetsförtryck. I ett inflytelserikt arbete 
hävdar Dahl att frågan egentligen är fel ställd. Det är oftast 
en myt att majoriteten härskar; i själva verket är det mino
riteter som styr. Det är därför oegentligt att tala om majori
tetsförtryck, eftersom det nästan aldrig är aktuellt med 
majoritetsstyre över huvud taget. I stället för att skilja mel
lan majoritetsstyre och minoritetsstyre borde man, menar 
Dahl, hellre jämföra styre av en minoritet och styre av flera 
minoriteter.33 Det som gör USA till en demokrati, en "poly- 
arki", är att alla minoritetsintressen kan göra sig gällande.34

32. R.A. Dahl, Dilemmas of Pluralist Democracy, 1982, s. 1.
33. R.A. Dahl, A Preface to Democratic Theory, 1956, s. 133.
34. ”A central guiding thread of American constitutional development has 

been the evolution of a system in which all the active and legitimate 
groups of the population can make themselves heard at some crucial



174

Orsaken till att inte en enda minoritet utkristalliserar sig är 
att varje organiserat intresse finner ett balanserande motin- 
tresse. De politiska besluten framträder som resultat av 
konkurrens och kompromiss. Pluralismen är ett exempel på 
en konsensusteori.35 Den bärande tanken i pluralismen är 
densamma som i teorin om den perfekta marknaden: den 
mest effektiva lösningen framträder som resultat av ett 
självreglerande system, bestående av verkande och motver
kande krafter. Pluralismen är bara ytterligare en variant på 
drömmen om det automatiska samhället.36

Tanken på balans och jämvikt har alltjämt stor livskraft, 
inte minst i föreställningarna om ett dynamiskt, självregle
rande system. Den moderna systemteorin lånar ofta sitt 
bildspråk från kommunikationsteknologi och databehand
ling. Ett av de tidigaste försöken att utforma en teori om 
samhället på grundval av informationssystemets metafor 
gjordes av Norbert Wiener. Hans val term, cybernetik, 
hämtades från grekiskans ord för styra, reglera (kubernetes, 
styresman).37 Wiener kritiserar de äldre maskinerna, i syn
nerhet de första automaterna, för att de fungerade på sam
ma sätt som urverk. De är förutbestämda, "blinda, döva och 
stumma och kan inte på minsta sätt avvika från det upp
gjorda mönstret": "Men moderna automater som den kon
trollerade missilen, den automatiska dörröppnaren, zonrö
ret, kontrollanordningarna i en kemisk fabrik och hela den 
övriga moderna rustkammaren av automatiska maskiner 
med användning inom de militära och industriella område-

stage in the process of decision", ibid., s. 137. Inte särskilt överras
kande har detta empiriska påstående väckt kritik; Dahl har med rätta 
anklagats för att underskatta den sociala skevheten i förmågan att 
organisatoriskt hävda sina intressen. Dahl har senare värjt sig mot 
påståendet att att han hävdat att alla grupper har likartad organisa- 
tionskapacitet; uttalandet 1956 anses som ”oprecist" och "skulle for
mulerats mer försiktigt i dag". Dahl, 1982, s. 207 ff.

35. För en översikt över debatten om pluralismen som statsvetenskaplig 
teori, se G.D. G arson, Group Theories of Politics, 1978.

36. "The corrupting element [of pluralism] was the myth of the automatic 
society granted us by an all-encompassing, ideally self-correcting, 
providentially automatic political process. This can hardly be more 
serviceable than the nineteenth-century liberal (now conservative) 
myth of the automatic society granted us by the total social equilibri- 
um of freely contracting individuals in the market place." T. Lowi, 
The End of Liberalism, 1979, s. 40 f.

37. N. Wiener, Materia, maskiner, människor, (1951) 1964, s. 14.
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na, har sinnesorgan, det vill säga receptorer för meddelan
den, som kommer utifrån."38 Den moderna maskinen är en 
som både påverkas av och påverkar sin omgivning. Data
maskinen framträder hos Wiener som sinnebilden för den 
nya typen av automat. De centrala elementen är ingångsdata 
(input), resultat (output), minne, program och, inte minst, 
återföring (feedback). "Min tes", sammanfattar Wiener, "är 
att den levande varelsens funktionssätt och en del av de nya 
kommunikationsmaskinernas funktionssätt är fullkomligt 
likartade i sina försök att kontrollera entropi genom åter
föring." Men datamaskinen blir en modell inte bara för 
människan utan också för hela samhället: "Ty precis som 
individens reaktioner kan betraktas ur denna synvinkel 
borde även själva samhällets organiska reaktioner ses på 
samma sätt."39 Cybernetiken blir ett försök att bringa ord
ning ur kaos, den "strävar mot att hålla tillbaka naturens 
nedbrytande tendens genom att anpassa dess delar för olika 
ändamål".40

Inom statsvetenskapen förekommer systemteorin i flera 
varianter. Den mest berömda tolkningen av politiken som 
system har gjorts av David Easton. Hos Easton består 
"input" av krav och stöd, medan "output" utgörs av beslut 
och handlingar. Hotet mot systemet kommer utifrån, från 
dess omgivning. Systemet svarar med åtgärder som lättar på 
påfrestningarna. Det politiska systemet skapar ordning i 
den kaotiska omvärlden.41 Särskilt stort inflytande fick 
Eastons modell i den teorisvaga svenska statsvetenskapen. 
Under 1960-talet svepte det politiska systemet som en 
löpeld över landet; var och varannan avhandling inleddes 
med en låda försedd med in- och utgående pilar. En annan 
variant av systemteorin lanserades av Karl Deutsch. Förle-

38. Ibid., s. 22 f.
39. Ibid., b. 27.
40. Ibid., s. 28.
41. Analysen vilar på idén om "a system imbedded in an environment and 

subject to possible influences from it t hat threaten to drive the essen - 
tial variables of the system beyond their critical range. To persist, the 
system must be capable of responding with measures that are success- 
ful in alleviating the stress so created. To respond, the authorities at 
least must be in a position to obtain information about what is hap
pening so that they may react as they desire or are compelled to do so." 
D. Easton, A Systems Analysis of Political Life, 1965, s. 33.
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gade metaforer som mekanismer, organismer och processer 
kritiserades för att inte kunna representera växt och 
utveckling. I stället förespråkar Deutsch analogin med 
"sj älvkontrollerande maskiner som reagerar såväl på sin 
omgivning som på sina egna resultat, som lagrar, bearbetar 
och tillämpar information och som har förmågan till inlär
ning", med andra ord "ett självmodifierande kommunika
tionsnätverk".42

Det finns i alla varianter av tanken på det automatiska 
samhället ett drag av utopism. Även konstitutionalismen, 
idén att genom institutioner reglera det sociala livet, kan 
förenas med ett utopiskt element. Det tar sig uttryck i 
sökandet efter den perfekta, den slutgiltiga regeluppsätt
ningen, den som en gång för alla skall stadfästa harmoni 
och ordning. Studiet av komparativ politik har ofta vägletts 
av det underförstådda antagandet att ordning, förutsägbar
het och kontroll inte bara är vetenskapligt analytiska 
begrepp utan också önskvärda tillstånd. Samhällsvetenska
pen får därigenom en ideologisk, systembevarande ten
dens.43

Det är egentligen denna tanke som är den gemensamma 
beståndsdelen i de olika försöken att konstruera det auto
matiska samhället. De grundas på en önskan att åstadkom
ma garanterad harmoni. Social hinsideslängtan tar sig 
uttryck i drömmen om den definitiva ordningen.

Att termen "ordning" fått en lätt negativ klang i de libe
rala demokratierna beror inte minst på dess användning i 
politiskt auktoritära sammanhang. Få militärkupper har 
genomförts utan att de nya makthavarna legitimerat sin 
existens med kravet på ordning. Bakom detta ideologiska 
bruk av begreppet ordning ligger ofta en mer eller mindre 
utsagt föreställning om kaos. En kaosuppfattningarnas his-

42. K.W. Deutsch, The Nerves of Government, 1963, s. 80. Det bör note
ras att det finns vissa gemensamma drag mellan datamaskinens meta
for och biologiska metaforer. Bada betonar förändring, beroende av 
omgivningen, urval och inlärning. Om biologins metaforer i modern 
organisationsteori, se t.ex. J. Kimberley, "The Life Cycle Analogy and 
the Study of Organisations", 1981.

43. Fenomenet har benämnts "normativ reifikation"; termen implicerar 
ett idealtillstånd från vilka avvikelser bedöms vara "inkorrekta". M. 
Kesselman, "Order orMovement?", 1973, s. 153. Det kan t.ex. röra sig 
om en glidning i uttrycket "idealtyp". En analytisk renodling tas för en 
normativ utsaga, ett "ideal".
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toria har författats av Joachim Schumacher.44 Boken, som 
är en tolkning av nazismens uppkomst, utarbetades i exil 
och publicerades 1937 av ett emigrantförlag i Paris. Rädslan 
för kaos, skriver Schumacher, är ett för borgarklassen 
utmärkande drag. Till en början fick kampen mot kaos en 
framstegsvänlig riktning. De senmedeltida nominalisterna 
hävdade att den kaotiska naturen kunde bemästras med 
tankemässiga begrepp. Samhällets och naturens lagar är inte 
något som avläses utan något som skapas. Så länge borgar
klassen är på uppåtstigande betonas den positiva aktiviteten 
gentemot kaos. Man är köpman, kolonisatör, matematiker, 
revolutionär. Världen är en byggplats och därför blir bor
garen byggmästare och företagare i stor stil. Men när det 
ekonomiska systemet råkar i kris och proletariatet fram- 
stiger som en ny och hotande klass får kaosbegreppet en 
annan betydelse. Framstegsoptimismen ersätts nu av stabi
lisering, försvar, reaktion, restauration och, slutligen, 
fascism.45

Schumachers historiekonstruktion behöver inte accepte
ras för att boken skall kunna användas som en rik samling 
exempel på kaosföreställningarnas metaforer. På det bor
gerliga framstegets höjdpunkt var kaos liktydigt med en 
ouppodlad provins, som låg och väntade på att bli kultive
rad och bebyggd. I sin senare fas tar skräcken för proleta
riatet sig uttryck i ett expressivt bildspråk. Själva ordet 
"medelklass" är talande. Kaos blir det obestämt hotande "där 
nere", blir "de borgerliga hyreskasernernas källarspöke".46 
Demokratins nivelleringsprocess blir också ett uttryck för 
kaos. Termodynamikens andra huvudsats blir i populärver
sion till social entropi, slutlig värmedöd. Avgrundens kaos 
kompletteras av förflackningens och ödeläggelsens kaos.47 
Adjektiven varierar, men innebörden är densamma: ytlig, 
rå, dum, hållningslös, oheroisk, judisk, penninghungrig, 
fosterlandslös, cynisk, satanisk, kaotisk.48 Ordnung muß 
sein. Och det är här, menar Schumacher, som det stora 
misstaget sker. Den auktoritära fascismen inkallas för att

44. J. Schumacher, Die Angst vor dem Chaos, (1937) 1978.
45. Ibid., s. 41 f.
46. ”Der 'Chaos’ rutscht plötzlich in den Unterbau, wird Kellergespenst 

der bürgerlichen Mietskaserne", ibid., s. 73.
47. Ibid., s. 116.
48. Ibid., s. 120.
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skapa ordning. Och resulatet blev det största kaos som tän
kas kan.49

Att en statsvetenskaplig term är politiskt-ideologiskt 
laddad innebär inte att den är som obrukbar som veten
skapligt analysinstrument. Kravet är endast att begreppet 
ges en precis definition.

Med ordning avses en mängd regelmässigt sammanhäng
ande element.50 Kaos är därmed liktydigt med obestämd
het, indeterminism.

Ordningsbegreppet används i denna bok i dubbel bety
delse. Ontologiskt antas att den samhälleliga verkligheten 
varken är en "klocka" eller "moln", varken totalt determine- 
rad eller helt slumpmässig. Det är därför principiellt 
möjligt att, mer eller mindre framgångsrikt, skapa politiska 
institutioner: förutsebara och ordnande regler för mänsklig 
samverkan. Epistemologiskt antas att de ordningsskapande 
handlingarnas mångfald kan ordnas med hjälp av teoretiska 
begrepp.

Denna bok har kritiserat de mekanistiska metaforer som 
ofta, omedvetet, ligger till grund för teorier om samhället. 
Parallellt härmed har antytts ett alternativt perspektiv på 
studiet av sociala institutioner. Därmed har bokens syfte 
blivit dubbelt. Det har å ena sidan gällt att diskutera kun
skapsteoretiska, begreppsmässiga och metodologiska pro
blem. Â andra sidan har konturerna till en teori om institu
tioner uppdragits. Det finns nu ett ömsesidigt samband 
mellan dessa två aspekter, mellan metodlära och institu- 
tionslära.

Det går inte att föra en diskusssion om metodfrågor utan 
att på något sätt beakta det speciella forskningsproblem 
eller den teori som är för handen. En metod har inget egen
värde, utan kan endast bedömas såsom ett analysinstrument 
i relation till ett givet forskningsproblem. Att kritisera 
mekanistiska föreställningar inom social teori innebär inte 
totalt förkasta dem.51 Vad som i denna bok gjorts gällande

49. Jfr F. Neumann, Behemoth, (1944) 1966, s. 467 ff.
50. Jfr Kants formulering "Ordnung ist die Zusammenfügung nach 

Regeln", cit. i F.A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, 1973, s. 155, 
n. 3.

51. Alf Nyman kommer efter en undersökning av rumsmetaforerna i den 
formella logiken till slutsatsen att så länge distinktioner och klassifi-
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är att de mekanistiska bilderna är hämmande och mindre 
lämpliga för just studiet av sociala institutioner.52 När 
naturvetenskapen mot slutet av 1800-talet definitivt kom 
underfund med att det gick att konstruera en icke- 
euklidisk geometri blev följden inte att den euklidiska geo
metrin övergavs. Den äldre geometrin och den klassiska 
mekaniken har fortfarande stora tillämpningsområden. 
Men inom den nya fysiken var de äldre tolkningsinstru- 
menten inte tillfyllest; kvantfysiken kunde endast formule
ras med nya matematiska hjälpmedel.

Institutionsläran har alltså betydelse för metodläran, men 
metodläran har även betydelse för institutionsläran. Om nu 
den klassiska mekanikens metaforer bör överges, om sam
hällets institutioner inte kan förstås med hjälp av urverkets, 
rummets och automatens bilder, vad gives då för alterna
tiv? Kan man formulera en institutionsteori utan att alls 
falla tillbaka på metaforer? Knappast. Det alternativ som 
skisserats i denna bok bygger i själva verket också på en 
metafor, om än av helt annat slag än mekanikens. Den 
metafor som kommit till användning är metodlärans. Insti- 
tutionsanalysens metodlära blir en bild för institutionsana- 
lysen själv. Den vetenskapliga problemlösningen kan ses 
som en modell för lösningen av den samhälleliga organise
ringens problem. Härav metodlärans betydelse för institu
tionsläran.

Tanken kan utföras mer i detalj. I figuren visas ett antal 
grundelement i den tidigare formulerade metodläran. På 
varje punkt kan man också betrakta det epistemologiska 
påståendet som en vits, som en metafor för institutionslä- 
rans grundelement.

ceringar används som arbetsbegrepp kommer det att finnas en ”kvasi- 
geometrisk åskådlighet". A. Nyman, Rumsanalogierna inom logiken, 
1926, s. 620. Jfr även S. Carlshamre, "Filosofins metaforer", 1986.

52. Kritiken har inte minst riktats mot den euklidiska geometrins metafo
rer. Därmed är inte sagt att all spatialiserande metaforik behöver 
bedömas på samma sätt. För ett försök att förbinda icke-euklidisk 
geometri, s.k. hyperbolisk visuell rumsuppfattning, med en herme- 
neutisk forskningstradition och att formalisera betingelserna för kon
textberoende varseblivning, se P.A. Heelan, Space-Perception and the 
Philosophy of Science, 1983.
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Element Metodlära Institutionslära

1. Åtskillnad bör - är Distinktion normativa - 
deskriptiva satser

Institution som norm - 
institution som vana

2. Åtskillnad 
subjekt - objekt

Dualism kunskapsbildande 
subjekt - kunskapsobjekt

Dualism institutionsbyggai 
subjekt - institution

3. Meningsbildning Begrepp ej avspegling 
utan aktiv handling

Representation ej avspegli 
utan aktiv handling

4. Intersubjektivitet Objektivitet
(i "svag" mening)

Det rationella samtalet son 
bild för metanormbildninj

5. Abstraktion Nominalism, idealtyper. 
Mot hypostasering.

Institution som sätt att tyd 
det "opersonliga" samhällei

6. Relationer Relationsbegrepp
(i kontrast till substansbegrepp).
Atomens begrepp.

Institution som system 
av normer.
Statens begrepp.

7. Individualism Metodologisk individualism Individens försök att 
förena frihet och ordning

8. Relativism Samband metodologi - ontologi. 
"Synpunktens" betydelse.

Tolerans

9. Indeterminism Ingen lagbundenhet Det öppna samhället

1. Åtskillnad bör - år. Distinktionen mellan normativa 
och deskriptiva satser, mellan böra och vara, är en av de 
mest grundläggande förutsättningarna för den kunskaps
teoretiska syn som utvecklats i denna bok. Som visats i 
kapitel 3 är denna distinktion själva startpunkten för Kel
sens normteori. Av kapitel 6 har vidare framgått att denna 
åtskillnad via språkteori (i uppdelningen mellan "tal" och 
"språk") kan läggas till grund för en teori om institutioner; 
man kan därigenom skilja mellan institution som norm och 
institution som vana, mellan regeln för handlandet och 
handlandet självt.

2. Åtskillnad subjekt - objekt. Den syn på vetenskaplig 
kunskapsbildning, som företräds av bl.a. Weber, Simmel 
och Boudon, betonar distinktionen mellan subjekt och 
objekt, mellan det kunskapsbildande subjektet och kun
skapsobjektet. Som framgick i samband med kritiken av 
Hayeks filosofi (kapitel 4) förutsätter den i denna bok 
utvecklade institutionsläran en motsvarande åtskillnad
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mellan å ena sidan det institutionsbyggande subjektet (där 
byggnadsverksamheten inte får tas bokstavligt) och å andra 
sidan institutionen, objektet för verksamheten.

3. Mening sbildning. Nära sammanhängande med denna 
syn är konstaterandet att begreppsbildningen inte är något 
som automatiskt springer fram ur kunskapsobjektet. 
Begreppsbildning är en aktiv handling, ett försök till 
meningsbildning. Vad som framhävs är frågans betydelse 
för svaret. Denna kunskapsteoretiska uppfattning kan, som 
framgått av kapitel 8, ses som en modell för en syn på poli
tisk representation som avviker från den konventionella 
emanationsläran. Folkviljan är ingen "substans" som 
emanerar, spontant framspringer ur den anonyma massan. 
Som nyss konstaterats i detta kapitel har föreställningen om 
ordning en dubbel innebörd: dels betonas begreppsbild
ningens betydelse för att skapa ordning i verklighetens för
virrande mångfald, dels betonas möjligheten att skapa 
institutioner, regler för mänsklig samverkan.

4. Intersubjektivitet. När man hävdar att objektivitet kan 
och bör göras till ett väsentligt kriterium i den vetenskapli
ga verksamheten behöver detta inte, som påpekats i kapitel 
2, innebära en illusion om att den totala verkligheten skall 
kunna representeras som ett fullständigt, motsättningsfritt 
helt. Om däremot objektivitet förstås i "svagare" mening, 
som intersubjektivitet, möjligheten till samtal mellan flera 
observatörer, ges också en tankemodell som kan tjäna som 
alternativ till den naiva framstegsoptimismens beskrivning 
av det samhälleliga institutionsbyggandets historiska 
utveckling. I stället för autostradans metafor sätts bilden av 
det fortgående rationella samtalet.

5. Abstraktion. Ett annat sätt att formulera den framförda 
synen på begreppsbildningens natur är att säga att det rör 
sig om nominalism; begreppen tillhör inte objektet utan är 
abstrakta symboler. Som exempel på begreppsbildning har 
givits den typ av idealtyper som framförts av Weber. 
Därmed riktas också kritik mot olika former av hypostase- 
ring, försök att "konkretisera" abstrakta begrepp, att ge 
symboler real karaktär. Det finns här en tankemässig paral
lell med synen på institutioner. En institution är här ett tan
kemässigt hjälpmedel för att förstå samhällets abstrakta 
regler. Om man så vill är det de anonyma, "operspnliga" ele
menten i det moderna samhället som utgör forskningsob-
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jektet. Som Jacques Attali formulerat tanken: makten finns 
i en logik, inte hos dem som inkarnerar den.53

6. Relationer. En av de mest betydelsefulla förändringar
na i det moderna naturvetenskapliga genombrottet i början 
av detta sekel var, som Cassirer påpekat, att innebörden i 
själva "begreppet begrepp" genomgick en omvandling 
(kapitel 2). Det blev inte längre nödvändigt att uppfatta 
begrepp som ting med egenskaper. Med de nya intellektu
ella verktygen kunde man nu dessutom förstå "relationsbe- 
grepp", i kontrast till den äldre typen av "substansbegrepp". 
När Kelsen utvecklar sin teori om staten som en ordnad 
mängd normer sker det under explicit hänvisning till denna 
nydaning inom det naturvetenskapliga tänkandet.

7. Individualism. Det för samhällsvetenskapliga teorier 
utmärkande draget är att de erkänner förekomsten av 
mänsklig avsikt, av meningsfullt handlande. Forskningen 
är därför inte hänvisad till att enbart studera individer. En 
analys av kollektiv och historiska makrofenomen som bibe
håller kravet på meningsfullt handlande individer känne
tecknas av s.k. metodologisk individualism. På motsvarande 
sätt kan den här antydda institutionsläran ses som ett försök 
att förena studiet av "överindividuella" entiteter såsom 
institutioner med förekomsten av autonomt handlande 
individer. Det finns emellertid i samhällsvetenskapligt tän
kande en strömning som innebär en reaktion mot det senas
te århundradets tendens till individualisering, abstraktion 
och generalisering. I stället för den abstrakta och opersonli
ga staten betonas traditioner, gemenskap och status; famil
jen blir sinnebilden för samhället. Tendensen har av Nisbet 
benämnts "revolten mot individualismen".64

8. Relativitism. Att metodläran karaktäriseras som "rela
tivistisk" betyder att den erkänner att det finns en samband 
mellan metodologi och ontologi, mellan redskapet för att 
förstå verkligheten och antagandet om denna verklighets 
natur (kapitel 2). En följd av denna uppfattning är att "syn
punktens" betydelse framhävs. Ett forskningsresultat är 
beroende av perspektivet. Det är aldrig möjligt att nå "den 
totala sanningen", verklighetens "egentliga väsen". Som 
Boudon tillspetsat formulerat synpunkten: den vetenskapli-

53. J. Attali, La nouvelle économie française, 1978, s. 34.
54. R.A. Nisbet, The Sociological Tradition, 1967, s. 7 ff.
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ga verksamheten går inte ut på att förklara verkligheten, 
utan att besvara frågor om verkligheten. Det innebär att två 
olika påståenden om ett fenomen inte behöver vara varand
ra uteslutande. Ingen kan ha monopol på en total sanning. 
En sådan kunskapsteoretisk uppfattning kan också göras till 
en idé om social tolerans och en kritik av en totalitär uto- 
pism som går ut på att konstruera den definitiva, slutliga 
samhällsordningen.55

9. Indeterminism. Kritiken mot det nomologiska anta
gandet, utgångspunkten att vetenskapen syftar till att 
avslöja samhällets eviga rörelselagar, innebär också ett 
avvisande av historicismen, strävan efter att upptäcka his
toriens "mening" och "mål". Som Popper eftertryckligt gjort 
gällande låter sig denna vetenskapsteoretiska uppfattning 
naturligt översättas till en kritik av sådana samhällsteorier 
som har som utgångspunkt att finna "det harmoniska natur
tillståndet".56 Indeterminismens princip, översatt till det 
samhällsteoretiska området, innebär ett försvar för det 
öppna samhället.

55. Jfr uttalanden av Pascal om "la vérité plurielle" citerade i M. Duver- 
ger, La République des citoyens, 1982, s. 300. Se även Kelsen, "The 
Foundations of Democracy", II, 1955, jämte diskussionen i E. Berg, 
Democracy and the Majority Principle, 1965, kap. 3.

56. K.R. Popper, The Open Society and its Enemies, 1,1966, s. 201.





Ordförklaringar

Antecipation. Föregripande. En maktrelation kan vara "tyst" 
då en underlydande anteciperar, föregriper den härs- 
kandes reaktion.

Antropomorfism. Att tillskriva något, t.ex. staten, mänskli
ga egenskaper.

Autonomi. De för en aktör (en individ eller ett kollektiv) 
gällande reglerna har fritt satts av aktören själv. Jfr 
heteronomi.

Coveringlaw. En allmän, "täckande" lag. Jfr deduktiv- 
nomologisk.

Deduktiv-nomologisk. En form för vetenskaplig förklaring, 
särskilt förknippad med vetenskapsteoretikern Carl 
Hempels namn. Empiriskt prövbara hypoteser härleds, 
deduceras, ur generella lagar (covering laws).

De lege lata. Under synpunkten av gällande rätt. Tolkning 
av den giltiga rättsordningen: det gällande.

De lege ferenda. Under synpunkten av rättsbildning. 
Rättspolitiskt betraktelsesätt: vad som bör gälla.

Demarkationskriterium. Gränsdragningsregel. Inom veten
skapsteorin: kriterium för att skilja vetenskapliga från 
icke-vetenskapliga satser (exempel på sådant kriterium: 
verifierbarhet, falsifierbarhet).

Determinism. Uppfattningen att händelser till följd av lag
bundenhet följer ett förutbestämt förlopp.

Dikotomi. Tudelning, indelning i två ömsesidigt uteslutan
de kategorier.

Emanationslära. Den variant av folksuveränitetstanken som 
innebär att den offentliga makten anses "utgå från",
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"emanera" ur folket.
Epistemologi. Läran om förutsättningarna för att nå veten

skaplig kunskap; även mer allmänt: kunskapsteori, kun
skap om kunskap.

Explanandum. Det fenomen i en orsaksförklaring som skall, 
förklaras.

Explanans. Det i en orsaksförklaring som förklarar.
Falsifierbarhet. En sats är falsifierbar då den i princip är 

möjlig att förkasta som resultat av empirisk prövning.
Funktionsbegrepp. Ett begrepp förstås som en relation. Jfr 

substansbegrepp.
Fångarnas dilemma. En i matematisk spelteori definierad 

situation med två aktörer. Det individrationellt bästa 
alternativet leder till ett kollektivrationellt dåligt resul
tat,

Hermeneutik. Forskningstradition som under kritik av 
naturvetenskapliga metoders användning inom huma
niora och samhällsvetenskap betonar inlevelse, förstå
else och tolkning.

Heteronomi. De för en aktör (en individ eller ett kollektiv) 
gällande reglerna har satts av någon annan än aktören 
själv. Jfr autonomi.

Historicism. Uppfattningen att historien är lagbunden, föl
jer ett bestämt mönster eller har ett bestämt mål. Även: 
Uppfattningen att historien förmår etablera moraliska 
sanningar.

Hypostasering. Ett abstrakt begrepp ges karaktär av ett 
föremål eller en person.

Idealtyp. Ett abstrakt begrepp som erhållits som en renod
ling och stilisering.

Idiografisk. Sådan vetenskapliga verksamhet som inriktar 
sig på att beskriva och tolka isolerade fall. Motsats: 
nomotetisk.

Indeterminism. Uppfattningen att inte allt är förutbestämt.
Intersubjektivitet. Möjligheten till kommunikation mellan 

två observatörer. Ett kriterium för vetenskaplig objek
tivitet.

Intervallskala. En kontinuerlig skala där skalstegen dels är 
rangordnade, dels är lika långa (ekvidistanta).

Kausal. Innebär ett orsaksförhållande. Kan, men behöver 
inte, vara en förklaring som hänvisar till en allmän lag.

Komplementaritet. Uppfattningen att ett system inte
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fullständigt kan beskrivas med ett enda teoretiskt språk.
Konstitutionalism. Ett lands styrelse begränsas av i förväg 

bestämda regler.
Konstruktivistisk rationalism. Ett av F.A. Hayek myntat 

uttryck för den av honom angripna uppfattningen att 
samhällsinstitutioner är och bör vara resultatet av med
veten planering.

Kontrafaktiska satser. Om-så-satser som har innebörden 
"Om A (som faktiskt inträffade) inte hade inträffat, så 
skulle inte heller B (som faktiskt inträffade) ha inträf
fat".

Kontrafinalitet. Frambringandet av oavsedda resultat av 
mänskliga handlingar. Skillnaden mellan åsyftat resultat 
och uppnått resultat.

Linearitet. Något som är lineärt, som kan uttryckas som en 
rät linje.

Metafor. Ett uttryck använt i överförd betydelse.
Metafysisk. Innehållande obevisbara påståenden om verk

ligheten.
Metanorm. Norm som uttalar sig om andra normer.
Metodologi. Läran om de vetenskapliga metoderna.
Metonymi. Ett begrepp betecknas med en term som beteck

nar ett näraliggande begrepp. Att säga "dricka ett glas" i 
stället för "dricka ett glas vatten".

Monism. Uppfattningen att en samling fenomen kan sam
manföras till en enda enhet. Motsats: dualism, plura
lism.

Monokausal. En förklaring som hänvisar till en enda 
orsaksfaktor.

Monoton. Ständigt stigande eller ständigt avtagande. Ter
men hänför sig till matematisk funktionslära.

Naturalism. Uppfattningen att naturen är det enda som har 
verklig existens och organiseras efter sina egna inne
boende principer. Abstrakta fenomen såsom teorier och 
begrepp har ingen självständig existens.

Nominalism. Uppfattningen att begreppen endast är 
abstrakta symboler. Motsatsen, begreppsrealism eller 
essentialism, tillskriver begreppen verklig existens.

Nomologisk. Enskilda händelser förklaras under hänvisning 
till generellt verkande lagar.

Nomotetisk. Sådan vetenskaplig verksamhet som inriktar 
sig på generalisering. Motsats: idiografisk.
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Nykantianism. Samlingsbeteckning för de filosofiska 
riktningar i det tyska sekelskiftet som återvände till 
Kants kritiska rationalism. Nykantianismen polemise
rade mot metafysik och idealism.

Ontologi. Läran om verklighetens natur, om tillvarons 
egentliga beskaffenhet.

Ordinalskala. En skala med inbördes rangordnade katego
rier.

Partikularism. Inriktad på de enstaka fallens särdrag.
Protobegrepp. Ett preliminärt begrepp. Ett uppslag, en idé 

till ett begrepp.
Reduktionism. Strävan att tolka ett komplext fenomen med 

hänvisning till dess beståndsdelar.
Reifikation. Förtingligande. Språkliga eller mentala före

teelser uppfattas som ting eller föremål. Sociologiska 
teorier om alienation handlar om mänskliga relationer 
som förtingligats.

Spatio-temporal. Som har med tid och rum att göra.
Substansbegrepp. Ett begrepp som förstås som ett "ting" 

med "egenskaper". Jfr funktionsbegrepp.
Substantialisering. Att betrakta ett abstrakt fenomen som 

en substans, ett fysiskt existerande ting.
Synkretism. Utmärker en föga sammanhängande blandning 

av element från skilda tankesystem.
Teleologi. Av grekiskans telos, mål. Läran att en företeelse, 

t.ex. historien, har ett givet mål.
Transcendent. Som ligger bortom förnuftets fattningsför

måga.
Transcendental. Ett i Kants filosofi förekommande uttryck 

för att beteckna något som utgör eller uttrycker ett 
förhållande a priori, något som föregår erfarenheten.

Voluntarism. Betonande av den mänskliga viljans betydelse.
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