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Hva er en politisk skillelinje? 

En begrepsmessig grenseoppgang 

Bernt Aardal 

Begrepet «politisk skillelinje» (cleavage) har lenge stått sentralt innen 

statsvitenskapen. Fagdebatten bærer imidlertid preg av at «skillelinje» 

ikke er blitt eksplisitt definert, noe som er nødvendig hvis begrepet skal 

kunne bidra til å belyse sentrale politiske motsetninger i dagens sam

funn. 

«There isa curious awkwardness about discussions of 'types' in comparative politics 
... as soon as we are confronted with a concrete ta ble of alternative types and look .over 
the lists of cases assigned to each cell, our first reaction is almost imrnediately to add 
further distinctions, to reject the imposition of sirnilarities across historically distinct 
units. The student of politics is torn between two sets of superego demands: he feels an 
obligation to reduce the welter of empirical facts toa body of parsirnoniously organized 
general propositions but he also feels under pressure to treat each case sui generis, as a 
unique configuration worthy of an effort of understanding all on its own.» (Stein 
Rokkan: Nation-Building, Cleavage Formation and the Structuring of Mass Politics, 
1970:72). 

I 
STATSVITENSKAPEN GRIPER MAN ofte begjærlig til begrepet 
politisk skillelinje når man skal forklare variasjoner i oppslutningen 
om de enkelte partier. Begrepet 'skillelinje' er et av de mest brukte 

begreper i moderne statsvitenskap, men det er også grunn til å hevde at 
det er et av de mest upresise og flertydige begreper i faget (jfr. Zuckerman 
1975, Bartolini & Mair 1990). Dette gjenspeiler seg dels i forskjellige 
betegnelser som «cleavage», konfliktlinje, skillelinje, kløft, opposisjon, 
dimensjon, syndrom, frontlinje, motsetning; dels i ulike oppdelinger som 
sosial, politisk, strukturell, ideologisk, kulturell, segmentell, askriptiv. I 
enkelte tilfeller brukes flere av begrepene om hverandre som synonymer. 1 

I andre tilfeller bruker man ulike betegnelser for å skille mellom vesens
forskjellige egenskaper og kjennetegn ved de respektive «skillelinjene» 

Dette er en noe utvidet og bearbeidet versjon av den selvvalgte prøveforelesning for 
den filosofiske doktorgrad ved Universitetet i Oslo, høsten 1993. En særlig takk til 
Henry Valen, Trond Nordby og Hege Skjeie for nyttige kommentarer. 
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(jfr. Rae & Taylor 1970). For enkelte synes ikke begrepet 'skillelinje' å 
uttrykke annet enn statistisk utsagnskraftige sammenhenger på et gitt 
tidspunkt. Det blir endog hevdet atenhverforskjell i velgergruppershold
ning til et samfunnsspørsmål kan sies å utgjøre en skillelinje (Nilson 
1993:147). 

Li pset/Rokkan tradisjonen 
Lipset og Rokkans store verk Party Systems and Voter Alignments fra 
1967 er blitt stående som den mest sentrale referanse når det gjelder 
begrepet skillelinje. De sentrale problemstillinger i denne boken er knyttet 
til de historiske røtter for politiske konfliktsystemer i vestlige land. For
fatterne ønsker å undersøke betingelsene for utviklingen av et stabilt 
system av skillelinjer og politiske motsetninger i en nasjonal kontekst, samt 
reaksjonene og atferden til den menige samfunnsborger (Lipset & Rokkan 
1967:1-2). 

Da Lipset og Rokkan skuet ut over det politiske landskapet i 1960-årene, 
ble de slått av i hvor stor grad konfliktmønsteret reflekterte motsetninger 
som var sentrale da partisystemet fant sin form tidlig i 1920-årene. De 
betegnet fenomenet som en «fastfrysing» av ulike partisystemer og politi
ske alternativer. Deres historisk-sosiologiske analyse tar dels utgangs
punkt i den nasjonale revolusjon og dels i den industrielle revolusjon. Den 
førstnevnte la grunnlaget for forente nasjonalstater der lokale og regionale 
bånd ble brutt ned. Den sistnevnte førte til at bondesamfunnets religiøse 
og kulturelle motsetninger ble supplert med økonomiske motsetninger 
knyttet til kampen mellom ulike samfunnsklasser. Analysen struktureres 
langs to akser: en territoriell-kulturell og en økonomisk-funksjonell 
(Lipset & Rokkan 1967:9).2 Det blir imidlertid understreket at historisk 
dokumenterte skillelinjer sjelden kan plasseres på aksenes ytterpunkter. 
Tvert imot er konkrete konflikter sjelden bare territorielle eller bare funk
sjonelle (Lipset & Rokkan 1967:11 ). 

Til tross for at skillelinjebegrepet står sentralt i Lipset og Rokkans 
analyser, presenterer forfatterne ingen eksplisitt definisjon eller av
grensning av begrepet. Det er derfor nødvendig å gå nærmere inn på 
begrepets opprinnelse, teoretiske status og viktigste kjennetegn. 

Skillelinjemodellens opprinnelse 
Utsagnet om at politiske skillelinjer og partialternativer var frosset fast har 
i enkelte kretser festnet seg som en tese om en statisk og historisk bundet 
modell. Alan Zuckerman (1982:131) hevder i den forbindelse at fore-

2 '94 TfS 219 



Aardal Hva er en politisk skillelinje? 

stillingen om politiske skillelinjer (cleavages) basert på vedvarende øko
nomiske motsetninger har spilt en så dominerende rolle i analysene av 
europeisk politikk, at skillelinjene nærmest fremstår som «teoretiske ak
siomer». I den grad man oppfatter Lipset og Rokkans modell som en 
allmenngyldig modell, uavhengig av tid og rom, kan man med god grunn 
hevde at man har innført modellens tyranni (Seip 1975). En slik forståelse 
stenger imidlertid både for mangfoldet i det politiske liv og for dyna
mikken og endringene i økonomiske og politiske forhold. Det er dessuten 
lite belegg for at forfatterne selv har lagt en slik tolkning til grunn. 

Tanken om skillelinjer som strukturerende for preferanser og parti
alternativer, springer direkte ut av Rokkans analyser av norsk politikk. 
De første forsøk på å samle beskrivelsen av langsiktige historiske ut
viklingstrekk i Norge finner man i artikkelen The Mobilization of the 
Periphery, skrevet sammen med Henry Valen. Utgangspunktet er klart 
empirisk: « We shall present and discuss in this chapter a set of data on 
turnout, party membership and candidate recruitment in Norway» 
(Rokkan & Valen 1962:111). Den empiriske analysen «skjematiseres» 
eller syntetiseres avslutningsvis i form av tre hovedkonflikter: 1) mellom 
hovedstad og distrikter og mellom sentrum og periferi, 2) en motsetning 
mellom by og land (nært knyttet til den første), og 3) en klassemotsetning 
mellom industriarbeidere og landarbeidere på den ene side og arbeids
giverne på den andre (Rokkan & Valen 1962:134). Det understrekes at 
de aktuelle motsetninger over tid har krysset hverandre, og at de har 
bidratt til kompliserte tilpasningsprosesser, både innenfor partiorganisa
sjonene og mellom velgergrupperingene. Konfliktmodellen presenteres i 
sin fullstendige form i artikkelen Regional Contrasts in Norwegian Poli
tics: A Review of Data from Officia/ Statistics and from Sample Surveys, 
også skrevet sammen med Henry Valen. I denne artikkelen foretar for
fatterne en empirisk analyse av norsk politikk som oppsummeres i fem 
konfliktdimensjoner: 1) en territoriell motsetning, 2) en sosio-kulturell 
konflikt, 3) en religiøs motsetning, 4) en økonomisk konflikt i vare
markedet og 5) en økonomisk konflikt i arbeidsmarkedet (Rokkan & 
Valen 1964:166).3 

I begge de to artiklene går det tydelig frem at konfliktdimensjonene eller 
skillelinjene verken betraktes som endelige eller «aksiomatiske». Det bru
kes uttrykk som« We may schematically describe the system as the resul
tant of three major conflicts in the politi cal community» (Rokkan & Valen 
1962:214) og« We may conveniently distinguish five dimensions of con
flict in the system» (Rokkan & Valen 1964:166). Den etter hvert så kjente 
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konfliktmodellen vokste med andre ord gradvis frem i samspill med kon
krete empiriske analyser og ble ikke lansert som et fiks ferdig teoretisk 
byggverk. 

I artikkelen Regional Contrasts . . . ble det vist hvordan det norske 
partisystemet har utviklet seg rundt de nevnte skillelinjene. Denne ana
lysen tok for seg makroplanet. Først senere ble mikroplanet (velgerne) 
trukket inn. I 1969 presenterte Henry Valen en utførlig empirisk analyse 
der skillelinjene operasjonaliseres i større detalj enn tidligere, og der data
materialet ikke minst hentes fra velgerundersøkelser (Valen 1969). Denne 
analysen av valgatferd ut fra individenes plassering i konfliktstrukturen 
kan på mange måter ses som en forstudie til artikkelen Norway: Conflict 
Structure and Mass Politics in a European Periphery som publiseres fem 
år senere sammen med Rokkan (Valen & Rokkan 1974). Som tidligere 
kombineres en diskusjon av skillelinjenes historiske røtter med en empirisk 
analyse av norsk velgeratferd.4 Felles for alle de nevnte arbeidene er 
imidlertid at forfatterne ikke presiserer hva de legger i begrepet 'politisk 
skillelinje' og hvilke prinsipper som ligger bak valget av temaer og dimen
sjoner. Dette reiser spørsmål om modellens teoretiske status og ambisjons
nivå. 

Skillelinjemodellens teoretiske status og ambisjonsnivå 
Diskusjonen av en modells styrke og svakhet vil være avhengig av hvilken 
oppfatning man har av modellens teoretiske ambisjonsnivå. Dreier det seg 
om en kausalmodell som presenterer alle nødvendige og tilstrekkelige 
årsaksfaktorer med hensyn til det fenomen som studeres, eller har man å 
gjøre med en upretensiøs oversikt over «interessante» variable? Det er 
svært sjelden man finner modeller som tilfredsstiller strenge kausale krav. 
Men jo mer man beveger seg i retning av en slik modell, desto mer sårbar 
vil modellen være for kritikk som går på manglende nyanser og presisjon 
i analysene, både av historiske forløp og nåtidige fenomener. En samfunns
vitenskapelig modell konstrueres imidlertid først og fremst for å forenkle 
og systematisere kompliserte sosiale og politiske forhold. Modell
konstruksjon vil alltid føre til tap av informasjon, men poenget er at man 
bør utvikle og teste alternative modellspesifikasjoner, samtidig som man 
faktisk besitter kunnskap om den informasjon man derved går glipp av 
(jfr. Rokkan 1970:74). Poenget er ikke å velge mellom det å ha en modell 
eller ikke ha en modell. Det vil alltid ligge implisitte forutsetninger under 
ethvert valg av analytisk tilnærming. Dette gjør spørsmålet om hva som 
konstituerer en politisk skillelinje og skillelinjemodellens teoretiske status 
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til et sentralt tema i fagdebatten. Når det gjelder Rokkans og Valens 
modell, faller min forståelse i stor grad sammen med Øyvind Østeruds 
karakteristikk i boken Utviklingsteori og historisk endring (1978:134-
135). Østerud peker på følgende kjennetegn ved deres forskningsstrategi: 
modellene er prinsipielt åpne med rom for revisjoner uten innebygde 
årsaksforklaringer, de er basert på retrospektiv (tilbakeskuende) analyse, 
de presenterer i liten grad deterministiske forklaringer på historiske forløp 
og det sentrale er å generere påstander som er empirisk prøvbare, risiko
utsatte og ikke tautologiske. 

Den retrospektive metode gjør det på den ene side mulig å skille ut de 
fenomener og sammenhenger som har vist seg å være levedyktige over tid. 
Det å gå fra samtid til fortid kan betegnes som en «motstrøms»-analyse.5 

I seg selv innebærer dette en betydelig forenkling i forhold til samtidens 
nærsynte blikk på mangfoldet av «unike» hendelser. På den annen side 
kan den tilbakeskuende analysen bli for sterkt bundet av nåtidens syn på 
fortiden, slik at tolkningen av historiske hendelser og sekvenser i for stor 
grad farges av «etterpåklokskap». Charles Tilly (1981) har reist denne 
type innvending. Det kan med andre ord være nødvendig å foreta en 
«medstrøms»-analyse der man går fra fortid til nåtid for ikke å miste 
viktige nyanser i den historiske utvikling. Ulf Torgersens (1992a) «ideelle» 
krav om en fullstendig kartlegging av sosiale fellesskap (miljøer) før man 
bestemmer seg for hvilke som er de mest sentrale politisk, kan ses som en 
kritikk av den retrospektive tilnærmingen. Men en «fri» leting etter sosiale 
fellesskap kan som Bartolini & Mair (1990:244) fremholder, innebære en 
nærmest endeløs jakt på «objektive» interesser som kan danne grunnlag 
for politisk gruppeidentifikasjon. 

Det er likevel et hovedpoeng i denne forbindelse å skille mellom på den 
ene side modellens heuristiske (hypotesegenererende) karakter og på den 
andre side dens utsagn om faktiske hendelser. Relativt ofte blandes disse 
aspektene sammen, og modellen diskuteres først og fremst i forhold til 
dens overensstemmelse med det historisk «korrekte», og ikke dens frukt
barhet som analytisk verktøy.6 Ifølge Rokkan selv er det hypotese
generering som er det mest sentrale og teoretisk interessante, selv om 
modellens utsagn om historiske utviklingstrekk også må tas på alvor. Man 
kommer likevel ikke unna at RokkanN alen-modellens retrospektive ut
gangspunkt, og ikke minst mangelen på eksplisitte kriterier for valget av 
sentrale saksområder og dimensjoner, skaper problemer når man skal 
forsøke å videreutvikle modellen i takt med samfunnsmessige endringer. 
Gitt modellens prinsipielle åpenhet,7 kan dette sies å være en alvorlig 

222 TfS 2 '9 4 

,, 



Hva er en politisk skillelinje? Aardal 

svakhet ved den opprinnelige modellformuleringen. 8 Modellens svekkede 
utsagnskraft i de senere år (jfr. Valen & Aardal 1983, Aardal & Valen 
1989, Franklin, Mackie & Valen 1992), og debatten om «nye» skillelinjer 
(jfr. Dalton, Flanagan & Beck 1984), aktualiserer spørsmålet om hvilke 
kriterier som ligger til grunn for skillelinjemodellen. 

Skillelinjemodellens sentrale kjennetegn 
Et av de grundigste og mest systematiske forsøk på å eksplisere de sentrale 
kriteriene i skillelinjemodellen er foretatt av Stefano Bartolini og Peter 
Mair (se også Gallagher, Laver & Mair 1992: kap. 4). Etter min mening 
fanger de inn det sentrale analytiske innholdet i skillelinjemodellen. 
Bartolini & Mair hevder at begrepet skillelinje omfatter tre forskjellige 
elementer: et empirisk element, et normativt element og et organisa
torisk/atferdsmessig element. Mens for eksempel Rae & Taylor (1970) 
foretar en inndeling i tre gjensidig utelukkende typer/klasser av skillelin
jer,9 understreker Bartolini & Mair (1990:215) at de tre nevnte elementene 
utgjør ulike konstituerende aspekter ved enhver skillelinje. Det første 
elementet (det empiriske) peker tilbake på det sosio-økonomiske grunn
laget for skillelinjen.10 Det andre elementet (det normative) understreker 
at en politiske skillelinje forutsetter en kollektiv identitet der verdier og 
oppfatninger reflekterer en samhørighet innenfor gruppen. 11 Det dreier 
seg med andre ord ikke om en sosial-deterministisk modell der man direkte 
kan avlede politiske preferanser og atferd ut fra individers og gruppers 
plassering i den økonomiske strukturen (jfr. Aardal & Valen 1989:52). 
Dalton & Wattenberg ( 1993:196-197) er blant dem som målbærer en slik 
feiltolkning, endog med direkte referanse til Lipset og Rokkan.12 Det tredje 
elementet (det organisatoriske/atferdsmessige) tar utgangspunkt i at den 
sosio-økonomiske basis for en skillelinje i seg selv ikke innebærer noen 
form for organisering. Det er først når partier, fagforeninger eller organi
sasjoner etableres at de interesser som ligger til grunn for skillelinjen får 
et institusjonelt uttrykk. Den organisatoriske institusjonaliseringen av 
skillelinjer er ikke minst viktig fordi skillelinjene etter hvert utvikler en 
autonomi i forhold til det økonomiske, kulturelle og politiske liv: 

«Thus not only do cleavages become more stabilised than do social classes or groups, 
but they are themselves a means of political stabilisation, providing individuals with a 
constellation of pre-existing alternatives for their own social and political integration» 
(Bartolini & Mair 1990: 218-19). 

Dette innebærer at den opprinnelige etablering av partier og partisystem 
bidrar til å «tømme» det politiske rom. Det vil være vanskeligere for nye 
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partier og skillelinjer å få fotfeste på et senere tidspunkt, fordi de da må 
konkurrere med allerede etablerte partier som i betydelig grad strukturerer 
velgernes oppfatning av hva som er politisk viktig og riktig. Institusjonelle 
rammebetingelser kan dessuten ha avgjørende betydning for om en ny 
skillelinje vil få gjennomslag eller ikke. De etablerte partienes innflytelse 
over utformingen av valgordningen, kan for eksempel begrense nye par
tiers mulighet til å bli representert. Hvis man bestemmer at et strids
spørsmål skal avgjøres ved folkeavstemning, vil dette kunne føre til økt 
oppmerksomhet om spørsmålet, samtidig som kravet om enkle av
stemningsalternativer (vanligvis ja eller nei) vil føre til økt polarisering. 
Forbudsavstemningene i 1919 og 1926 bidro til at avholdssaken ble en 
viktig skillelinje i norsk politikk også etter folkeavstemningene (jfr. Nilson 
1972). 

Fordi etableringen av skillelinjer ikke utelukkende springer ut av «ob
jektive» samfunnsforhold, men kanaliseres gjennom ulike organisatoriske 
former, innebærer dette at institusjonaliseringsprosessene får klare histo
riske og nasjonale særpreg (Bartolini & Mair 1990:218). Bartolini & Mair 
synes å forutsette at det er tale om en form ell organisering. Men det er i 
denne forbindelse et poeng at det ikke nødvendigvis er tale om en ny
organisering hver gang nye temaer dukker opp, men heller at skillelinjene 
får en institusjonell binding. Institusjonalisering, i betydningen stabili
sering av handlingsmønstre, er for øvrig et gjennomgående tema i Rokkans 
analyser av stats- og nasjonsbyggingsprosessene i Europa. 

Selv om økonomiske forskjeller isolert sett kan ha betydning for prefe
ranser og atferd, reserverer Bartolini & Mair begrepet skillelinje til de 
motsetninger som inneholder alle de tre nevnte elementer. De har derfor 
lite til overs for tilnærminger der man skiller mellom verdi-skillelinjer og 
økonomiske skillelinjer (Bartolini & Mair 1990:214). De tre aspektene 
synes å være en perseptiv eksplisering av de ordningsprinsipper som ligger 
til grunn for Lipset/Rokkan tradisjonen, og er helt i tråd med Per Selles 
(1984) understreking av at skillelinjebegrepet i tillegg til sosial diffe
rensiering må inkludere normative og organisatoriske faktorer. Det betyr 
likevel ikke at det er allmenn enighet om at disse kriteriene er de mest 
relevante for spørsmålet om politiske skillelinjer. Tvert imot fremholder 
Lane & Ersson (1987:45) at man i faglitteraturen finner liten enighet både 
når det gjelder hva som utgjør nødvendige og tilstrekkelige betingelser for 
en skillelinje og hvordan en fruktbar typologi bør se ut.13 
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Må skillelinjene ha et sosio-økonomisk feste? 
Et av de mest kontroversielle spørsmålene gjelder koblingen mellom 
sosio-økonomiske motsetninger og politiske skillelinjer. Alan Zuckerman 
(1975:234-235) sporer Lipset og Rokkans opptatthet av den sosio
økonomiske forankringen tilbake til Marx og Weber og hevder at det 
eksisterer et definitorisk bånd mellom politiske skillelinjer og økonomiske 
interessemotsetninger i den fagtradisjonen som Lipset og Rokkan tilhører. 
Selv er han dypt uenig i at det er noen nødvendig sammenheng mellom 
sosio-økonomisk struktur og skillelinjer. Når det gjelder Rokkans og 
Valens modellbygging, er det utvilsomt ikke riktig å påstå at de forutsetter 
en slik sammenheng. Men ettersom dette spørsmålet ofte dukker opp i den 
internasjonale litteraturen, kan det være på sin plass med en nærmere 
avklaring. I den norske tradisjonen har det fra begynnelsen av værtun
derstreket at økonomiske motsetninger ikke er en tilstrekkelig betingelse 
for å etablere en politisk skillelinje. Det finnes også eksempler i Lipset og 
Rokkans egen bok på at økonomiske motsetninger i streng forstand heller 
ikke er en nødvendig betingelse for dannelsen av skillelinjer. Selv i de 
tilfeller der det faktisk finnes et sosio-økonomisk motsetningsforhold, må 
det i tillegg skje en politisk mobilisering eller bevisstgjøring som kobler de 
«objektive» motsetningene til de politiske alternativene (partiene). Spen
ningsforholdet mellom økonomi og kultur er typisk nok et gjennomgående 
trekk i Stein Rokkans forskning. De motkulturelle skillelinjene i Rokkan/
Valen modellen har heller ikke samme tilknytning til økonomiske mot
setninger som arbeidsmarkeds- og varemarkedsskillelinjene. Rokkan 
(1970:106) påpeker at det selv i konflikten mellom arbeidere og arbeids
givere, som i hovedsak er økonomisk betinget, finnes betydelige innslag 
av kulturelle motsetninger og ideologisk innkapsling. 

Går man tilbake til Lipset og Rokkans bok Party Systems and Voter 
Alignments, finner man flere eksempler på skillelinjer som mangler et 
sosio-økonomisk feste. 14 Allardt & Pesonen (1967) viser at selv om mot
setninger i synet på utenrikspolitikken (både vis-a-vis Sverige og Russland) 
har spilt en viktig rolle i finsk politikk, kan disse motsetningene ikke føres 
tilbake til forskjeller mellom solidariske sosio-økonomiske grupper. De 
innfører derfor en distinksjon mellom strukturelle skillelinjer og ikke
strukturelle skillelinjer for å understreke at opprinnelsen til skillelinjene 
kan være ulik (Allardt & Pesonen 1967:325). Rokkan & Valen (1964) 
viser på sin side til unionsstriden med Sverige rundt 1905 som en viktig 
konflikt i norsk politikk, men uten at utenrikspolitikk trekkes inn som 
egen skillelinje. Henry Valen har derimot ved enkelte tilfeller presentert 
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utenrikspolitikk som en selvstendig skillelinje (Valen 1969, Converse & 
Valen 1971). 

Robert A. Dahl (1966) viser også til uenighet om utenrikspolitikken som 
eksempel på at politiske motsetninger i USA har vært frikoblet fra sosio
økonomiske gruppeinteresser. 15 Han hevder at det er lett å undervurdere 
graden av politisk konflikt i det amerikanske samfunnet fordi den ikke 
følger det forventede klassemønster eller noe ideologisk mønster (Dahl 
1966:48). Hvis man utelukkende ser politiske skillelinjer som uttrykk for 
økonomiske motsetninger, hevder Dahl (1966:368) at man overforenkler 
et svært komplekst saksfelt og lar en betydelig del av den faktiske politiske 
atferden bli stående uforklart. Dahl legger derimot betydelig vekt på de 
historiske røtter til sentrale stridsspørsmål og den rolle institusjonelle 
rammevilkår har spilt for fremveksten av disse spørsmålene. På dette 
punkt faller Dahls synspunkter sammen med Lipset og Rokkans. Også 
andre forfattere fremholder at «ideologiske» stridsspørsmål kan spille en 
avgjørende rolle for politiske preferanser og alternativer uten at de er 
koblet til sosio-økonomiske gruppeinteresser. Gunnar Sjøblom 
(1968:169) knytter definisjonen av politiske skillelinjer primært til ideo
logiske grupperinger i befolkningen ( «patterns of issues» ), og er ikke 
opptatt av skillelinjenes sosio-økonomiske basis. 

I tråd med det empirisk søkende utgangspunkt for utviklingen av skille
linjemodellen til Rokkan og Valen, burde spørsmålet om sosio-økonomisk 
forankring av skillelinjene i liten grad ses som et «prinsippspørsmål», og 
mer som et resultat av historisk gitte betingelser. Når Henry Valen så sent 
som i 1991 skriver at «parties emerged in relation to cleavages, or under
lying patterns of social confUct», må dette forstås nettopp på bakgrunn 
av at det skjedde i en gitt historisk epoke: «the cleavage structure of 
individual nations was formed during the early stages of the process of 
industrialization» (Valen 1991:100). Men i den grad politiske skillelinjer 
likevel er forankret i relativt stabile sosio-økonomiske strukturer, bidrar 
dette til å stabilisere partisystemet og de politiske skillelinjene. Det er 
likevel et poeng at velgernes oppfatning av de ulike skillelinjene kan 
variere, noe modellen i seg selv ikke tar hensyn til (Valen 19 81 :213). I flere 
sammenhenger understrekes det imidlertid at skillelinjene varierer med 
hensyn til aktualitet (salience) over tid, slik at velgernes forhold til skille
linjene er mer dynamisk enn det en rent sosio-økonomisk modell impli
serer (jfr. Converse & Valen 1971, Valen 1981). 
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Kollektiv identitet, institusjonell binding og varighet 
Selv om økonomiske motsetninger står sentralt i den historisk-politiske 
analysen hos Rokkan og Valen, er det liten grunn til å anta at forfatterne 
har ment at de er en nødvendig forutsetning for dannelsen av politiske 
skillelinjer, slik Bartolini & Mair hevder. De «ikke-økonomiske» skille
linjene som avhold, religion og målsak, knyttes først og fremst til deres 
organisatoriske forankring i avholdsbevegelsen, den religiøse legmanns
bevegelsen og målrørsla, og ikke primært til sosio-økonomiske kjenne
tegn. Ut fra Rokkan og Valens analyser av norsk politikk kan det være 
grunn til å legge større vekt på utviklingen av en kollektiv identitet (politisk 
bevisstgjøring/mobilisering) og organisering som grunnlag for en politisk 
skillelinje, enn at skillelinjen nødvendigvis må være koblet til sosio
økonomisk bakgrunn. 

Utviklingen av en kollektiv identitet, dvs. at man utvikler en «Vi» mot 
«dem» følelse, er en viktig følge av den politiske mobiliserings- og bevisst
gjøringsprosessen, samtidig som det er en avgjørende forutsetning for at 
det er mulig å omdanne «objektive» interessemotsetninger til subjektivt 
oppfattede politiske konflikter. 16 Det er vanskelig å tenke seg at politiske 
standpunkter kan være stabile over tid uten at det eksisterer et klart og 
begrunnet bilde av hvem som utgjør «venner» og «fiender». På den annen 
side vil organiseringen av disse motsetningene, enten det skjer gjennom 
partier eller foreninger, ha betydning for opprettholdelsen av engasje
mentet, samtidig som det også bidrar til å utdype og styrke det. Veksel
spillet mellom bevisstgjøring og organisering vil trolig spille en avgjørende 
rolle for varigheten av, og intensiteten i, de politiske motsetningene over 
tid. Understrekingen av disse momentene kan synes selvsagt, men er det 
likevel ikke. Douglas Rae og Michael Taylor definerer for eksempel skille
linjer som: «criteria which divide members of a community or sub
community into groups, and the relevant cleavages are those which divide 
members in to groups with important political di ff erences at specific times 
and places» (Rae & Taylor 1970:1). Bartolini & Mair (1990:215) innven
der, etter min mening med rette, at en slik definisjon vil kunne fange inn 
omtrent alle tenkelige typer av politiske motsetninger. Begrepet skillelinje 
blir med andre ord diffust og lite analytisk fruktbart. Rokkans og Valens 
analyser viser med all mulig tydelighet at utviklingen av kollektiv identitet 
og politisk organisering har spilt en avgjørende rolle for fremveksten av 
de politiske alternativer. Disse momentene bør derfor tas hensyn til når 
man diskuterer (nye) politiske skillelinjer. 
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Hva er «ideologiske» skillelinjer? 
Selv om kravet om at politiske skillelinjer skal ha en sosio-økonomisk 
forankring kan diskuteres, har sammenhengen mellom sosio-økonomiske 
og politiske endringsprosesser vært et sentralt forskningstema. Men de 
omfattende sosiale endringer som har funnet sted spesielt etter den andre 
verdenskrig, har gitt seg ganske direkte utslag i velgernes forhold til partier 
og skillelinjer. I en analyse av stortingsvalget i 1981 fremholdes det at: 

«den viktigste tendens som er rapportert i denne boken, gjelder den sterkt avtagende 
sammenheng mellom partipreferanse og velgernes sosiale bakgrunn. Det betyr at poli
tiske lojaliteter knyttet til sosiale strukturforhold er i ferd med å gå i oppløsning» (Valen 
& Aardal 1983:244). 

En tilsvarende tendens er påvist i en rekke vestlige land (Franklin, Mackie 
& Valen 1992). Allerede før dette tidspunkt hadde man begynt ålete etter 
nye forklaringsmodeller som kunne supplere eller erstatte den gamle kon
fliktmodellen. Det foregikk samtidig en ganske intens fagdebatt om end
ringsprosessens karakter. V ender velgerne seg i økende grad bort fra 
partiene, til fordel for nye sosiale bevegelser og interessegrupper (dealign
ment), eller vokser det frem nye skillelinjer til erstatning for de gamle 
(realignment) (jfr. Dalton, Flanagan & Beck 1984? 

I internasjonal valgforskning satte man søkelyset på aktuelle strids
spørsmål (issues) som styrende for folks partipreferanser (jfr. Nie & An
dersen 1976, Carmines & Stimson 1974). I og for seg var det ikke noe 
nytt at man var opptatt av velgernes holdninger til ulike stridsspørsmål. 
Det ble tidlig funnet klare variasjoner i holdningene mellom ulike partier 
og velgergrupper (jfr. Campbell et al. 1960, McClosky et al. 1960, Valen 
& Katz 1964). Men tidligere mente man at stridsspørsmålene ikke spilte 
noen avgjørende og selvstendig rolle for folks valg av parti. Svekkelsen av 
den tradisjonelle konfliktmodellen førte imidlertid til fornyet interesse for 
politiske stridsspørsmål. EF-striden i begynnelsen av 1970-årene inn
varslet ikke minst et vannskille i norsk politikk. 17 

Frem til begynnelsen av 1970-årene var de fleste stridsspørsmål knyttet 
til de etablerte skillelinjene. Men så dukker det i økende grad opp strids
spørsmål som går på tvers av disse skillelinjene. Dette fører naturlig nok 
til at fokus i valgforskningen i betydelig grad skifter fra økonomisk struk
tur til stridsspørsmål og nye ideologiske strømninger.18 

En sentral observasjon hentet fra analysen av stridsspørsmål er at for
skjeller i holdninger og standpunkter ikke alltid kan føres tilbake til 
sosio-økonomiske forskjeller i velgerbefolkningen. Dette er et synspunkt 
som også Henry Valen gir uttrykk for (jfr. Berg 1984:27). I boken Valg 
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og politikk (1981) innfører han betegnelsen «ideologisk skillelinje» for å 
markere forskjellen mellom skillelinjer som springer ut av sosio-øko
nomiske strukturforhold og skillelinjer som i mindre grad kan føres tilbake 
til slike forhold. Ideologiske skillelinjer defineres som «motsetninger som 
eksisterer i bevisstheten hos individer og kan identifiseres ut fra deres 
oppfatning og vurdering av gitte stridsspørsmål» (Valen 1981:13). En 
nærmere presisering gis ved å vise til at de strukturelle skillelinjene bidrar 
til å identifisere de langsiktige endringsprosessene i samfunnet, mens de 
ideologiske skillelinjene kan forklare kortsiktige og situasjonsbestemte 
svingninger. Valen klargjør imidlertid ikke om det dreier seg om en vide
reutvikling av den tradisjonelle skillelinjemodellen eller om ideologiske 
skillelinjer representerer et brudd med denne modellen. Det gjøres heller 
ikke klart om «strukturelle» og «ideologiske» skillelinjer er å betrakte som 
sidestilte analytiske konstruksjoner. 

Dette har ført til usikkerhet om hvilke kriterier som avgjør om man har 
å gjøre med en strukturell eller en ideologisk skillelinje (jfr. Torgersen 
1992a:438). Gitt at ideologisk bevisstgjøring og politisk mobilisering er 
et avgjørende innslag i utviklingen av politiske skillelinjer, slik ikke minst 
Rokkan og Valen selv har vist i sine historisk-sosiologiske analyser, kan 
det virke inkonsistent å skille ut ideologiske skillelinjer som en egen form 
for skillelinje. Mer enn at subjektive, ideologiske oppfatninger betegner 
en annen form for skillelinjer enn de strukturelle, ville det vært naturlig å 
understreke at ideologisk bevisstgjøring er et viktig innslag i alle former 
for politiske skillelinjer, slik Bartolini & Mair (1990:214) gjør. Torgersen 
(1992a:426) fremholder, etter min mening med rette, at det ikke er natur
lig å trekke noe klart skille mellom «ideologi» og «sosio-økonomisk 
struktur» når det dreier seg om politiske skillelinjer. Utviklingen av 
kollektiv identitet (ideologisk bevisstgjøring) er et sentralt kriterium for 
enhver skillelinje. «Ideologiske» skillelinjer er med andre ord ikke en 
separat og ny form for skillelinje, men heller motsetninger som i mindre 
grad enn de tradisjonelle skillelinjene har en klar sosio-økonomisk for
ankring (jfr. Allardt & Pesonens (1967] ikke-strukturelle skillelinjer). 19 

Som nevnt har Henry Valen presentert synet på utenrikspolitikk som 
selvstendig skillelinje, selv om den ikke har hatt noen klar sosio-øko
nomisk forankring.20 Mer problematisk er imidlertid Valens karakteris
tikk av ideologiske skillelinjer som kortsiktige og situasjonsbestemte. Et 
hovedpoeng med etableringen av skillelinjer, er at disse skal være et 
hjelpemiddel for å kunne forstå politiske preferanser og atferd over tid, 
dvs. varige motsetninger. Dette er viktig for å kunne skille mellom kort-
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varige og situasjonsbestemte stridsspørsmål ( «issues») på den ene side og 
ideologiske motsetninger av en mer permanent karakter, det man kan kalle 
skillelinjer på den andre (jfr. Sjøblom 1968:123).21 Analytisk sett kan man 
derfor hevde at det er uheldig at begrepet skillelinje er blitt brukt både om 
langsiktige og kortsiktige forhold slik det her er blitt gjort. Dette står 
imidlertid ikke i motsetning til Valens påpeking av at situasjonsbestemte 
forhold og stridsspørsmål bidrar til å aktualisere bestemte skillelinjer 
(Converse & Valen 1971, Valen 1981, kap. 10). 

Spørsmålet i denne forbindelse er snarere hvilken teoretisk status de 
ideologiske skillelinjene har qua skillelinjer. I praksis har analysen av 
ideologiske skillelinjer vært basert på eksplorerende faktoranalyser av et 
større antall holdningsspørsmål. Over en rekke valg har man identifisert 
fire relativt distinkte ideologiske «dimensjoner», dvs. grupper av spørsmål 
som empirisk henger sammen. Dels gjelder det synet på stat kontra marked 
(«offentlig virksomhet vs. privat initiativ»), dels moralsk-religiøse prefe
ranser (ikke minst uttrykt ved synet på abort), dels en konflikt knyttet til 
velferdsstaten og solidaritet med vanskeligstilte grupper, og endelig en 
motsetning knyttet til økonomisk vekst kontra vern av natur og miljø 
(Valen 1981, Valen & Aardal 1983, Aardal & Valen 1989). De to første 
kan i betydelig grad betraktes som en videreføring av tradisjonelle «struk
turelle» motsetninger, noe som også gjenspeiles i fordelingene mellom 
ulike sosio-økonomiske grupper. De to sistnevnte representerer nye trekk 
i den politiske utvikling, noe som kan avleses ved at det er velgerne til de 
yngste partiene, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet, som særlig 
profilerer seg på disse dimensjonene (Aardal & Valen 1989:76ff).22 Selv 
om disse «holdningsdimensjonene» har gjort seg gjeldende over lengre tid 
og i den forstand synes å utgjøre mer varige skillelinjer, har likevel styrken 
i utslagene variert betydelig over tid. Det er dessuten et åpent spørsmål i 
hvilken grad det faktisk har skjedd en politisk bevisstgjøring som har skapt 
en distinkt kollektiv identitet blant velgergruppene, som basis for varige 
«ikke-strukturelle» skillelinjer knyttet til de nevnte temaer. Istedet for å 
bruke betegnelsen ideologiske skillelinjer på grupper av stridsspørsmål 
som empirisk «henger i hop», bør man bruke andre betegnelser (for 
eksempel holdningsdimensjoner) for å markere at det foreløpig er usikkert 
i hvilken grad det er rimelig å betegne disse som selvstendige skillelinjer. 

Helt siden Philip E. Converses berømte artikkel «The N ature of Belief 
Systems in Mass Publics» ble publisert i 1964, har kravet til ideologisk 
konsistens (constraint) blitt fremholdt som det viktigste kriterium på en 
ideologisk «dimensjon». Empiriske analyser viser imidlertid at det er 
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vanskelig å finne særlig mange som oppfyller strenge, kognitive krav til 
innsikt og oversyn over kompliserte politiske spørsmål. I den forbindelse 
bør det understrekes at den forståelse av begrepet skillelinje som legges til 
grunn i Lipset/Rokkan tradisjonen ikke nødvendigvis forutsetter at den 
enkelte samfunnsborger har full innsikt i det aktuelle saksområde. Den 
beskrivelse Dieter Fuchs og Hans-Dieter Klingemann gir av høyre-venstre 
dimensjonen er derimot dekkende for den måte begrepet skillelinje er blitt 
brukt på, blant annet i valgforskningen: 

«In order to achieve individual orientation and successful participation in social com
munication, it is not necessary that an individual acquires all of the potential meanings 
of ideology; it is sufficient that the individual selects some element from this culturally 
pre-determined set of meanings, and that the selected meanings are correctly applied to 
the poles of the left-right dimension. Thus, individual left-right schemata can be seen as 
incomplete reflections of the collective schema of left and right» (Fuchs & Klingemann 
1990:207). 

Analyser av folks holdninger til stridsspørsmål representerer uansett et 
viktig innslag i nyere valgforskning. For som Valen (1981:213) under
streker: «ettersom stridsspørsmål så vel som ideologiske strømninger 
skifter over tid, må det nødvendigvis også skje endringer i velgernes 
forestillinger om skillelinjene». Men generelt gjelder det at spørsmålet om 
eventuelt nye skillelinjer i for liten grad er blitt diskutert i forhold til 
kollektiv identitet og organisering. Dette er tema for neste avsnitt. 

Empirisk anvendelse 
Rokkans modellbygging provoserte ikke minst historikere som ropte opp 
om Modellenes tyranni (Seip 1975).23 Men også andre har anfektet de 
historiske analyser som ligger til grunn for Rokkans og Valens modell. 
Trond Nordby hevder for eksempel at Rokkan og Valen legger for ensidig 
vekt på kulturelle motsetninger i tiden etter 1905. På denne tiden var 
derimot økonomiske motsetninger mer fremtredende, som da Venstre ble 
konsolidert i 1908.24 Ryssevik (1992) finner i en økologisk analyse av 
valgatferd fra 1909 til 1936 at Rokkan har lagt for stor vekt på mot
kulturelle faktorer, på bekostning av sosiostrukturelle forhold i denne 
perioden. Fra annet hold kritiseres Rokkan/Valens konfliktmodell for å 
overse viktige konfliktlinjer. Torgersen (1992a, 1992b) etterlyser i den 
forbindelse både kredittmarkedet og boligmarkedet. Nilson (1987) ønsker 
å utvide modellen til to ganger fem konfliktlinjer. De «manglende» skille
linjer gjelder blant annet en motsetning knyttet til gjeldskrisen i landbruket 
i mellomkrigstiden og en konflikt vedrørende teknologisk utvikling som 
manifesterte seg allerede i begynnelsen av dette hundreåret. I tillegg nevnes 
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motsetninger mellom kvinner og menn, yngre og eldre og forholdet til 
andre land (se også Nilson 1993). Selv med en utvidelse fra fem til ti 
skillelinjer hevder Nilson at det er tale om «et greit og oversiktlig antall, 
samtidig som det svarer til realiteter både i dagens Norge og i et historisk 
perspektiv. Dessuten også i et større geografisk perspektiv» (Nilson 
1987:536). 

Problemet i denne sammenheng er å sette grenser for antall skillelinjer 
modellen skal inneholde. Hvorfor stoppe med to ganger fem, hvorfor ikke 
tre ganger fem? Nilsons forslag vil i «beste fall» føre til 1024 kombinasjo
ner av standpunkter i et flerdimensjonalt rom.25 Hvis man ønsker en 
referanseramme (modell) som innebærer en analytisk forenkling, og som 
samtidig er håndterbar i empiriske analyser, tilsier dette stor varsomhet 
med å øke antall konfliktlinjer. Stein Rokkan var smertelig klar over 
problemet (jfr. Rokkan 1970:72). Det er dessuten viktig å være oppmerk
som på at antallet skillelinjer ikke bare er et spørsmål om forskernes 
intellektuelle kapasitet, men også om partisystemets og velgernes kapasi
tet. Det er grenser for hvor mange kryssende skillelinjer et partisystem tåler 
før det sprenges, og for hvor mange skillelinjer velgerne klarer å forholde 
seg til. I praksis vil de fleste velgere forholde seg til et begrenset utvalg av 
skillelinjer (færre enn Rokkan & Valens fem), men poenget er at disse kan 
variere over tid slik at det totale antall skillelinjer likevel er noe høyere. 

Diskusjonen om antall skillelinjer og det substansielle innhold i skille
linjene kan imidlertid ikke løsrives fra spørsmålet om hvilke kriterier som 
bør legges til grunn for at det er fruktbart å omtale dem som skillelinjer, 
til forskjell fra enkeltstående og situasjonsbestemte stridsspørsmål. Plassen 
tillater ikke en uttømmende diskusjon av temaet, men det kan likevel være 
interessant å peke på en del eksempler. Det er grunn til å presisere at 
interessen her er konsentrert om politiske skillelinjer, det vil si utsagnskraf
tige motsetninger som har betydning for valget mellom ulike politiske 
alternativer/partier. Hensikten er ikke å gi et endelig svar, men heller å 
diskutere hvordan eventuelle nye skillelinjer forholder seg til de kriterier 
som ligger til grunn for Lipset & Rokkan tradisjonen. 

Gjeldsdimensjonen 
Sten Sparre Nilson nevner kreditt- og gjelds-« dimensjonen» som en «over
sett» skillelinje, ikke minst i historisk perspektiv. Men han fremholder selv 
at et standpunkt i kredittmarkedskonflikten aldri ble gjort til samlings
merke for et riksomfattende parti (Nilson 1987:524-25). Det innebærer 
at denne motsetningen ikke synes å oppfylle kravet verken om kollektiv 
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identitet eller organisering. Dette forhindrer selvsagt ikke at rentespørsmål 
kan ha spilt en viss rolle ved enkelte valg, slik både Nilson (1993) og 
Bjørklund (1988) fremholder. Vanligvis brukes begrepet skillelinje om 
stridsspørsmål som mobiliserer velgerne, dvs. trekker dem til partier som 
engasjerer seg i aktuelle saksområdene. I forbindelse med lokalvalgene i 
1987 og 1991 er det interessant at Nilson understreker at gjeldsdimen
sjonen snarere bidro til å passivisere (demobilisere) velgerne enn til å 
aktivisere dem, blant annet fordi valgkampen dreide seg om problemer 
«som ikke noe norsk parti kunne by på troverdige løsninger på» (Nilson 
1993:155). En lignende kommentar gir Tor Bjørklund i sin analyse av 
1987-valget.26 Selv om rente- og gjeldsspørsmål har spilt en rolle i for
bindelse med enkelte valg, er det likevel viktig å holde fast ved at vi, til nå, 
ikke har noen dokumentasjon på at velgerne har utviklet klare opp
fatninger av interessefellesskap knyttet spesifikt til denne type spørsmål, 
og at disse vurderingene har vært grunnlag for varige lojaliteter til utvalgte 
partier. 

Kreditt- og boligmarkedet 
Selv om Ulf Torgersen fremholder at både kredittmarkedet og bolig
markedet fortjener større oppmerksomhet enn det har fått i valg
forskningen (Torgersen 1992a), understreker han at disse motsetningene 
kanskje ikke fortjener navnet «skillelinje». Begrunnelsen er direkte knyttet 
til mangelen på organisering: «viktige markeder er dårlig organisert, feks. 
kredittmarkedet hvor verken kreditorer eller småsparere er organisert, 
eller matvaremarkedet hvor bare produsentene er organisert. På bolig
markedet var det ikke selveierne som var organisert, bare gårdeierne og 
leieboerne, og for begge disse kategorienes vedkommende var det organi
sasjoner med uhyre spinkel oppslutning» (Torgersen 1992a:431). Med 
unntak av (mat)varemarkedet er det heller ingen politiske partier som har 
engasjert seg entydig til fordel for den ene eller andre parten i disse sakene. 
Torgersens poeng er nettopp at det finnes en del saker der man mangler 
klare «fiender», og at det som en følge av samfunnsmessige endrings
prosesser blir et økende antall av mer diffuse «fellesskap» (Torgersen 
1992a:437). 

En konsekvens av dette er at det kan bli vanskelig å etablere skillelinjer 
som tilfredsstiller de kriterier som er nevnt ovenfor.27 Det at en del strids
spørsmål er diffuse og konsensuspregede forhindrer likevel ikke at de kan 
være gjenstand for intens politisk strid. Stakes & Dilulio (1993) hevder i 
en fersk analyse av amerikanske velgere at valensspørsmål systematisk har 
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vært undervurdert som politiske stridsspørsmål og at mangelen på klare 
«posisjoner» i enkeltsaker i økende grad preger moderne valgkamper. 
Men fordi «frontene» er uklare og den institusjonelle forankringen svak, 
vil valensspørsmål representere betydelig usikkerhet i konkurransen om 
velgerne. Muligheten for gevinst kan være større enn for posisjons
spørsmål, men det vil også muligheten for tap være (Stakes & Dilulio 
1993:9). Ved neste korsvei kan et annet parti «stjele» saken, samtidig som 
det er uforutsigbart om saksområdet i det hele tatt vil interessere velgerne. 
På mange måter kan konsensus- (eller valens-)spørsmål sammenlignes 
med politiske «blindgjengere». Potensialet ligger der, men det er vanskelig 
på forhånd å vite om spørsmålet vil slå ut og hvordan det vil slå ut på 
partivalget. For partiene representerer det derfor en betydelig risiko å satse 
på valensspørsmål i motsetning til posisjonsspørsmål der velgerne (og 
partiene) inntar relativt klare standpunkter. 

Offentlig vs. privat sektor 
Spørsmålet om tilknytning til offentlig eller privat sektor utgjør en ny 
politisk skillelinje har vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet, særlig 
i Norge (Knutsen 1986a, 1986b, Bjørklund 1987, Hines 1991, 1993). På 
basis av en survey-undersøkelse i 1981 hevdet Oddbjørn Knutsen at 
«offentlig versus privat sektortilknytning er en viktig strukturell skillelinje 
for en rekke politiske verdiorienteringer» (Knutsen 1986b:24). Verdi
orienteringene har igjen betydning for oppslutningen om ulike parti
alternativer. Diskusjonen om tilknytning til offentlig eller privat sektor 
utgjør en ny politisk skillelinje er interessant fordi den kan knyttes direkte 
til en sosio-økonomisk forankring, slik det gjøres i Lipset/Rokkan tradi
sjonen. 28 Men sektorskillet synes ikke å tilfredsstille kravene om kollektiv 
identitet og politisk institusjonalisering. 

Analysene av sektorskillet har for en stor del begrenset seg til empiriske 
korrelasjoner mellom sektor og parti. Det er flere grunner til at sektor 
(ennå) ikke kan sies å være etablert som selvstendig politisk skillelinje. For 
det første viser det seg at betydningen av sektor for partivalg har variert 
betydelig fra valg til valg, selv om utslaget særlig ved stortingsvalget i 1989 
var betydelig (jfr. Valen, Aardal & Vogt 1990). En forsiktig konklusjon 
er derfor at det fortsatt er uavklart i hvilken grad man har å gjøre med en 
etablert «forskjell» mellom privat og offentlig sektor i denne forbindelse. 
Enda mer usikkert er det i hvilken grad det har skjedd en utvikling av en 
felles identitet henholdsvis i privat og offentlig sektor, slik at for eksempel 
offentlig ansatte føler en samhørighet seg imellom, samtidig som de opp-
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fatter de som er tilknyttet privat sektor som motpart eller «fiende» i 
sentrale politiske spørsmål.29 I denne forbindelse kompliseres bildet av 
forskyvninger i favør av den såkalte «tredje» sektor, det vil si frivillige og 
private organisasjoner hvor mange mottar økonomisk støtte fra det 
offentlige. Dette skaper nye spenninger mellom arbeidsformer og normer 
for hvordan virksomheten bør utføres (jfr. Lorentzen 1992). 

Når det gjelder spørsmålet om organisering eller institusjonalisering av 
sektorskillet, finnes det i liten grad interesseorganisasjoner som er basert 
på sektortilknytning. Selv om enkelte partier i dag har sterkere oppslutning 
blant velgere i for eksempel offentlig enn i privat sektor, finner man i liten 
grad at partiene aktivt profilerer seg som interesseparti for folk tilknyttet 
bare denne ene sektoren. Dette tyder på at sektorskillet ikke har fått en 
klar institusjonell binding til det partipolitiske systemet. Totalt sett er det 
derfor et åpent spørsmål i hvilken grad sektorskillet har gått over fra å 
være en potensiell skillelinje til en aktuell skillelinje som vil kunne prege 
det politiske liv i tiden fremover. Men hvis motsetninger knyttet til sektor 
blir gjenstand for ytterligere polarisering og institusjonalisering, er dette 
likevel en interessant kandidat for en ny strukturell skillelinje. En annen 
sak er at diskusjonen om forholdet mellom offentlig og privat sektor
tilknytning i betydelig grad berører «klassiske» motsetninger knyttet til 
venstre-høyre aksen, og derfor viderefører tidligere motsetninger vel så 
mye som at det etableres helt nye motsetninger. 

En grønn dimensjon? 
Vern av natur og miljø dukket opp som nye stridsspørsmål i hele den 
vestlige verdien på 1970-tallet. I kjølvannet av den grønne bølgen har man 
diskutert om natur- og miljøvern kan sies å utgjøre en ny politisk skille
linje. Også blant svenske statsvitere har dette vært et diskusjonstema.30 

Debatten har i stor grad vært konsentrert om styrken i empiriske korrela
sjoner mellom holdningsspørsmål. På grunnlag av lave korrelasjoner mel
lom ulike holdningsspørsmål konkluderer svenske valgforskere 
gjennomgående med at det ikke finnes utviklet en egen miljødimensjon 
blant velgerne (Holmberg, Westerståhl & Branzen 1977, Holmberg & 
Asp 1984). Bennulf (1990) følger opp problemstillingen i forbindelse med 
valget i 1988, da miljøspørsmålet dominerte valgkampen, samtidig som 
Miljøpartiet De grøna fikk plass i riksdagen. Men fortsatt knyttes disku
sjonen av miljødimensjonen først og fremst til (lave) korrelasjons
koeffisienter, og i liten grad til spørsmål om grønn identitet og grønn 
institusjonalisering.31 Poenget her er ikke å fastslå om miljø utgjør en egen 
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dimensjon eller ikke i Sverige, men å påpeke at diskusjonen i (for) stor 
grad preges av statistisk-metodologiske betraktninger. Den samme inn
vending kan for øvrig reises mot en rekke andre «issue»-analyser. Svak
heten er at diskusjonen om dimensjon/skillelinje ikke knyttes til den poli
tiske mobilisering og organisering som (eventuelt) henger sammen med de 
nye stridsspørsmål som dukker opp på arenaen. I dette perspektivet viser 
norske data at det i en viss grad foreligger et sosialt grunnlag for en 
selvstendig miljødimensjon, men samtidig er det lite grunnlag for å hevde 
at miljøengasjementet har gitt seg utslag i en stabil, kollektiv identitet. Den 
institusjonelle forankringen er dessuten mer preget av kompromiss enn av 
konflikt, noe som ytterligere bidrar til å svekke miljøengasjementets be
tydning for stemmegivningen ved valgene (jfr. Aardal 1993).32 

Overgang fra sosio-økonomisk struktur til verdier? 
I diskusjonen av nye skillelinjer spiller Ronald Ingleharts teori om over
gangen fra materialistiske til postmaterialistiske verdier en sentral rolle 
(Inglehart 1977, 1990). I tråd med svekkelsen av «gamle» politiske skille
linjer blir det hevdet at disse erstattes med en kvalitativt «ny» politikk der 
økonomiske og interessebaserte spørsmål blir fortrengt til fordel for 
verdier knyttet til selvrealisering og egenaktivitet (jfr. Hildebrandt & 
Dalton 1978, Inglehart 1977, 1990). I denne litteraturen finner man 
innebygd forutsetninger om at verdiorienteringer etter hvert vil erstatte 
strukturelle motsetninger (jfr. Knutsen 1988).33 Det vil si at man eksplisitt 
antar at fremtidens sentrale skillelinjer ikke vil ha noen økonomisk for
ankring, slik tidligere skillelinjer har hatt. Dette kan for øvrig være et like 
problematisk standpunkt som å hevde at skillelinjer nødvendigvis må ha 
en sosio-økonomisk forankring. Mitt poeng i denne forbindelse er ikke 
den manglende kobling til økonomisk struktur, men at ny-politikk litte
raturen i liten grad legger vekt på hvordan ulike verdier blir transformert 
inn i det politiske systemet slik at det utvikles en kollektiv identitet som 
får konsekvenser for blant annet partivalg, og hvordan dette igjen festner 
seg i partier og organisasjoner.34 Etter min mening er det en hovedsvakhet 
ved de såkalte verditilnærmingene at de ikke gjør rede for hvordan 
(enkelte) verdier blir gjort til gjenstand for politisk mobilisering (utvikling 
av kollektiv identitet) og institusjonalisering (organisering). Denne innven
dingen gjelder også Anders Todal Jenssens forsøk på å begrunne indivi
duelle verdier ut fra oppfatninger av hva den enkelte mener er naturlig og 
ønskverdig i relasjoner mellom mennesker (relasjonelle verdier).35 Uten 
politisk bevisstgjøring og institusjonell forankring er det vanskelig å 
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forestille seg hvordan «verdier» skal være avgjørende for folks valg av 
parti. 

Selv om de ovennevnte eksemplene bare er korte skisser av til dels om
fattende forskning,36 burde det likevel være klart at spørsmålet om «nye» 
kontra «gamle» politiske skillelinjer ofte diskuteres ut fra svært ulike 
premisser. I den forstand burde det være et beskjedent ønske at man i 
fremtidige analyser i større grad knytter diskusjonen til sammenlignbare 
kriterier for hva som kan sies å utgjøre en «skillelinje» i den ene eller den 
andre tradisjonen. 

Retrospeksjon, introspeksjon og prospeksjon 
Hvis man skal trekke frem det viktigste bidrag fra Stein Rokkans side når 
det gjelder politiske skillelinjer, er det trolig hans understrekning av det 
historiske og institusjonelle perspektivet. Ethvert politisk fenomen må 
forstås ut fra dets tilblivelse og forhistorie, i samspill med formelle og 
uformelle spilleregler. Historisk baserte skillelinjer strukturerer den 
politiske debatt og genererer nye stridsspørsmål. En historisk-sosiologisk 
tilnærming som i sin karakter er retrospektiv, har sin styrke i at ting ses i 
sammenheng og at man i ettertid klarere ser hvilke motsetninger som viste 
seg å være mest levedyktige. Men samtidig kan et slikt perspektiv gi visse 
skylapper når det politiske systemet er i sterk endring. Mest kritisk er det 
hvis man forutsetter at dagens politiske motsetninger er et direkte speil
bilde av de historiske motsetningene. Det vil si at modellen tolkes som en 
beskrivelse av virkeligheten, mer enn et verktøy til å generere fruktbare 
hypoteser. Selv om man kan finne historiske paralleller til aktuelle be
givenheter, gjentar historien seg aldri ett hundre prosent. Analysen av 
politiske skillelinjer krever med andre ord et åpent øye for det som rører 
seg i samtiden, det vil si evne til introspeksjon. Den aktuelle politiske 
situasjon kan bære i seg kimen til helt nye og hittil ukjente konstellasjoner. 
Men en historisk bevisst samtidsanalyse må ta hensyn til at tidligere 
politiske motsetninger og partietableringer i høyeste grad gir viktige 
føringer også for den dagsaktuelle politikken. Analyser av partienes pro
grammer har vist at selv om partiene i betydelig grad fanger opp nye 
stridsspørsmål, reflekterer de fortsatt historiske motsetninger (jfr. 
Pettersen 1973, Grønmo 1975, Strøm & Leipart 1989, Aardal 1993). 
Skillelinjer som tidligere har vært aktuelle kan for tiden «sove», men det 
er likevel mulig å aktivisere dem under gitte betingelser. EF-saken er på 
mange måter kroneksempelet på at sovende skillelinjer kan aktiviseres og 
slå inn i dagsaktuelle stridsspørsmål. 

2 '9 4 Tf S 237 



Aardal Hva er en politisk skillelinje? 

Selv om seriøs samfunnsforskning aldri vil kunne ta opp konkurransen 
med «fremtidsforskningen» når det gjelder friske spekulasjoner om mega
og gigatrender, er det et poeng å understreke åpenheten for at ting for
andrer seg. Retrospeksjon må kombineres både med introspeksjon og 
prospeksjon, det vil si at blikket på fortiden må smelte sammen med innsikt 
i aktuelle forhold, samtidig som man har et åpent øye mot fremtiden. Men 
det er bare tiden som kan vise i hvilken grad de enkelte motsetninger har 
festet seg i en slik grad at det gir mening å betegne dem som politiske 
skillelinjer.37 Det å etterlyse en fiks ferdig ny «teori» for valg av parti, til 
erstatning for den gamle skillelinjemodellen, tyder på at man ikke helt har 
forstått det induktive og retrospektive utgangspunktet for Rokkans og 
Valens modellbygging. Gunnar Grendstads (1993) påstand om at valg
forskningen har vært i «teoretisk eksil» siden 1960-tallet kan tolkes som 
et eksempel på manglende forståelse for skillelinjemodellens teoretiske 
status. Den ofte smertefulle vekslingen mellom det generelle og det spesi
elle, slik Stein Rokkan beskriver det i det innledende sitatet, vil nødven
digvis være en viktig undertone i alle forsøk på å etablere en ny modell for 
politiske preferanser og valgatferd. 
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Noter 
1. Lipset og Rokkan (1967:25) bruker f.eks. conflicts, cleavages and oppositions 

som synonymer. 
2. Lane & Ersson (1787:44-45) oppsummerer Lipset og Rokkans analyser i fire 

dimensjoner: ( 1) arbeidere mot arbeids gi ve re og eiere, ( 2) primærnæringer mot 
sekundærnæringer, ( 3) kirkelige organer mot sekulære myndigheter og ( 4) 

undersåttkultur mot dominerende kultur. 
3. Grendstad (1993) synes å hevde at den tradisjonelle analyse av partier og 

velgere har vært begrenset til motsetningen mellom «høyre» og «venstre». 
Denne analytiske fattigdommen skal i særlig grad kjennetegne valgforsk
ningen. I den grad Grendstad mener å ramme norsk valgforskning med en slik 
karakteristikk, er dette som vist ovenfor lite treffende. Tvert imot har det vært 
et sentralt kjennetegn i RokkanNalen-tradisjonen at partier og velgeratferd 
må analyseres i forhold til et flerdimensjonalt politisk rom. 

4. Stein Rokkan og Henry Valen arbeidet nært sammen om utviklingen av 
modellen både før og etter publiseringen av Lipset og Rokkans bok Party 
Systems. Det nære samarbeidet mellom de to om utviklingen av den norske 
konfliktmodellen gjør det naturlig å omtale denne modellen som Rokkans og 
Valens modell, og ikke bare som Rokkans modell slik det ofre blir gjort. 

5. Rokkan brukte selv betegnelsen 'upstream' og 'downstream' i et upublisert 
notat: «Territories, nations, parties: Toward a geoeconomic-geopolitical 
mode[ for the explanation of variations within Western Europe, jfr. Tilly 
(1981). 

6. Nilson synes å tolke skillelinjemodellen mer «historisk» enn teoretisk: «Stein 
Rokkan var riktignok klar over at det historiske bilde ikke helt passet inn i 
modellen ... Men ellers syntes modellen utfyllende, og den svarer unektelig 
til vår naturlige måte å oppfatte tingene på» (Nilson 1987:521). Rokkan 
kommenterer selv denne problemstillingen i den kjente debatten med his
torikeren Jens Arup Seip om 'modellenes tyranni': «]ens Seip har tydeligvis 
flere ganger tolket mine fremstillinger som om de ga uttrykk for min opp
{ atning av wie es eigentlich gewesen: jeg leser dem først og fremst som be
grunnelser for valg av strategi i den videre analyse. Slik jeg ser det, er disse 
berettende fremstillinger ikke annet enn innledninger til den egentlige analyse; 
det vi helst vil bli bedømt for er ikke nøyaktigheten i disse beretninger, men 
den intellektuelle innovasjon i modellbyggingen og presisjonen i opera
sjonaliseringen og hypoteseutprøvingen» (Rokkan 1975:132). 

7. Berntzen & Selle (1988) hevder at Rokkans aktørsyn er diffust og at avstanden 
mellom modell og empiri er stor. De hevder også at modellene kanskje ikke 
er så åpne som det hevdes. Det kan også diskuteres i hvilken grad Rokkan selv 
forestilte seg at fem-skillelinje-modellen skulle være «gyldig» ut over en gitt 
historisk epoke. Ifølge Selle & Berntzen ( 198 8:249) er det uavklart om Rokkan 
betraktet regionspesifikke modeller som en mellomstasjon på veien til en 
generell utviklingsmodell for moderne industrisamfunn. 
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8. Både Nilsons (1987, 1993) og Torgersens (1992a, 1992b) kritikk av 
RokkanNalen-modellen berører derfor et sentralt poeng på dette punktet. 

9. Rae & Taylor (1970) opererer med følgende typer skillelinjer: askriptive 
(trait), som rase eller kaste, holdningsmessige, som ideologi eller preferanser, 
og atferdsmessige eller handlingsorienterte, som fremtrer gjennom stemme
giving eller organisasjonsmedlemskap. 

10. Men det er likevel ulike historiske prosesser og fenomener som ligger bak den 
sosio-strukturelle basis for en skillelinje og skillelinjen i seg selv. Bartolini & 
Mair (1990:216) beskriver det slik: «the former emerges from the process of 
state and nation formation and from the development of capitalism and 
industrialisation; the latter emerges by the coupling of these processes with 
those of politicisation, electoral mobilisation, and democratisation». 

11. «Since one's attachment to the social basis of certain cleavages is defined by 
attributes which can sometimes change with relative ease, this social basis 
represents a grouping and a set of social relationships which are normally 
much more fluid than that constituted by the cleavage itself. The cleavage, on 
the contrary, isa set of social relationships which implies some level of external 
closure which, in turn, is always more pronounced than that of the social 
group» (Bartolini & Mair 1990:218). Ulf Torgersen (1992a) understreker 
også betydningen av samhørighetsfølelsen og gjør opptattheten av sosiale 
fellesskap til et hovedkjennetegn ved Stein Rokkans politiske sosiologi. Ole 
Berg ( 19 84 :24) bruker uttrykket politisert interessebevissthet for å understreke 
at det ikke er tale om noen form for sosiologisk refleksvirkning mellom folks 
sosio-økonomiske og sosio-kulturelle status og deres stemmegiving. 

12. Ifølge Dalton & Wattenberg er den «sosiologiske» tilnærmingen for statisk til 
å kunne forklare endringer i valgatferden: «a sociological approach empha
sized continuity and stability, and thus had limited value in explaining electoral 
change» (Dalton & Wattenberg 1993:197). En slik påstand må imidlertid 
bygge på en oppfatning om at sosial struktur virker direkte på politiske 
preferanser, uten et dynamisk samspill med andre faktorer, som blant annet 
politisk mobilisering og kollektiv identitet. 

13. Selv legger Lane & Ersson vekt på forskjellen mellom latente og manifeste 
skillelinjer, fordi oppfatninger, verdier eller handling etter deres mening ikke 
nødvendigvis er egenskaper ved skillelinjene. Dette står i motsetning til 
Bartolini & Mairs understrekning av at skillelinjer forutsetter en følelse av 
samhørighet og ideologisk bevissthet. Lane & Ersons 'latente' skillelinjer synes 
fortrinnsvis å betegne potensielle skillelinjer hvis man fastholder at ideologisk 
bevissthet er en viktig forutsetning for at det er fruktbart å benytte begrepet 
skillelinje. 

14. Gallagher, Laver & Mair (1992:90) hevder imidlertid at: «a cleavage cannot 
be defined at the political leve! alone . . », dvs. uten en sosial forankring. 
Gunnar Sjøblom (1968:123) synes på sin side å definere skillelinjer ute
lukkende på holdningsplanet, som «pattern of different issues or potential 
tssues». 

240 TfS 2 '9 4 



Hva er en politisk skillelinje? Aardal 

15. Dahl (1967:49-54) nevner i tillegg borgerrettigheter, særlig negrenes plass i 
det amerikanske samfunn, og sentralmyndighetenes rolle i det økonomiske liv 
som eksempler på politiske motsetninger som både har vært intense og varige 
over tid, men som ikke har noen direkte kobling til sosial klasse, og der 
holdningene heller ikke henger i hop i særlig stor grad. 

16. Rokkan (1975) knytter i denne forbindelse direkte an Marx' sentrale distink
sjon mellom Klasse an Sich og Klasse fur Sich. 

17. I tillegg til at EF-striden aktualiserte alle de gamle skillelinjene i det politiske 
systemet, virket den også som en katalysator for nye ideologiske strømninger. 

18. I norsk valgforskning markerer valgundersøkelsen i 1977 et vendepunkt ved 
at man da inkluderte et større antall spørsmål som tok sikte på å måle 
holdninger og standpunkter både til aktuelle saker og til mer generelle subjek
tive prioriteringer (jfr. Valen 1981). 

19. Dette utelukker selvsagt ikke at man senere kan finne sosiale tilknytnings
punkter også for disse skillelinjene. 

20. Motsetningene i synet på utenrikspolitikken tilfredsstiller for øvrig både kravet 
til kollektiv identitet og til organisering. Motsetningene var til og med utgangs
punkt for en ny partidannelse, nemlig Sosialistisk Folkeparti i 1961. I den 
forstand kan det være rimelig å betrakte utenrikspolitikk som en selvstendig 
politisk skillelinje. Som Valen selv har påpekt, har imidlertid utenrikspolitiske 
konflikter ikke vært permanente: «De skyldes bestemte begivenheter i andre 
land eller i forholdet mellom Norge og andre land, og deres virkninger på 
norsk politikk varierer fra den ene situasjon til den annen» (Valen 1969:132). 

21. Sjøblom bruker også begrepet 'issue', men understreker at det først og fremst 
er «patterns of issues» som er grunnlaget for det man kan kalle en skillelinje. 
Han hevder i den forbindelse at «normally, one also reads into the concept 
that an «issue» must not be a too insignificant matter of dispute, which only 
appears sporadically or incidentally in the election debate» (Sjøblom 
1968:123). 

22. Selv om synet på velferdsstaten og miljøvern kan fortone seg som «nye» saker 
som først dukker opp i 1970-årene, betyr ikke det at disse spørsmålene ikke 
har vært diskutert tidligere. Det nye i denne perioden er snarere en økt 
fokusering på disse spørsmålene, og en sterkere understreking av konfiikt og 
uenighet enn det som hadde vært tilfelle tidligere. Dette understrekes ikke 
minst gjennom dannelsen av Anders Langes parti (senere Fremskrittspartiet) 
i 1973 og utviklingen frem mot dannelsen av Sosialistisk Venstreparti i 1975. 

23. Dette gjaldt særlig Rokkans nasjonsbyggingsteori, men kritikken rammet også 
skillelinjemodellen. 

24. Nordby fremholder i den forbindelse at: «Rokkan og Valen har rett i at 
klassekamp i betydningen arbeid mot kapital preget politikken først mot 
slutten av krigsårene. Men med tanke på den omorganiseringen av partiene 
som fant sted i 1908, la de for ensidig vekt på de kulturelle motsetningene. 
Etter mitt syn skjedde konsolideringen på et tidspunkt da konsesjons
politikken var i ferd med å bli det store stridsemnet» (Nordby 1991: 121 ). Det 
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samme argumentet har samme forfatter også presentert ved tidligere an
ledninger (jfr. Nordby 1983, 1984 ). Det må nevnes at Nordby ikke ser øko
nomiske og kulturelle motsetninger som gjensidig utelukkende. I den for
bindelse hevder han at Rokkan og Valen i for liten grad har knyttet mot
kulturene til økonomiske motsetninger. 

25. Nilson er selv inne på at inndelingen i to ganger fem konfliktlinjer til en viss 
grad er vilkårlig valgt. Men han forsvarer seg med at også den opprinnelige 
modellen til Rokkan (og Valen) er preget av tilfeldigheter. Det Nilson ikke tar 
hensyn til når han foreslår fem nye skillelinjer, er at spranget fra fem til ti ikke 
er 1 :2, men (minst) 1 :32. Forutsetningen er da at man forenkler svært mye og 
antar at en skillelinje kun omfatter to ulike posisjoner. Fem skillelinjer inne
bærer da 32 ulike kombinasjoner som beskriver individers og gruppers plas
sering i et flerdimensjonalt rom. Ti skillelinjer gir derimot hele 1024 slike 
kombinasjoner, altså 32:1024. Når Lipset & Rokkan dessuten understreker 
at historiske skillelinjer sjelden faller i ekstremposisjonene (polene) på dimen
sjonene, forstår man hvor stort utfallsrom det egentlig dreier seg om. 

26. «A unanimous demand was heard: lower the rate of interest. No one, however, 
could explain just how this aim might be reached» (Bjørklund 1988:216). 
Dette er imidlertid en vurdering av situasjonen foran og under valgkampen, 
og er ikke basert på velgerdata. Det finnes flere eksempler på temaer som har 
vært fremtredende i valgkampen, uten at de har spilt noen større rolle for 
velgernes valg av parti. 

27. Torgersens konsensusspørsmål kan sammenlignes med det Stokes (1966:170) 
kaller va/ensspørsmål, noe også Nilson (1993) påpeker. Gunnar Sjøblom 
(1968:169) fremholder imidlertid i sin definisjon av 'skillelinje' at man tar 
utgangspunkt i posisjons-spørsmål, ikke minst fordi begrepet skillelinje 
knyttes direkte til en politisk konflikt. 

28. En annen sak er at det kan argumenteres for at Knutsen bryter med sentrale 
teoretiske forutsetninger hos Inglehart når han betrakter sektortilknytning 
som en uavhengig variabel i forhold til verdiorienteringer (jfr. diskusjonen i 
Aardal 1993:249-250). 

29. Et annet problem gjelder de sterke profesjonsinteresser og -motsetninger som 
kan gjøre seg gjeldende innenfor sektoren og som kan gi utgangspunkt for 
sammenfallende interesser på tvers av sektorene. 

30. Sverige er her brukt som eksempel på en faglig diskusjon av et tema som man 
i høyeste grad har vært opptatt av også i andre land. 

31. Analysen av riksdagsvalget i 1991 er i denne forbindelse interessant fordi den 
viser at miljøpartiets sorti fra riksdagen bare i begrenset grad var forårsaket 
av en 'grønn kollaps' i velgernes syn på miljøspørsmålene. Tolkningen er 
snarere at den tradisjonelle høyre-venstre-dimensjonen skapte problemer for 
miljøpartiet (jfr. Gilljam & Holmberg 1993:142-147). 

32. Oddbjørn Knutsen (forthcoming) hevder derimot at natur- og miljøvern alle
rede fra begynnelsen av 1970-tallet var etablert som en selvstendig skillelinje 
i norsk politikk, og at denne skillelinjen ikke er blitt mindre viktig for stemme-
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givingen i 1980-årene. Knutsens analyser av velgerne er imidlertid bare basert 
på statistiske sammenhenger, og han drøfter ikke spørsmålet om velgerne har 
utviklet en varig kollektiv identitet i disse spørsmålene. 

33. Knutsen er derimot blant dem som åpner for nye strukturelle skillelinjer, 
samtidig som han knytter diskusjonen av materialisme-postmaterialisme
dimensjonen til etablerte skillelinjer. Dette gjøres i liten utstrekning av andre 
innenfor ny-politikk tilnærmingen. 

34. Torgersen (1992a:426) fremholder at Rokkan for sin del ikke vil ha hatt noen 
plass for verdi- og holdningsspørsmål som ikke ordner befolkningen i rimelig 
faste grupperinger. 

35. De relasjonelle verdiene er formet i samhandling med andre mennesker, 
samtidig som de former videre samhandling (Jenssen 1991 ). Selv om det antas 
at folk slutter fra det kjente og hverdagslige til det mer fjerne og ukjente i den 
politiske verden, er det ikke klart hvilken rolle politisk mobilisering «utenfra» 
og institusjonelle rammevilkår spiller i denne prosessen. 

36. Kjønn som eventuell skillelinje blir for eksempel diskutert i Aardal & Valen 
(1989:250-275). Et viktig poeng i den forbindelse er at kjønn ikke ser ut til å 
oppfattes som egen skillelinje, verken blant menn eller kvinner. Det vil si at 
det bare i begrenset grad har utviklet seg en kollektiv identitet som har 
konsekvens for valg av partipolitiske alternativer. Kjønn har heller ikke vært 
gjenstand for egne partidannelser, men er snarere blitt integrert i det etablerte 
partisystemet (jfr. Skjeie 1992). 

37. Torgersen (1992a) peker f.eks. på det økende innslag av ikke-organisert atferd 
og mangel på faste holdepunkter når det gjelder politiske alternativer. Dette 
kan skape grunnlag for mer diffuse og skiftende 'skillelinjer' enn det vi har 
vært vant til frem til nå. 
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S utntnary 
What is a Political Cleavage? A Conceptual Demarcation 

Bernt Aardal 

The concept of "politica/ cleavage" has been a vital part of modem 
po/itical science since the famous pub/ication Party Systems and Voter 
Alignments by Seymour M. Lipset and Stein Rokkan appeared in 1967. 
Historically documented cleavages were the basis for analytical mode/ 
constructions, which in turn provided the theoretical foundation for 
empiri cal analyses of behaviour and pre( erences. The Lipset/Rokkan 
mode/ has, however, been criticized for not giving an accurate description 
of historical events and processes. In recent years the mode/ has, in 
addition, be en criticized for not being able to cap ture recent trends in terms 
of dealignment and realignment. As a supplement to, or replacement of, 
the old mode/ several new cleavages have been suggested. Neither the 
original contributors nor their critics have explicitly defined the concept 
of political cleavage. This has clearly led to same confusion in the scho/arly 
debate. Stefano Bartolini and Peter Mair have given a very perceptive 
exp/ication of Lipset and Rokkan's cleavage mode/ by emphasizing the 
following three aspects: the need fora socio-economic basis fora cleavage, 
the hui/ding of a collective identity connected to the cleavage, and, finally, 
the establishment of organizational ties. Going back to the initial 
formulation of the cleavage mode/, it is clear that although socio-economic 
location historically has played an important ro/e, it is neither a sufficient 
nor a necessary condition for the establishment of a cleavage. With regard 
to the discussion of new versus old cleavages, the Lipset!Rokkan mode/ 
te/Is us that we should be careful not to neglect the importance of collective 
identity and institutional anchoring. 
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