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Sammanfattning

Uppdraget

sammanställa ochvarituppgift harFolkomröstningsutredningens att
i andra län-Sverige ochifolkomröstningarerfarenheterutvärdera av
regeringensdet enligtankommerutvärderingdennader. På basis av

författningsänd-behovetutredningendirektiv till övervägaävenatt av
vilketinnefatta fråganbörvidare,överväganden,ringar. sägsDessa om

också, liksomgällerutredningdennabehövs. Förminoritetsskydd som
utredare,särskildaochkommittértillsatta attregeringenför alla av

konsekvenserjämställdhetspolitiskaochregionalpolitiska samtbeakta
ökadeinnebäraktuellakan blide förslagvad måniprövaatt som

folkomröst-kommunalarörande detFrågorallmänna.för detkostnader
skalloch helleruppdraget,intedockomfattasningsinstitutet av

behandlasfolkomröstningarvidkampanjertillstatliga anslagfrågor om
dir. 1996:6.

Utgångspunkter

förverkligasFolkviljanrepresentativ.demokratinmoderna ärDen
dock viktigspelarFolkomröstningarombud.valdaindirekt, engenom

Schweiz,naturligtvisdetexempletbästa ärländer. Detroll i många
detcentral plats itid intarlångmycketsedanfolkomröstningardär en

folkomröst-finnsforskningdenMycketpolitiska systemet. omsomav
betänkan-och i dettaSchweizskäl frånnaturligaocksåningar utgår av
betydandeerfarenheternaschweiziskadärför de ettattde kommer ges

utrymme. -
representativadentillbakatidsedanpågårdebattEn omen

parti-politiskaavseenden.olika Detillkortakommanden idemokratins
intefönnårhömpelare,demokratinsrepresentativadenärerna, som

medborgarnasmobiliseraochkanaliseraförrlängre engage-att som
minskat. Enhar ocksåinstitutionernapolitiskatill deTilltronmang.

folkomröstningarnyttjande sättökat ettlägedel i detta ett somavser
möjlighetmedborgarnafolkstyrelsen. Genom attvitalisera att gesatt
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beslutsfattandet förmodasdirekt delta i det politiska intresset och
för politik öka, liksom känslan delaktighet. An-engagemanget av

folkomröstningar pekar också på hur sådana kompletterarhängare av
representativa demokratin. Dels kan de skänka starkare legitimi-den en

de, då partierna till följd intern splittringbesluten, dels kantet av
oförmögna fatta beslut, förlösande.inom och mellan sig verkaär att

Folkomröstningar bidrar helt enkelt, till densäger representa-attman,
demokratin fungerar bättre.tiva

talar folkomröstningar.Andra finner skäl Manemot attsom menar
representativa demokratin därvid direktdemokratin överlägsenden är

argumentation fasta på flera principiella svårigheter medoch i sintar
Aförförsvårar ansvarsutkrävande fattade beslut;folkomröstningar. De ett
isamhället och försvårar kompromisser, de lederde skapar spänningar i

politik försvårastill helhetsperspektiv etc.att
för och folkomröstningar redovisas i kapitel IArgumenten emot

tongivande bidrag i modernadetta kapitel beskrivs också några den
debatten.demokratiteoretiska

Folkomröstningar i olika länder

mellan olika länders folkomröstningsinstitut betydande.Skillnaderna är
dessa institut med utgångspunkt från dekapitel typologiserasI 2 cen-

och kategorier förekommer i diskussionentrala begrepp som om
folkomröstningar.

folketgrundläggande skillnaden finns mellan därDen systemmest
,folkinitiativ därtill folkomröstning ochkan initiativ systemta en
iFolkinitiativ förekommer endast i länder idetta inte möjligt. tvåär

Schweiz. Reglerna för folkintitiativ inveckladeItalien ochEuropa: är
namnunderskrifterskiljer sig bland ifråga antaletoch åt annat om

det handlar beslutsiniti-beroende folkomröstning,på typ om omav en
erande, förhindrande eller upphävande omröstning. alla länder,I även

finns institutionellt initieradede med folkinititiativ, möjlighet till
folkrepresentationen sådana.folkomröstningar. Vanligast utlyserär att

bliprincipiellt central skillnad, reellt ibland kanEn settannan som
folkomröst-liten, den mellan beslutande och rådgivandeärytterst

Beslutande folkomröstningar vid internationell utblickningar. är en
dockklart förekommande. de länder där sådana existerar finnsImest

hålla rådgivande omröstningar, detta långtockså möjlighet äratt men
beslutande folkomröstningama ofta kopplade tillmindre vanligt. De är

i grundlagsändringar:den beslutsprocess erfordras samband medsom
änd-antingen folkomröstning obligatorisk för sådanaäratt attgenom
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ringar skall i kraftträda eller minoritet i folkrepresenta-attgenom en
tionen utlysa folkomröstning.äger rätt att

Konsekvenserna folkomröstningar kan bli högst varierandeav
beroende utfall och fråga.på konsekvenserDe kantyp av som upp-
komma barahandlar inte den eventuella legitimitet beslut kanettom
få efter folkomröstning; maktpolitiska aspekter betydelseäven ären av
i sammanhanget. Ibland kan de styrandes ställning stärkas iblandmen
kan den försvagas. fall kan det politiskaI i sintvärtom värsta systemet
helhet drabbas auktoritetsförsvagning. kapitel diskuterasI 2 deav en
olika situationer kan tänkas förekomma.som

De regler och bestämmelser finns folkomröstningar varierarsom om
kraftigt. kapitel beskrivs de institutionellaI 3 förutsättningar som
ligger för folkomröstningartill grund i antal länder. Tyngdpunktenett
ligger på länder i Europa.

olkornröstningsinstitutet i SverigeF

Enligt svenska regeringsformen kanden såväl beslutande råd-som
givande folkomröstning hållas. Sedan finns1980 möjlighet anordnaatt
beslutande folkomröstning i grundlagsfrågor sådanRF 8:15. En
folkomröstning kan beståendeminoritet tredjedel riks-en av en av
dagens ledamöter utlösa, yrkande minst tiondel leda-av en av

föreligger, eller vilande förslag till grundlagsändringmöterna ettom
överlåtelse beslutanderätt till internationell organisation ärom av

aktuellt. sådan omröstning har dockNågon inte hållits.ännu
En folkomröstning den rådgivande iär omnämnstypannan av som
8:4. sådan kan anordnas i vilken fråga helst. Samtliga femRF En som

folkomröstningar i Sverige har varit rådgivande:ägtsom rum rus-
drycksfrågan högertrafikfrågan1922, 1955, pensionsfrågan 1957,
kämkraftsfrågan och frågan EU-medlemskap1980 1994.om

kapitel behandlas den politiska debatten kring folkomröstnings-I 4
institutet i Sverige, alltsedan de första riksdagsmotionema till dagens
situation. Partiemas ställningstaganden har under denna period genom-
gått påtagliga förändringar. förändringar sammanfallerDessa med de
positioner olikade partierna innehaft i partisystemet: maktisolerade
partier har genomgående kommit inta positiv hållning tillatt en mer
folkomröstningar maktbärande partier. Sålunda har den inställ-än t.ex.
ning till folkomröstningar högerpartiet/moderatema haft utvecklatssom
från mycket skeptisk till bli positiv, medan socialdemokra-att attvara

utveckling:genomgått från ha varit mycket positivterna motsatt atten
den författningspolitiska debatten intensivast i sambandnär var som
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tilldagordningen,stod pådemokratiseringstatsskickets överstmed att
för-parlamentariska principendenmedi takttveksambli attatt mer

stärkts.inflytandepolitiskapartietsverkligats och
och detregeringsformen 1922infördes iinstitutetrådgivandeDet

viddärutöver,har dockantal utredningarbeslutande 1980. Ett stort
detroll. Ofta harfolkomröstningsinstitutetsbehandlattillfällen,olika

varitproblemförfattningspolitiskaandraocksåtillanslutningiskett att
debattenunder vilkaurskiljs de faserkapitletför intresse. Iföremål

dåtillfällenkopplade till defaserintensiv. Dessa ärframstått mestsom
behandling.parlamentarisk Eningåendeförföremålvaritfrågan mer

1920-i börjanochi slutet 1910-sålundafas ägdeförsta avavrum
1963,ochtredje mellan 19571950-talet,börjanandra italet, enaven

slutligen, ägdefas,och femteoch 19741966mellanfjärde rumenen
och 1979.mellan 1977

folkomröst-kringpolitiska debattendenalltsåbeskriverKapitel 4
tillriksdagsmotionemade förstaalltsedanSverige,iningsinstitutet

folkomröstningarde fembehandlaskapitel 5situation. Idagens som
blanda-Erfarenheterna dessapolitik.svensk ärihittills har ägt avrum

med-påkonstateraseffekter kunnatpositivahardemVid vissade. av
samtligaVidkunskaper.och bättreökatborgamivå: engagemang

i parlamen-befunnit sigoch intressenpartierhar deomröstningar som
skulle kommafolkomröstningförverkat aktivtunderlägetariskt att en

betingatsfolkomröstning haranordnabeslutenflestastånd.till De att
folkom-ochsplittradekoalitioner varitellerpartierenskildaatt enav

förvarit svårafrågorskäletdet utväg;röstning setts somsom enav
avföraskunnatdelvis ochharhantera temporärtpartiernavissa attav
fattadei delegitimitetenHuruvidadagordningen.politiskadenfrån

folkomröstningbeslutsprocessblivit högrebesluten utanän enom
svårbedömt.emellertidanvändningtillkommit är

folkomröstningarErfarenheter av

alltsåSverigefolkomröstningar i ärerfarenheternasamladeDe av
utblick.internationell Envidkanmångfacetterade. Detsamma sägas en

kapitelisådan sker
och någraolika länderkraftigt mellansigskiljerFörutsättningarna

gäller dessadetallmängiltighetanspråkmed närbestämda slutsatser
värdadras. Vissaskälet intedet är atterfarenheter kan mönster somav

kapitel.redovisas i dettadessaemellertid ochfinnsuppmärksamma
folkomröstningarlegitimitetspeciellagäller densådantEtt mönster

dengällerpolitiska beslut.viktiga Ettkunnasig annatvisat ge
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folkomröstningar ofta har spelat det gällerrollenproblemlösande när
och underlätta enskilda partiersparlamentariska knutarlösaatt upp

splittrade. potentielladär dessa internthantering frågor Dessaärav
dock också potentiellafolkomröstningar skallfördelar med vägas mot

folkomröstningar fåttexempel hur utfallSålunda finns pånackdelar. av
olika regimer och ellerkonsekvenser förauktoritetsurgröpande system

partisystem.desintegrationlett till av
ifrågafördelar med folkomröstningar,demokratiskaVad gäller om

medborgarvitalisering, erfarenheterna,olika former är utan attt.ex. av
negativa. Deltagandet generelltalldeles entydiga, är settsnarastvara

folkomröstningarkunskapsuppbyggande effektemadelågt och ärav
oña framhålls direkt-det i debattenpåtagligainte alltid så avsom

tydlig dedetta slag särskilt iTendenserdemokratiska anhängare. ärav
förekommande.vanligtfolkomröstningardär ärsystem

överväganden och förslag

hur det svenskaför den bedömningUtgångspunkten görssom av
framtiden självfalletutformat ifolkomröstningsinstitutet bör är attvara

skall bestå ochparlamentariskarepresentativadet värnas.systemet
det inte aktuellt utvidgainnebär såledesutgångspunkt ärDenna attatt

schweiziskaroll i riktning detfolkomröstningsinstitutets systemet.mot
bakgrund våraiställetAmbitionen måste att mot av egna menvara

folkomröstningar någraländers erfarenheterockså andra angeav
institutet ochförbättra det svenskasyfterekommendationer är attvars

politiska förutsättningarändamålsenligt inför dedetgöra nya sommer
uttala huruvidainte möjligt sigsjälvfalletkan förutses. Det är att om

i framtiden de facto kommeri Sverigeantalet folkomröstningar att
konsekvens detdock, blandSannolikt kommeröka. annat som en av

svårigheter kanalisera samhälle-tilltaganderepresentativa attsystemets
tillta i vilka krav folkomröst-de situationer påopinioner, självaliga att

konstatera,sammanhangetkan iningar Det värt att attvarareses.
folkomröstningsinstitutet blivit posi-inställning tillmedborgarnas mer

motiverat refonnera det gällandedettiv under år. Detta gör attsenare
varit vägledande återfinnshärvidlagbedömningarregelverket. De som

i kapitel och7
prin-anledning någonför närvarande ingenfinnsDet övervägaatt

till beslutande folkomröstning imöjlighetencipiell förändring av
bestämmelse,ireglerad RF 8:15. Dennagrundlagsfrågor är somsom

förhållandevisi regeringsformen underinfördesinte tillämpats,ännu
refonne-decennier sedan.enighet för två Denpartipolitisk snartstor
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ring regelverket sig befogad anknyter iställetter helt och hålletav som
till RF 8:4 och det på vilket bestämmelsensätt kommit tillämpas.att
Som påpekats tidigare har alla våra fem folkomröstningar haft sin
legala grund i den och dess föregångare.

problemEtt grundläggande karaktär det gällernär vårt folkom-av
röstningsinstitut det rådgivandeär institutet iatt RF 8:4 i praktiken
kommit uppfattas beslutande.att Särskilt tydligt detta isom var sam-
band med EU-omröstningen i november 1994. Samtliga partier förk-
larade sig inställda på följa folkets rekommendation.att Menvara även
folkomröstningen kärnkraft hade1980 sådana inslag. Dennaom om-
röstning emellertid betydligt svårare tolka och den bindandeattvar
kraften därmed inte lika påtaglig i den EU-medlemskapet.var som om

*

Den här redovisade utvecklingen olycklig flera skäl.är bristEn påav
överensstämmelse mellan vad regel och hur den kommitsäger atten
tillämpas inrymmer alltid risk för oklarhet. fallI kan sådanvärsta en
oklarhet leda till konstitutionella konflikter. Vidare avsaknadenutgör

alla regler visst minimum deltagande,ett präglar dagensav om av som
RF allvarlig8:4, svaghet folkomröstningar enligtägeren om som rum
denna bestämmelse, samtidigt skall uppfattas beslutande. Ensom
folkomröstning med sådan verkan förutsätter någon form kvorum-av
regel.

Det bör enligt utredningens mening finnas möjligheter framdelesatt
anordna såväl beslutande rådgivande folkomröstningar i Sverige.som
Detta kan åstadkommas införandet institut möjliggörettgenom av som
beslutande folkomröstningar vad möjligtutöver inom förärsom ramen
RF 8:15. Två olika förslag till sådana beslutande folkomröstningar
redovisas i kapitel Båda dessa alternativ, i och för sig inte ärsom
varandra uteslutande, föreslås bli reglerade i RF 8:4.

Enligt det alternativ A, medborgarna möjlighet inomena, attges
för förhindrande omröstning eller förkastaramen accepteraen ett av

riksdagen beslut i lagstiftningärende.antaget Riksdagen fattar alltså
först beslut och detta beslut underställs därefter,ett majoritet iom en
riksdagen så önskar, medborgarna för slutgiltigt och definitivtett
beslut. Riksdagens beslut enligt förslagär A förkastat i parallelli-om -

kvorumbestämmelsenmed itet RF 8:15 majoritet de röstandeen av-
väljer det och dennarösta majoritetatt tillmot antalet utgör änmer
hälften dem avgivit i det föregåenderöster riksdags-närmastav som
valet. Uppnås inte sådan majoritet gäller det beslut riksdagenen som
ursprungligen fattat.
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l
i förslaget, alternativ skall inte riksdagen förstEnligt det andra B,

avgörandet i lagfråga läggs direkt i medborgarnasfatta beslut utan en
enligtsärskild lag beslutar dock riksdagenhänder. I en samma-

de alternativ medborgarnamodell gäller för dagens 8:4RF omsom -
ställning till.folkomröstning har För lag-i denna att attta etttyp av

majoritet deförslag krävs enligt förslaget röstandeskall attantas en av
dem dennaalternativ föreläggs och majoritetstödjer något deav som

minst de röstberättigade. Kvorumvill-40utgör procentsammantaget av
och vad föreslås gällakoret här strängare änär typannan somav en

med medborgarnasför A-altemativet. motiveras enligtg Det att ansvar
händelse detta kvorumvillkor intei B-altemativet blir Istörre. attav

i till riksdagen i vanlig ordning då haruppnås återgår ärendet attsom
i fatta beslut.
l sylten. Medan A-altemativetförslagen har delvis olika ibådaDe

beslut innebär B-alter-första medborgarnahand rätt att stoppa ettger
olika och alternativa handlingslinjer.nativet kan välja mellandeatt

flera detill sin verkan anknyter till regel-förra modellen,Den avsom
kapitel framförallt tänkt kunna användasverk redovisats i är attsom

frågor kräver särskild förankring bland med-i principiellt viktiga som
med andra ord i fokus.borgarna. Legitimitetsaspekten står Den senarel skiljer sig från den förra i bland så måttomodellen däremot, annat attI

i i speciella och udda frågor undvika,den möjliggör för partierna att om
kan gälla frågor etisk karaktär,de önskar, ställning.så Detatt ta av5

partierna och olika framstår mindreskär sätt somsom genom som
i partipolitik.lämpade för

folkomröstningsinstitutet det härutvidgning påEn sätt1 av som
i mellan beslutande och rådgivandeangivits bör leda till rågångenatt

tydliggörande intefolkomröstningar tydliggörs. sådant baraEtt ärj
vis det framstår värde iprincipiellt eftersträvansvärt så att ettsom

principer återfinns i författningen också ij sig de regler ochatt som
detpraktiken bör tillämpas på det ocksåsätt är öppnaravsett, utansom
rådgivande.möjlighet för hålla folkomröstningar just Medäratt som

det lägen då de styrande finner detsannolikhet kommer uppståattstor
angeläget låta folket rådgivare. betydelse i sådantAvatt ettagera

klar.sammanhang då skiljelinjen mellan råd och beslut Detärär äratt
den inte idag.

Direktiven slutligen konsekvenserna de framlagda för-attanger av
slagen beaktas antal synvinklar alla kommittér harett att taur som

berör kostnadsaspekten: enligt direktivenhänsyn till. första angåen-En
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skall frågan vilka kostnaderåtaganden dir. 1994:23de offentliga om
sådantänkas upphov till klarläggas. Någonolika förslagen kande ge

möjlig i detta fall.emellertid knappast Ingenklarläggning göraär att
huruvida folkomröstningar, medbestämdhet någotkan med säga om

framtiden.kommer bli vanliga iförslag här redovisats,de att mersom
hålla torde det emellertid inteblir vanligare sådanaden mån detI att

Direktiven ocksådramatisk ökning.bli fråga attatt enangerom en
verksamheten skall ha statligthuruvidaprövning skall äga ettrum av

bör självfalletFolkomröstningar nationell nivåhuvudmannaskap.
myndigheter.administreras statligafortsättningeniäven av

jämställd-utredningen har belysa gälleraspektEn attsomannan
kapitel har kvinnor ochoch visats i 5mellan kvinnor Somheten män.
folkomröstningarolika i de bådatenderat ägtröstamän senasteatt som

kvinnorna benägnaSverige. Sålundai röstaän männen attvar merrum
nej-altemativet ikämkraftsomröstningen och på EU-i 1980på linje 3

skall dock inte överdrivas. NågraSkillnadernaomröstningen 1994.
fanns dock bety-deltagande och kunskap inteskillnader ifråga avom

förslag härsålunda mindre troligt deframstårdelse. Det att somsom
jämställdhetshänseende.betydelse i Det-framförs får konsekvenser av

regionalpolitiska aspekten.gäller for densamma
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representatival Den demokratins
problem

demokratinDen moderna representativ. Folkviljan förverk-är
ligas indirekt, valda ombud. Folkomröstningar spelargenom
dock viktig roll i många länder. debattEn pågår denen om
representativa demokratins tillkortakommanden i olika avseen-
den. En del ökat nyttjande folkomröstningarett ettser av som

vitalisera folkstyrelsen. Andra finner skäl talarsätt att som
denMan representativa demokratin därvidemot. att ärmenar

direktdemokratin överlägsen. detta kapitelI redovisas de princi-
förpiella och folkomröstningar.argumenten emot

1 1 Inledning.

Folkomröstningsinstitutet har i många länder, från från början haatt
uppfattats sällsynt undantagsmetod i det politiska beslutsfattan-som en
det och komplement till den representativa demokratin, med tidenett
kommit inta tämligen central plats i den politiska besluts-att en
processen

Tendensen inte minst tydlig i Europa. Integrationsprocessen harär
flerai medlemsstater i den Europeiska Unionen framtvingat folkom-

röstningar konstitutionella skäl. länderNär ansökt medlem-av nya om
skap har det dessutom under tid framstått nödvändigt attsenare som
låta folket få avgörande inflytande beslutsprocessen.på 1994 anord-ett

Österrike,nade sålunda Finland, Sverige och folkomröstningNorge
led sinai beslut medlemskap ellerettsom om

Två påpekanden här sin plats. det förstaFör variationemaär är
mellan olika länder. fåYtterst länder har så omfattandestora ett pass

folkomröstningsinstitut folkomröstningar kan betraktasatt ettsom

Butler Ranney 1994, Uleri Gallagher 1996.samt
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har detnågorlunda normalt inslag i det politiska livet. De ärsom
Italien, de östeuropeiskaframförallt Schweiz någraäven stater-men av

amerikanska delstater. Vad kännetecknar dessa10-talsamt ett somna
i dessafolkinitiativ; medborgarnaländer förekomstenär attav genom

väsentligtinitiera folkomröstningar blir dessaländer själva har rätt att
länder där denna möjlighet finns.vanligt förekommande iänmer

folkomröstningarvisas i detta betänkande kan dockskallSåsom senare
till folkinitia-förekommande i länder möjlighetvanligt även utanvara

tiv.
folkomröstningardet inte endast i demokratierdet andraFör är som

auktoritärai länder medanordnas. förekommerkommit De ävenatt
starkaplebicitära och innehåller i regelbrukar de kallasregimer. Där

få till stånd för makthavar-inslag syfte detmanipulativa är att ettvars
folkomröstningar skall dock inteönskvärt resultat. Denna typ avna

betänkande.beaktas i detta
folkomröstnings-anledning inledningsvisfinnsDet sättaatt I

iDels kommerövergripande teoretiskt sammanhang.roll iinstitutets ett
kortfattat redovisas, dels kommerdemokratidebattenmodernaden att g

vilkenför debattenstår i förgrundenbeskrivasde argument att omsom
demokratin.den representativafolkomröstningsinstitutet bör spela iroll

isammanställning kommerredovisas i dennaDe argument senaresom
till-undersökningar finnskonfronteras med debetänkandet att som

olikai vad mån deSyftet klargöragängliga. är argumentenatt som
prövning.håller för empirisk

representativ demokratiochDirekt1.2

förtsdemokratidebattmotsägelsefullt drag i denfinnsDet ett som
Å demokratiemai de etableradesidan talas detunder år. enasenare

den moderna demokratinkrissymptomsällan deinte ansessomom
institutionerdet representativauppvisa: ökad misstro systemetsmot

politiskai traditionellaförtroendevalda, minskatoch engagemang
för det politiskasvårighetersammanhang, tilltagande systemet att

Å andra sidan harför medborgarnaresultat tillleverera etc.gagn
Underi världen.styrelseskick gjort segertågdemokratin runt omsom

fåttauktoritära regimersålunda antaldecenniet hardet ett stortsenaste
demokratiska kännetecken.regimer medlämna plats åt

huruvidahandlar inte i första handdemokratins krisTesen omom
i stånd överleva. Snararestyrelseskick kandemokratin attvarasom

demokratin kanvilka förutsättningarunderhandlar den antassomom
ställasdebatten brukarantal kriterier igivetfungera livaktigt ett som
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fungerande demokrati. Exempelpå väl på sådana kriterier är etten
överhuvudtaget,högt valdeltagande och, aktivt och kontinuerligtett

deltagande från medborgarnas sida i den politiska öppen,processen, en
icke-manipulativ och i andra avseenden väl fungerande opinionsbild-
ning relativt utbredd enighet bland forskare och samhällsdebat-Enetc.

föreligga demokratin,tycks givet sådana här angivnatörer attom
for närvarande fungerar mindrekriterier, på tillfredsställandeett sätt.

omdock knappast frågaNågon kris detär
gäller representativaGrundproblemet den demokratins tillkortakom-

manden det gäller just representativ. Medborgama tycksnär att vara
uppleva avstånd till sina och denna känsla avståndett representanter av

tilltenderar i olika avseenden leda känsla utanförskap, iblandatt en av
främlingsskap, inför politiken företeelse. Samtidigtrentav som som

medborgarna det hela visar ökad benägenhettaget atten engagera
sig i samhällsfrågor vänder de i allt högre grad etablerade politiska

fångakanaler Partiväsendets svårigheter att engagemangetuppryggen.
bland människorna välkända.är

riktats andra formerdetta läge har intresset och alternativa förI mot
fånga det medborgerliga dessa former,Enengagemanget.att upp av

demokratidebatten vitaliserande och hälsobringandelanserad i ettsom
instrument, just folkomröstningar.är

detta institut har principen folksuveränitetAnhängarna av om som
för sin argumentation. Folkomröstningar tidsutgångspunkt vårses som

vidareutveckling den ursprungliga och formen demokrati:av rena av
den athenska där stadens fullvärdiga manliga medborgare samlas på ett

fatta beslut stadens angelägenheter. Dockför gemensamttorg att om
bland till dennafinns det anledning fastslå det anhängama stånd-att

punkt i regel inte handlar alternativ form demokrati. Sålundaom en av
finns fullständigt direktdemokratiskti princip inga förespråkare ettav

där helt skulle saknas. konsekvens med folk-Irepresentantersystem
visserligensuveränitetsprincipen direktdemokratin över-anses vara

representativa, vilken folkviljan uttolkas mellanhänder,lägsen den i av
praktiska skäl det ändå motiverat överlämna maktut-attmen av anses

emellertid endast betraktaövandet valda Dessa ärrepresentanter. att
fattasdelegater för folket och de beslut förväntas såledessom som vara

2 omfattande forskningsprojekt BeliefsI in Government där utveck-ett - -lingen i sammanlagt 16 europeiska länder jämförs och analyseras bland annat
med medborgarnaavseende på hur upplever de politiska visas desystemen att
legitimitetsproblem finns inte så allvarliga; tilltron till de demokra-ärsom
tiska institutionerna alltfort förhållandevis god. Klingemarm FuchsSeär
1995; Newton 1996.Kaase
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frånmed folkopinionen. Avvikelser dennaöverensstämmelsei norm
demokratiskt problem.följaktligenutgör ett

förespråkare diamentraltrepresentativa harDet systemets annor-en
därmed också folkomröstningar. Dedemokratin och pålunda påsyn

formrepresentativa demokratinalls denbetraktar inte sämre avsom en
uppfattaspraktiska orsaker.endast Tvärtomdemokrati, tillgripen av

styrelsen överlämnasstyrelseform den direkta:högreden änutgöra en
medborgarnas förtroende.olika åtnjuter Dessapå sättpersoner som

möjlig-intresserade och haförutsättsförtroendevalda störremervara
politiska frågorsig kunskaptillägnaheter änatt gemene man.om

avseenden blir bättretill besluten i olikai sinleder änDetta atttur om
förföremålblir nämligen,direktdemokrati tillämpas. De menar man,

antalbegränsatoch penetrerande analysinträngande ettaven mer
handla detanförtros uppgiften åvälinforrnerade attpersoner som

kollektivetssamlade vägnar.
kanmotstridiga intressen och behovmindreellerOlika mer --
ochvarandrarepresentativ demokratiförinom vägas motramen en

Sådanahelhetslösningar till allas fromma.tillsammanfogas avväg-
ståndicke möjliga få till inomi regelningar attär, ramenmenar man,

ansluter sig tillDärmed inte deför folkomröstningar. ettsagt att som
sammanhang.folkomröstningar i allakategoriskt avvisarsådant synsätt

direktdemokrati dessaanhängamatilli omröst-Men motsats sesav
representativaeventuella brister i denkorrektivendastningar motsom

situationertillgripas endast i extraordinärabör därfördemokratin. De
tillantingen drabbas beslutsimpotensrepresentativadetdå systemet av

partierna ellereller inom de politiskamotsättningar mellanföljd av
finns iåterspegla den opinionkorrektfönnår påinte sättettatt ensom

fråga.speciell
representativdirekt ochprincipiella poler i pådessaMellan synen
verklighetenpositioner tänkbara.olika Idemokrati givetvis mångaär

perspektiven bliskillnaderna mellan de bådaocksåtenderar täm-att
inteinte, och kommer sannoliktDirektdemokratinutsuddade.ligen är

representativa demokratin.alternativ till denrealistisktbli,att ett
olika föreställningardet handlar tvåkanDäremot säga att omomman

demokrati handlarrepresentativvad om.
detdirektdemokratiska modellendenanhängareFör är natur-aven
skalldelegatsyn: de valdaanläggaligt representantemaatt varaen
fatta såda-mening, deras uppgiftordets verkligarepresentativa i är att

andraskall fatta. bör medönskar de Demedborgarnabeslut attsomna
lyhördamedborgarnas instruktioner,följaord, för kunna ytterstatt vara

denfinns i samhället.opinioner Förför de anseren person somsom
dockdirekta, behöveröverlägsen dendemokratinrepresentativa vara



demokratins problem 21Den representativa1997:56SOU

kriterieti sig det endarepresentativitetenåsiktsmässigaden utgörainte
handlar inte enbartPolitiskt ledarskapdemokrati.fungerandepå välen

därtill iblandsådana ochskapaopinionerfölja även attattutanattom
förtroendemanna-impopulära. Iupplevsfatta beslutockså somsom
förmåga till detmandat efter bästaalltsårollen ligger öppet attett se

helhet. Rollen förutsättersamhället i dessförlångsiktigt bäst ettärsom
förtroendevalda Innebördendenförbetydande manöverutrymme av

och grund-existerar allmäntdetförtroendevaldbegreppet är ettatt
efter bästalitar påanförtror någonförtroendeläggande attmanman-

förverkasmån dettaoch i denintressentillvarata sinaförmåga an--
med de allmännai sambandväljarnaslutänden pådet ikommer att

kännaför vilken de kan störrevalen någon ettrepresentant,utse annan
förtroende.

de politiska partiernaspelar i praktikendemokratinden modernaI
och besluts-mellan medborgareförmedlarecentrala rollenden som

svenska riksdagsledamöterexempelvisUndersökningar hurfattare. om
lojali-klart starkastevisar denrolluppfattar sin attrepresentantersom

mellan parti-konflikt uppstårpartiet. Omtill detfinnsteten enegna
sig hakan kännariksdagsledamöternaintressenlinjen och olika som

deti den valkretsenväljarnaföreträda ärt.ex.anledning att egna
Även då partietspartietmed detlojaliteten väger tyngst.somegna

det lojalitetenuppfattningenmed denkonfliktlinje i ärkommer egna
bundna delegat-såväl denbetyderfrämst. Dettatill partiet attsättssom

i denviss relevansfria förtroendemannasynenden ägersomsynen
sidanvalda känner sig ådemokratin.representativa Demoderna ena

partier be-de, derasmeningenväljare i denobundna sina att omav
fria avvikaförhållandevissigdetta, uppleversig för attstämmer vara

uppleversamtidigthandlingslinjen. Menförordadeväljarnafrån den av
bund-individer starktriksdagsledamötersidan dagenssig å andra som

intagitpartierderasden linje somna av
demokratiinte direkthandlar alltsåaktuella debattenhärDen om

vilken roll folkom-ställetdemokrati, irepresentativeller utan somom
demokratin.representativa Iför denspelaröstningar skall inom ramen

konstitutionellaerinra denanledningfinnssammanhanget att om
Sverige:grundprincipen i

svenska folkstyrel-utgår från folketSverige Denoffentlig makt iAll
statsskickparlamentarisktrepresentativt ochförverkligas ettgenomsen

RF 1:1.

3 1995:49 ff..HolmbergEsaiasson
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Folksuveränitetsprincipen slås alltså fast. Folkviljan förverkligas på
indirekt den parlamentariska den mån direkt-Iväg, genom processen.
demokratiska inslag förekommer i form folkomröstningar handlarav
det komplement till denna representativa och parlamentariskaettom
demokrati.

modern demokratiteoretisk1.3 Kort om

debatt

skiljelinjen i den demokratiteoretiska hartraditionella debattenDen
elitistiskt och participatoriskt deltagandeorienteradelänge gått mellan

företrädare för den förrainriktade teoretiker. teoribildningen stårHos
frågan politiskt ledarskap och ansvarsutkrävande i fokus. Partierom

ställer i val och de plattformar och/elleroch kandidater presenterarupp
förväntasde vill verka för. Väljarna på det parti ellerröstaprogram

politiska bäst med denden kandidat överensstämmervars program
övertygelsen. Möjligheter inflytande första handbestår iutövaattegna

efterhand.i utkräva i har denna på vadDe äratt ansvar som somsyn
demokrati tilldelar väljaren tämligen passiv roll: kandidater ochen
förtroendevalda medan väljarna harDe motsattagerar reagerar. som en

förutsätter däremot medborgarna aktiva deltagare i denärattsyn
politiska aktivt medborgarskap och god åsiktsöverens-Ettprocessen.
stämmelse mellan väljare och valda skall utmärkande förvara en
demokrati. Endast intim och kontinuerlig dialog mellangenom en
väljare och valda uppnås responsivitet lyhördhet hos de valda repre-

förratill den teoribildningen handlar det alltsåIsentantema. motsats
i allt väsentligt medborgarinitierad opinionsbildningsprocess.om en

uppifrånkan tala demokrati nedifrånMan änstyrsom en som snarare
och med Berlinmurens fall och det sammanbrott för kommunist-I

diktaturema detta kom symbolisera uppstod situationattsom en annan
för demokratins problem.diskussionen kring det inte längre existe-När
rade fond vilken demokratin kunde förstås beskrivas,ochsvart moten
och det inte längre fanns enkel tudelning mellan ochdet ondanär en
det goda tyranniet och friheten uppstod förutsättningar förnya- -
demokratidebatten. Olika idéer demokrati och framförallt olikaom - -
idéer förverkligashur demokratin bäst i praktiken, har ställts motom

4 Esaiasson Holmberg 1995:309 ff..
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varandra.5
demokratiema ochvästerländskaderiktatssålundaharKritik mot

med-blandsigbrederrotlöshetochvilsenhet utpassivitet,den som
kommuni-kallasDemokratiteoretikeri dessaborgarna system. som

finnsOftanonnkälla.politikens främstagemenskaptära ensomser
avgränsadeendast i dendetteoretiker:bland dessaaspekt ärterritoriell

ochsolidaritetförtroende, spontannärgemenskapen attmenarmansom
sociala be-dessaOchutvecklas.människormellan utansamverkan
demokrati,fungerandevälåstadkommadet inteståndsdelar går att en

politiskadeutgångspunktengrundläggande är attdet.hävdas Den
med-berördadeskall fattasutsträckningmöjligaibesluten största av

iföreskrivs närgemen-med deenlighetisjälvaborgarna normer som
bygg-viktigaframstårautonomilokalochSjälvstyrelseskapen. som
stabilfördärmed ocksåochhannonisocialisamhälleför enettstenar

medtappningsmåskaligai dennahandlardemokrati. Detstarkoch
samhällsordningdirektdemokratiskväsentligtordandra merom en

dagensantites till representa-beskrivasdelar kani stora som ensom
demokratitiva

med-pågällerkritikenkommunitärai denaspektcentralEn synen
underibland gårdemokratiteori namnetdenborgarrollen. Inom som

regel inteii ärmedborgarenhävdasteorielitdemokratisk att gemen
aktivismPolitisksig.förpolitikintresseradtillräckligt att engageraav

blandföredrarmänniskormånga annatkrävande ochdet,framhållsär,
aktiviteter. Frånvaronandrasig åtdet skälet ägna engage-att avav

någontingtolkasintedockbehövermedborgarnabland sommang
tolkaskanpassivitetenstill;tigahälsankannegativt. Tvärtom som

nöjda.7 kommunitärasigvänderDetta synsättmänniskorna äratt
betraktasmedborgarepassivemfas. Enmedteoretiker ensomstormot

passivi-till denAnledningensjälvmotsägelse.anomali,demokratisk en
detmedborgarskapssyndenna attanhängamaenligtfinns ärtet avsom

passivitetMedborgarnasdeltagande.förkanalermeningsfullasaknas
apati;politiskmedintevanmakt ochmedsammanhängaförutsätts

utarbetatHallbergden Peterväsentligt på5 i alltbygger uppsatsavsnittDetta
tvåpublicerad ifinnsFolkomröstningsutredningen. Uppsatsenpå uppdrag av

betänkande.bilagor till detta
bok StrongBarbersBenjamin6 i dennacentralt bidragFör seett genre,

ofUniversityBerkeley:Agefor NewPoliticsParticipatoryDemocracy: a
vik-detfolkomröstningarfrekventaBarber är1984. FörCalifornia Press,

demokratisktstarktkallarhanuppnå vadför etttigaste instrumentet att
beslutsfattande" .
7 1987.Sartori
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deltagandetpåverka skulle såledesdet verkliga möjligheterfunnes att
det.öka, hävdas

gemenskap framhålls dessamedborgerligBehovet teore-avav en
fungerandegäller få till ståndoundgänglig dettiker när att ensom

dedeltagandet ha egenvärde.demokrati: I ett mestett upp-avanses
samhällsvetenskapliga forskningendenmärksammade arbetena inom

"socialthävdas utvecklandetunder år att ettpresenterats avsenaresom
sociala nätverk,förtroende, ochkapital bestående utgör ettnormerav

kapitalsådant socialtvital demokrati.för Ettkritisk moment upp-en
ekonomisktbetydelsefullt för demokratin vadfattas nämligen lika som

förtroende mellansaknas tillit ochkapitalismen;kapital förär
enligt forsknings-demokratin. Och tilliten uppstårförtvinarmänniskor

ochsig i politikmedborgarnasammanhangresultat i de engagerar
litardeltagandet destoomfattandeföreningsliv: är mermer

demokratinsstarkare blirvarandra och destomänniskor på
demokratiteorisamtidauppmärksammad strömning inomEn annan

tankeskoladennaeller deliberativ teori.diskursiv Ibrukar benämnas
politiskt beslut.leder fram tilldenfasta på själva etttas somprocess

utifrånsaken inte enbart bedömasdetta påBeslut skall enligt sätt att se
minst dettill också och inteupphovkonsekvenser dede utanger --

dialogenpolitiska påvilket de tillkommer. Denpå väg mot ettsätt
iskolapolitisk opinionsbildningbetydelsefull;beslut alltså ärär en

tonvikt påmedborgardygder medi vilken återigenmedborgaranda
ideala besluteti förgrunden.och gemenskap står Detpliktansvar,

i dessförinnan,de deltagitfattas efter att genom enprocessensom
identifiera vilkalyckatsicke-manipulativ överläggning, gemensamma

finns.intressen som
intressesumme-fönnår inte denföreträdare för dettaEnligt synsätt

gradtillräckligtill allmänna val ii anslutningring äger rumsom
endastbeslut kan,fattas. Politiskade beslutlegitimera man,menarsom

proceduriellatillkommit under vissarättfärdiga deuppfattas omsom
majoritetsbe-manifesteras i formfolkviljaförhållanden. En ettavsom

kvalitativtden inte föregåttsalltså inte legitimslut är accep-av enom
beslutsregeloberoende vilkengälleröverläggning.tabel Det somav

eller folkomröstning.riksdagsbesluttillämpas; det må ett envara
acceptabel överläggning FörkvalitativtVad kännetecknar då en

demokratiteorin hän-den deliberativabrukar anhängaredet första av

8 översättning: Denockså i svenskarbete finns1993. DettaPutnam numera
ochmed förord Olof Peterssonförlag, 1996fungerande Demokratin SNS av

Rothstein.Bo ,

§4
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delta.kriterium: frihet Förfundamentalttämligen attvisa till attett en
del-stånd krävstillskall kommaöverhuvudtagetöverläggning att

föreningsfrihet.och Deyttrande-åtnjutermedborgarnatagarna som
jämlika.för det andraocksåmåsteöverläggningamadeltar i vara--

deltagarna.till vissasärskilda privilegierprocedurregel fårIngen avge
dagordningen förpåverkadeltar haskall allaSålunda rätt attsom

de förslagföreslå eller stödjakritisera,därjämteochöverläggningen att
förväntasdeltagarnarationalitet:kravtredjeframkommer. Ett ärsom

ställningstaganden. Detskäl för sinagoda är argumentenskunna avge
kravetocksåslutligen brukarfjärdedetskall gälla. Förkraft som

vägledandesådan,efter närellersamförstånd, strävan varaensnarare
överläggningarkvalitén devärderardiskursdemokraters.k.dessa

angelägetbeskrivasSamförstånd kanbeslut.olika ettföregår somsom
uttryck förhandändå i förstamåldettai sig, attmål, värde ärett men

kanöverläggningbland deltagarna;etableraskunnat ensamsynen
samförstånd uppnåtts iframgångsrikvaritnaturligtvis ha att ettutan

inlevelseförståelse ochtilloch förmågaviljadeltagarnasvad gäller av
perspektivvarandras

ochkommunitäradenskisseratshärteoriansatserbådaDe som -
till inaturligt anknytapå olikadet ettdiskursivaden sätt attär sam--

teoretiskt. Denskall belysasfolkomröstningarfråganmanhang, då om
aktivtförsta handivisserligenbetonartankeskolankommunitära

förutsättningar föroch självstyrenärgemenskapmedborgarskap, som
härfolkomröstningar framstårLokalademokratin.den lokala som en

sigteoribildning kanför dennaredogörelseEn teviktig komponent.
kommunalabetänkande deti så måttodettamotiverad imindre som

utredningsuppdrag. Sam-utanför dettaliggerfolkomröstningsinstitutet
värddelaktighetochdeltagandebetoningenstarkadock dentidigt är

folkomröstningarför flerförespråkarna ärEnligtuppmärksamma.att
politikenideltagandemedborgerligtökat ettdettadet just ett -w-

förutsätter ådetinstitutet. Menutvidgningförmotivbärande aven
folkomröstningar-de aktuelladeltar imångatillräckligtandra sidan att

ingetlågt i dessadeltagandet blir vunnet.för ärna om
grundidénliberaladenställaskandeltagandenonn motDenna om

slippasammanhangsocialapolitiska ochi olikaindividens rätt att
Väljeraktivitet.gradsjälvindividentill avgöradelta. Det attär avupp

må dettadeltarättighet intemedborgerligasinutnyttjadenne attatt
detsynvinkeldemokratiskbeklagligtvisserligen menurvaraanses

deltafrånhindrasindividen inte attgivet attlikafulltbetyder att --

9 ff.1989:21Cohen
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demokrati existerar.
har vissahär berörtstankeskolaandraDen gemensammasom

Sålunda betonasteoretikema.kommunitäramed deutgångspunkter
bästa;efter detdiskursdemokraterbland strävanäven gemensammaen
förut-allmänandasådanutvecklamöjligheterindividens att ansesen

tillhandahållsdedeltagandeformer förfungerande änbättresätta som
antaleti sakensdessutomliggerpolitiska Det attdagens naturi system.

till-beslutsöverläggningari dessabli forinte fårdeltagare stort som
Följaktligenlegitimitet.demokratinsför ärbetydelsecentralsådanmäts

formatetöverskådliganågorlundadetfalleller idet lilla vart mer--
dennafrånöverläggningar. Menacceptablakvalitativtförlämpat
gällervadrekommendationsjälvklarinte någonföljerutgångspunkt

fungeran-ställs påkravtillämpas. Debörbeslutsregelden ensomsom
fore-alltså denuppbygglig beslutsprocessdemokratisktochde som-

ochriksdagsbeslutbådegivetvis förgällerbeslutetformelladetgår -
imanipulationrisk förfinns dockfallenbäggefolkomröstningar. I

förutsättningarnahävdamöjligen kanVadavseenden. ärolika attman
i dessfor samhälletreflekterade ochvälövervägda,åstadkommaför att

förinombeslutöverhuvudtaget är störsthelhet enramengynnsamma
demokrati.representativfungerandeväl

demokratins förut-diskussionenteoretiskadenSamtidigt omsom
styrelse-demokratinharårunderkaraktärändratsättningar somsenare

etablerade demo-förändring i degenomgåttocksåpraktikenform i en
förverkligandedemokratinsförvillkorenEllerkratierna. rättare sagt:

ochlängehar pågåttförändringsprocessförändrats. Dennahar sam-
högrevälstånd,ökatsamhällsstrukturella faktorermedmanhänger som

värderingarförändrademedier ochavstånd,minskadeubildning, nya
maktutred-svenskadenmedborgarna.bland Närbeteendemönsteroch
iakttagelsersinasammanfattadeslutbetänkande 1990i sittningen

kollektivistisk tillfrånutvecklingpekade på ägtatt enenrumenman
Känneteck-samhället.det svenskademokrati iindividualistiskmer

medbor-maktutredningen,menadeutvecklingför denna attnande var,
ivälinforrneradeochkompetentaalltblivitalltså mersomgarna -

kollektivaetableradevänder deutsträckningökadsamhällsfrågor i-
väljer medborgarnaställetpåverkan Ipolitisk attforkanalerna ryggen.

påverka.de villhand,själva,stigande grad näri egenagera
omfattandeförtiden kanBetyder detta att enanses mogennu

direktdemokratiskaandrafolkomröstningsinstitutet ochutbyggnad av
det.Vissa tycksdemokratins ramrepresentativainom deninslag anse

i 1990:44.SOU
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ståndpunkt anförs också den informations-Till stöd för sådan nyaen
möjligheter det snabbt framväxandeteknologin. de IT-Genom som

ifråga kommunikation kan i praktiken,samhället erbjuder menarom
de representativa institutionernaradikala debattörer i denna genre,

längre.mellanhänder behövs inteavvecklas. Några
karikerad ändockståndpunkt, förvisso någotdennaMot är mensom

representativavänder sig alltjämt deni korrekt återgiven,princip
fortfarandemed eftertryck.demokratins Vapendragare Argumenten är

förtroende för politiker ochmedborgarnasdesamma: visserligen är
i grunden det otänkbartfallandepolitiska institutioner är attmen

någontingrepresentativa demokratin medden annat.ersätta

folkomröstningarför och1.4 Argument emot

huvudsak fasta demokrati-direktdemokrati iAnhängare tarav
folkomröstningar.för ökat inslagaspekter denär ettargumenterar av

demokra-olika avseenden till vitaliseraibidrar,Dessa attman,menar
förs frampragmatiskadet vanligt ocksåtin. Samtidigt är argumentatt

behöver inte alls så,folkomröstningstanken.till stöd för Det vara
motsatsställning mellan direkt ochföreliggerhävdas det, detatt en

bidra tillfolkomröstningar iblanddemokrati. kanrepresentativ Tvärtom
samtligarepresentativa demokratin fungerar bättre. Fördenatt pro-

antal kontraargument.motsvarandefinns på sätt ettargument
huvudsakligen fyra olikatablå handlar detframgår 1Som omav

folkomröstningstanken:för ochdimensioner emotargumenttyper -
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ArgumentsammanställningTablå

KontraargumentProargument

Svårt utkrävadirektuttrycksFolkviljan ansvar--
minoritetsförtryckförRiskdehosLyhördhet skapas --

Problem rycks störreettstyrande ut ur-
sammanhang

effekterKonserverande-
och lågttrötthetRisk fördemokratin;Vitalisering2. av --

deltagandeochkunskapermedborgarnas
ökarengagemang

AuktoritetsurgröpningLegitimitet --
Konfliktalstring-
Kompromissförsvåring-

försvagasPartierfastlåstaSäkerhetsventil; --
låseslägen upp

Avsaknadenkaraktär.demokratinsgällerdimensionförstal En av
folkomröst-anhängamainnebär enligtmellanled i beslutsprocessen av

framstårdärmeddirekt ochuttrycksfolkviljanningar meratt som
ledaocksåfolkomröstningarbrukfrekventdemokratisk. Ett ansesav

valda.delyhördhet hosökadtill en
valdauttolkasfolkviljan skalldärdemokratin,representativaDen av

tvåproblematisk idirektdemokratemauppfattasrepresentanter, somav
antalbegränsatdet endastförstadetavseenden.viktiga För är ett

flestaallravalkampanj; i dediskussion iförföremålfrågor blir ensom
vadosäkerhetide valdadärförfrågor representantemasvävar om

inträffar,det andradem.sig Förförväntaregentligenderas väljare av
poli-detoförutsedda saker ialltidvalkampanjenefter det ägtatt rum,

ochförändrassnabbtkanförutsättningarnaekonomiskatiska livet. De
infria; denbli omöjligaskäletdetavgivits kanvallöften attavsom

byteshandelpolitisktillupphovkansituationenparlamentariska enge
blir därförförtroendevaldaMandatet för deförutse.ingen kunnatsom

folkom-återkommandeRegelbundetdiffust.nödvändighetmed ytterst
kunnaeffektivtdäremot påskullefrågor sätti viktigaröstningar ett

representativa demo-denoch uppnåinstruktionsrättfolketsstärka att
styrande blirrepresentativ.blir Deverkligenpraktiken ocksåkratin i

enbartandra ord intemedFolkomröstningar ettlyhörda. somsesmer
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alternativ till den representativa demokratin nödvän-ävenutan ettsom
digt korrektiv till denna. behöverDet således, enligt detta sätt att

inte föreligga konfliktnågon mellan direkt och representativresonera,
demokrati.

detta principiellaMot till förmån för fler folkomröstningarargument
brukar skeptiker till sådana peka på problemet med ansvarsutkrävandet.

påminner deMan i de allmänna valenatt representanter utsesom som
har fatta beslut på medborgarnas och dessaatt vägnar att representan-

så småningom, har stå till för de beslut fattats. Dettater, att svars som
grundtanken i det representativa styrelseskicket. Om det parallelltär

med denna grundprincip antal folkomröstningaräger ett stortrum
minskar emellertid möjligheterna för medborgarna ställa denatt an-
svariga majoriteten till för den förda politiken, befaras det. Tysvars
denna majoritet kan då hänvisa till den inte ansvarig för deäratt
beslut fattats folket självt.som av

Ett handlar risken för minoritetsförtryck. Ettannat motargument om
svårlöst dilemma i demokrati gäller avvägningen mellan majoritets-en
principen och de rättigheter olika minoritetsgnipper anspråkgörsom
på ha. Problemet har beskrivits demokratins akilleshäl:att attsom
frångå principen en röst å sidan principielltär mot-om man en ena
bjudande demokratisk eftersomsynvinkel den politiska jämlikhetenur
då åsidosätts, låta majoriteten härska oinskränkt innebär åattmen

minoritetsförtryck."andra sidan risk för Möjligheterna undvikaatt ett
sådant minoritetsförtryck folkomröstningsmotståndarnaanses av vara

inom för representativt inom med starkastörre ett änsystem ettramen
inslag direktdemokrati.av

Helhetsperspektivet riskerar också enligt folkomröstningsmotståndar-
bli åsidosatt. Eftersom folkomröstningar vanligtvis handlarattna om

avgränsade spörsmål kan, framhålls det, det resultatet blisammantagna
mindre positivt olika frågor rycks sammanhang.när störreut ettur

Folkomröstningsmotståndare pekar slutligen ofta på de politiska
effekterna folkomröstningar. Väljarna i grunden kon-av anses vara
servativa i den meningen de sig förändringar.att motsätterspontant
Status quo-lösningar tenderar med andra ord bli gynnade vid folk-att
omröstningar.

2 dimensionEn handlar demokratins vitalitet. Demo-annan om
kratin folkomröstningsanhängama medborgarskola ochses av som en
medborgarna utveckla sin politiska förmåga då de får tillfälleantas att

beslutsfattare eller rådgivare. Tanken medborgarna, deär attvara om

I Lewin 1992.
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angelägenhe-för deoch direktstörreett gemensammaansvarmerges
alltså talaansvarsfulla. kanoch Manblir bättreförädlas,tema, ommer

kunnaeffekt skallför dennamedborgarvitaliseringseffekt. Men atten
relativthållsfolkomröstningar tättuppkomma krävs, attmenar man,

avseendeni olikaföregår omröstningamade kampanjersamt att som
kvalita-krav påDiskursdemokratemasuppbyggliga.demokratiskt ettär

betydelsefullt imeningsutbyte framståracceptabelttivt samman-som
hanget.

kumulativ komponent:såledesfinns attI argumentet genomen
politiskadirekt i dendeltatillfälle oftamedborgarna sättettattges

därmedför politik öka ochfönnodas intresset ävenbeslutsprocessen
politik.kunskaperna om

gällertill folkomröstningarkritiskademfrånMotargumentet ärsom
medgerVisserligen det,medborgarna.hoskompetens ärjust graden av

allmännamedborgarnasuppenbartfolkomröstningsmotståndama, att
verk-betyder dettaåren.förbättrats Menpolitiska kompetens genom

axla såmedborgarnasig,ligen, frågar stortär att ettatt mognaman
folkomröstningsinstitutetutbyggnadomfattande avansvar som en

skeptiska för-medborgarkompetensentilldettaskulle innebära Mot
detinvändningenprincipiellafinns den ävenhållningssätt atttunga

erkännande sådanbyggerrepresentativa ettsystemet ytterst av
välja sinai ståndMedborgamakompetens. att represen-varaanses

några förut-vilketandra,eller väljaomvälja democh ävenatttanter
sköttbedöma huri ståndockså varitde representanternaattsätter att

uppdrag. föreliggerhaftde sitt Detmandatperiodunder densig som
skillnadviktigfolkomröstningar,motståndare tilldock, enmenar

tillställningförtroendemän ochtill valställningmellan att taatt ta av
sakfråga stårendafallet,detkonkreta frågor. Ienskilda när ensenare

aspektbrytahandlar det störrei fokus, ettutatt samman-urenom
väljarnaförsamlingar harrepresentativatillval atthang. Vid allmänna

och dessutomhelheten på görs ävenställning till sättett annatta
ställ-väljarnasunderlätta förvilketbedömningar,retrospektiva anses

ningstagande.
valdeltagande iför lågtriskenpåtalassammanhangdettaI även ett

tenderardeltagandevisar dettaErfarenheten attfolkomröstningar. att
för mångaförutsättningardet skapasval;i allmännalägre än omvara
anledningfolkomröstningsmotståndamaenligtfolkomröstningar finns

folk-deltagande ilågtytterligare.sjunker Ettdeltagandetbefaraatt att
minori-engageradeför intensivtöka riskenocksåomröstningar attsägs

2 f..Anckar 1980:37
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blir gynnade. De starkt engagerade minoritetemateter kan härigenom
komma bestämma den svalt engagerade majoriteten.att över

3 tredjeEn argumentationslinje för folkomröstningar handlar om
den särskilda legitimitet folkomröstningar i allmänhetsom anses ge
de politiska besluten. Ett angivit direkt folket förutsätts fåvotum av en
särskild tyngd. uppfattasDet väsentligt svårare rivaatt ettvara upp
beslut fattat folket direkt dessän Argumentet kanrepresentanter.av av

ha särskild relevans i tidsägas bristande förtroende för politiker.en av
Den speciella legitimitet folkomröstningar tenderar deattsom ge

beslut fattas med hjälp denna beslutsmetod har emellertidsom av
enligt folkomröstningsmotståndama också potentiell baksida. Ien
händelse de maktbärande förlorar folkomröstningattav grupperna en
finns uppenbar risk för dessa auktoritet försvagas.att För attgruppers
använda den engelska Gordon Smiths terminologi kanstatsvetaren
hegemoniraserande uteslutas.konsekvenser inte I fall kan detvärsta

urgröpas.politiska auktoritetsystemets rentav
Ett ytterligare folkomröstningarär kompromisserargument mot att

mellan olika intressegrupper förmodas bli svårare uppnå. Folkom-att
röstningar i grunden okänslig metodär för beslutsfattande vilken ien
stället för lösa konflikter ofta tenderar skärpa dem.att Manatt menar

folkomröstningar vadatt det representativaett sätt änannat syste-
ställer varandra.gör Kompromisser försvårasmet ochmotgrupper

svårläkta sår kan i fall rivasvärsta upp.
4 fjärdeEn dimension i argumenteringen för och folkomröst-emot

ningar gäller slutligen vad kan kallas det representativa systemetssom
funktionalitet. Paradoxalt kan folkomröstningar, påminner dessnog
förespråkare i vissa lägen verka stabiliserande på detta system.om,
Om partier och regeringskoalitioner svårt splittrade kan de fungeraär

räddningsplankor. Särskilt i icke-traditionella frågor, intesom som
fångas etablerade konfliktdimensioner inom partisystem,ettupp av
tenderar ofta sådana interna spänningar uppkomma. frågorAttatt av
denna kan hänskjutas till medborgarnas direktatyp avgörande innebär
möjligheter till förlösning fastlåsta politiska lägen. Folkomröst-av
ningar fungerar, det representativasäger säkerhets-systemetsman, som
ventiler. dennaOm möjlighet inte funnes skulle förmodligen fler

3 Smith 1976.
l I sammanhanget finns anledning gångännu påminna folkom-att atten om
röstningar i icke-demokratiska beaktas i denna utredning. Hegemo-system
niraserande konsekvenser uppkommer i länder med auktoritära regimer är
sålunda uppfatta någonting positivt.att som
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utsträckningipartier bildas änstörrepartisprängningar äga rum, nya
framtvingas.oftareregeringsombildningarochannars

parti-Även Risken finnsbaksida.dockhar attdetta argument en
ofta.hållsfolkomröstningarförsvagasochdesintegrerasväsendet om

motiverademindreblipartier kan attkoalitionerochPartier egenav
enkeltdetmotsättningar attsina interna ärsöka lösahand omupp

tilllojalitetVäljamasavgörande.förtill folketfrågornahänskjuta
folk-ibenägnademmånga är attvidare,partierna kan att avgenom

rekommenderar,partierderaspå änomröstningar sättannatrösta ett
minska.komma att
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Folkomröstningsinstitut:2 typer,
begrepp och utfall

Skillnaderna mellan olika länders folkomröstningsinstitut är
betydande. detta kapitel typologiserasI dessa institut med ut-

från de centrala begrepp ochgångspunkt kategorier före-som
kommer i diskussionen folkomröstningar. grund-Den mestom
läggande skillnaden finns mellan där folket kan initia-system ta
tiv till folkomröstning folkinitiativ och där dettasystemen
inte möjligt. principiellt central skillnad, reelltEnär annan som

ibland kan bli liten, den mellan beslutande ochärsett ytterst
rådgivande folkomröstningar. Konsekvenserna folkomröst-av
ningar kan bli högst varierande beroende utfallet. Ibland kan
de styrandes ställning stärkas och ibland kan den försvagas. I
detta kapitel diskuteras olikade situationer kan tänkassom
förekomma.

2.1 Inledning

finns variationer mellan olika folkomröstningsinstitut.Det dettaIstora
kapitel skall dessa institut bli föremål for övergripande typologise-en
ring skalli sin både vägledande för den internationellatursom vara
jämförelse folkomröstningsinstitut i kapitelnästa samtav som ges
också för kartläggningen det svenska institutets utveckling görsav som
i kapitel

2.2 och begreppTyper

förInom nyutkommen jämförelse folkomröstnings-ramen en av
Östeuropainstitutet i elva västeuropeiska länder i Ryssland ochsamt -

The Referendum Experience har den italienskeEuropein statsvetaren-
Pier Vincenzo Uleri utarbetat typologi folkomröstningsinstitu-överen
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Europafenomen iempiriskt förekommandetet som
hurinitierar folkomröstning ochgällerförsta aspektEn envem som

folkom-kallas proceduriellasker. vaddetta bestämt Inärmare som
regler.i konstitutionen givnafolkomröstningamaröstningar regleras av

folk-däremot handlar detfolkomröstningarhoc-initieradeadI attom
majoritetsbeslut utlyser omröstningarrepresentationen attutangenom

kanProceduriella folkomröstningardetta.finns särskilda reglerdet om
Ad hoc-initie-fakultativa frivilliga.obligatoriska ellerantingenvara

defini-deobligatoriska;kan däremot interade omröstningar ärvara
frivilliga.tionsmässigt

omröstningarobligatoriska och fakultativamellanSkillnaden är
vissafallet måste ovillkorligenfundamental. det förraIstatsrättsligt

avgörande, i detfolkomröstning förunderställasbesluttyper senareav
initiativ tillaktörinstitution ellerdet någonfallet ankommer att ta

sådan.en
folkomröstninguttryckliga krav påfinns alltsåförfattningarvissaI

Folkomröstningsinsitutet kan dåsituationer. utgörai vissa sägas en
konstitutionenschweiziskarättsordningen. dendel Ipermenant av

förändring, förkonstitutionellexempelvis varjeförutskickas attatt
imajoritetenuppslutning bådekräverrättslig verkan,vinna enav

kantonemaz mildare formmajoritet Enochfolkomröstning avav en
tillfinnsgrundlagentänkas. den danskakan också Iobligatoriumav

besluts-statsrättsligöverlåtelsebestämmelse hurexempel avomen
medlemDanmarkorganisationerinternationellatill ärkompetens som

intedetöverlåtelse måste,förslag sådantill.i skall gå Ett omom
folkomröstning,folketinget, imajoritet istöd 5/6vunnit avgöras enav

falldettadra tillbaka förslaget.väljer Iregeringensåvida inte att
folkomröstning.obligatorisktill hälftentalakan§ 20 enman om

oftafolkomröstningar sådanaobligatoriskamedproblemEtt är att -
tek-handlarkonstitutionella frågorfrågasärskilt då det är omom -

omröstningarDeltagandet i sådanafrågor.komplicerade ärniskt gen-
undvika folkomröstningarkapitellågt 6. Föromgående se att av

föransvariga i ställetdå de politisktdet uppstå lägendenna kan atttyp
väljervälmotiveratdet kan sigförfattningen dåändra attäven te --

reglerskrivna författningenstänja på den
kallasframtvingadkonstitutionelltfolkomröstning inteEn ärsom

folkomröst-särskild fakultativafrivillig.alltså fakultativ En typ av

Uleri 1996.
2 1996:187-188.Treschel Kriese
3 1995:98.Larsson
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ningar har till uppgift i efterhand få folkets godkännandeatt ettav
folkrepresentationvisst beslut regering eller fattat eller attsom avser

fatta. kan det handlar bekräftande folkomröstningarMan säga att om
syftar till stärka det aktuella beslutets legitimitet.attsom

Obligatoriska folkomröstningar tenderar uteslutande deci-att vara
beslutande. Fakultativa kan däremotomröstningar antingensiva vara

konsultativarättsligt bindande eller enbart rådgivande. denDetta är
Ävenformella utgångspunkten. rådgivande folkomröstning kanen

emellertid i realiteten komma uppfattas beslutande. valdaDeatt som
sålundakan känna sig moraliskt skyldiga följa denrepresentantema att

avgivit formelltrekommendation väljarna i omröstningsom en som
rådgivande. Särskilt ienbart varit sådana omröstningar där detsett

och där föreendast föreligger två alternativ de styrande omröstningen
inställda följa folkets skillnadenförklarat sig på utslag tenderaratt

mellan rådgivande och beslutande folkomröstningar bli marginell.att
rådgivande folkomröstning emellertid denmedPoängen är atten

rådgivande. handlar vägledning besluts-skall just Det attom gevara
fattarna. det skälet det ingenting hindrar de styrandeAv är attsom
förelägger fler alternativ Folkomröstningarväljarna två på.än röstaatt
där röstande erbjuds fler två alternativ visserligen vidde än är en
internationell utblick ovanliga, de kan under omstän-men gynnsamma

beslutsfattarna får och dessutomdigheter leda till bättre underlagatt ett
för sådan formelltminskar naturligtvis risken omröstning,att en som

alltså endast rådgivande, uppfattas bindande.är som
finns också folkomröstningar bindande bara underDet ärsom

förutsättning vissa i författningen explicit angivna villkor uppfylls.att
Sådana folkomröstningar kallas semi-decisiva. kan också tänka sigMan

forfolkomröstningar bindande inte förär ett statsorgan ettsom men
exempel på sådan ordning finns i Danmark, därEttannat. rege-en

lägga fram lagförslag folketringen i vissa fall kan bli tvingad att som
i folkomröstning ställt sig bakom, Folketinget å andra sidanärmenen

folkomröstningsresultatfinte bundet dettaav
kvalitativt påfallande skillnaden mellan olika folkom-Den sett mest

den mellan omröstningar där själva harröstningstyper medborgarnaär
möjlighet initiativ folkinitiativ och sådana där detta inte äratt ta - -
fallet. det fallet ligger iniativrätten hos någon formellI senare annan
aktör i konstitutionella kan här taladet institu-systemet; ettman om

Stordrange l991:30-31. regel tillämpades 1916 i anslutning tillDenna att
frågan huruvida Danmark skulle överlåta västindiska till USA blevöartre
föremål för folkomröstning.
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folkinitiativ förekommer intar folkom-tionellt de länder därIinitiativ.
framskjuten platsnödvändighet betydligtröstningsinstitutet med en mer

översiktsboken Refe-i övriga länder.i det politiska Iänsystemet
Butler ochWorld konstaterar Davidrendums around the statsvetama

därhandlar två olika världar:deras bokAustin Ranney att enom
följaktligenoch folkomröstningsinstitutetfolkinitiativ förekommer

däri det politiska livet ochstarkt framträdande komponentutgör enen
folkomröstningar förekommertillåtet ochsådant initiativ inte ärett mer

sporadiskteller mindre
före-folkomröstning detdirekt utlösafolkinitiativ kanEtt menen

självaindirekt form där folket kan igångocksåkommer en mer
möjlighetinte hand hardäremot påbeslutsprocessen attegenmen

folkrep-ligger i sådana hosomröstning. Avgörandetutlösa systemen
namnunderskrifter förantaldet krävs visstresentationen och attett

folkomröstning dagordningen. Dennafrågandenna skall ta omupp
finns kommunal nivå i Sverige.folkinitiativ påmildare form av

folkinitia-länder inte tillåteraktörskategorier har i deolikaTre som
statsöverhuvudet,frivilliga folkomröstningar:vidtiv initieringsrätt
folkrepresentatio-folkrepresentationen. Vanligastregeringen är attsamt

dettaländer med parlamentarismutlyser folkomröstningar. I är ennen
lagstiftande försam-grundprincip denkonsekvens detta systems omav

styrandetillöverhöghet i förhållande denlingens konstitutionella
för minoritet inomländer finns också möjlighetmakten. vissaI en

oftastutlysa folkomröstning.folkrepresentationen Denna rätt äratt
förändringar.till konstitutionellabegränsad

beslutsinitierande och be-mellandistinktion bör vidareEn göras
folkomröstningar. distinktionslutskontrollerande Denna är nära sam-

folkomröstning. detinitiativ till Förmankopplad med rätten att ta en
kräva folk-folket eller folkrepresentationenförsta kan viss del aven

för beslut ellerinte tidigare varit föremålomröstning i fråga somen
viss del avfolkrepresentationen. det andra kan enbehandling i För

frågor därkräva folkomröstning ifolket eller folkrepresentationen
beslutskon-detta denfolkrepresentationen redan har fattat beslut; ärett

modellen haromröstningar. Enligt dentrollerande typen senareav
köra de folkvaldafolket och kanvetorätt över representantema.

för folkinitiativdistinktion gäller således inte baraDenna utan
institutionellt. vissafolkomröstningar initieras Iockså för sådana som

folkrepresentationen framtvingaminoritet inomländer kan enen
fattas.beslut fattat eller håller på Ifolkomröstning är attett somom

5 1978:221.Butler Rarmey
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dessa situationer handlar det beslutskontroll. folkrepresentatio-Menom
kan också antingen majoritetsbeslut eller minoritetsbeslutnen genom-
initiativ till folkomröstning och i det sammanhanget formulerata en-

de frågor folket har ställning till.att tasom
En sista aspekt gäller vilken beslutskontroll sådan folk-typ av en

omröstning handlar distinktion mellan förhind-En kan görasom. en
rande och upphävande omröstning. det förra fallet det fattatI är etten
beslut inte hunnit verkställas förobjektetännu är omröst-som som
ningen; skälet till beslutet inte i kraft just det erfordrasträtt äratt att

folkomröstning för detta skall möjligt. det falletI äratten vara senare
det däremot lag eller dekret redan existerar föremåläretten som som
för Folket i dennaomröstningen. alltså omröstningar rätttyp attges av
avskaffa ifråga.lagen eller dekretet

2.3 Kommentar

uteslutande baserad dikotomiskOvanstående genomgång påär en
klassificering. sådan klassificering flerauppenbart påDet är att en
punkter alltför trubbig för fånga alla verkligheten.är att nyanser av
Exempel detta folkomröstningar till hälften obligatoriskapå är ärsom
§ i den danska grundlagen eller till hälften beslutande 8:15 i20 RF
Sverige. mellanforrner kan Reglerna för initiativYtterligare nämnas.

heller inte alltid så enkla det antingen handlar folkinitiativär att om
eller initiativ från det har utlysa folkomröstning.rättstatsorgan attsom
Ibland krävs både folkinitiativ och krav från viss andel folk-ett en av
representationen för folkomröstning skall utlysas. uppsjöEnatt en av
olika kombinationsmöjligheter kan tänkas, vissa kriteriernaäven om av
logiskt särskilt sammankopplade med varandra.är närasett

Några de aspekter här redovisats i syfte skilja mellanattav som
olika folkomröstningar framstår vägande andra.äntyper tyngreav som
Huvudskillnaden mellan olika folkomröstningar kan alltsåtyper av

mellan sådana möjliggör folkinitiativ och sådanagåsägas som som
inte det. det första innebär med folkinitiativFörgör ett system en
principiell markering folksuveränitetsprincipen; medborgarna kanav
själva, mellanhänder, initiera och kontrollera beslut.politiska Förutan
det andra visar sig folkomröstningar förekommandeavsevärtvara mer
i länder folkinitiativ, vilket i sin påverkar det politiskamed tur syste-

folkinitiativkaraktär. råder ingen tvekan denDet ärmets att star-om
kaste folkomröstningar i principielltformen den meningen denattav

politiska folkomröstningarden konsekventa. därDeärsett systemmest
endakan utlysas folkinitiativ samtidigt tämligen ovanliga. Deärgenom
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antal postkommunistiska länderexemplen Schweiz, Italien,är samtett
10-tal amerikanska delstater.ett

problematiken kring folkom-Sammanfattningsvis kan sägas att
huvudsak ligger i två relationer. det förstaröstningar i Förtyper av

ifolkrepresentationen: folkomröstningarden mellan folket och är
sinainstrument för folket begränsa och kontrolleragrunden attett

mellanvalda maktbefogenheter. det andra denFörrepresentanters
folkrepresentationen: för folk-majoriteten och minoriteten i reglerna

minoritets-omröstningar inte så sällan utformade skydd förär ettsom
sidan.

folkomröstningsinstitutetsvenska2.4 Det

principiellt olikaregeringsformen tvåsvenskaDen att typer avanger
handlar frivilligakan anordnas. båda fallen detfolkomröstning I om

omröstningar.
fråga önskar, utlysadet första kan riksdagen, i vilken den såFör en

möjlighet, regleras irådgivande folkomröstning. Denna närmaresom
finns uttryckligen angiven ifolkomröstningslagen 1979:369,SFS

iFöreskrifter rådgivande folkomröstningRegeringsformen 8:4: om
folkomröstning i grundlagsfrågariket och förfarandet vidhela om

fem folkomröstningar hittillsmeddelas lag. Samtliga ägtsomgenom
har varit dennai Sverige art.rum av

anordnas,andra folkomröstning, också kanDen ärtypen av som
semi-till hälften beslutandedäremot beslutande eller rättare sagtav -

decisiv karaktär och regleras i 8:15:RF-
yrkandegrundlagsförslag skall anordnas,Folkomröstning vilande omom

minsttiondel riksdagens ledamöter ochdärom framställes minst avav en
för bifall till yrkandet. Sådant yrkandetredjedel ledamöterna röstaren av

grundlags-skall framställas inom femton dagar från det riksdagenatt antog
förslaget vilande. Yrkandet skall beredas i utskott.som

Folkomröstningen skall hållas samtidigt med det val till riksdagen som
valetförsta stycket. Vid omröstningen fâr de har vidi rösträttsomavses

förklara huruvida de godtar det vilande grundlagsförslaget eller För-
forkastat, de flesta dem deltageri omröstningenslaget röstarär av somom

avgivitförslaget och de till antalet fler hälften dem harär änmot somav
fall riksdagen förslagetgodkända vid riksdagsvalet. Iröster annat upptager

till slutlig prövning.

Benämningen semi-decisiv omröstning följer således riksdagenattav
inte minst hälften de röstande vidhar det slutliga avgörandet om av
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riksdagsvalet förslaget. Endast så sker utfallet for-röstar mot ärom
mellt bindande. framstår dock rimligt karakterisera dennaDet attsom

folkomröstning beslutande, den befogenhettyp trotsav som som
tillkommer riksdagen i händelse den erforderliga majoriteten inteattav
uppnås

granskning denna bestämmelse visar kvorum-En närmare attav
regeln förhållandevis bindande utfall skallFörär sträng. att ett upp-
komma erfordras majoritet de deltagit i omröstningenatt somen av

till det föreliggande förslaget dessa till antalet flernej ärröstar samt att
hälften dem avgivit godkända i riksdagsvalet. Enligtrösterän av som

folkomröstningslagen blir tillämplig enligt skallRF 8:15ävensom --
blankt.7möjlighet finnas innebär blankröstema i prak-Detröstaatt att

tiken blir ja-röster.
Vid tillfälle tycksregel har inte åtminstoneDenna ännu använts. ett

ha fått konsekvenser för huremellertid själva förekomsten RF 8:15av
grundlagsändringarpolitiskt känslig fråga kräver har hanterats.en som

utredningsförslag utvidga invandrarespresenterades1984 attett om
riksdagsvalen samtidigt utlandssvenskamas skullei rösträttrösträtt som

inskränkass kontroversiella. Moderata samlingspartiets,Förslagen var
folkpartiets reserverade sig och icenterpartiets och representanter

efterföljande partiledaröverläggningar förklarade sig ledarna för de
borgerliga partierna beredda hänskjuta frågan till beslutandeattvara en

riksdags-folkomröstning i samband med 1985 års riksdagsval om
genomföra förslagen. blevmajoriteten försökte Resultatet att rege-

ringen avstod från lägga fram proposition i ärendet.att
principiellt olika folkomröstningarfinns således tvåDet typer av

anordnas i Sverige. Dels rådgivande, dels beslutande.kan en ensom
handlar båda fallen folkomröstningar inte inrymmerDet i om som

folkinitiativ och i båda fallen det fråga frivilliga omröstningar. Iär om
det förra handlar rådgivande omröstningar kanfallet då det om- -

beslutsinitierande omröstning. Riksdageni första hand talaman om en
formulerar besluts-frågorna och omröstningen används led iettsom

information väljarnasinitialskede; syftet inhämtaär attprocessens om
åsikter viss fråga. det kan också finnas inslag besluts-i Menen av

rådgivandekontroll i dessa folkomröstningar. Kämkraftsomröstningen
gällde till exempel politik redan börjatförverkligas.1980 en som

6 Ruin 1992:8-9. Jfr Gallagher 1996:229-230 för sådan bedöm-även en
ning.
7 SFS 1979:369, §7.
8 SOU 1984:11.
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skulle i dettaunderställdes folket för bedömning;politikDenna man
folkomröstning i och medupphävandefall kunna tala attom en

för alternativ förordademöjlighetväljarna rösta ettatt ensomgavs
skulle folkomröstningenkärnkraften. Likasåsnabb avveckling omav

besluts-kunna karakteriserassvenska EU-inträdet 1994det som en
sådanförhindrandeomröstning och dåkontrollerande närmast en

färdigförhandlattillmöjlighet ställningeftersom väljarna ettatt tagavs
formelltverkställts i den meningen detinteförslag attännu varsom

beslutat.
Även beslutandefallet då det handlari det omröst-omsenare -

beslutskontroll, i dettafrågadetningar enligt RF 8:15 är menom-
vilandefattat beslutförhindrande karaktär. Ettfall om enav en

ytterligareverkställas kräverför kunnagrundlagsändring, ettattsom
villkorkan deriksdagsvalefterbeslut ägt stoppasatt ett somomrum,

uppfylls.bestämmelsei dennastipuleras
i denfolkomröstningstypemamellan de bådaskillnad finnsEn

berättigadeavseende på vilkamedsvenska författningen är attsom
fåmedborgare förovillkorligen svenskmåstedelta i dem. Man attvara

förgäller i principfolkomröstning.beslutande Detsammadelta i en
folkomröstningslagenirådgivande folkomröstning;deltagande i en

röstberättigad vidsomtillkommer densålundastadgas ärrösträttatt
riksdagen.9 kämkraftsomröstninganslutning till 1980 årsival till Men

regleradedenna princip. den lagfrån Igjordes undantagett om-som
kyrkobok-varitockså utlänningarbeslöt riksdagenröstningar att som

folkomröst-den 1980i år och 23förda i landet senasttre marssom
rösträtt. tillmotiveringskulle Någonfyllt årningsdagen 18 ges

proposi-dock inte.ändring rösträttsreglema Idenna temporära gavsav
efterkommuniké utfärdadesendast tillhänvisadestionen somen

enighetriksdagspartiemas företrädare, i vilkenmedöverläggningar
ochcenterpartiet, folkpartietsocialdemokraterna,mellan fyra partier -

föränd-ha uppnåtts dennavänsterpartiet kommunisterna sägs om-
ring; konstitutionsut-betänkande hänvisas tillnäringsutskottetsi

konstitu-vilket det inte ansågs föreligga någotyttrande, enligtskottets
rådgivandevid deneller formellt hindertionellt rösträttenmot att

propositionenföreslås iutsträcks detfolkomröstningen sätt som
möjligt, riksdagenfolkomröstningar det alltsårådgivandeI är om

folkomröstningslagen.frångå § ifinner skäl till detta, 5att

9 SFS 1979:369, §5.
10 §3.SFS 1980:5,

79.1979/80:75,Prop. s.
12 1979/80126, 6.NU s.
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utfallKontroll och2.5

erfarenheternaoch bedömaanalyserauppdragUtredningens är att av
folkomröstningstypologi konstru-folkomröstningsinstitut.olika En som

fruktbardetta sammanhangframstår iGordon Smitherats som enav
typologise-dimensioner i sinanvänder sig tvåutgångspunkt. Smith av

således fyra olikautfall och urskiljerkontroll ochring typer av--
1.figurfolkomröstningar

folkomröstningarFigur Fyra typer av

harstyrandeDe

kontrollKontroll
HegemonibevarandeUtfallet 31är

Hegemoniraserande 42

folkom-initiativ tillharfrån fråganSmith utgår rätt att ta envem som
icke-före-förekomst respektivesålunda mellanoch skiljerröstning

initiativrätt.vad gäller dennade styrandes sidakontroll frånkomst av
kanfolkomröstningamakonsekvenserbeaktas också deSamtidigt som

Med konsekvenserstyrandes perspektiv.sedda från deupphov till,ge
sakrelateradeochde omedelbarasammanhanget inte endastiavses

långsiktigadefolkomröstningspecifikföljderna ävenutan merenav
följderna.maktbetonade

respektive hegemonira-hegemonibevarandebegreppSmiths båda -
åsyftas.vad An-klar anvisningtämligenserande om somger en-

etableradefolkomröstning blikonsekvensernatingen kan attav en
också kanstärks ellervidmakthålls eller kanskemaktstmkturer rentav

Smith formu-båda GordonKombineras dessainträffa.det motsatta av
fyrautfallsmässig meningsåledes idimensionerna uppkommerlerade

dede första båda harfolkomröstningar.olika I styran-typernatyper av
folkomröstning skallhuruvidabestämmade makten ägaatt rumen

de styrande antingenfolkomröstning kan förUtfallet ieller inte. en

13 ff..Smith 1976:4
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bli positivt hegemonibevarande eller negativt hegemoniraserande.
åstadkomma för styrandeOm utsikterna den linje deatt en seger

rekommenderar finns skäl förvänta sig de styrandeär stora att att tar
initiativ till folkomröstning. Med följer i fallsådana etten segeren
hegemonibevarande utfall och under omständigheter ägergynnsamma

ikanske till och med hegemoniförstärkning det finnsMenen rum.
alltid risk den må uppfattas eller mindre över-stort sett en som mer-

hängande förlora omröstningen med åtföljande konsekvenseratt ur-
maktsynpunkt. Vad den finländske Anckar kallarDagstatsvetaren

logiska.antihegemoniska följdverkningar i sådana situationerär
Med den terminologi används i föregående kapitel kan ocksåsom man

tilltrontala auktoritetsurgröpning: till det representativa syste-om en
förmåga hantera och lösa centrala politikproblem förmodas blimets att

utfall.underminerade med denna auktoritetsurgröp-Begreppettyp av
mildare hegemoniraserande tordening dock något ochär än vara

för maktförskjutningar inträffaradekvat den itypmer av som
demokratiska länder.

situation gäller för kontroll kan tillDen 1 snabbt övergårutasom
situationen i högre grad gäller det relationen mellanI ännuruta

eftersom3 och de styrande i detta fall har mindre möjligheter4ruta
kontroll.till Kärnpunkten i alltså folkomröst-ärresonemanget att

ningar allmänt någonting kan missgynna makt-deärsett antassom
havande. de potentiella vinnarna den parlamentariskaFör på arenan,

har folkrepresentationen, framstårmajoritet i det onödigtettsom som
riskspel dra medborgarna i för potentielladet deAttatt processen.
förlorarna den parlamentariskapå förhåller sig motsattettarenan

framstårvis truism. distinktion måste sålunda mellanEn görassom en
maktbärande och maktisolerade partier. Medan det för maktbärande
partier framstår riskabelt bejaka folkomröstningar gälleratt mot-som

för maktisolerade partier.satsen
dock närheteninte enbart till makten behöverDet är som vara

bestämmande för politiskahur de partierna folkomröstningar.ser
allmänt folkomröstningarEtt problem med de riskerarär att att ur-

det stöd harpartierna bland väljarna. Anckar folkom-gröpa attmenar
röstningar handlar ensaksfaktom: folkomröstningar gällerom en
bestämd och oftast väl avgränsad sakfråga. Och väljarna harnär att ta
ställning till denna fråga finns, Anckar, anledning förväntaattmenar
sig beteende från väljamas sida ide allmännaän närtypen annan av

Anckar 1980:48.
15Anckar 1980:48.
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folkomröstning kanval har ställning till olika partier. I näm-att ta en
lyhörda för de fram-ligen väljarna förväntas argumentvara mer som

parti de normalt brukar Parti-förs från håll det på.än röstaannat som
följd folkomröstningen minska efter-lojaliteten kan därför som en av

innebära överskriderbeteendet i folkomröstningen kan väljarenattsom
honompsykologisk barriär tidigare bundit eller henne vid etten som

frekvent bruk folkomröstningar leda framvisst beteende. Ett antasav
sida.från Vadtill kritiskt prövande hållning väljarnas somen mer

i sammanhanget Anckars publiceradesdock bör är att uppsatsnoteras
då de politiska partiernas väljarnaredan i läge1980, ett grepp om

fortfarande påfallande starkt. inträffat under den periodDetvar som
förflutit sedan dess mycket markant försvagning skettär att avsom en

dvs. väljarnas känsla anhängarskap till någotpartidentiñkationen, av av
tycksspeciellt gäller i de flesta västliga demokratier,parti. Detta men,

vidkommande.det, i särskilt hög grad för svenskt
alltså uppenbart minskad partilojalitet kan uppkommaDet är att

skall dockföljd folkomröstningar. dettaNär är ännusagt ensom av
perspektivet frarnmanas: för partiergång det äräven motsatta som

fråga folkomröstninginternt splittrade i viss kanen en ses som en
partisplittring i och med partiet inte behövermöjlighet undvika attatt

till väljarna. Folkomröstningar kan påställning frågan hänskjutsnärta
till rådande maktstrukturer bibehålls.detta också bidrasätt att

S Anckar 1980:49-51.
17Gilljam Holmberg 1995.
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utblickinternationell3 En

förförutsättningarinstitutionellabeskrivs dekapiteldettaI
Tyngdpunktenantal länder.finns ifolkomröstningar ettsom

bestämmelserregler ochi Deländer Europa.ligger på som
före-Folkinitiativkraftigt.varierarfolkomröstningarfinns om

Schweiz.Italien ochländer ii två Europa:endastkommer
blandskiljer sigochinveckladefolkintitiativförReglerna är

detnamnunderskrifter beroende påantaletifrågaannat omom
upphävandeförhindrande ellerbeslutsinitierande,handlar enom

folkinitiativ förekommermildare form ävenomröstning. En av
Österrike. folkinititia-de medländer,allaoch ISpanien äveni

folkomröstningar.initieradeinstitutionellttillmöjlighettiv, finns
Beslutandeutlyser sådana.folkrepresentationenVanligast är att
länder därförekommande. deIklartfolkomröstningar är mest

rådgivandemöjlighet hållaocksådockfinnsexisterarsådana att
beslutandevanligt.mindre Dedetta långtomröstningar, ärmen

beslutsprocesskopplade till denoñafolkomröstningama är som
antingengrundlagsändringar:medsambanderfordras i genom

ändringar skallsådanaobligatorisk förfolkomröstning är attatt
folkrepresentationenminoritet ielleri kraftträda att engenom

folkomröstning.utlysarättäger att

Inledning1

för folkomröst-förutsättningarnainstitutionellakapitel skall dedettaI
de iligger påTyngdpunktenbeskrivas.antal länderiningsinstitutet ett

Europa förUtgångspunktenländerna icentralasammanhanget mest
kriterierna i dennakapitel detitypologiseringengenomgången ärär

pågenomgången. Förstgrund förtillligger presenteras, sammasom

haft folk-Nederländerna harländer i EuropademokratiskaSamtliga utom
omröstningdock inte någonTyskland harnationell nivå. Iomröstningar på

efterkrigstiden.underägt rum
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tidigare skett för Sverige, gällande regler i de övriga nordiskasätt som
länderna. Därefter redovisas på motsvarande regelverket i sjusätt
västeuropeiska och fyra central- och östeuropeiska länder inklusive
Ryssland. Slutligen behandlas folkomröstningsinstitutet i Australien,
några nordamerikanska delstater några exempel från övriga delarsamt

världen.av
naturligtvisDet inte möjligt inom för detta betänkandeär att ramen

tillhandahålla uttömmande och komplett redovisning samtligaen av
folkomröstningsinstitut i världen. Syftet med detta Iänderurvalrunt om

dels visa på den variation finns i regelmässigtär att stora som avseen-
de, dels övergripande planpå söka fixera vilka olikaatt ett typer av

vanligainstitut är mestsom

nordiska grannländerna3.2 De

Danmark3.2.1

Danmark har haft fler folkomröstningar de flesta andra länder.än
Hittills har omröstningar 14 dessa har hållits efter17 1953ägt rum; av

frekvensenoch tenderar allt döma öka inte minstatt attav som en
följd den europeiska integrationsprocessen. de femFyra senasteav av
folkomröstningama gällthar denna.

Sedan folkomröstningsinstitutet1915 del den danskaär en av
konstitutionen. Grundlagen innehåller fyra olika stadganden som ger
möjlighet hålla folkomröstning. stadgandenDessa alltså explicitäratt
uttryckta och således proceduriella. Möjlighet finns därutöver även att

ad hoc-omröstningar,ordna vilket skett vid två tillfällen. Proceduriella
folkomröstningar genomgående beslutande. bestämt hand-Närmareär
lar möjlighetdet väljarna beslut fattatsatt att stoppa ettom ges som av
Folketinget. kan sålunda tala förhindrande folkomröstningar.Man om
Folkomröstningarna i Danmark genomgående institutionellt initiera-är
de; någon möjlighet till folkinitiativ föreligger inte.

stadgande1 Ett centralt gäller förfarandet vid grundlagsändringar.
Vid alla konstitutionella ändringar folkomröstning obligatorisk. Enär
sådan skall hållas efter Folketinget, efter val andraatt ägtatt rum, en

2 uppgifterDe återfinns i detta kapitel hämtade från Stordrangeärsom
1991, Suksi Butler1993, Rarmey 1994, Uleri Gallagher 1996.
Härutöver baserar sig framställningen muntliga och skriftliga upplysningar
från olika länders ambassader svenska ambassader i respektiveävensamt
länder.
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därpå följandeförfattningsändring. denIförslag tillantagitgång ett
tillFörslagetkvorumbestämmelse.särskildfinnsfolkomröstningen en

deltagit idemmajoritetgodkäntförfattningsändring är somavom en
förslaget ochförfolkomröstningen harvalet iföregående röstatdet

deltagit iväljaredeminst 40till antaletdessa procentutgör somav
valet.

fakul-hålla frivilligmöjlighetengällerstadgande2 Ett attannat
ledamöternatredjedellagfrågor.omröstning i Enförhindrandetativ av
parlamentetantagitspropositionkrävakani Folketinget att avsomen

förkastande.eller För-godkännandeförtill väljarnahänskjutasskall
åtminstonenegativ majoritetkräverpropositionenkastande omenav

röstbe-samtligaväljarkåren dvs.samladeden30 procent avav
rättigade.

rösträttsåldem. Förförändringargällerstadgandetredje3 Ett av
folkomröstning.obligatoriskDanmarkkrävs irösträttsåldemändraatt

hittills hållits.hardennafolkomröstningarFem artav
i anslut-till användningkommitdetstadgandefjärde4 Ett är som

föreskrivsgrundlagenEU-omröstningama. Idanska attdening till en
överlåtande kons-avseendeskall hållasfolkomröstningobligatorisk av

förslag medorganisationerinternationellatilltitutionell makt ettom
Folke-majoritet ikvalificeradmedinnebörd inte kunnatsådan antas en
förledamöterna. Kravetsjättedelarfemminst attbeståendetinget avav

i detdetsammafolkomröstningeniförkastasskall ärförslaget som
30åtminstonemajoritetnegativkrävsdetstadgandet, dvs.andra omen

väljarkåren.procent av
finns detfolkomröstningamaproceduriellanämndade härFörutom

rådgivandeendast haromröstningarordnamöjlighet attäven som
Folketinget.majoritetsbeslut ifordrassådanutlösaFör ettattstatus. en

praktiskadereglerarlagsärskildfordrasSverigeLiksom i somen
frågorvilkaoch inte minstfolkomröstningentillanslutningivillkoren

besvara.väljarna har attsom

3.2.2 Norge

angående folk-regleringa skrivnainnehållergrundlagennorskaDen
uppfattatshar interegler utgöraavsaknadenomröstningar, avmen

folkomröstningar. Dekonsultativarådgivandehållahindernågot att
konsitutionentolkningEnligt denhoc-karaktär.adalltsåär somavav

väljarnakonsulteramajoritetenkel närgjorts kan Stortinget genom
Folkomröstningsinstrumentethelst.vadangåendeochhelst somsom

alltså ingafinnshänder.Stortingets Dethelt iandra ordmedligger
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regler kan tvinga fram folkomröstning och medborgarna harsom en
heller ingen möjlighet något sådant initiativ.taatt

det saknas regler folkomröstningarTrots har haftNorgeatt om sex
sådana sedan första1905. Den gällde separationen från Sverige år

och den andra ägde1905 fråganår gälldesom rum senare samma- -
landet efter separationen skulle monarki eller republik.om vara en

Härefter har folkomröstningartvå hållits i frågan förbud motom
alkohol och1919 1926, två avseende medlemskap i EECsamt res-
pektive i 1972 och 1994.EU

Island3.2.3

den isländska konstitutionen finns fleraI olika stadganden avseende
regler folkomröstning. anslutning tillI presidentens maktbe-attom
fogenheter stadgasregleras denne kan från befattning isinavsättasatt
förtid förslag härom godkänns majoritet folket i folk-om av en av en
omröstning; till grund för sådan omröstning skall resolutionen en som
antagits fjärdedelar Alltingets medlemmar ligga. Folkomröst-treav av
ningen skall hållas inom två månader från det datum då Alltinget
antagit sådan resolution. AlltingetsOm resolution godkänns ien
folkomröstningen skall Alltinget omedelbart upplösas nyvaloch ett
hållas.

proposition antagits AlltingetEn skall hänskjutas till presi-som av
fördenten stadfästelse två veckor efter den har antagits. Omsenast att

presidenten förkastar propositionen skall denna ändå kraftträda i men
skallden i det läget, så fort möjligt, hänskjutas till folkomröst-som en

ning för godkännande eller förkastande. denna folkomröstning,I som
alltså förhindrande karaktär, utfallet bindande majoritetär ärav om en

de medborgare röstberättigade för eller förslaget.är röstar emotav som
fall det Alltingets uppgiftI besluta efter gottfinnande.ärannat att eget

Om Alltinget förslag ändring eller tillägg avseendeantar ett om
statskyrkans skall detta hänskjutas till väljarna för godkännandestatus
i beslutande folkomröstning enligt regler förgälleren samma som
folkomröstningar i lagstiftningsärenden en majoritet samtligaav
röstberättigade.

deUtöver möjligheter till folkomröstning i den isländskasom ges
grundlagen kan andra frågor bli föremål för folkomröstning.även
Alltinget har således ytterligare möjlighetertvå påkalla folkomröst-att
ning. låta folket iDen beslutande folkomröstning fåär attena en ge
sin på lagstiftningsåtgärd innan den tänkta lagen tagitännusyn en
bestämd form. handlar alltså folketDet så fåratt sägaattom reagera
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viljeinriktning från Alltinget. majoriteten tillstyrkerpå uttalad Omen
redovisade inriktningen Alltinget skyldigt utfor-den Alltinget är attav

färdigt lagförslag i enlighet med denna inrikt-och besluta ettma om
ning.

ordna folkomröstning, vadandra möjlighetenDen utöveratt som
lagstadgas i författningen, Alltinget meduttryckligen är att antar en

kraft först efter godkänts folkom-förbehåll den träder i den iattatt en
tala förhindrande folkom-röstning. detta fall kan alltsåI man om en

Lagstiftaren överlåter den makten folket.röstning. åtyttersta
haft folkomröstningar. Samtliga har resulterat i majori-Island har 5

dem majoriteten varitför ja-sidan; i har mycket 90övertet tre stor,av
procent.

Finland3.2.4

hittills hållits i Finland, denTvå folkomröstningar har 1931ena an-
den avseende medlemskapgående förbud alkohol, och andra 1994mot

i EU.
infördes i finländska grundlagenStadgande folkomröstning denom

först i jämförelse med exempelvis tämligenReglerna RF 8:41987. är
detaljerade och för folkomröstning skall anordnas krävs liksomatt en -
i majoritet för detta i riksdagen. Så här lyder i denSverige § 22 a-
finländska regeringsformen:

anordnandet folkomröstning beslutas lag. lagen skallOm 1av genom
för folkomröstningen och de alternativstadgas tidpunkten om somom

skall föreläggas de röstande. skall informera alternativen ochStaten om
informationen dem på det därom stadgas i lagen.stödja Rättsättom som

vid rådgivande folkomröstning har och enligtatt rösta en var en som
riksdagsordningen valberättigad vid riksdagsmannaval.är

Folkomröstningar i Finland således frivilliga fakultativa, rådgivan-är
de konsultativa institutionellt initierade. enligtoch krävs,Det samma

förmodell gäller 8:4 i Sverige, särskild lag för varjeRFsom en en-
skild folkomröstning där bland frågor väljarna skalldeannat som
rådfrågas formuleras. Preciseringsgraden dock i denär störreom
finländska författningen. Till skillnad från den svenska regeringsfor-

den finländska regeringsformen skyldighetäven staten attmen ger
informera väljarna de olika alternativen. Någon blankröstningom
tillåts inte. Slutligen enligt författningen enbart finländska med-äger
borgare delta.rätt att
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3.3 Västeuropa

Schweiz3.3.1

antalet folkom-listanland överlägsetSchweiz det överär topparsom
statsbildningennuvarande federaladå denröstningar. Mellan 1848 -

nationella folkomröst-sammanlagtoch har 430konstituerades 1994-
sammanhängerfolkomröstningarantaletanordnats.ningar Det stora

folkomröstnings-också medfolkinitiativförekomstenmed attmenav
schweiziskadenutgjort central delbegynnelseninstitutet sedan aven
institutetligger till grund förreglerpolitiska kulturen. ärDe som
beslutande.för samtliga deinvecklade. Gemensamttämligen är äratt
bestämmelseinledningsviskonstitutionen finnsschweiziskadenI en

Samtligakonstitutionella ärenden.folkomröstning iobligatoriskom
författningenkonstitutionen skall enligtfederaladenändringar av

detfolkomröstning. gällerbeslutande Dethänskjutas till äroavsett om
revisiontotalgenomgripande karaktärförändringarfråga av merom

emellertid litetBeslutsprocessenpartiella förändringar.eller endast ser
författ-föreslagnaomfattningen denberoendeannorlunda ut av

konstitutionellabåda dessaförningsrevisionen. Gemensamt typer av
denerfordras fördubbel majoritetkalladsåförändringar attär att en

majo-delsinnebärskall igenom. Detförändringenföreslagna att en
kvorum-för förslaget någonfolkomröstningenväljarna iritet röstarav
förslagetmajoritet fördet finnsdelsfinns dock inte,gräns att en

kan uppnåsmajoriteterdessaOm någonbland de 26 kantonema. av
regler.således gällandekvarstår

medanhelhetförfattningen i desssikte påtotalrevisionEn tar en
paragrafer.i enskildaförändringarrevision enbart handlarpartiell om

givetvispartiell revision kantotalrevision ochmellanGränsen vara
grundläggandeomfattande och berörreformpartiellflytande; ärom en

reform detnaturligtvis sådanessentiella aspekteroch tangerar somen
docktillfällen hartotalrevision. Endast vid tvårimligen kan benämnas

ityder påoch vilketförekommit 1872 1874totalrevision att man
förändringaromfattandetämligenbetraktatenderarpraktiken ävenatt

partiella.som
sig förbestämmerFörbundsförsamlingens båda kamrarOm att
vid vanligdet ske påtotalrevision kangenomföra sätt somsammaen

därefterkammaremajoritet i respektivemed enkellagstiftning, dvs.
föreliggeroenighetfolkomröstning. Om däremotkrävs alltså även en

totalrevisionhuruvidaFörbundsförsamlingenimellan kamrama en
förstdetskall innebära, måstei så falloch vad denskall genomföras

revision.angelägna i Detdetfolkomröstningsärskildhållas enomen
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totalrevision krävs minst medborgare igäller 50 000samma om en av
folkinitiativ och parlamentet inte vill genomföra revision. Dennaett en

emellertid inte bindande verkansärskilda folkomröstning har någon
huruvida totalrevision författningen skallhandlar enbartutan om en av

förhållas. majoritet de deltagande i denna folkomröstningRöstar en av
totalrevision skall nyval utlysas. åligger sedan den nyvaldaDetetten

författ-Förbundsförsamlingen arbeta fram färdigt förslag tillatt ett ny
därefter skall underställas väljarna för avgörande och dennaning som

det definitivt beslut. finns följaktligen möjlig-gång handlar Detettom
såväl institutionellt med folkinitia-het initiera totalrevisionatt somen

tiv.3
partiell revision författningen den principi-det gällerNär äraven

vid totalrevision. kani drag densamma Detella gången stora som
Förbundsförsamlingen ellerinitiativ frånsåledes handla ettett omom

bakomfolkinitiativ. det förra fallet erfordras båda kamrama stårI att
revision. det fallet erfordras 000förslaget partiell I 100senareom

gälleralltså dubbelt så många detsignaturer, vilket närär attsom
fråga viktigare forminitiera totalrevision. dock härDet är om en aven

enbart fråga igångfolklig initiativrätt det inte är sättaattattgenom om
framställa materiella krav på vilken konkretävenattutanprocessen

sigskall ha. praktiken har det dessutom visatinnebörd revisionen I
endast i något enstakatämligen enkelt samla 100 000att namn;vara

ifråga få till stånd folkom-fall har försök till folkinitiativ attett om en
partiell författningsrevision misslyckats.röstning om en

författningsreform kan formulerasInitiativet i partiell ettsomen
också formuleras i generellaprecist tillägg det kan Itermer.men mer

det parlamentet spela central roll ibåda fallen ankommer på att en
utredsfolkinitiativet precist tilläggFormuleras ettprocessen. som

detdärefter har rekommenderaförslaget parlamentet, attattsomav
kanförkastas eller vid folkomröstningen. Parlamentet ävenantas

fall hänskjuts till väljarnaformulera motförslag vilket i såett eget
formuleras itillsammans med ursprungsförslaget. Om initiativet gene-

parlamentet.rella skall förslaget i detta fall hänskjutas tilläventermer
utarbetainstämmer i förslaget skall parlamentetOm de båda kamrama
folkom-konstitutionen vilken alltså hänskjuts tillpartiell revision aven

krävs dubbel majoritet; båderöstning. definitivt godkännandeFör en
skall ställa sigmajoritet folket och majoritet kantonemaavav en

3 kallat totalinitiativ har endast gång förekommit, nämligen 1934.Ett så en
efter-Initiativet förkastades bred majoritet i folkomröstning detav en en

följande året.
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detbakom förslaget. parlamentet däremot inte skulle instämma iOm
detta automatiskt folkomröst-generella initiativet skall hänskjutas till

Även fall naturligtvis dubbel förning. i detta krävs majoritet att en ny
träda i kraft.författning skall kunna

olika möjligheter finns alltså ordna folkomröstning i kons-Två att
sammanhang finns folk-titutionella frågor. båda dessa möjlighet tillI
finns vanligainitiativ. Möjlighet till sådant i frågor berörävenett som

dessa folkomröstningar handlar det förhin-lagar från parlamentet. I om
Reglerna innebär medborgare ellerdrande omröstningar. 50 000att

folkomröstning förord-kantoner kan påkalla avseende lag elleråtta en
publice-Signaturema insamlade inom dagar frånning. måste 90vara

lagförslag. Väljarna har i dessa frågorringen sådant rätt attettav
positivförkasta lagar. saknas initiativrätt.Däremot en

Förbundsförsamlingen överlåterFörfattningen tillåter inte heller att
i dettafolkomröstning; institutionellt initiativlagbeslut till ärettett

initiativet kommer från folket kansammanhang inte möjligt. Så länge
till stånd i alla de sammanhangfolkomröstning komma För-dock en

lag. Emellertid behöver inte allabundsförsamlingen antagit gene-en
för medborgarnas rättsställning iregler betydelserella är avsom

Förbundsförsamlingen kalladei lagforrn. kan såSchweiz antavara
rättsreglerförbundsförslag och dennaallmänt bindande ärtyp av

folkomröstning. olika formerundandragna från reglerna Fyra avom
förbundsförslag förekommer: parlamentsförordningar,sådana allmänna

för-förbundsförslag tidsbegränsad karaktär, brådskandeallmänna av
enkla förbundsförslag.bundsförslag slutligen,samt,

ingåenderegler förhindrande initiativ vidSlutligen finns också om
gällerratificering skall förhindrasinternationella traktat. För att enav
lagarvid förhindrande initiativ angåendeformella regler somsamma

tilloch förordningar. Efterhand har dessa regler utvidgats ävenatt avse
Vid anslutningförslag medlemskap i internationella organisationer.om

överstatliga unioner krävstill kollektiva säkerhetsorganisationer och
förhindrande karaktär:folkomröstning, då fårobligatorisk som en

bifalla färdig-har sista instans möjlighet ellerfolket att stoppa ettsom
förhandlat avtal.

Italien3.3.2

efter Schweiz harvästeuropeiska demokratiItalien den använtär som
Under perioden harfolkomröstningsinstitutet 1970-1995mest. sam-

Liksom i Schweiz kan det högamanlagt folkomröstningar39 ägt 111m.
folkini-förklaras förekomstenfolkomröstningar i Italienantalet av av
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tiativ.
genomgående beslutande. italiens-i Italien DenFolkomröstningar är

frivilliga fakultativa upphävandemöjlighet tillka konstitutionen ger
tillämpbara alla gällande lagaroch reglerna påfolkomröstningar är

skattelagstiftning, nådeärenden,fmans- ochde rör samtutom som
väljarnaKonkret handlar det alltsåratificering traktater. attom gesav

existerande lag eller delbesluta huruvidatillfälle att en av enen
beslutetkvorumregel finns dock:bibehållas eller Ensådan skall

hälften dem röstberättigadeendast minstblir bindande ärav somom
beslutskontrollerande initiativ skall kommadeltar. dennaFör att typ av

väljare. finnsanhållan signerad 500 000 Dettill stånd krävs ävenaven
folkomröstninginitiativ: upphävandeinstitutionelltmöjlighet till ett en

rådsförsamlingar.regionalabegäras femkan av
roll det italienska folk-intar centralKonstitutionsdomstolen nären

domstolen slutligensålundaomröstningsinstitutet tillämpas. Det är som
faller under någonhänskjutits väljarnafrågadenavgör avavsomom

kan bli föremåldärmed, eventuellt, inteområdena ochde ovanstående
kan emel-godkänner folkomröstningendomstolenför omröstning. Om

antingensådan hållsändå förhindralertid parlamentet attatt genomen
ändra lagen i enlighetfyra månadereller inomupplösa sig själv att

folkinitiativet. hargrund för Detligger tillmed det förslag senaresom
tillfällen.sammanlagt åttainträffat vid

gällerfolkomröstningfolket iexisterande lag upphävtsNär enaven
Ibland,den inte tillämpbar.månader. Däreftertvåden i ytterligare är

upphävsden lagdet nödvändigtalltid,inte ersättsär att avsommen
Konstitutionsdomstolenfallet- vilketdettalag. Om avgörsär aven ny

i enlig-och sådanutarbetaparlamentetankommer det på antaatt en-
folkomröstningen. dennaframkom i Attresultathet med det som

handlingsfrihet kan före-inslagbetydandeuppgift innebär att ett av
folkomröstningenfattade ibeslut folketuppenbart.komma Detär

skall fortsättaexisterande lagstiftningen inteinnebär endast denatt
ankommer detskall innehållabestämtgälla. Vad lag nämnareatt en ny
för de inteden enda garantinfolkvaldaemellertid på de avgöra; attatt

folkomröst-de riskerar fåbefogenheteröverskrider sina är attatt en ny
tänjer sitt mandat.för hög gradning de i alltom

förhindran-folkomröstningarfrivilliga fakultativaReglerna avom
båda fallenformer omröstningar; iomfattar olikade karaktär två av

antagits parlamentetändringarkonstitutionellaalltså menavsomavses
000 väljare,kan sådan begäras 500i kraft. Delsinteännu trätt aven

femte-folkomröstning begärasbeslutskontrollerandedels kan av enen
ellerbåda kammareparlamentetsi någondel ledamöterna avavav

folkomröstning kanråd. bådafem regionalaminst Dessa typer av
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anordnas endast under förutsättning lagen ifråga inte har antagitsatt
med tredjedels majoritet i de bådatvå någon kamrama.Resultatet ärav
bindande fler hälften de röstberättigade deltar.änom av

Ytterligare möjlighet till folkinitiativ finns. medborgare50 000en
kan framlägga konkreta lagförslag till parlamentet. iParlamentet kan
det läget utlysa folkomröstning eller frågan på sintaen upp egen
dagordning och fatta beslut i enlighet förslaget.med någon skyl-Men
dighet detta finns inte; parlamentet handpågöra avgöratt egen om

fall folkinitiativoch i så hur detta slag skall föras dag-ett av upp
ordningen.

hittills aldrig gällermöjlighet slutligen möjlighetenEn använtssom
hålla beslutande folkomröstning i samband med territoriella föränd-att

ringar.

Irland3.3.3

nuvarande irländska folkomröstningsreglema fastställdes i 1937 årsDe
till huvudsak förändringarkonstitution och begränsades då i gällaatt

för folkomröstningsinstitutet stramades detdenna. Reglernaav upp;
blev tidigare initiera folkomröstningar. i Irlandsvårare Dessaän äratt

institutionellt initierade och beslutande.proceduriella,
Enligt författningen kan konstitutionen endast ändras attgenom

folket, i folkomröstning, klartecken till handlardirekt detta. Deten ger
följaktligen obligatorisk folkomröstning och det finns inte någraom en
delar författningen inte kan ändras detta ändringpå Ensätt.av som
kommer till parlamentet företarstånd omröstningatt attgenom en om

förslag härom skall hänskjutas till folket. Därefter skall folkom-ett en
röstning avseende själva ändringsförslaget majoritetOmäga rum. en

kraft.de röstande godkänner propositionen vinner beslutet lagaav
Författningsändringar såledessker i tvåstegsprocess.en

form institutionellt initiativ skyddasärskild syftar tillEn attav som
minoriteten i parlamentet återfinns i leda-så måtto majoritetatt en av

i indirekt valda tredje-Seanad det överhuset och minstmöterna en- -
del ledamöterna Dáil underhuset tilli i framställanav en gemensam
presidenten anhålla dennekan avstår från signera, ochatt attom
sålunda till lag, propositionpromulgera majoriteten i riksdagenen som
beslutat Grunden för detta initiativ skall propositionenatt attanta. vara

innehålla förslag sådan nationell vikt folkets vilja först, iattanses av
folkomröstning, fastställas.bör Förslaget förkastat flertalär etten om
dem deltar folkomröstningen fler-i detta och dettaröstar emotav som

tal i minst tredjedel samtliga röstberättigade.sin Omutgörtur en av en
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förslaget godkänt.majoritet inte uppnåssådan negativ är
folkom-Danmark, den kategori länder därliksomIrland tillhör, av

folkomröst-förekommande. Inklusivetämligen vanligtröstningar varit
Irland hittillsförfattningen harvilken denningen 1937, i antogs,nya

gälltvarit obligatoriska ochSamtliga harhaft folkomröstningar.18
konstitutionen.ändringförslag till av

Frankrike3.3.4

godkändesrepublikens konstitutionden femteSedan 1958, då genom
folkomröstningar.haft ytterligare sjuhar Frankrikefolkomröstning,

Även haftdemokratiska länderdärmed bland deingårFrankrike som
folkomröst-finns tvåfolkomröstningar. Detganska många typer av

omröstningar.beslutandefallen handlar detning. bådaI om
förhindrandefakultativfrivillighar karaktärDen typen avena

begrän-emellertid härInitiativrättenlagförslag.folkomröstning ärom
lagförslag frånantagitparlamentetEftersad till presidenten. ettatt

bådalagförslag från parlamentetsellerregeringen gemensamtett
tillaktuella lagförslagethänskjuta detpresidentenkammare, kan en

objektetvad gäller självabegränsning finnsfolkomröstning. En även
bli aktuell krävsfolkomröstning skallför folkomröstningen. För att en
maktutövningenvilket den offentligalagförslaget berör det sättatt

överenskommelse inom den Europe-godkännandenorganiseras, av en
vilken,ratificera traktatbemyndigandeelleriska Unionen, utanatt en

konsekvenserfå funktionellaändå skullekonstitutionen,stridaatt emot
institutionellt initieradedenresultatetför olika myndigheter. Om av

har presi-med propositionenöverensstämmelsefolkomröstningen iär
tid.viss föreskrivenpromulgera den inomdenten att

i så måttofolkomröstning begränsad ocksåDenna attärtyp av
befintliga lagar, kanparlamentet, inteinitieratsendast förslag som av

undvikamed denna begränsningväljarna. Syftethänskjutas till är att
möjligheten till folk-ställning undergrävs. Vidareparlamentets äratt

tillämpbaraendastoch med reglernabegränsad iomröstning äratt
Eftersom dessa tämligenområden.nämndaförslag inom ärovan

då regeln skall tillämpas.tolkningsprobleminte sällanoprecisa uppstår
Frankrike gäller ändringfolkomröstning iandraDen typen avav

sådan ändringinitiativrätten tillfastslåskonstitutionen. dennaI att
förändringoch parlamentet.tillkommer både presidenten För att en
ledamöterseller enskildaregeringensskall till stånd måstekomma

iändringen godkännasoch därefter skallbåda husenförslag antas av
folkomröstningobligatoriskt medintefolkomröstning. detMen ären
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initiativet till förslaget kommer från presidenten. föreslagnaDenom
ändringen behöver nämligen inte hänskjutas till avgörande folkom-en

tillröstning presidenten beslutar i stället hänskjuta förslagetattom
för avgörande. sådana situationer krävs emellertid kvali-parlamentet I

till författningsändring godkänns endastficerad majoritet. Förslaget om
nationalförsamligen.det stöds femtedelar ledamöterna i Mentreav av

initiativet kommer från parlamentet, och det antagits detta, äravom
folkomröstning obligatorisk.däremot

folkomröst-grundläggande skillnaden mellan de tvåDen typer av
Frankrike de reformer hänskjuts till folketning finns i är att somsom

husen i parla-enligt den först måste ha godkänts bådatypen avsenare
obligatorisktinitiativet kommer från parlamentet detOm ärmentet.

medfolkomröstning har dock hållitsmed folkomröstning. Ingen ännu
harfem revisioner antagits sedan 1958stöd denna regel. De somav

och i samtliga fallvarit initierade presidenten de harsamtliga av
godkänts parlamentet.av

Spanien3.3.5

folkomröst-länder emellanåt harSpanien tillhör den kategori av som
särskildfolkomröstningsinstitutet för den skull intarning utan att en

Spanien haft femdet politiska livet. Sedan 1945 harframskjuten plats i
demo-flera dock under den tid landet intefolkomröstningar, envar

fascisttiden har fåttkrati. vilket institutet nyttjades underpåDet sätt
låg legitimitet.till följd institutet i dag åtnjuteratt en

Även folkomröstning konstitutionen skallSpanien krävsi när
totalrevision det frågaändras. gäller vidDetta ärsamt om enom

för-grundläggande områden.partiell revision angående vissa För att
först kvalificeradskall komma till stånd krävs dessutomändringen

avseende total ellerparlamentet. propositionmajoritet i Cortes En
tredje-med tvåpartiell revision måste parlamentet två gångerantas av

parlamentsval emellan. Efterdels majoritet i varje kammare med attett
tillandra hänskjuts sedan förslaget ändringha godkänts gång om enen

majoritet för den konstitutionellafolkomröstning. denna krävsI att
kvorumregel existerar dock inte.förändringen skall gå igenom; någon

fasta författningsändringarOvanstående regler således påtar merav
finns regler för folkom-genomgripande karaktär. dock särskildaDet

grund-röstning partiell revision konstitutionen inte berörvid av som
iEnligt dessa regler krävs femtedels majoritetläggande områden. tre

ochabsolut enighet bland ledamöterna ivarje kammare eller senaten
tiondelmajoritet bland ledamöterna i underhuset.två tredjedels En av
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ledamöterna kan, efter förändringi något husen antagits,attav en
kräva folkomröstning. Hittills har emellertid inte konstitutio-någonen
nell ändring i Spanien. sannolik orsak deEnägt är ytterstrum

rumfomständigheter krävs för skallstringenta sådan ägaattsom en
konstitutionella folkomröstningama beslutande.De är
Spanien har regler i konstitutionen möjliggör folkomröst-även som

ning vid ändring vanlig lagstiftning. folkomröstningarDessa ärav
frivilliga och rådgivande och här institutionellt initierade.även- -
Makten påkalla omröstning detta slag ligger i regeringensatt aven
händer.

innehåller den spanska konstitutionen stadgandeSlutligen ett som
möjligheten förelägga parlamentet förslag till lagar.väljarna attger

finns i Italien. sådant förfaran-Principen påminner den För ettom som
skattelagstiftningen,de krävs signaturer. Områden berör500 OOO som

angelägenheter eller nådeärenden dock undantagna.internationella Iär
till Schweiz parlamentet inte skyl-likhet med Italien i ärmotsatsmen

med anledning sådana lagförslag.digt vidtaga åtgärderatt av

Österrike3.3.6

Österrike sällarhaft endast två folkomröstningar ochhar sedan 1945
länder använder folkomröstnings-sig därför till den kategori av som

ägde ochtämligen sällan. första omröstningen 1978institutet Den rum
och gälldeframtid, den andra ägde 1994gällde kämkrañens mm

medlemskap i den Europeiska Unionen.
Österrike antagits parlamentetvarje lagstiftningsåtgärdkanI som av

beroende påfolket för omröstning. Reglerna olikahänskjutas till är
det finns stadganden i denvilken lagstiftning det gäller ochtyp av

folkomröstning ochkonstitutionen både obligatoriskösterrikiska om
ÖsterrikeFolkomröstningar ifrivillig fakultativ folkomröstning. är

Alla folkomröstningar ioch institutionellt initierade.proceduriella
Österrike beslutande.är

konstitutionen stadgas obligatoriskden österrikiskaI omröst-att en
fundamentala principema itillägg eller ändring dening krävs vid av

republikans-demokratiska principen, denkonstitutionen. denDessa är:
maktutöv-federala principen principenka principen, den samt attom

skall kunndaningen under lagbundenhet. dessa principersker För att
konstitutionellsåledes folkomröstning. det gällerändras krävs Nären

4 Butler 1994:28.Ranney
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principer, ochdessa fundamentalalagstiftning, inte berör någon avsom
omröstningfakultativfolkomröstning, måstedärmed inte kräver en

dei tvåtredjedel ledamöterna någonanordnas minst aven avom
förhindrandeformer omröstningbegär. Båda dessakamrama så ärav

till sin karaktär.
karaktär antagitslagstiftningsåtgärd icke-konstitutionellEn somav

folkomröstningtill förhindrandekan hänskjutasparlamentet enav
formmajoritetsbeslut i parlamentet.enkelt Dennaett av om-genom

regerings-efterhand få stöd for vissanvändas för iröstning kan att en
folkomröstningskull frågadet för denpolitik och ärattutan om en-

dennadärmed vinna ökad legitimitet åtkaraktärmed plebicitär -
folkomröst-stadgande i konstitutionenpolitik. finnsDet även ett om

för beslut från parlamentetfolkets godkännandening för få attettatt
presidenten.avsätta

Även Österrike möjligheter till folkinitiativ. Dessafinns vissai
eller minströstberättigadestödjas minst 100 000initiativ måste avav

förde federala provinsemavalmanskåren isjättedel atttre aven av
behandling. Enligtfrågan tillskyldigtparlamentet skall att ta uppvara

och fattadet läget ålagt debatteraparlamentet ikonstitutionen ettär att
före-någon från väljarnadäremot intebeslut i frågan att antamen

slagen lagstiftning.

Storbritannien3.3.7

reglerkonstitutionellaförfattning.skriven DeStorbritannien har ingen
statslivet hardet engelskaavsaknaddenna ut-trots genomsyrarsom

heller någrafinns inteoch konventioner. Detprejudikatvecklas genom
omständig-det gäller desigfolkomröstningar,regler närvareom

dennaskall hållas.hållas eller hur de Trotsde skallheterna under vilka
råd-folkomröstningar haranvändandeföreskrifterbrist på enavom

då engelsmännenhållits, nämligen 1975folkomröstning ändågivande
skullefortsättningenhuruvida landet itillfick ställning äventa vara

följaktligenhandladeGemenskapen.Europeiska Detmedlem i den om
initiativinstitutionellthoc-omröstning påfakultativ adrådgivande,en

dömaStorbritanniennuvarande debatten idenregeringen. Av attav
i fram-tillämpas ocksåkommertroligt institutetförefaller det attatt

omfattning.tiden, inte i någon störremen
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3.4 Central- och Östeuropa

Polen3.4.1

PolenI finns reglerna folkomröstningar i 1992 års konstitutionom
i lag folkomröstningar från Enligt konstitutionen1995. kansamt en om

folkomröstning hållas i ärende speciellt intresse föräretten som av
staten. Vad konkretdetta betyder finns det dock inte något stadgande

det ankommer parlamentet påkallaRättenavgöra.att attom; en
folkomröstning tillkommer falli dessa andraSejm kammaren i parla-

presidenten.mentet samt
folkomröstningEn påkallad Sejm sker absolutattav genom en

majoritet ledamöterna resolution detta. folkomröst-Enantarav en om
ning påkallad presidenten kan komma till stånd efter förslagetattav
bifallits första kammaren medSenaten absolut majoritet.av

En folkomröstning kan komma till stånd folkinitiativ.även genom
dettaFör krävs de vill påkalla folkomröstning i vissatt som en en

fråga måste samla ihop signaturer förslaget,500 000 stödjer varpåsom
Sejm kan folkomröstning.utlysa Resultatet folkomröstning ären av en
bindande hälften de röstberättigade har deltagit iän omröst-om mer av
ningen.

Polen har sedan då frigörelseprocessen1987, från Sovjetunionen
börjat framskrida allvar, haft folkomröstningarpå två och1987 1996.
Liksom för flera andra de postkommunistiska länderna tycks detav
emellertid folkomröstningar i Polen framdeles kommer attsom om
spela betydelsefull roll i det politiska livet.en

3.4.2 Ungern

Också i har två folkomröstningar under denUngern ägt post-rum
kommunistiska tiden och Regler folkomröstning1989 1993. finnsom
dels i konstitutionen, dels i särskild lag folkomröstningar ochen om
folkinitiativ. konstitutionen stadgas nationell plebicitär folk-I att en
omröstning kan påkallas parlamentet beslutet stöds tvåav om av
tredjedelar parlamentsledamötema.av

lagen folkomröstningarI och folkinitiativ, 1989,antogsom som
stadgas det konstitutionell rättighet tillkommer varjeäratt en som
ungersk medborgare initiera folkomröstning. Varje frågaatt en som
skall beslutas eller redan har beslutats parlamentet kanavav som
sålunda folkomröstninghänskjutas till under förutsättning detatt
erforderliga antalet signaturer uppnås. Undantagna dock frågorär om
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avseende lokalacentrala riktlinjeravgifter ochstatsbudgeten, skatter,
skyldig-eller fullgörandefor parlamentet,skatter, beslut möten avom

internationellamed ratificeringtagit sig i ochheter Ungern avsom
traktater.

rådgivandebeslutandemöjlighet ordna såvälfinnsDet att som
initieras presidenten,kanfolkomröstningar i Ungern. Dessa rege-av

folketfolket.parlamentsledamöter Förringen, minst 50 attsamt av
medborgarekrävs minst 50 000folkomröstningskall få till stånd atten

Insamlande signa-viss fråga.sådan iförslagsignerat ett avom en en
folkomröstningarbetsplatser.lag inte ske på Närfår enligtturer en

månaderinom tvåförslaget ochdebatterainitierats skall parlamentet
folkomröstningskall hållas eller inte. Försådanbesluta att enom en

minstparlamentsledamötemamajoritet blandhållas krävsskall omen
folkini-står bakommedborgare100 000två tredjedelar. Om är ettmer

folkomröstning.tillhänskjuta frågandock parlamentettiativ måste en
identiskfolkomröstningar ibeslutandekringProceduren är stort sett
folkom-hänskjutna tillallmänna val. Frågorgäller vidmed den som

otvetydigtalla medborgare kanformuleras såröstning skall ettatt avge
bindande endastFolkomröstningenfinns.kvowmgränsEn är omsvar.

har deltagit ochröstberättigadehälften alla änän om meravmer
pågiltig haravgivit sätt.hälften de röst röstat sammaensomav

omedelbart efterenligt lagenfolkomröstningen skallResultatet av
och i andranationella tidningarpubliceras isammanräkningen mass-

beslut iskyldigt fattaparlamentet överensstäm-medier och är ettatt
efter detfort möjligtfolkomröstningen såimelse med resultatet som

frågafolkomröstning ihar hållits.folkomröstning Enatt sammanyen
hållasfolkomröstning intevidare fårtidigast efter två år;kan hållas en

eller/och lokalval.allmänt valföre eller efter60 dagar ettett

Litauen3.4.3

postkommunistiskadeflest folkomröstningarhar haftLitauen av
därefterägde ochförsta 1991hittills åtta stycken. Denländerna; rum

kan folk-konstitutionhållits. Enligt Litauenshar alltså ytterligare sju
litauiskaavgörande för denfrågoromröstning hållas i är statensom

Folkomröstnings-rörande enskilda lagförslag.nationen,och samt
påkallasfolkomröstning kanfrånregleras i lag 1989. Eninstitutet en
folkini-i parlamentet ellertredjedel ledamöternaminst genomen avav

röstberättigadedeminst 000det fallet krävs 300tiativ. I att avsenare
förslaget.står bakom

lagändringendast resultera ifolkomröstning kan änEn meren om
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hälften röstberättigade förde densamma. folkom-Förröstat attav en
röstning överhuvudtaget skall bli giltig krävs dock minst 50att procent

de röstberättigade deltar.av

Ryssland3.4.4

I Ryssland kan folkomröstningar hållas avseende den federala lagstift-
ningen i frågor statlig betydelse for hela landet. Härutöversamt av
kan folkomröstningar hållas regional och lokal nivå.

Vid ändring den ryska konstitutionen föreskrivs olika forfaran-av
den beroende vilka avsnitt konstitutionen ändringsförslagetpå av som

gäller förslag berör förNär det grunderna det konstitutio-avser. som
nella mänskliga och medborgerliga fri- och rättighetersystemet, samt

föreskrivstillägg i konstitutionen, särskilt förfarande. för-Dettaett
farande innebär förslag ändra lydelsen bestämmelsernaatt ett attom av
i femtedelarnågot dessa kapitel stöds minst ledamöterna itreavav av
såväl parlamentets underhus i Federationsrådet parla-Duman som

överhus skall så kallad konstitutionell församlingmentets en sam-
mankallas. församling skall antingen bekräfta den gamla lydel-Denna

det aktuella kapitlet eller utarbeta utkast till lydelse deettsen av ny av
Ändringenlagrum i konstitutionen aktuella för ändring.ärsom av

konstitutionen kraftträder i utkastet godkänns minst två tredje-om av
delar församlingensden konstitutionella ledamöter. försam-Dennaav
ling kan dock välja hänskjuta frågan till folkomröstning.även att en

kraft hälftenändring träder då i utkastet godkänns minstEn om avav
de väljare deltagit i folkomröstningen.som

utlösasfolkomröstning kan således konstitutionell försam-En av en
ling sammankallats för ställning till ändringar konstitutio-att tasom av

folkomröstningVidare kan initieras folkinitiativ: minstnen. en genom
två miljoner röstberättigade ryska medborgare, vilka högst 10av

får ha sitt hemvist inom och del federationen,procent ett samma av
kan initiera folkomröstning. Initiativet således ha stöd frånmåsteen
medborgare i olika delar landet.av

Förfarandet vid folkinitiativ tämligen komplicerat och regleras iär
särskild federal lag: Om folkomröstningar i den ryska federatio-en

nen från 1995. Bland förutses bildande och registreringannat av
initiativgrupper insamling underskrifter till stöd för visssamt attav en
fråga skall hänskjutas till folkomröstning.

En folkomröstning utlyses formellt den ryska federationensav
centrala valkommission. folkomröstningenOm påkallats folk-genom
initiativ skall valkommissionen inom dagar från15 det den erhållitatt
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huruvidaövriga dokumentnamnunderskrifterlistor med prövasamt
såFinner kommissionenformella kraven.uppfyller de ärinitiativet att

folkomröstningtill presidenten. Omlämnasfallet skall ärendet en
dock inteförsamlingen behöverkonstitutionella ären-initierats av sen

ärendetöverlämnaförsamlingen skallvalkommissionendet gå via utan
från detsedan, inom dagarPresidenten skall 10presidenten.direkt till

konstitutionellaeller denvalkommissionenärendet frånhan erhållitatt
konstitutionsdomstolen.tillvidarebefordra detsammakommissionen,

ochhärefter ställning tillmånadskall inomi sinDenna tatur en
enligtuppfyller kravenfolkomröstningsinitiativethuruvidabesluta

iinitiativet inte stårkonstitutionsdomstolenFinnerkonstitutionen. att
folk-utlysainom dagarskall presidenten 15konstitutionenstrid med

tillkännagesfolkomröstningenresultatet iofficiellaomröstningen. Det
fort detta sker. Ytter-laga kraft såoch vinnervalkommissionen,av

nödvändiga.såledesparlamentetbekräftande beslutligare ärav
till vissafolkomröstning begränsadinitieraMöjligheten typeräratt
frågor:i följandefår hållasfolkomröstningärenden och inteav

federationsobjektensändringar status,av
ledamöternaför presidenten,mandatperiodernaändring avav

Federationsrådet,medlemmarnaochDuman av
förtida fonne-ellerochpresidentposten Dumanval tilländring av

federationsrådet,ring av
finansiellabudgeten ellerfederalaavseende denfrågor statens

landet,inomförpliktelser
skattefrågor,

ochhälsasäkerställa befolkningensföråtgärderextraordinära att
säkerhet

nåd.amnesti och

frågoravseendefolkomröstningarförbudgenerelltDärtill gäller motett
ochmänskligaavskaffande debegränsning ellerinnebär ett avensom
förgarantiemakonstitutionelladerättigheterna ellermedborgerliga

dessa.säkerställandet av
undan-förhållandengenomföras underFolkomröstning får inte av

månaderheller inomochkrigstillstånd för nationeneller tretags-
medavseende frågafolkomröstningfårhärefter. Vidare sammaenny

inte hållasfolkomröstningföremål förvaritinnebörd frågaen somsom
publicerats.officiella resultatetdetförrän år efter attett

första ägdefolkomröstningar.haft Denhar hittillsRyssland rumsex
samtliga under år 1993.fem ytterligaredärefter haroch1991 ägt rum,
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Australien3.5

Australien har hittills haft sammanlagt folkomröstningar44 på natio-
nell nivå och sällar sig därför tillsammans med Schweiz Italienoch till
den kategori länder folkomröstningsinstitutet påfallandeanväntsom
ofta.

denna genomgång har åtskilligaI exempel givits på folkomröst-att
ningar förhindrande karaktär obligatoriska i samband med grund-ärav
lagsändringar. Så fallet i Australien. den federalaFörär även att
konstitutionen skall kunna ändras krävs regeringen initieraratt en
sådan och den måste avslutas med beslutande folkomröst-process en
ning. den australiensiska konstitutionenI stadgas den föreslagnaatt
ändringen konstitutionen måste med absolut majoritetantasav av
parlamentets båda kammare den föreslagna lagen måste hän-samt att
skjutas för omröstning i varje delstat inte tidigare två månaderän men
heller inte månader efter det den antagits parla-än attsenare sex av

Röstberättigade de får i val till representanthuset.är röstamentet. som
Vidare kan folkomröstningsinstitutet användas skiljedoms-ettsom

institut i lagstiftningsfrågor där det föreligger oenighet mellan parla-
båda kammare. dessa ändrarOm eller förkastarmentets en av en

föreslagen lag antagits den kammaren,andra kan efter tresom av
månader den kammare beslutat den föreslagna lagen återatt antasom

detta och vidhåller då den andra kammaren sitt motstånd hän-göra
skjuts automatiskt föreslagnaden lagen till väljarna för slutgiltigtett
avgörande. sådan situation uppkommer skall folkomröstningenNär en
ske föreskrifterenligt de parlamentet beslutar. handlar i dettaDetsom
fall kombination proceduriellt omröstningsförfarande ochettom en av

ad hoc-omröstning där det speciella reglerna fastställs etten genom
särskilt beslut.

det centrala inslagetMen i det australiensiska folkomröstnings-
institutet ändå till de folkomröstningar de factoär om man ser som-

dess koppling till den konstitutionella reforrnprocessen.ägt rum -
för konstitutionellKraven ändring skall komma till ståndatt ären

liksom i Schweiz dubbel majoritet. Australiens fall innebär det delsI
majoritet bland delstatema och dels majoritet bland väljarna folkom-i
röstningen. undantag finns dock från denna huvudregel.Ett Handlar
det författningsförslag påverkar den grundläggande struk-ettom som

avseende valsystem, och den därmed maktsynpunkt centralaturen ur
frågan reglerna för representation i landet helhet, krävs majo-om som
ritet för detta förslag i samtliga delstater. Sammantaget kansex man
alltså konstatera, det handlar förhållandevis hårda förkravatt attom
ändra författningen och följaktligen har denna endast vid några enstaka
tillfällen kommit bli ändrad.att
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delstaterUSA:s3.6

haft någonländer aldrig hardemokratiskadeUSA är ett somav
nivådelstatligdetta finns det påfolkomröstning.landsomfattande Trots

föransvarigafolkomröstningar. Delstatemaomfattande bruk ärett av
folkomröst-också i vad månoch kan såledesvallagarsina avgöraegna

drygtförekommande.olkinitiativ vanligt Iförekomma.ningar skall F är
bådevariation finns dock,detta.delstatema tillåts Enhälñen storav

folkomröstningar.utformning och antaletreglernasdet gällernär
godkännaväljarna formelltmåsteDelawarealla delstaterI utom

idelstater,sammanlagt 26konstitution. Iändringar i delstatens samt
ifolkomröstning intagnafinns stadgandenof Columbia,District om

bådereglerdelstater harform. 21konstitution i någondelstatens om
folkinitiativ, medanfolkomröstningar ochproceduriellalagstadgade

och tvåfolkomröstningarbestämmelser endastdelstater hartre om
folkinitiativ.delstater endast om

föreslå lagargenomgåendemedborgarnaInitiativrätten rätt attger
konstitutionella ändringardelstater dessutomoch i någralaginitiativ

hänskjuts tilllagenden föreslagnainitiativ. Omkonstitutionella
ställetdelstaten idirekt initiativ. Omtalaromröstning direkt, omman

kanskeochdelstatskongressenlagstiftarentillåter överväga antaatt
talarkonstitutionella tillägget,detlagen ellerden föreslagna man om

initiativbåda formernatillåter ärinitiativ.indirekt I stater avsom
oftast.användsinitiativ detdirekt som

perspektiv.väljarnasseddafolkinitiativReglerna generösa,är urom
för delstatskongressenexempelvis förbjudetdet attmångaI ärstater

iinitiativ kanKonstitutionellaverkställandeså kallattillgripa veto.ett
folkomröstningefterföljandeändras endastnormalfallet att engenom

folkomröst-ändrasemellertid oftastkanLaginitiativ utanäger rum.
eller upphävaändralagstiftarentillåts intei femning. Endast attstater

folkinitiativ.antagitslag genomsom
Även folkomröst-naturligtvis utlysahardelstatskongressema rätt att

handlaroch dårelativt oftainrådan,majoritetenssker, påningar. Detta
karak-förhindrandeomröstningbeslutskontrollerandei regeldet avom

fattatefter kongressenandra ordmedOmröstningen attägertär. mm
i frågor,ratificera.folket skall Detvillbeslut, vilket den ärattett som

legitimitet,särskilderfordrasoch där detväljarna direktberör somen
omröstningarsådana äger rum.

naturligtvisfolkomröstning kräverförslagsrätt ochformerAlla av
signa-antal giltigavisstframställan samlartillinitiativtagarna ettatt

varierarerfordrasmedborgare. Denfrån registrerade gränsturer som
tillDakotai Northfrån tvådelstatema,olikakraftigt mellan de procent
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i båda dessa exempel handlar detfemton i Wyoming;procent om
påverkar delstatens konstitution, alltså ganskalagförslag ensom

folkomröstningsfråga. Vissa delstater har dessutom kravordinär typ av
för direktgeografisk spridning signaturema. antagandepå Kravet avav

också mellan delstaterna. del kräverlagstiftning varierar En stater
röstande i själva folkomröstningen, andra majoritetmajoritet de enav

ochröstade i det föregående delstatsvaletde väljare närmastsomav
majoritet de röstade i valet.åter andra extra av somen

västem fenomen i Medan elvaFolkinitiativ något USA.är ettav
hardelstaterna och åtta delstaterna i mellersta USAde västraav av

folkinitiativ har endast två delstater i två delstater iregler öst,om
Columbia sådana bestämmelser. Under periodensöder District ofsamt

Kalifonien haft folkomröstningar insti-har exempelvis 1271950-1992
Maryland och Floridafolkligt initierade, 97, 14tutionellt och Oregon

omröstning allsdenna period inte haft någondelstat underEn som
Mississippi.är

Chile ochTvå sydamerikanska3.7 stater:

Brasilien

Chile3.7.1

till-fastställs de speciella befogenheterChiles konstitutionI som
påkalladessa befogenheterrepublikens president;kommer är atten av

plebicitära folkomröstningar.vad kallas försom
framtillägg i konstitutionen kan läggasändra ellerFörslag göraatt

kongressledamot.enskild Förpresidenten eller någon ettattavav
stödvarje kammare krävsskall godkännassådant förslag av enav

kongressledamötema ochfemtedelarmajoritet senatorema.tre avom
hänskjutas tillerhållits skall förslagetEfter sådan majoritetatt en

skall hållas.folkomröstningpresidenten då har avgöraatt omsom
plebicitäraFolkomröstningsinstitutets karaktär att sam-av vara

beslutpresidenten har det gällermanhänger med den närvetorätt som
kan alltså förhindra kongressenskongressen. Presidentenantagits attav

majoritetmed kvalificeradgenomförs, kongressenbeslut enmen om
ändockledamöterna i varje kammarefjärdedelarminst tre avom

promul-skall gälla presidenten tvingadinsisterar beslutetpå är attatt
folket "plebicitärvederbörande inte konsulterar iförslaget engera om

beslutgäller naturligtvis för sådanafolkomröstning. reglerSamma
från presidenten.ursprungligen emanerarsom
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Folkomröstningar kan inte användas i alla frågor. Förtyper av
konstitutionella ändringar avsedda i avseende modifi-någotär attsom

folkomröstningsreglema, föreller begränsna presidentens maktattera
eller för utvidga kongressens makt, krävs bådegodkännandeatt av
presidenten och tredjedelartvå ledamöterna i varje kammare. Enav
folkomröstning kan inte förekomma i sådana fall.

Ändringar avseende de grundläggande stadgandena i konstitutionen,
reglerna rörande den konstitutionella domstolen, reglerna annénom
och de beväpnade styrkorna reglerna det nationella säker-samt om
hetsrådet, skall dock tillgå enligt beskrivna procedur och sålundaovan

folkomröstning fall tilli dessa tänkbar. förslagMenär ett antaget
ändring inom dessa områden skall inte promulgeras presidentenav
förrän beslut fattats kamrama och då efter valytterligare ägtatt ettav

inom dessa områden alltså vilande fram efterFörslag tillär nästarum.
val till kamrama. nyvalda kamrama skall sedan underDegemensamma

sin första session hänskjuta den till debatt och omröst-antagna texten
ning underkastas ytterligare förändringar.denna några Omutan att

tredjedelarändringen/tillägget två ledamöterna i denantas av av nya
kongressen skall förslaget återsändas till presidenten för promulgation.

presidenten sig förslaget kan han i det läget konsulteraOm motsätter
folket i folkomröstning. sådan folkomröstning skallEn äga mmen
inom efter det datum båda kamrama insisterat i det30 dagar som

dem godkända förslaget. Omröstningen får inte hållas före dagar30av
förord-eller efter dagar från det publikationsdatum fastställts i60 som

ningen. presidenten inte har utlyst folkomröstning inom denna tidOm
han skyldig promulgera det förslag antagits kongressen.är att som av
Chile har hittills haft fem folkomröstningar.

Brasilien3.7.2

Brasiliens konstitution räknas de brasilianska medborgar-I kapitel 4 i
politiska rättigheter kapitlet fastslås folkets suveränitetI attnas upp.

skall omröstningar/allmän direkta och hemligautövas rösträtt,genom
val med för alla och formlika värde i plebicitära folkomröst-av
ningar folkomröstningar inrymmer folkinitiativ.samt som

Val och folkomröstningar i Brasilien obligatoriska för medbor-är
frivilliga för18 år icke läskunniga medborgare, med-övergare men

borgare år för medborgare under70 16 åröver är översamt som men
18 år. Vidare gäller inte röstplikten för värnpliktiga under den tid
dessa genomgår obligatorisk militärtjänstgöring.

konstitutionen fixeras den nationella kongressens makt och i detI
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bland kongressen skall hasammanhanget stadgas rätt attannat att
folkomröstning efter presidenten tillstyrkt förslaget.utlysa atten

fyra folkomröstningar i Brasilien: 1963,har hittillsDet ägt rum
och 1996.1972, 1993

övriga världen3.8 Kort om

the peopleforskaren Markku Suksis bokden finländske BringingI in
världen,folkomröstningsinstitutet i helafinns kartläggning aven

konstitutionens bekräftarSuksis studiesammanlagt 160innefattande
genomgång. Blandframkommit i dennavissa de mönster annatsomav

dvs. proceduriella omröstningar,generellt föreskrivna regler,visas att
till konsti-dessa normalt koppladeförekommande ochvanligt ärär att

stad-författningar innehållerregeländringar: sammanlagt 58tutionella
nationellmöjlighet till folkomröstningexplicitganden som anger

formerna för dessa omröstningar. I 56därtill reglerarnivå och avsom
skall eller kanuttryckligen folkomröstningförfattningardessa attanges

konstitutionella förändringar.anslutning tillhållas i
författningarändå i de flestamångfald saknas detdennaMen trots

självfallet intefallet betyderfolkomröstningar. såregler Att är attom
ordna folkomröstningar; Stor-länder förbjudetdet i dessa är att

författningdär det saknas skrivenexempel landbritannien är ett en
ändådär sådanaregler för folkomröstningaroch följaktligen ärmen

regional eller lokalfolkomröstning påSärskilda stadgandentillåtna. om
förekomman-omröstningar vanligtsällsynta, sådananivå ärär trots att

återfinns författningarfolkomröstningar iför regionala 15de. Regler
i nio.och för lokala folkomröstningar

sambandanvänds ifolkomröstningsinstitutetalltsåVanligt är att
finnsockså vanligt detändringar.med konstitutionella Det är att

tillför internationella frågor,folkomröstning olikasärskilda regler om
länder, liksom för vanlig lag-traktater 31exempel för ingående av

stiftning länder.25

Summering3.9

utkristalliseratsfem kategorier ländergenomgång harovanståendeI av
folkomröstningsinstitutet kommer tilloftamed avseende på hur an-

5 Suksi 1993.
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vändning och följaktligen vilken roll och ställning kaninstitutet sägas
ha i respektive land.

första de länderkategori mycket ofta anordnarEn utgörs treav som
folkomröstningar: Schweiz, Australien och Italien. länderTvå dessaav
tillåter folkinitiativ: Schweiz och Italien. länder alltsåharDessa tre

oftare andra länder folkomröstning. Schweizväsentligt stårän natur-
ligtvis här i klass för sig. Folkomröstningsinstitutet i Schweizutgören
sedan lång tid viktig komponent i det politiska ochsystemeten
Schweiz sålunda det land kommer det direktdemokra-är närmastsom
tiska idealet.

andra kategori länder har folkomröstningarEn täm-utgörs av som
Schweizligen ofta det på för framföralltsättutan att samma som

prägla det politiska livet. Hit hör Danmark,vidkommande kan sägas
folkom-Irland och Frankrike. Kännetecknande för dessa länder är att

roll i föran-röstningsinstitutet spelar central den beslutsprocess somen
konstitutionella reformer. Folkomröstning beslutande karaktärleder av

sammanhang; för Frankrikes del kan dockobligatorisk i dessaär man
eftersom enbart itala till hälften obligatorisk modell det ärom en

frågor parlamentet tagit initiativ det föreligger obligatorium.där som
dennade postkommunistiska länderna tillhöraMöjligen kan sägas

antal folkom-kategori. Under kort tid har det i dessa ägt ett stortrum
blir beständig råder i nulägetröstningar, i vad mån denna tendensmen

folkomröstningar hittills ordnats harosäkerhet De ägt mmsomom.
uppfattatsstatsuppbyggande fas där folkomröstningari forrnativ,en

viktigt instrument för åstadkomma legitimitet.ett attsom
folkomröstningarkategori sådana länder därtredjeEn utgörs av

kanemellanåt förekommer ändå bara i sådan omfattning deattmen
udda och för avvikande inslag.sägas närmastett systemetrepresentera

Island,disparata länder Chile, Brasilien,Sverige hör såFörutom som
och Spanien till dennaNorge grupp.

sådana länder sällan anord-fjärde kategoriEn utgörs ytterstav som
Österrike och Finland.folkomröstning. Hit hör Storbritannien, Inar

enstaka gång.dessa länder har folkomröstning endast någonägt rum
Även sinsemellan skillnader ifrågadessa länder uppvisar stora om

förenas nyttjasinstitutionella förutsättningar, alltså institutetattmen av
endast vid sällsynta tillfällen.

i högre grad fallet för den sistakanDetsamma än sägas ävenvara
folkomröstningarkategorin består de länder aldrig ordnatsomsom av

Indien,nationell nivå. denna kategori ingår fem demokratier:I
och intar dock folkomröst-Israel, Nederländerna USA. USAJapan, I

ningsinstitutet framträdande roll på delstatlig nivå.en
för beslutandeVad påfallande den dominansenärär storasom
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Chile,Australien, Brasilien, Dan-förekommer iSådanaomröstningar.
Polen, Ryssland,Island, Litauen,Italien, Irland,Frankrike,mark,

Österrike. länder här be-deoch AvSchweiz, Spanien, Ungern som
det inteoch StorbritannienFinland,endast i Norgehandlats detär som

folkomröstning. Beslutande folkomröst-beslutandehållamöjligtär att
beslutsprocesskopplade till denframhållits oftaningar är somsom

det förNoterbartinrymmer.förändringarkonstitutionella är att samt-
Österrike där beslutandeochSpanienliga länder två omröst-utom --

folkomröstningarvanligaredet betydligtningar förekommer är att
folkomröstningarna endastdäri de länderöverhuvudtaget änäger rum

det enbart harde länder därsamtligarådgivande karaktär. Iär av
ochSverige, Finland,folkomröstningar Norgerådgivandeanordnats -

länderfärre i deomröstningarantaletStorbritannien avsevärt änär-
tycksbeslutande omröstningar. Dethuvudsakligendär det ägt rum

rådgivande framma-beslutande institut lättarealltså än ettettomsom
naturligtvis dethärtillfrämsta orsakenfolkomröstningar. Den är attnar

och ivissa lägenfolkomröstning iobligatoriskt medi ländermånga är
gäller.omröstningar Dennadet beslutandesammanhangsådana är som

haftländer hari dessaintet visdock påförklaring utesluter att enman
valtdet skäletfolkomröstningar ochsyn-påpositivoch avmeraannan

hållas i vissa,folkomröstning måsteföreskrivaförfattningi sin attatt
frågor.för viktigalandet

sinbeslutskontrollerande tilloftafolkomröstningarBeslutande är
lagstiftandeeller denparlamentetefterdekaraktär, dvs. äger attrum

obligatoriskafrågaregel detbeslut.fattat Iförsamlingen ärett om
förerfordrasbeslutsprocessled i densistaomröstningar ett somsom

ocksådet kanbindande.bli rättsligt Menförfattningsändringar skallatt
därfrivilliga omröstningarSpanienFrankrike ochi varasom --

anledningsärskildnågonparlamentsmajoritetenellerpresidenten av
vanlig lag-ordet iavgörandefolket få detlåtafinner behov att enav

förhindrandehärFolkomröstningsinstitutetstiftningsfråga. är även av
denfattatsbeslutavgörande ordet if°ar detkaraktär: folket ett avsom

Besluts-implementerats.församlingenlagstiftande ännumen som
detalltsåförhindrande slagdettaomröstningarkontrollerande ärav

beslutande kanupphävande karaktäromröstningarnormala, avmen
Italien.folkomröstningar ivanligt sådanaSärskiltockså förekomma. är

folketitalienskadetfolkinitiativ kan såledesförekomstenGenom av
Även finnsSchweiziexisterande lagar eller dekret.i redanintervenera

upphävandefolkomröstningfolkinitiativ hållamöjlighet viaatt av
författningsfrågor.då endast itill Italienikaraktär, motsatsmen

fram-harSchweiz och Italienländer iEndast två Europa som--
ÖsterrikeÄven möjlighetdockfinnsSpanien ochihållits folkinitiativ.
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för folket på liknande i Schweiz och Italiensätt genom peti-att som
tioner anmoda parlamentet debattera eller besluta i viss fråga.att en
Men möjligheterna inte sådant slag de folkomröstningsinstitutär attav

finns i dessa båda länder kan karakteriseras folkinitiativ.som som
alla länderI Schweiz och Italien finnsäven möjlighet till insti-- -

tutionellt initierade folkomröstningar. Variationema dock betydande.är
Vanligast parlamentet utlysa folkomröstning.är Ibland,att äger rätt att

i Danmark och Irland, har minoritet i parlamentet till detta.rättsom en
iMen Spanien det regeringen har initieringsrättenär och i Frank-som

rike ligger samtidigt nationalförsamlingen också kan initierasom en-
folkomröstning makt hos presidenten i detta hänseende. Understor-
Charles De Gaulles presidentperiod kom folkomröstningsinstitutet att
användas flitigt och då redskap stärka presidentmakten seett attsom
kapitel 6. SchweizI har kantonema viktig funktion i initieringshän-en
seende. Och Italien, slutligen, påminner också i detta avseende om
Schweiz fem regionala rådsforsamlingar kan initieraattgenom en
folkomröstning.
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Folkomröstningsinstitutets4

utveckling i Sverige

politiska debatten kring folkomröst-kapitel behandlar denDetta
alltsedan de första riksdagsmotionemaningsinstitutet i Sverige,

underPartiemas ställningstaganden hartill dagens situation.
påtagliga förändringar. föränd-denna period genomgått Dessa

sammanfaller de positioner de olika partierna inne-ringar med
maktisolerade har genomgåendehaft i partisystemet: partier

folkomröstningarpositiv hållning tillkommit inta änatt en mer
vid olikaantal utredningar harmaktbärande partier. Ett stort

anslut-folkomröstningsinstitutets roll, ofta itillfällen, behandlat
varitandra författningspolitiska problemning till ocksåatt

vilka debattenkapitlet urskiljs de faser iföremål för intresse. I
framstått intensiv.mestsom

Inledning4.1

under 1900-taletsvenska författningspolitiken harStriden den ägtom
inträffadeperioder. första periodenhuvudsakligen under två Denrum

och det proportio-parlamentarismeni början seklet då rösträtten,av
hänföras dels tillandra perioden kannella valsystemet infördes. Den

inför-1968/69, då enkammarriksdagende riksdagsbeslut fattadessom
medskedde till treåriga mandatperioderdes och övergång gemen-en

dels till delandstings- och kommunalval,valdag för riksdags-,sam
1973/74 den regeringsformenbeslut fattades då antogs.nyasom

det hela haft tämligenFolkomröstningsinstitutet har på taget en
diskussionen.undanskymd plats i den författningspolitiska Det var

helt stod i förgrun-inledningsvis och parlamentarismenrösträtten som
främst andraDärefter riktades uppmärksamhetenden för intresset. mot

denlåg i stöpsleven i samband medoch partiskiljande frågor sommer
framför-författningsrevisionen l970-talet. Dit hördegenomgripande på

skyddet för de medborger-enkammarriksdagen ochallt införandet av
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liga fri- och rättigheterna. Visserligen har krav folkomröstning
väckts emellanåt, och vid sammanlagt fem olika tillfällen har också

frånsådan bortsett några år under 1950-talet kan ändåägt menrum,
inte institutet ha fått någon riktigt central plats i den författnings-sägas
politiska debatten.

efterspel till rösträttsrefonnen kom folkomröstningsinstitutetSom ett
grundlagsregleras riksdagsbeslut 1921/22. Möjlighetenatt attgenom

anordna rådgivande och fakultativ frivillig folkomröstning inskrevs
dessa beslut i regeringsfonnen. frågan folkomröstnings-med Men om

institutets ställning försvann alltså inte från den politiska dagordningen
efter denna reform. Vid ytterligare fyra tillfällen har frågan varit
föremål för ingående parlamentarisk behandling:mer

perioden då beslutande folkomröstning i grundlagsfrågor1950-54,E
och då riksdagen fattade första beslutövervägdes ett attom ge en

riksdagen initiativrätt till rådgivande folkomröstningar;minoritet i

det övervägdesperioden 1957-63, då riksdagsminoritetenattEl ge
initiativrätt till beslutande folkomröstningar i grundlagsfrågor;

perioden utmynnade i riksdagen beslutade hålla1966-74, att attsom
fast vid folkomröstningsinstitut,1922 års samt

perioden då möjlighet för riksdagsminoritet utlysa1977-79, attEl en
folkomröstning infördes enligt den modellbeslutande över-en som

vägdes under perioden 1957-63.

detta kapitel skall folkomröstningsinstitutets utveckling i svenskI
författningspolitik beskrivas. problem i fokus gäller detDet stårsom

vilket frågan hanterats den parlamentariska Vilkapåsätt arenan.
beslut har fattas och vilka de överväganden legat bakom beslu-är som

Vilka politiska meningsmotsättningar har funnits och hur harten
dessa förändrats tidöver

Folkomröstningsfrågan väcks4.2

fråganförsta gången folkomröstning diskuterades i denDen om svens-
1897.ka riksdagen Liberalenår David motioneradeBergströmvar om

folkomröstning skulle anordnas bland de myndiga imännenatt en
syfte klarlägga hur opinionen densåg på allmänna Efter-att rösträtten.

l Följande avsnitt bygger inte på Wallin 1996.annatom anges
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kronor för kostnaderinnehöll anslagsyrkande 5 000motionen ettsom
ärendet igenomförande skedde beredningenomröstningens avav
utskottetvilket motionen besvaradespåstatsutskottet. Det sätt av

denna formträffande den samtidaåterspeglar på sättett synen av
direktdemokratiska inslag:

sinaföreskriva det varpå folket skallriksdagens grundlagarDå sätt, genom
och åsikter i avseende å förändringfå sina önskningarvalda representanter

då det sålunda icke kan medsamhällsskicket frambuma, och ansesav
desammariksdagen skulle vid sidanförenligt,grundlagamas anda att av

härförmotionären åsyñat, och anvisasådan anordning,tillskapa somen
motion måomförmäldahemställa, herrmedel, får utskottet Bergströmsatt

avseende.riksdagen lämnas utanav

skrivning regeringsformens § 49:i sinfasta påutskottetDet tog var
formulering åter-svenska folket sammaRiksdagen representerar

riksdagsordning. Folkomröst-portalparagrafen till årsfanns 1866i
strid med ande-författningsexperter stå ide flestaningar ansågs av

behandlades Andramotionenparagraf.meningen i denna När av
förslagets avsikt inte allsmotionärenframhöll emellertidkammaren att

folket. självabefogenheter företräda Iinskränka riksdagens attattvar
redan påbörjadförslaget i linje medmenadeverket låg, Bergström, en

Under hänvisning tillsanktionerad utveckling.statsmakternaoch attav
tillfällen mottagit petitio-vid flertalunder 1880-taletstatsmakterna ett

i praktiken kommitnämligen statsmakternahadeolika slag attner av
olika spörsmål.framlägga sin mening idirekterkänna folkets rätt att

sadesi rösträttsfråganfolkmeningendettaJust utrönaatt vara--
hänvis-befogat inte minst medmotionen. ansågssyftet med Det vara

allmännaförslag hur denflera olikadet lanseratsning till att om
liksomförhöll sig till dessa,folkopinionenskulle lösas. Hurrösträtten

överhuvudtaget, betraktadesreformönskvärda itill det som ange-en
överraskande.avslogs knappastklarlagt. motionenläget få Attatt var

demokratiseringsigi riksdagenledamöternaMajoriteten motsatte enav
förståelsen för direktdemo-därför ocksåstatsskicket. Självfallet varav

inte förTiden definitivtmetoder liten.kratiska ytterst mogenvar
den pågåendedenpunkten tolkadefolkomröstningar. På Bergström

behandling hans motionoptimistiskt. negativaDenutvecklingen något
frågandelvis i perspektivetför dockmåste attutsattes av omses

den allmännasammankopplad med fråganfolkomröstning omvar
alla myndigabifallit motionens förslagriksdagenOm attrösträtten.

hade det inne-delta i folkomröstning,möjlighetskullemän att enges
stridenprincip kring vilkenindirekt sanktionerat denburit riksdagenatt

utskottetstod. detallmänna Menden rösträtten argument somom
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förde fram grund för avslag alltså konstitutionell karaktär.som var av
Folkomröstningar förklarades stå i strid med konstitutionens anda
eftersom det riksdagens uppgift företräda folket.attvar

Nästa gång frågan kom för behandling vid 1908 års riks-upp var
dag. liberalI partimotion, med Karl Staaff första hem-en som namn,
ställdes beslutande folkomröstningsinstitutatt ett skulle införas. Moti-

sades förbättravet det representativaatt Tvåkammar-vara systemet.
fungerade alltför oftasystemet blockeradetrögt; de båda kamrarna det

reformarbete motionärerna upplevde angeläget. Staaff och hanssom
medmotionärer föreslog fakultativt och beslutandeatt ett folkomröst-
ningsinstitut skulle införas. Avsikten med förslaget i denattvar svens-
ka författningen inplantera skiljedomsinstitut vidett de tillfällen det
förelåg oenighet mellan kamrama. Härigenom skulle folkomröstningar
komma fungera ersättningatt för den andrakammarparlamen-som en
tarism Staaff länge förordat misslyckats med få genomförd.attmen

Motionen konkret mynnade i yrkande utredningut iettsom om-
frågan avslogs. Något behov skiljedomsinstitut ansågsettav- av
majoriteten inte finnas. Därtill tveksamheten inför denna formvar av
direktdemokrati alltjämt utbredd. Någon folkopinion stod bakomsom

Återigenkravet fanns inte heller. motivet bakom förslagetvar av
instrumentell karaktär. I Bergströms motion hade folkomröstningen -i detta fall handlade det rådgivande omröstningom settsen ettsom-
redskap i rösträttsstriden. I Staaffs motion sågs utvidgat folkomröst-ett
ningsinstitut redskap lösa deett låsningaratt kammardualis-som upp

skapade, med åtföljande konsekvenser för regeringsmaktensmen
utövande. Detta på folkomröstningsinstitutet.ett sättnytt attvar se
Normalt dess uppgift fungeratvärtom att alltförvar spärr motsom
snabba och omfattande lagstiftningsåtgärder vilket också påtalades i
debatten majoritetens företrädare.av

Ett decennium hade förflutit mellan Bergströms och Staaffs motio-
Efter ytterligare decennium det vidett 1917 års riksdagner. dagsvar

för motion folkomröstningsinstitutet.nästa Den socialdemokratiskeom
ledamoten Carl Lindhagen förordade i författningspolitisk motionen

beslutande folkomröstningsinstitut.ett Möjligheterna till folkinitiativ
borde enligt motionären också motionenövervägas. I föreslogs vidare

tillhandahållaatt staten, särskildaatt inforrnationsinsatser,genom
skulle för de röstande försågsatt med objektiv kunskapansvara i de
frågor blev föremål för folkomröstning.som

Lindhagen drevs huvudsakligen principiellt motiv.ett Han såg iav
folkomröstningsinstitutett den enda möjligheten åstadkommaatt ett

folkligt korrektiv vad han kallade fonnaldemokratin.mot Folkom-
röstningsinstitutet beskrevs i poetiskanärmast införandetenner; ett av
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demokrati börjandenna direkta sågs på broslagningen frånsom
fonnaldemokratiens ödemarker till de obeträdda lyckoriken, därännu

god.2människan glad ochär
Behandlingen Lindhagens motion följde detmönster änett annatav

för de båda tidigare motionerna. Konstitutionsutskottetgälltsom av-
styrkte förvisso motionen, i olika reservationer från de liberalamen
och socialdemokratiska ledamöterna i utskottet uttrycktes viss sympati

biföllsför tankarna i motionen. Andra kammaren till och med denI
folkinitiativ kundesocialdemokratiska reservationen. Något social-

fördemokraterna dock inte betydelse denna avvak-Avacceptera. mer
tande hållning också det parlamentariska styrelseskicket ännuattvar
inte genomfört. tydligare och direkt koppling mellanEnvar mer
riksdagen och regeringen inom för detta styrelseskick skulle ökaramen
folkets makt och därmed behovet folkomröstningsinstitutgöra ettav

författningspolitiskamindre. Diskussionen detta instituts statusom
borde tills frågan parlamentarismen definitivtföljaktligen anstå om var
avgjord.

Lindhagen återkom med i identisk motion två årstort setten sena-
tillstyrkte konstitutionsutskottet kravet utredning.Denna gångre. om

Utskottsmajoriteten bestod mindre vanlig konstellation. Medav en
helt olika innebörd förklarade sigutgångspunkt i överväganden av

vissa högennän beredda tillmötesgåsåväl socialdemokrater attsom
betonade demokratiska motiv,utredningskravet. Medan de förra såg

högerrnännen folkomröstningsinstitut modererande ochett ettsom
balanserande instrument; förutom det skulle verka bromsandeatt
den parlamentariska majoritetens reforrniver skulle det också kunna

trätomadämpa alstrades i de partipolitiskade motsättningar som
yrkande bifölls Andra kammaren avslogsUtskottets av men av

efterföljande året återkom dock Lindhagen medFörsta kammaren. Det
positiv. Riksdagenmotion och denna gång blev utgångensamma

folkomröstningsinstitutethemställde hos Kungl. Majzt utredningom av
regeringen Branting riksdagen till ochoch i juni 1920 gick mötes

tillsatte kommitté med uppdraget utreda folkomröstnings-att ettomen
institut införas i regeringsfonnen.skulle

riksdagen rösträttsreformematakt med konsekvensI att som en av
i stigande kommit domineras företrädare för den politiskagrad att av

2 Cit. från Wallin 1966:297.
3 folkomröstnings-Vid års riksdag förelåg motion1919 även en annan om
institutet. partimotion från vänstersocialisterna hemställdes folkom-I en om

införandet republik. Motionen avslogs.röstning avom
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inställningoch socialdemokrater blev också dessliberalervänstern --
aktualiseradesallt positiv. denna frågatill folkomröstningar Attmer

sammanhängde emellertid med den utvecklingtidpunktjust vid denna
folkomröstningsinstitutetalkoholpolitiken tagit. Frågandebatten omom

kommit debattentidpunkt i den politiskahade nämligen vid denna att
nykterhetsrörelsens kravsammankopplad medbli nära ett nis-

avslagit nykterhetsrörelsensdrycksförbud. Efter riksdagen 1917att
för totalförbud.införandet lokalt gick rörelsen införslag veto ettom av

angelägen.folkomröstning sågs i det sammanhangetEn som
presenterade sittnykterhetskommitté i augustiårs 1920När 1911

frågan folkomröstningbetänkande ägnades ett stort utrymme.om
rådgivande folkomröstning frågan. Efterlevna-Kommittén föreslog ien

bli underlättad sådaneventuellt förbud förmodadesden ett om enav
kraftig inskränkning i deförbud innebar såkom till stånd. Ty ett en

möjlighetfrihet de direkt borde beredasenskilda individemas attatt
uttrycka sin åsikt sådant.ettom

såledesfolkomröstningskommitté hadeTillsättandet 1920 års ettav
första strids-samband med alkoholpolitiken blivitdirekt att en rangens

handforskare har kommitténs tillkomst i förstafråga. En sett ensom
nykterhetsrörelsen naturligtvis inteför Samtidigt kan manseger

led i den allmännaifrån folkomröstningsfrâgan blevbortse ettatt
ägde under delen 1910-demokratiseringsprocess som rum senare av

förutsätt-demokratiska strömningama skapadetalet. De gynnsamma
från nykterhetsrörelsens håll detför de framstötar komningar omsom

ellerfolkomröstning i frågan rusdryckemasangelägna i varaomen
varainte

Folkomröstningsinstitutets införande i4.3

författningen 1922

förre statsminis-Ordförande i folkomröstningskommitté blev1920 års
Övriga ledamöter Karl-Erikliberalernas ledare Nils Edén.tern, vonvar

l, ViktorGeijer h, Mauritz Hellberg Larsson s, Ivar Vennerström
Brusewitz.docenten i Statskunskap AxelTill sekreterare utsågsv.

kommittén,månader förordnad till ledamot iblev efterDenna ett par
sitt sekreterarskap.bibehöll därjämtemen

4 Hermansson 1993:170.
5 Jfr här Wallin 1966:288.
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uppgiñer. förstainför två Denställdes kommittén attKonkret var
inrättasfolkomröstningsinstitut skullerådgivandehuruvidautreda ett

andraregleras.detta skulle Denförformernai fall huroch så upp-
förutsättningarna förkartläggaden förra,frikopplad frångiften, attvar

institut.beslutandeinförandet ettav
uppgift.sin första Rege-färdig medkommitténfebruari 1921I var

högerrepre-kommitténsamtliga iansågriksdag skulle,ochring utom
folkomröst-utlysa rådgivandekunnaGeijer, gemensamtsentanten von
beslut medlikalydandeefter tvådärefterkomRiksdagenningar. att

medöverensstämmelseifatta beslutoch 19221921val emellan
kommittéförslagetf möjlighetensålundainskrevsgrundlagen attI

folkomröstningar.rådgivandeanordna
unikti måttofolkomröstningsinstitutet blev såsvenskaDet som

rådgi-ordnamöjlighetengrundlagsreglerathadelandinget attannat
riks-sedermerakommittén ochSkälet tillfolkomröstningar.vande att

finna i denstodnödvändiggrundlagsregleringdagen ansåg atten
imed 49i samklang §huruvida detkringuppståttoenighet varsom

obestridligtfolkomröstning. Detordnaregeringsfonnen att ettatt var
grundlagsändring. Menkrävdefolkomröstningsinstitut ävenbeslutande

grundlagsuttolkarevissabetraktadesinstitut ettrådgivandeett somav
inslag iväsensfrämmandekonstitutionell sedvanatillförhållandei --

ordförandekommitténsBlandstatslivet.svenskadet annat avvar
institutetdärförbefannsFördelarnauppfattning.denna stora omvara

in-§ 49reglerad utformning. I RFkonstitutionenoch ifastgavs en
sålunda:skrevs

beskaffenhetsärskilda vikt ochärendesnågothänsyn tillSkulle med
måinhämtas,meningavgörande folketsdessförenödigt,prövas att

allmänförordna,stiftad lagsamfálltoch riksdagen attKonungen genom
vilka frågorellervilkenlagen bestämmes,skall anställas. Ifolkomröstning

densamma. Rätttid och förså ockomröstning besvaras, sättskola genom
vid valröstberättigadtillkommeromröstningen ärdeltaga iatt somen var,

ärendet ibehandlasomröstningenEfterkammare.andratill riksdagens
ordning.7grundlagsenlig

svenskfolkomröstningen iden förstaavhölls såaugusti 1922Den 27
nykterhetsrörelsen,framförtsdet kravgälldepolitik. Frågan avsom

rusdrycker. knappförbud Enfullständigtinförandetnämligen ett avav
förslaget. Resultatettillröstade nej oväntat;majoritet, 50,9 procent, var

6 1922:1.KU1921:37,KU samt
§ § 38.Riksdagsordningen7 iregleradesFolkomröstningsinstitutet även
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klar majoritet för förbudslinjen hade förväntats.en Valdeltagandet var
med dåtida mått relativt högt: 55,1 de röstberättigadeprocent del-av
tog.

februariI 1923 framlade kommittén sitt betänkande beträffande
beslutande folkomröstningana Samtliga ledamöter i kommittén utom
vänstersocialisten Vennerström sig ordningmotsatte möjlig-en som
gjorde sådana. Frågan ansågs ha minskat i aktualitet med hänsyn till
den visade bristande politiska mognaden hos medborgarna; det låga
Valdeltagandet i landstingsvalen 1922 vittnade enligt kommittén attom
det politiska intresset bland medborgarna sådant det tedde sigattvar
mindre meningsfullt pålägga dematt ytterligare medborgerliga upp-
gifter. Endast 37,6 de röstberättigadeprocent hade gått till valumor-av

i detta val, vilket nästan halvering jämförtna med föregåendevar en
landstingsval år 1919 då deltagandet varit 65,2 Någon starkprocent.
folkopinion för beslutande folkomröstningsinstitutett uppfattades inte
heller existera. Intresset för folkomröstningsinstitutet sådant be-som
dömdes ha minskat i och med 1922 års reform.

Riksdagen följde sedermera denna rekommendation. Folkomröst-
ningsfrågan försvann därefter från den politiska dagordningen fram till
åren efter krigsslutet då de politiska förutsättningarna i landet i flera
avseenden blivit annorlunda.

4.4 Efterkrigstiden: förnyat intresse för

folkomröstningsfrågan
I och med samlingsregeringenatt upplöstes 1945 och regeringsmakten
övergick till det socialdemokratiska partiet den politiskaensamt tog
borgfreden slut. Socialdemokratin,ett tvärt föreföll alltmersom sam-
mankopplad med regeringsmakten sitt stabila väljarstöd, till-genom
kännagav sin avsikt genomföra sittatt efterkrigsprogram, vilket föran-
ledde ideologisk generalmönstring inom näringsliveten och de borger-

partiema.liga
Denna socialdemokratiska dominans upphov till förnyatettgav

intresse för författningspolitik inom de borgerliga leden. Det medvar
andra ord kombinationen dominerandeett socialdemokratiskt partiav
och det uppfattades radikalisering dettaen som partis politiska- av-

8 SOU 1923:19.
9 Lewin 1967:176-262.
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konstitutionella diskussion. Mendennanäringsträvanden som gav
bakgrund denskall ocksåförfattningsfrågorintresset för mot avses
började form.blockpartierna i tvåde politiskauppdelning tasomav

socialdemokratiskaföljd detuppstodBlockpolitiken attavsom en
och därtill ihalva valmanskårenmobiliseradepartiet näraensamt nog

block-kommunisterna.stöd från Dennaparlamentarisktregel åtnjöt
dendebattörer pådock inte, ansåg mångaåterspegladeuppdelning

Konsekvensenrättvisandefolkopinionensidan,borgerliga sätt.ett
utestängdes frånpraktikenbefolkningen ihalvamenadeblev, attman,

inflytande.politiskt
1947drogs igång påkonstitutionella debattenDen sommaren av

statsvetarprofessomnyutnämnde chefredaktör,NyhetersDagens
blockupp-allt tydligarejust denUtgångspunktenHerbert Tingsten. var

Med inspiration iskadlig.uppfattadesTingstendelningen, somavsom
ochlanserade Tingsten Dagenspolitiskaschweiziskadet systemet
kombinationsamlingsregering iförslagetNyheter permanentenom

konkret avsågsfolkomröstningsinstitut. Vadmed utbyggtett varsom
form minoritets-med någonfolkomröstningsinstitutbeslutandeett av
framtvingaskunnafolkomröstningskulleAntingenrättighet. genomen

upplevderiksdagen. Tingstenminoritet iellerfolkinitiativ genom en
fanns, menadeproblematisk. Detdemokratinrepresentativaden som

mindre positivtmajoritetsförtryckförpåfallande riskhan, ettaven
slag:

i riksdagentvivelaktigt dendetframstårGång efter ytterst omsomannan
folkmajori-uttryckbestämd frågai vissmajoritetendominerande geren

riksdagen ellerminoritet inomföruppfattning Genom rätttetens enen
för väljarnadet möjligtfolkomröstning bleveallmän attfolket begäraatt

tillvaronvarandra; redanfrånisoleradecentrala sakfrågorbedöma av
måttfullhet.tillmajoritetenförmåmöjlighet kundedenna väntas

deltog,ledandelandetsföljde, där fleraden debatt statsvetareI avsom
starktfolkomröstningsinstitututbyggtpåkravet ettmötte ett gensvar.

befrämjasamtligafolkomröstningar ansågsmedutvidgatEtt system av
demokratin.

motioneradejanuarimotionsperioden i 1948allmännaUnder den
utredningAlla yrkade påpartier i frågan.borgerligasamtliga att en

för införandetförutsättningarnakartläggauppgifttillsattes, med att av
Konstitutions-i författningen.folkomröstningsinstitutbeslutandeett

hem-Kungl. Majztborde hosRiksdagentillstyrkte förslaget.utskottet

°DN 1968:36-38.Jfr Ruin26/7 -1947.led.
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ställa, utskottet,ansåg allsidig och förutsättningslös utredningatt en
beslutande folkomröstningar kom till stånd. Konstitutionsutskottetsom

utlåtande bifölls riksdagens båda kamrar.av
Med viss fördröjning riksdagens beslut i maj 1948 tillsattestogs- -

så, i januari 1950, 1950 års folkomröstnings- och valsättsutredning av
regeringen. Fördröjningen väckte irritation inom de borgerliga parti-

Anledningen till det dröjde två år innan regeringennästanatterna.
tillsatte den riksdagen efterfrågade utredningen enligt justitie-av var
minister Zetterberg den arbetsbelastningenHerman inom kommit-stora
téväsendet."

års4.5 1950 folkomröstnings- och

valsättsutredning

Ordförande i utredningen blev den socialdemokratiske landshövdingen
ÖvrigaKarl Johan Olsson. ledamöter John Bergvall fp, Elisvar

Håstad h, SkoglundGösta s, Sten Wahlund bf, Adolf Wallentheim
Engquist.juristens, Carl-Olofsamt

de borgerliga partiernasFrån sida hade alltså kritik riktats attmot
regeringen fördröjt tillsättandet denna utredning. väl börjatNär denav
arbeta det inte heller folkomröstningsfrågan valmetoden tillutanvar

kammaren i förstaFörsta på höstenFörst 1951sattes rummet.som
uppmärksammades folkomröstningsfrâgan. borgerliga partierna,De

drev på i denna fråga, irriterades på denna ytterligareövernyttsom
tidsförskjutning.

Utredningen presenterade sitt huvudbetänkande i detta1952. Imars
föreslogs det svenska folkomröstningsinstitutet skulle förändras iatt
två avseenden. det första skulle beslutandeFör folkomröstningar kunna
anordnas i grundlagsfrågor. minoritetEn i riksdagen 1/3 varderaav
kammare skulle kunna utlösa sådana. För det andra föreslogs detatt

Ävenskulle bli enklare få till stånd folkomröstningar.rådgivandeatt
här, menade utredningens majoritet, borde minoritet kunna fram-en
tvinga folkomröstning enligt modell föreslogs beträffandesamma som
de beslutande omröstningama.

Utredningens ledamöter stod inte eniga bakom förslaget. deEn av
socialdemokratiska ledamöterna, Wallentheim, sig varje formmotsatte

" Sydow 1989:103.von
12Framställningen bygger i denna del Wallin 1966; Sydow 1989von
och Hermansson 1993.
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ansågledamöternaborgerligafolkomröstningsinstitut. Debeslutandeav
inte begränsavillealltför harmlöst. Deförslagetsidaå sin att var

Johndemgrundlagsfrågor. Tvåendast tillanvändningsområdet av -
minoritetskravetdessutomh ansågHåstadfp och ElisBergvall att-

detriskeradederas meningenligt göravilketför högt attsatt, nyavar
detskullebefaradepraktiken,verkningslöst. Iinstitutet nyaman,

bordeförfattningen.i Detframståinstitutet endast omamentettsom
riks-fjärdedelmedräckaborgerligadeenligt attreservantema aven

beslutande folkom-begärdekammarei varderaledamöterdagens en
skulle kunnasådanröstning för ägaatt rum.en

råddeÄven folkomröstningsinstitutetrådgivandegällde detdetnär
borde räckadetockså härmenadeHåstadBergvall ochoenighet. att

förvardera kammareiledamötemafjärdedel atthosmed stöd aven
långtgåendedockövrigt fannsskulle utlysas. Ifolkomröstning enen

Även folkom-skeptikem tilluttaladeendeWallentheim, densamsyn.3
detutvidgningbereddkommittén,röstningar i att acceptera avenvar

institutet.rådgivande
viss månframstår ifolkomröstningarbeslutandeFörslaget somom

analys deutförlignämligenfannsbetänkandetmotsägelseñillt. I aven
beslutande folkomröst-förknippade mednackdelarför- och ettvarsom

övervägdeutredningenenligtnackdelarnadetningsinstitut. Att somvar
denframförallt påpekadeMantvekannågonråder knappast om.

det vidföljaskulleansvarsutkrävandetbeträffande attoklarhet avsom
direkt-infördespolitiskarepresentativadet ettsidan systemetav

ansågs dessutom,representativademokratiskt Det systemetsystem.
väl. Endastfungerasammanhanget,icentraltbedömdesvilket omvara

representativadetmissnöje medomfattande syste-uppstådet skulle ett
folkomröstnings-beslutandeanledningfanns överväga ettattmet

fallet.alltså intedet. såunderströks Meninstitut, var
Även alltsåavskräcktesmånga ochansågsnackdelarna stora,om

beslutandeföreslåbetänkandei sittfrånutredningen ettändå inte att
folkomröstningarfrivilligafakultativaEndastfolkomröstningsinstitut.

ifråga.kunde dock kommabeslutredan fattatriksdagendäri frågor
skulleden minoritetstorlek på rättenvisskrävdesDärtill gessomen

alltså förstannade härkommitténfolkomröstning;framtvingaatt en
tänkakommittén endastkundeVidarekammare.varderatredjedel av

framhölls det,författningsfrågor. Det när-folkomröstningar isig var,
begränsningämnesmässigformnågonsjälvklarhet attmast aven

beslutandeframtvingamöjlighetminoritetenskrävdes ifråga attom
dessauttryckligenregeringsformenifolkomröstningar. Men att ange

förkommitténstannadeDärförvanskligt.bedömdesbegränsningar som
tillfolkomröstningarbeslutandeordnamöjlighetenbegränsa attatt
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författningsfrågor.
För denna linje talade dessutom Enligt gällandeett annat argument.

regler för grundlagsändringar krävdes två likalydande riksdagsbeslut
med mellanliggande val. fanns lägen,Det menade kommittén, då detta
förfarande kunde alltför tidskrävande. En beslutande folkomröst-vara
ning skulle emellertid kunna utformas så denna tidsutdräkt minska-att
de. Genom folket fick ställning till det första positiva riksdag-att ta
beslutet skulle den andra riksdagsbehandlingen obehövlig.vara

Rådgivande folkomröstningar sågs uteslutande något positivt isom
kommittébetänkandet. riskerDe kommittén tyckte sig med ettsom se
beslutande folkomröstningsinstitut lyste här helt med sin frånvaro; råd-
givande folkomröstningar ansågs betydligt lättare förena medattvara
det parlamentariska styrelseskicket. Det endast råd, inte beslut,var

avkrävdes folket. Några korrigeringar redan fattade riksdagsbe-som av
slut skulle här inte förekomma. fannsDessutom möjlighet för riks-
dagen tolka utfallet rådgivande folkomröstning. Faktoreratt av en som
valdeltagande, majoritetens storlek och andra förhållanden kunde i det
sammanhanget betydelse för hur notis folkets meningstorvara av om
de styrande tyckte sig ha anledning Genom frågorna iatt ta. att en
rådgivande folkomröstning kunde formuleras allmänt, ledettmer som
i den parlamentariska beredningsprocessen, öppnades möjligheter för
riksdagen själv i vilken utsträckning den skulleavgöra bundenatt vara

frågor.till folkomröstningsutfall i olikaett
skarp distinktionEn gjordes således mellan beslutande och råd-

givande folkomröstningar. Om rådgivande folkomröstningar användes
på det det tänkt, dvs. i ordets verkliga mening blevsätt rådgivande,var
skulle utvidgning det rådgivande institutet kunna kompletteraen av
den representativa demokratin och därmed bidra till den svenskaatt

ifolkstyrelsen vitaliserades.

4.6 års1954 beslut: utvidgning deten av

rådgivande folkomröstningsinstitutet

John Bergvall fp och Elis Håstad h hade innan utredningensstrax
betänkande väckt likalydande motioner i samband medpresenterats
riksdagens allmänna motionstid i januari 1952. motionerDessa över-
ensstämde i sak helt med den reservation de seder-gemensamma som

kom i kommittébetänkandet. Anledningen till fråganatt attmera avge

13SOU 1952:7.
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oppositionspartiemasbådadedetta representanterforcerades på sätt av
läggaregeringen avsåghuruvidaråddeden osäkerhet attsomvar

det valår,Eftersomunder vårriksdagen.ärendetproposition inågon var
nödvändigtemellan, detmed valriksdagsbesluttvåkrävdesoch det var
skullefråganinteunder våren,riksdagsbeslutförstamed ett upp-om

fyraårsperiod.ytterligareskjutas en
offentliggjordesBetänkandetdock.misslyckadesforceringDenna

be-majoritetkonstitutionsutskottetsochförst i slutet numarsav -
mindredetbondeförbundare ansågsocialdemokrater ochstående av -

den hastbetydelse medbeslut dennafattagenomtänktväl ettatt av
Efterföljande år åter-önskade.folkpartietshögems och representanter

folkomröstnings-med motionerfolkpartietochkom högern attom
partimo-formskedde detta igångskulle utvidgas. Dennainstitutet av
debatten.centrala plats ialltmerunderströk fråganstioner, vilket
isocialdemokratinopinionen inombörjade motsattSamtidigt att

påtalades des-ledamöterenskildafrånmotionerriktning. fleraI pro-
särskilt beslutandefolkomröstningar,förknippade medblem som var

samlatmotioneri dessaefterlystessådana. ettDessutom greppmer
folkom-olämpligt diskuteradet ansågsförfattningsfrågoma; attöver

författningspolitiken.övrigafrån denisoleratröstningsinstitutet
imotionsperiodenden allmännaväckts underhademotionerDessa

råddebehandling i riksdagenförföremålde blevjanuari 1953. När
folkomröstningsinstitutetutbyggnadenighet att ange-varavenom

beredddock interiksdagsgruppensocialdemokratiskalägen. Den var
det detvälomröstningarbeslutandeföreslå acceptera attattatt men

regeringenriksdag ladeårsutvidgades. Vid 1954rådgivande institutet
följdeundantagMed endainriktning.med dennaproposition etten

Undantagetförslag.kommitténsriksdagen,och sedermeraregeringen,
inte lämp-ansågssådantbeslutande ännualltså det momentet; ettvar

linje denhelt till denandra ordanslöt sig medligt. Propositionen som
Wallentheim, intagit. Detkommittén,isocialdemokratiske reservanten

skulleriksdagens ledamöter1/3minoritetinnebar således, att aven
folkomröstning.rådgivandeframtvingarätten att enges

Zetterberg,justitieministerstatsrådet,föredragandeDet argumen-
Flerinstitutet.det rådgivandekraft förpropositionen medterade i

justitieministemskulle enligtkaraktärdennafolkomröstningar av
styrelsefonnen idemokratiskavitalisera denochytterligare befästa

nio månader4 fattasbeslutet skalldet vilandeniomånadersregelDen senast
i 1809saknadesregeringsfonnenfinns i denefter riksdagsbeslutet nyasom

med valbesluttvâ likalydandedet alltsåidag krävdesliksomårs RF. Men
ändras.författningen skallemellan för att
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Sverige. Vidare sades det rådgivande institutet i praktiken ha samma
fördelar det beslutande. För svenskt vidkommande detsom var av
mindre betydelse vilken dessa båda former användes. Denav som
decisiva modellen förvisso verkningsfull, hävdade han,var mer men
den innehöll samtidigt några svagheter. Ansvarsutkrävandet härvar
den påtagliga. Till detta kom samhällsfrågomamest blivit alltmeratt
komplexa och svåröverskådliga och det den bakgrunden fram-att mot
stod vanskligt låta folket ikläda sig rollen lagstiftare.attsom som
Stabiliteten i det politiska livet riskerade rubbas beslutandeatt ettom
institut infördes. Det representativa fungerade bra, någotsystemet
missnöje med detta fanns inte. Därför det enligt justitieministemvar
fel i detta önskade.läge forcera frågan på det oppositionenatt sätt

Sedan 1951 ingick bondeförbundet i regeringen. Båda regerings-
partierna internt splittrade i folkomröstningsfrågan. Det gällde intevar
bara i inställningen till beslutande institut till rådgivandeett ävenutan
folkomröstningar. Inom det socialdemokratiska partiet slöt de allra
flesta bakom propositionen. majoritetEn inom den socialdemokra-upp
tiska utredningsgruppen detansåg räcka med tredjedel riks-att en av
dagsledamöterna skulle kunna framtvinga rådgivande omröstningen

det fanns också opinion för bibehållande den gamlaettmen en av
ordningen majoritetsbeslut eller högre minoritetströskel 2/5. Etten

bondeförbundet.likartat opinionsmönster fanns inom
Propositionen båda kamrama voteringar höllsantogs av men om

oppositionens motioner väckta med anledning propositionen. Detav
gällde dels kravet på lägre minoritetsgräns l/4 ledamöterna ien av
båda kamrama, dels kravet anordna rådgivande folkomröst-att en
ning själva förslaget införa beslutande folkom-att ettom
röstningsinstitut. Oppositionens yrkanden avslogs i båda kamrama. Det
beslut antagits vilande innebar således tröskeln föratt attsom som
utlysa folkomröstningar rådgivande karaktär väsentligt sänkts. Menav
samtidigt innebar beslutet i avseende skärpning. Tidigare fannsett en
ingen kvorumgräns för utlysandet folkomröstning; det endaav som
krävdes enkel majoritet. Nu krävdes tredjedel samtligaattvar en av
ledamöter röstade för folkomröstning, dvs minst ledamöter50 från
Första kammaren och från77 Andra kammaren. En skärpningannan
gällde den ämnesmässiga omfattningen institutet. Tidigare förelåg iav
det avseendet inga inskränkningar; folket kunde rådfrågas allt. Nuom
infördes begränsningar: folkomröstningar kunde ske frågoritre

15Prop. 1954:193.
5 Sydow 1989:103-117.von
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främmande makt,medöverenskommelserreglering,riksstatensrörande
sistnämnda begräns-Med denriksdagen.förrättasvalsamt avsom

riksbanksfullmäktige.iledamötervalexempelvisningen avsågs av

fallerförslagetvilande4.7 Det

folkomröstnings-tid innanlångdröjde det1922premiärenEfter
skeddeväldetgång. Menanvändning närtillkom nästainstitutet

1955,endast två år. Först,loppetinomomröstningartvåordnades av
tillövergångeventuellfrågantillställninghade väljarna taatt om en

tilläggspensio-hurförslagolikatilldärefter, 1957,högertrafik; tre om
framtiden.iutformasskullenema

ingåen-behandlasskallfolkomröstningdessaErfarenheterna merav
detkonstaterasredan härkandet attkapitel,nästföljandede i men

skiftandemedfolkomröstningsinstitutet,förnyvaknade intresse som
1950-taletbörjanipartiersamtligagällande inomsigstyrka gjort av

påtagligtdämpadesriksdagsbeslut,årstill 1954upphovoch gettsom
socialdemokratin.Åtminstone forgäller dettaomröstningar.efter dessa

omröstningårstill 1957anslutningskedde iomsvängning attPartiets
majoritetstod det klartjanuari 1956Redan i attskulle enäga rum.

kunde tänkalängreinteriksdagsgruppensocialdemokratiskainom den
beslut. kritiskafolkomröstningartillDenårs1954genomförasig att

ordmed andrahadepartietsocialdemokratiskadetinomopinionen
utlösa denkomriktning. Detnegativ attiytterligareförskjutits som

Socialdemokraterna,ATP-frågan.omsvängningendefinitiva somvar
överhuvud-börjanfrånvillefråga,sig i dennaopinionenhade emot

borgerligapensionsfrågan. Denifolkomröstningnågoninte hataget
med denräknadeomröstning,sådan atthavilleoppositionen, ensom

vilandeför dengrundtilllågreglerenligt deskulle äga somrum
definitivaochgrundlagsändringen. andradetmedräknadeMan att

tilldeniregeringenförutskickatsregler sådessabeslutet avsomom -
påfattasskullepropositionsförteckningenavlämnaderiksdagen -

därefterskulleledamöterriksdagenstredjedelEnvårvintern 1957. av
formulera sittfolkomröstning egetävenutlysakunna utaninte bara en

i detskulle detledamöterfolkpartietsochhögemsalternativ. Förutom
förbondeförbundetfrånförstakammarledamötermed åttaräckaläget

17 1954:193.Prop.
S 1989:131.Sydowvon

ff.199228819 Lewinff.; jfr19862324Ruin
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denna erforderliga tredjedel skulleatt uppnås.
Det denna konkreta bakgrund, där uppenbarmot risk tycktesvar

föreligga för partiet skulle förlora striden tilläggspensionema,att om
tveksamheten till den vilande grundlagsändringensom växte ytter-

ligare. Den strategi i denna sammanvävda fråga folkomröstnings-om
institutets framtid och pensionsfrågans lösning socialdemokraternasom
slutligen stannade för följande: partiet accepterade folkomröst-var en
ning i pensionsfrågan, enligt de gamla reglerna och hänsköt detmen
vilande grundlagsförslaget till den år 1954 tillsatta Författningsutred-
ningen, uppgift förutsattes samlat på deatt ta ettvars vara grepp
konstitutionella frågoma. Flera motiv hade och lett tillvägts samman
detta tillvägagångssätt. Grundlagsförslaget framstod enligt socialdemo-
kraterna konstitutionell hybrid; partiet ville samtidigt visasom atten

fruktade folkomröstning i denna omdebatterade fråga; koali-man en
tionen med bondeförbundet kunde fortsätta ytterligare tid atten genom

upp.avgörande i pensionsfrågan skötsett
fannsDet enligt regeringen behov ytterligare utredning detnärav

gällde folkomröstningsinstitutet. Det gällde bland frågefonnule-annat
ring, ämnesavgränsning och finansiering. denI proposition avläm-som
nades under vårriksdagen föreslogs sålunda det vilandeattsenare
grundlagsförslaget skulle uppskjutas till 1960 års riksdag, då Författ-
ningsutredningen beräknades avslutad. Denna bedömning visadevara
sig dock felaktig. slutligaDen behandlingen den vilandevara av
grundlagsändringen ägde detta vid 1960 års riksdag.trots Enrum
majoritet bestående socialdemokrater och centerpartister avslogav
förslaget med hänvisning till den sittande Författningsutredningensatt
arbete inte avslutat och det framstodännu lämpligtatt attvar som
behandla frågan folkomröstningsinstitutet inom för dennaom ramen
utredning. Högern och folkpartiet sig beslutet.motsatte

4.8 Folkomröstningsinstituteti Författnings-
utredningen och Grundlagberedningen

Den forfattningsutredning regeringen tillsatt bestod1954, inled-som
ningsvis åtta ledamöter. ordföranden,Förutom förre ochstats-av
utrikesministern Richard Sandler s, ingick ytterligare social-tre
demokrater, nämligen Emil Ahlkvist, Harald Hallén och Ossian

ÖvrigaSehlstedt. ledamöter Olle Dahlén fp, Lennart Hartrnannvar

2° Ruin 1986:325 f..
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sekrete-blev ocksåbf. 1958Wahlundh och StenHåstadfp, Elis
Westerståhl, ledamotstatsvetarprofessom Jörgeni utredningen,raren

sekretarskap."bibehöll sitthansamtidigt som
Utred-betänkande 1963.sittavlämnadeFörfattningsutredningen

folkomröstnings-rådgivandemed detdilemmapekadeningen ett
föreföll detfrån 1922gällande reglernadebibehöllsinstitutet: uppen-

anordnas,skullesällanfolkomröstningarbart ytterst genom-menatt
och seder-vilandefråndet 1954regler,sidan deandrafördes å som

påfallande riskdäremotfannsinnebar, attförslagetförkastade enmera
inte.fannsdilemmadettamissbrukas. Någoninstitutet skulle utväg ur

gällaskullerådande ordning ävenlägeti detföredrogUtredningen att
representativförbliskullefolkstyrelsensvenskai fortsättningen. Den

därförframstodinslagdirektdemokratiskaförbestämdaoch gränser
utnyttjasskulle inteFolkomröstningsinstitutet annatnödvändiga.som

fall.i speciellaän
dettanyordning påtillförslagemellertidbetänkandet fanns ettI

folkom-beslutandegälldedethade,Socialdemokraterna närområde.
svenskapunkt.krav Denborgerligasfor devikagivitröstningar, en

kom-författningsutredningenhade enligtfolkomröstningsdiskussionen
utlysariksdageniför minoritetenunderlätta attfel spår;mit på att

folkligabefrämja denknappastsadesfolkomröstningarrådgivande
institutbeslutandeskulle däremotriksdagen. Detkontrollen ettöver

inrättandetföreslådärför anledningfannUtredningenkunna attgöra.
konstitutionellagrundlagsändringar. Dengälleri vadsådantettav

imedborgarnabetydelsefull för attsåansågslagstiftningen gemen
i denuppfattningsindirekt fåmöjlighetberedasdessa borde att avge

reglerGällandeövervägdes.lagstiftningdennamån ändringar av
varit,hademed demTankenotillräckliga.avseendedettaansågs i vara

skullegrundlagsändringarföreslagnainfördes,gångde attnär en
konstitutio-visat sigdet hadeval,väljarna i attunderställas ett men

med val-sambandingående isärskiltdiskuteradessällannella frågor
kampanjer.

följande:enadesFörfattningsutredningen ettförslagDet varom
medsambandiskullegrundlagsändringriksdagsbeslutvilande om

beslutandefolket iunderställasriksdagsval kunnanästföljande en
kam-i varderatredjedel ledamöternaminstfolkomröstning avenom

riksdagsbeslutetförstaefter detveckorinomkrävde dettamaren tre
vilandetid. Detunderdettabeslutaderegeringeneller sammaomom

1959avslutat,2 arbeteutredningensavled innan ersattesHâstad, avvarsom
Munktell h.Henrik
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beslutet skulle falla majoritet de väljare deltog i riks-om en av som
dagsvalet folkomröstningeni nej till detsamma. I den mån dettaröstat
inte skedde skulle den slutgiltiga beslutanderätten ligga hos riksdagen.

kanMan alltså handlade det semi-decisivt folkomröst-säga att ettom
Ävenningsinstitut. socialdemokraterna alltså på denna punktom

sig till de borgerligas linje rådde ändå inte någon fullständiganpassat
enighet inom Författningsutredningen ifråga folkomröstningsins-om
titutet. borgerligaDe ledamöterna menade beslutande omröstningaratt
skulle kunna ordnas i andra sammanhang då förslag till grund-även än

förelåg.lagsändringar
förslagHela det till grundlagsreform, Författningsutred-en som

ningen presenterade och i vilket det berörde folkomröstnings-som
institutet bara del, kom emellertid inte genomföras. Deattvar en
borgerliga partierna stödde förslaget, socialdemokraterna förmen var
sin del inte beredda gå till beslut. fleraPå punkter förelåg oenighet.att
Författningspolitiken hade därmed utvecklats till förstaen rangens
stridsfråga. Regeringen beslöt under borgerlighetens 1966protester att
tillsätta utredning. komDen Grundlagbered-att namneten ny ges

och dess uppgiftningen snabbt lägga förgrundattangavs vara en
genomgripande författningsrefonn. denna utredningI tillförsäkrades
socialdemokraterna majoritet. ordföranden,Förutom Valteregen
Åhman, bestod beredningen sålunda socialdemokrater: Ingemundtreav

ÖvrigaBengtsson, CarlssonIngvar och Georg Pettersson. ledamöter
Allan Hemelius h, Birger Lundström fp och WahlundStenvar

c23
På grundval denna berednings arbete kom refomiering denav en av

svenska grundlagen genomföras i två dels partiellatt steg: genom en
reform efter riksdagsbeslut 1968 och 1969 kunde träda i kraft isom
samband med års riksdagsval,1970 dels den författnings-storagenom
politiska propositionen framlades 1973 och trädde i kraftsom som
1974. Folkomröstningsinstitutet ingick del det beslu-som en av senare
tet.

I Grundlagberedningens slutbetänkande backade socialdemokraterna
från den linje partiet intagit i Författningsutredningen vad gäller folk-
omröstningsinstitutet. Partiet sig alla förändringar dettamotsatte nu av
institut. förslag partiernaDet kring i Författningsutredningenenats -

22SOU 1963:17.
23 Ingemund Bengtsson och CarlssonIngvar utnämndes till statsråd innan
beredningen klar med sitt arbete och då Arne Gadd ochersattesvar av
Hilding Johansson.
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folkomröstningar grundlags-minoritet kunde initiera beslutande iatt en
frågor med de gällande reglerna för ändringfrångicks argumentet att-

tillräckliga kontrollmöjligheter för medbor-grundlagen garanteradeav
förhastade konstitutionella beslut. Någonavsikt förhindrai attgarna

i andra hänseendenutvidga folkomröstningsinstitutetanledning att an-
socialdemokratiska majo-föreligga enligt beredningenssågs inte heller

sig andraborgerliga partiernas reserverade åritet. De representanter
parti-förslag till förmån för den kompromisssidan majoritetensmot

Författningsutredningen. reprisförtidigare ingått inom Enramenerna
deni samband medpå beslut ägde år1973 års atttrerum senare

under vårriksdag såledessocialdemokratiska regeringen, 1976 års -
proposition baserad påregeringsskiftet ägde lade framinnan enrum -

s.25ledd Hjalmar Mehroch rättighetsutrening, De1973 års Fri- av
för stärka skyddet demotioneradeborgerliga partierna att avnu,

införa det förslagfri- och rättigheterna,medborgerliga att omom
grundlagsfrâgor författningsutred-beslutande folkomröstningar i som

socialdemokraternaMed hjälp lotten segrade dockningen fört fram. av
voteringen.vänsterpartiet kommunisterna ioch

Rättighetsskyddsutredningen och till-4.9

folkomröst-beslutandekomsten ettav

ningsinstitut

bildades i oktoberEfter socialdemokratisk regeringsdominansår44 av
där det sedantrepartiregering. de områden1976 borgerlig Ett aven

gälldemellan de regeringspartiemalång förelegattid tresamsynen
regeringenfolkomröstningsinstitutet. början tillsattejust I 1977 enav

medborgerligahur skyddet demed uppgiftutredning överatt avny se
rättig-fri- kunde stärkas. utredning 1977 årsoch rättigheterna Denna -

ordföranden, den tidigarebestod förutomhetsskyddsutredning av-
Anders-följande ledamöter: Svenhögerledaren Heckscher,Gunnar av

Fiskesjö Britta HammarbackenAnders Björk Bertil c,s, m,son

24 SOU 1972:15.
25 folkomröst-uppgift behandlaUtredningen hadeSOU 1975:75. attsom

motiverar utredningenningsinstitutet. i detta sammanhang ändåDet attsom
utvidgningde borgerliga partierna motioneradeomnämns är att om en av

förslag föremål för riksdagsbe-utredningens blevinstitutet i samband med att
handling.
26 1975/76:209.Prop.
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fpKenneth Kvist vpk, Könberg och Carl Lidbom s.c, Bo
Rättighetsskyddsutredningens ursprungliga uppgift endast attvar se

medborgarnas fri- och rättigheter,grundlagsskyddet föröver men
också vadtilläggsdirektiv fick den i uppdrag utreda iett attgenom

folkomröstningsinstitutet skulle kunna utvidgas led imån attettsom
förslag utredningen efterdessa rättigheter förstärktes. presenteradeDet

identiskt Författ-drygt arbete kom på denna punkt medårs attett vara
omfattandefrån Enigheten i utredningenningsutredningens 1963. var

sig."endast vpk:s reserverade deninte total; Attän representantom
trepartiregeringen hunnit spricka förhindrade inteborgerliga att en

med utredningens förslag utarbetades ochproposition i enlighet antogs
råd-det därför möjligt vid sidanriksdagen. Sedan 1980 är att avav

anordna beslutande folkomröstningargivande folkomröstningar även
föreslog.Författningsutredningenenligt den modell

bestämmelsen fick återfinns iexakta formuleringDen som ovan
kapitel

Folkstyrelsekommittén10

föremålfolkomröstningsinstitutet varithittills gångenDen senaste som
initiativet tillparlamentarisk behandling innanför utredning och -

socialdemokratiskasamband med dendenna utredning i atttogs var-
utredning med uppgiftregeringen tillsatte1984 göra översynatten en

fick olkstyrelse-författningsfrågor. Utredningen, Fvissa namnetsomav
Johanssonbestod förutom ordföranden Hilding skommittén, avav

EricNils Bemdtson vpk, Anders Björk m,följande ledamöter: Lars
SahlinFiskesjö Björn Molin fp, s,Ericsson Bertil c, Monas,

Olle och s.Svensson s Bo Toresson
uppgiftsammanhang också iKommittén i detta ännuatt engavs

ifolkomröstningsinstitutets ställning i författningen. Menutredagång
socialdemokraternaantyddekommittédirektiven atttonangavs en som

på folkomröst-traditionellt restriktiva linje istod kvar på sin synen
kommittén börJustitieminister Wickbom fastslogningar. Sten att vara

folkomröstningar ochoförhindrad i sitt arbete frågor röratt ta somupp
folkomröstnings-allmänminoritetsskydd och göra översynatt en av

för-till förändringar de gällande reglernainstitutet. Några förslag av
departementschefen framhöll uttryckligen:väntades dock knappast och

27SOU 1978:34.
28 1978/792195.Prop.



Folkomröstningsinstitutets utveckling Sverige 911997:56 iSOU

del vill jag emellertid understrykaFör folkomröstningsinstitutetattegen
innebär från den grundval för folkstyrelsen detett avsteg representa-som

Äventiva statsskicket bestämmelsema minoritetsskyddutgör. utgörom
undantag från de principer vår författning bygger på. majoritets-Densom
princip grundläggande i demokratiskt parlamentarisktär ett systemsom
innebär majoriteten inom folkrepresentationen skall ha möjlighetatt att
med inför väljarna fatta de beslut den samhälletansvar som anser gagna
bäst.

sitt slutbetänkande anslog kommittémajoriteten,I bestående deav
socialdemokratiska ledamöterna och Vänsterpartiets representant, sam-

skeptiska till utvidgning folkomröstningsinstitutet. Dettonma en av
underströks folkstyrelsen skulle förbli representativ och deatt att
politiska partiernas centrala roll skulle Problemet med oklaravärnas.
ansvarsförhållanden utgjorde majoritetens huvudargument demot
förespråkare för folkomröstningar fanns inom de borgerliga parti-som
ema:

folkomröstningar bliOm skulle normalt inslag i vårt styrelseskickett
skulle partiernas inför väljarna så småningom urholkas. Partiernaansvar
skulle inte längre kunna fungera instans för samordning ochsom en
sammanjämkning olika medborgarkrav. Specialintressen skulle få lättareav

sitt inflytande gällande. inte minst fallet i samhälleDet äratt göra ett av
vår med starka intresseorganisationer.typ

Majoritetens blev folkomröstningar skulleslutsats endast tillgripas iatt
sällsynta undantagsfall, i frågor stor betydelsepolitiskav som
kommit mellan valen och där partierna splittrade eller parti-upp var

inte följde traditionella skiljelinjer. förändringmotsättningarna Någon
gällande därför inte tänka Medregler på.att argumentav var samma

tidigare avvisades de ledamötemas krav vid-borgerligasom om en
sträckt för minoritet inom riksdagen påkalla folkomröstning:rätt atten
risk förelåg sådan skulle kunna missbrukas i propagandistiskträttatt en
syfte, folkomröstningminoriteten skulle utlösa i enstaka frågoratt

sammanhangdärigenom bröts sitt naturligautsom ur

29Dir. 1984:23.
3° Ibid.
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Partiståndpunkter och4.11 argument:
och diskussionsummering

första ställningstaganden det gäller folkomröstnings-Partiemas när
institutet sammankopplade med deras den allmännanära synvar

partier pådrivande i rösträttsstridenDerösträtten. genom-som var var
gående positiva till införandet folkomröstningsinstitut. konser-Iettav
vativa där motståndet demokratiseringen fanns, där-kretsar, mot var

folkomröstningar kallsinnig.attityden tillemot
påfallande i flera partier. DavidSplittringen dessutom Berg-var

1800-talet åtnjöt bara visst stöd i demotion i slutetströms ettav
stöddes Hjalmar Branting vidliberala leden, förutom denatt av som

den ende socialdemokratiske riksdagsledamoten.denna tidpunkt var
klara tillVoteringssiffroma i Andra kammaren så 152-40var som

förmån avslagsyrkande.för utskottets
det första riksdagsbeslutet allmänKarl Staaff, efterNär att om

beslu-för hade fattats, motionerade införandetrösträtt män ettom av
såfolkomröstningsinstitut, undertecknades denna motiontande av

prak-vilket innebär motionen iliberala ledamöter,många 15 attsom
enighetentiken betraktas partimotion.kan Men även nu varsom en

påfrisinnade landsföreningenslångtifrån total inom partiet. Vid möte
sigopponeradesådant institut antagits,hösten då kravet på1907, ett
vidEdén ochflera ledande företrädare bland Nilspartiets annatav

liberala riksdags-riksdagen fronderade flera i denvoteringen i 1908
avslagit dennaStaaffs förslag. Efter det riksdagenattmotgruppen

ledande liberal politiker. Imotion drevs frågan inte längre någonav
riktning:ståndpunktsförskjutning iStaaffs fall skedde motsattrentav en

målet för Staaff få till stånddet centrala konstitutionella attvar en
parlamentarism och detta förutsatte, ansågkonsekvent och fungerande

utnyttjande folkomröst-Staaff i skede, begränsatnågot ettett avsenare
ningar.

vad gälldesocialdemokratiska partiet enighetendetInom störrevar
folkomröstningsinstitut; det idet få till ståndangelägna i attatt ett

uppenbart.institutdetta sammanhang handlade beslutandeett varom
till konsti-stöd Staaffs motion och i den reservationPartiet sitt åtgav

socialdemokraterna utarbetadetutionsutskottets yttrande 1917, som
hållningmed anledning Lindhagens motion, intogs också positivenav

principiellttill institutet. kammardebatten betonade Branting detI
eftersträvansvärda direktdemokratiskt komplement till deni ett repre-

3 Wallin 1966:273.



SOU 1997:56 Folkomröstningsinstitutets utveckling Sverigei 93

sentativa demokratin. Men bakgrund parlamentarismenmot att ännuav
inte genomförd framhöll han samtidigt det olämpliga i alltförvar ett
forcerat genomförande folkomröstningsinstitut. Fråganett borde bliav
föremål för bordläggning, tycktes följaktligen Branting tills dessmena,

det demokratiska och parlamentariskaatt styrelseskicket hunnit sätta
sig och det därefter förelåg bättre möjligheter bedöma folkomröst-att
ningsinstitutet i helhetsperspektiv.ett

När folkomröstningsfrågan hade kommit till diskussion på 1914upp
års socialdemokratiska partikongress hade partistyrelsen uttalat sig i
positiva och frågan hade hänskjutits kongressentermer till partietsav
programkommission, uppgift utarbeta förslag tillattvars nyttvar
partiprogram. Vid kongress, 1917, infördesnästa förslaget i partipro-

Några dissonanser fanns inte.grarnmet. Frågan diskuterades över-
huvudtaget inte på kongressen, så samstämmig den interna parti-var
opinionen. Själva idén folket direkt, politikernas förmed-att utanom
lan, skulle besluta i olika frågorrätt tycks ha haftatt starkges en
förankring inom socialdemokratin. Så stark, partiet enligt Herbertatt
Tingsten oreflekterat intognärmast positiv attityd till folkomröst-en

32ningsinstitutet.
Det folkomröstningsvänliga partietmest emellertid vänstersocia-var

listema. Redan på partiets konstituerande kongress 1917 kravetantogs
på beslutande folkomröstningsinstitutett och vid andrakammarvalet

år intog detta krav central plats i partiets valkampanj.samma Nären
riksdagen 1921 beslutade i regeringsformen införa rådgivandeatt ett
folkomröstningsinstitut röstade samtliga vänsterpartier för inrättandet

sådant.ettav
Inom delar högern hade det börjat ske omtänkande i folkom-ettav

röstningsfrågan i samband med Lindhagens motion behandladesatt av
riksdagen 1917. Inom den reformvänliga förstakammarhögem visade
det sig sålunda finnas tydlig tendens positivt på folkom-atten se mer
röstningar. Man uppfattade dem alltförmotvämett gentemotsom en
omfattande reforrniver hos den politiska förmodadesvänster som
komma dominera de politiska församlingarnaatt framöver. Denna
positiva inställning till någon form folkomröstningsinstitut försvannav
emellertid frågan några år efternär behandlingen Lindhagensav
motion på direkt komett på densätt politiska dagordningen.mer upp

1920I års folkomröstningsutredning det sålunda högerrepresentan-var
Geijer, sig kommitténsten, förslagmotsatte rådgivan-von som ettom

de institut och då frågan behandlades riksdagen högern enig iav var

32Tingsten 1941 130.:
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motstånd.sitt
uppfattade konsekvenserna rådgivande folkomröst-Högern att ettav

ningsinstitut alldeles de faktiska överväganden banat vägoavsett som
för till riksdagens auktoritet undergrävdes.institutet skulle leda att

förInstitutet riskerade i praktiken till sin verkan bli bindandeatt
riksdagen. skulle bli svårt, menade folket ochDet näratt emotman,

fråga folket till råds skulle det bli stågång börjat svårt attattman en
krav på folkomröstning.emot nya

grundsynendenna argumentation lyste den antidemokratiskaI även
den verkligenigenom: det ifrågasattes uttryckligen storaom massan

för kunna medverka i lagstiftningen dettillräckligt upplyst påattvar
beslutande folkomröstningar innebar.såväl rådgivandesätt somsom

*

partipolitiska bilden debatten folkomröstningsinstitutetDen närvar, om
omkastad. folkomröstningardrog igång efter kriget, rejält Kravet på

det särskilthade tidigare kommit från borgerlighetenvänster; nu var -
högern och folkpartiet framförde detta krav.som-

skeddeomsvängning särskilt påfallande.Högerpartiets Denvar
handlingsprogramofficiellt i och med antagandet partiets 1946. Iav

bördetta fastslogs utvidgat folkomröstningsinstitut övervägasatt ett
riksdagmedel stärka folkets kontroll regering ochsåsom överett att

förändrade inställning sammanhängde med den allmännaDenna ut-
veckling högerpartiet sedan demokratiseringengenomgått stats-av
skicket Efter författningsstriden 1910-taletgenomförts. att var

stigande grad bejaka parlamentarismen,avklarad, började partiet iatt
och överhuvudtaget de demokratiskaden allmänna och lika rösträtten

reformema.med de författningspolitiskavärden förknippadesom var
fanns förHuvudmotivet till det från borgerligt håll intresseettatt

dock partistrategiskutvidgat folkomröstningsinstitut natur.ett var av
delarparlamentariska dominans och inomSocialdemokraternas storvar

tendens till uppgivenhet och defaitismborgerligheten började enav
söka kring-komma till uttryck. ansågs angeläget på olikaDet sättatt

maktställning. rollskära den allt starkare socialdemokratins En större
just sådant Folkomröstningarför folkomröstningsinstitutet sätt.ettvar

33Bjørklund 19822237-259.
34 högems representantskap den 28Högerns handlingsprogram, antaget av
maj 1946.
35 Sydow 1989:44.von
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sågs de borgerliga, såsom Leif Lewin formulerat det somav ett
korrektiv den stelhet i det politiskamot livet, uppstått attsom genom

enda parti, socialdemokraterna,ett tenderade inneha denatt permanent
ställningen.ledande

Till detta maktbegränsningsmotiv kopplades antal andraett argu-
högernFör blev folkomröstningarment. få bukt medsätt vissaett att

upplevda avigsidor med partiväldet. Alltsedan partiväsendets fram-
hade det inomväxt konservativa kretsar funnits djupgående skepsisen

till partier. Det befarades kampen mellan de olikaatt partierna i sig
skulle upphov till låsningar olika områden och dessa läsningarge
skulle, partierna uppbyggdaatt kring klart urskiljbaragenom var
sociala försvåra lösningar till för hela nationen.grupper, Närgagn
högern kommit fullt demokratinsatt ut princip blevacceptera folkom-
röstningar kommasätt dettaett problem.att Medborgamarunt skulle

möjlighet själva, partiernas förmedlan,att utan singes mening isäga
centrala samhällsfrågor. Förekomsten beslutande folkomröst-ettav
ningsinstitut skulle dessutom i sig framtvinga, hoppades störreman, en
ödmjukhet från majoritetens sida. Därmed skulle följa också störreett
hänsynstagande till den andra halvan befolkningen, till följdav som av
socialdemokratins dominans, uppfattades bli politiskt marginaliserad.
Just kring detta samsyn.råddesätt borgerligatt resonera

harHär genomgående talats borgerligheten på sättettom som ger
sken samlad front förelåg. Såatt emellertid inte riktigt fallet.av en var
Högern och folkpartiet forfáktade ståndpunkter ochsamma argumen-
terade i på likartatstort detsett ett sätt, högern denmen var som var
pådrivande kraften, skriver Björn Sydow i sin studie denvon av

författningspolitiken.svenska Bondeförbundet slöt visserligen för sin
del bakom flertalet de krav högern och folkpartiet lansera-upp av som
de, vissa skillnader förelåg dock. I och med det regeringssam-men
arbete etablerats med socialdemokratin 1951 korn bondeförbundetsom
också sig den socialdemokratiskaatt närma linjen.

Socialdemokraternas hållning till folkomröstningsinstitutet är mer
svårfrxerad under perioden efter andra världskriget. I partiets program
återfanns alltjämt kravet på utbyggnad institutet någonen av men
prioriterad fråga det inte. Partiet efter de upprivande för-var attvar,
fattningspolitiska striderna under 1900-talets första decennier var
överstökade, framförallt inställt driva frågor socialatt ochom

36Lewin 1992:304. Se även Sydow 1989:44 ff..von
37Möller 1986:140-150.
38 Sydow 1989:109.von
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stodefterkrigsprogrammetgenomförandeutjämning. Ettekonomisk av
andraefterunder årenuppmärksamheten närmastförförgrundeni

motionerade1948partiernaborgerligadevärldskriget. När om en
socialdemo-har detfolkomröstningsinstitutet attsagtsutbyggnad av

sängen riksdagengickregeringenAtttagna påblevdärförkraterna
förvånandenaturligtvis inte motutredningtillsatte ärochtill viljes en

förordadesjälvapartiprogrami sittsocialdemokraternabakgrund attav
ställningstagandendeMenfolkomröstningsinstitutet.utbyggnad aven

frikoppladesällanförfattningspolitiska frågor äribrukarpartier göra
perspektivetdetkan ihänsynstaganden. Detpartistrategiska synasfrån

maktbärandedetblivitsocialdemokraternaegendomligt att som nu-
kommitté-och itillkravpartiernas mötesborgerligagick departiet -

folkomröstningarbeslutandepåtill kravetsiganslötförslaget omsom
denundergrävabidragit tillskulle hasannolikt attrealiseratsskulledet

maktställningen.egna
till dennaförklaringframhållasdockkanomständigheterTre som

sakmotiv: be-fannsförstadethållning. För ettsocialdemokratiska
dåsituationeranvändas iskulle kunnafolkomröstningarslutande

vilketråddeandra ärdetsnabbt. Förbehövde skegrundlagsändringar -
vid dennafolkomröstningseuforinästintillhållfrån fleraomvittnat en-

årnågrafolkomröstningsromantik förifångnaalla litettid. Vi envar
blickadeskedehan iErlander när ettförklarade Tagesedan, senare

uppmärksammats. tredjedetFörhärtidsperioddentillbaka på som
plötsligtsåfråganöverrumplade närsocialdemokraternaalltsåblev

riksdag.1948 årsvidborgerlighetenadaktualiserades enav
sinfrånsocialdemokraternadockretireradeframhållitsredanSåsom

folkomröstningsinstitutbeslutandebeträffandeprogramståndpunkt ett
valsättsutred-ochfolkomröstnings-års1950deteñerfrågan, attnär

behand-parlamentariskförföremålblevbetänkande,sittning avgett
institutetrådgivandedetföreträdarepartietsmenade attställetling. I

folkomröstningsinstitututvidgatbehovuppfyllde de ettbraså somnog
riks-års1954grund förtilllågpropositiondenfylla.behövde I som

attitydreserveradbetydligtöverhuvudtagetmärktesdagbeslut meren
givittidigaresocialdemokratindenfolkomröstningsinstitutet äntill som

folkomröstningar,mednackdelarnatydligtpåtaladesNutill känna.
samhällsfrågor-exempelvisframhöllsdet attsådana;beslutandesärskilt

sammanhangi mångadärföroch detkomplexaalltmer varblivitna
folkomröstningar.hjälpmedproblemlösaolämpligtdirekt att av

39 l989:41.SydowJfr von
40 1966:344.Wallin
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Enighet förelåg dock det gällde det rådgivandenär institutets utvid-
ning. propositionenI föreslogs minoritet i riksdagen skulleatt en
kunna framtvinga folkomröstningar inom alla områden budget-utom
ärenden, internationella fördrag och vissa valärenden. En konkret
tvistefråga mellan regeringen och oppositionen gällde storleken på
denna minoritet; folkpartiet och högern förordade fjärdedelen av
riksdagen, socialdemokraterna och bondeförbundet tredjedel. Medanen

på socialdemokratiskt håll framhöll den risk för obstruktions-man
politik kunde följa den lägre sökte de borgerligagränsensom av
partierna avdramatisera dessa risker.att

Det råder knappast någon tvekan den tveksamhet till denattom
borgerliga minoritetslinjen socialdemokraterna kändesom samman-
hängde med partiets dominerande position i det parlamentariska livet.
Björn Sydow har uttryckt detta så här:von

Det slående socialdemokratemaiär sinaatt överväganden i frågan om
minoritetsinitiativet aldrig kom in på tanken de själva skulle kunnaatt
utnyttja det, sig i regeringsställning eller i opposition. utgickDe helavare
tiden från läget det med den existerande socialdemokratiskasom var
riksdagsmajoriteten och därpå grundad socialdemokratisk regering elleren

bondeförbundet.koalition med

Samtliga borgerliga partier bondeförbundet hadeäven således en- -
avvikande mening i förhållande till socialdemokraterna, även om
bondeförbundet i och med inträdet i regeringen kom modifiera sinatt
linje något. förhållandeDet 1954 års beslut inte innebar möjlighetatt
till beslutande folkomröstningar minoritetsgränsen församt att att
utlysa rådgivande folkomröstning hade så högt till tredje-satts som en
del, ansågs högern och folkpartiet klandervärt. institu-Detav som nya

befarades, det väl i kraft, endasttet när kommaträtt bli konstitu-att en
tionell utsmyckning någon egentlig innebörd. När regeringen, iutan
och med 1957 års uppskovsbeslut, uppsköt genomförandet av en
reform visserligen inte tillfredsställde oppositionens önskemål heltsom
och fullt, allt ändå utgjort i för oppositionentrots ett stegmen som en
positiv riktning, skärptes kritiken ytterligare. Irritationen blev natur-
ligtvis inte mindre socialdemokraternanär 1960 definitivt avslog det
vilande förslaget.

Vid den socialdemokratiska partikongressen 1960 ändrades parti-
tidigareDen fonnuleringen Folkomröstningprogrammet. iersattes

det det preciserade Rådgivande folkomröst-programmetnya av mer

Sydow 1989:106.von
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frånföljandeförändringför dennaArgumentationenning. pro-var
sida:gramkommissionens

ielementgrundläggandesåparlamentarismeniSocialdemokratien ettser
tillinställningpartiets Dessimarkerasdetta börstatslivet, att program.

parla-på detmed dessdelvisfolkomröstningsinstitutet hör synsamman
samhälletsnutidaockså detden bestämsstyrelsesättet. Menmentariska av

styrelsefrågor måstekomplicerade utövasochmångaMed desskaraktär.
uppdragfått idärmedval ochfolket i attförtroendemän, utsetts avsomav

ochkonsekvensoch skapasamhällsproblemenin isiggrundligare sätta
denmåstedemokratienrepresentativapolitiken. Denisammanhang vara

förhållan-Under sådanasamhället.det modernaarbetsformen inaturligaste
hade börundantagsfall, ochiförekommaendastfolkomröstningarden kan

karaktär."rådgivande

iomsvängningarfleraskettdet alltsåhåll hadesocialdemokratisktPå
1950-mittenviddetEfterfolkomröstningsinstitutet. attpå avsynen

folkom-tillinställningförståendeförsvagningtalet skett merenaven
Förstytterligare ägasekvens reträtter attkomröstningar rum.aven

rådgivandegällerdetminoritetsinitiativ närståndpunktenfrångicks om
in-linjedenfrånpartietretireradeDärefter ävenomröstningar. som

detIbetänkande från 1963.författningsutredningenstagits i senare
be-utlysariksdagsminoritetförmöjligheten attdetfallet gällde en

grundlagsbeslut.vilandeifolkomröstningarslutande
efterkrigstidenunderdäremothade detsidanborgerligaPå den

Någrafolkomröstningsinstitutet.kontinuitet itydligfunnits synenen
posi-partiernasstöd förtillframfördesi deinslag argument somnya

inten-understrykasemellertid kan ärVad attinte.förekomtioner som
folkom-utbyggtcentralakanske att ettdet argumentetsiteten i mest -
domine-denkorrektivmaktpolitiskt motsågsröstningsinstitut ettsom

medgickårför varjestarkareblevsocialdemokratinrande som-
konstrueraförmaktinnehav. Intressetsocialdemokratiskt attfortsatt

former regerings-starkbalanspunkterkonstitutionella motolika enav
borger-deprioritet hoshögfickochpåtagligtsålundaökademakt en

utredningarna.författningspolitiskadeförliga inom ramen

*

1979ägde8:15införandet RFförändringendenNär rumstora av --
detutvecklade. Förborgerliga partiernadedet argumenttre somvar

42 1966:320.i WallinCit.
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första åberopades folksuveränitetsprincipen. Med hänsyn till inled-
ningsformuleringen i regeringsformens portalparagraf All offentlig-
makt fånSverige utgår folketi ansågs det rimligt låta folketatt-
självt få den makten det gällde förändra fundamentennär iyttersta att
den författning villkoren för folksuveräniteten. För detsom anger
andra hade de medborgerliga fri- och rättigheterna givits starkareen
ställning i den författningen, vilket ansågs motivera folkomröst-nya
ningar kontrollmöjlighet vad gäller skyddet för dessa.ytterstasom en
För det tredje menade de borgerliga partierna två de vanligasteatt av

folkomröstningar svårigheter dels med formuleraargumenten mot att-
frågor, dels med tolka resultaten omröstningama förelågatt av -
med rådande förslag.

Till dessa anslöt sig socialdemokraterna,argument attsom genom
gång modifiera sin linje det gällde folkomröstnings-ännu nären

institutet borgade för omfattande enighet det slag brukaren av som
eftersträvas i författningspolitiska sammanhang. Endast vänsterpartiet
kommunisterna sig refonnen. utvidgat folkomröstnings-Ettmotsatte
institutet stred parlamentarismens princip, ansåg partietsmot represen-

i Rättighetsskyddsutredningen, Kenneth Kvist.tant
Vid tillfällentvå har det således förelegat relativ enighet mellanen

socialdemokraterna och de borgerliga partierna i folkom-tre synen
röstningsinstitutet. förstaDet i samband med det allmänna intressetvar
för folkomröstningar under 1950-talets första del, det andra i slutetvar

1970-talet, då socialdemokratin befann sig i oppositionsställning.av
Några partistrategiska motiv anfördes förvisso inte från social-
demokraternas sida det gällde den omsvängning skedde inär som
slutet l970-talet. kan dockDet konstateras den skedde iattav sam-
band med politiskt läge uppkommit: socialdemokraternaatt ett annat
hade haft anledning för första gången reflektera minoritets-att över
skyddets innebörd i oppositionsställning.

enighetDen mellan partierna i folkomröstningsfrågan demonst-som
rerades i slutet 1970-talet visade sig begränsad till införandetav vara

beslutande folkomröstningsinstitut i RF 8:15. de borgerligaNärettav
på inom folkstyrelsekommitténs arbete i början 1980-nytt, ramen av
talet, väckte det gamla förslaget minoritet i riksdagen skulleattom en

möjlighet utlysa rådgivande folkomröstning sigatt motsatteges en
socialdemokratin å sin sida detta försök. påminde,Man såsomnytt

gjort tidigare, den representativa demokratin måstaattman om vara
huvudprincipen i den författningensvenska och folkomröstningaratt
endast borde tillgripas i undantagsfall. förEtt ofta utnyttjat institut
skulle skada tilltron till parlamentarismen.

Under år har frågan folkomröstningsinstitutet blivitånyosenare om
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demiljöpartietpartitillskotten i riksdagen,föremål för intresse. De nya
tillattitydallmänt positivintagitdemokrati, har bådaochgröna enny

motioner iflerahar också avlämnatpartiernaBådafolkomröstningar.
skallreglerföreslagitpartimotionhar ifrågan. Miljöpartiet att nyaen
lokalbara påfolkomröstningar inteflermöjliggörainföras i syfte att

be-tänker sighelhet. Partieti riketoch regional nivå ävenutan som
omröstningarnivåer. Sådanasamtligafolkomröstningar påslutande

detiofolkinitiativ; minstinitierasskall kunna procent avomgenom
skall sådanfolkomröstningyrkarröstberättigade medborgarna en

ekono-likvärdigaför skapareglerharSlutligen attäga mernyarum.
folkomröstnings-sidorna underdeltagandedevillkor förmiska

sida dessariksdagens haråtgärder frånföreslagits. Någrakampanjer
till.upphovinte givityrkanden ännu

iSålunda föreslogsallmän.hållningdemokratisNy envar mer
folketsoftare bör inhämtafrågori viktigareriksdagenpartimotion att

folkomröstningar. Motionenrådgivandeanordnaåsikt attgenom
författnings-föreligger någradet intebakgrundavslogs attmot av

folkomröstningarrådgivandeanordna att ettmässiga hinder samtatt
parlamentariskaförsvaga detkanfolkomröstningarvidgat bruk av

styrelseskicket.
för folkom-intressevisat förnyathar ocksåpartiernaetableradeDe

de borgerligadettaSärskilt gällerår.underröstningsinstitutet senare
förordadesålundafrån tidigare;mycket igenikännspartierna. Kraven

decen-knapptförriksdagsmotionerpartier iborgerligasamtliga etttre
utvidgningkristdemokraterna,sedermeraliksomnium sedan, även en

framstod fråganoch moderaternafolkpartietinstitutet. För omav
centralt. denmotsvaranderiksdagsminoritetEnminoritetsskyddet som

grundlagsfrågorbara i1/3 borde inteenligt 8:15 utankrävs RFsom
tänktefolkomröstning. Närmastutlösafrågor kunnaockså i andra man

folkomröstningarrådgivandegällaskullemöjlighetsig denna menatt
mode-initiativrätt;i dennasamtidigt finnasbordeinskränkningarvissa

exempel påbudgetärendenexempelvis ettett om-raterna somangav
folkomröstaolämpligtuppenbartråde attär om.som

partimotioniutveckladessådan denuppfattning,Moderaternas en
alltför litenanvänds ifolkomröstningar1989/90,decennieskiftet attvar

förstödofta anförsi Sverige. attutsträckning Det argument somsom
folkomröstningarinitieramöjlighetminoriteten fårförhindra attatt -

43 1991/92:K221.Motion
44 11.l992/93:KU5, s.

1989/90:K206 m.45 Motionfp,l989/90:K215Motion samt
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sådana fördröjakan lagstiftningsproceduren uppfattades inteatt som-
bärkraftigt Finns det skäl majoritetett motargument: att anta att en av

befolkningen inte önskar ha viss lag skall självfallet inte procedurenen
sådana för förhindra majoritetens viljaett argument att attsom vara

respekteras
Också centerpartiet ställde sig i antal riksdagsmotioner positivtett

till utvidgning folkomröstningsinstitutet samtidigt partieten av som
menade det nuvarande institutet har antal uppenbara brister.att ett
Bland upplevs reglerna för frågeforrnulering och den tendens tillannat
oklara alternativ tenderat uppkomma problem. Sålundaatt ettsom som
uppfattas det förhållandet det vid två tillfällen forrnuleratsatt änmer
två alternativ bekymmersamt. Omröstningar denna sadesartsom av
försvåra det ställningstagande väljarna har och dessutom ledagöraatt
till tolkningsproblem riksdagen med vägledning från folk-när senare
omröstningsresultatet skall besluta i den fråga omröstningen gällde.
Problemet framstår särskilt allvarligt då väljarna förmodassom upp-
fatta de rådgivande folkomröstningama bindande, menade partiet.som

denAv anledningen fanns anledning fler möjligheterövervägaatt att
omröstningar."anordna formellt beslutande

Kristdemokraterna har inte väckt någon riksdagsmotion i vilken
folkomröstningsinstitutet behandlas. Av beslut partiets rikstingett som
fattade framgår1996 emellertid partiet också önskar utvidgatatt ett
folkomröstningsinstitut. danskEn modell bör enligt partiet över-

Vad bestämt bland denvägas. närmare sägs annatsom avses vara
möjlighet låta medborgarna i efterhand, efter fattatriksdagenatt att ett

frågorbeslut, få det avgörandet i väsentligayttersta
Centerpartiet återkom i januari 1993 med kommittémotion ien

frågan. I denna upprepades de partiet tidigare utvecklatargument som
och det hemställdes de gällande folkomröstnings-översynom en av
reglema. Bakgrunden alltså vissa brister i det nuvarande regel-attvar

föreligga.verket ansågs
Konstitutionsutskottets borgerliga majoritet biföll motionen. Den

begränsade möjligheten ordna beslutande folkomröstningar uppfatta-att
des utskottet problem. Ett problem upplevdesett annat attav som vara

kanfler alternativtvå förekomma och tolkningssvårigheterän att som
följd detta kan uppkomma vad folkomröstningamas resultaten av om

46Motion l989/90:K206, 6.s.
47Motion 1989/90:K230.
48Partistyrelsens yttrande motionerna 2: 1-2:12,över 15.s.
49Motion1992/93:K208.
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sammanställa och utvärderaanledningfanns därförinnebär. Det att
och i andra länder. Enfolkomröstningar i Sverigeerfarenheter av

till grund för samladborde liggasådan sammanställning översyn aven
regler. Riks-överväganderegelverket ochdet gällande ett av nya

sin mening regeringen till kännaochdagen följde utskottet somgav
anfört. idenna gångEfter utskottet gång,vad utskottet ännuatt en

enighet skrivelse tilloch riksdagen ividhållit sin bedömning en ny
känna dentill beslutade regeringen 1givit sin uppfattningregeringen

uppgift utföra dennasärskild utredare medfebruari 1996 attatt utse en
folkomröstningsinstitutet.översyn av

5° 1993/94:KU44.Bet.
5 Riksdagens skrivelse 1993/942315.
52 18.1995/96:KU6, s.
53 1995/96:33.Risdagens skrivelse
54Dir. 1996:6.
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fem folkomröstningama5 De

detta kapitel behandlas de fem folkomröstningar hittillsI som
har Erfarenheternai svensk politik. blandade. Vidägt ärrum
vissa folkomröstningar hardessa positiva effekter kunnatav
konstateras på medborgamivå: ökat och bättreengagemang
kunskaper. Vid samtliga omröstningar har de partier och intres-

befunnit sig i parlamentariskt underläge verkat aktivtsen som
för folkomröstning skulle komma till stånd. Vid samtligaatt en
tillfällen detta skett har majoritetssidan gått kravet folk-som
omröstning till inte minst instrumentella skäl. En-mötes, av
skilda eller koalitioner splittradepartier har varit och folkom-en
röstning har det skälet varitFrågorutväg.settsav som en som

partierna hanterasvåra för vissa har delvis och temporärtattav
kunnat avföras från den politiska dagordningen. Legitimiteten i
de fattade besluten tycks i vissa fall blivitha högre än om en
beslutsprocess folkomröstning nyttjats.utan

Inledning5.1

hittills fem tillfällenDe svenska medborgarna har vid erbjudits möjlig-
heter i rådgivande folkomröstning uttala sin mening i be-att en en
stämd sakfråga. har alltså varit densamma vid samtliga folk-Formen
omröstningar fakultativt och konsultativt referendumett men- -
förutsättningarna har i övrigt varit högst olikartade. Karaktären på
frågorna har skiljt sig och föråt motiven ordna folkomröstning haratt
varit olika beskaffenhet. Erfarenheterna sig dessutom någotterav
blandade.

detta kapitel behandlas dessa fem omröstningarI med utgångspunkt
från olika frågeställningar. första gäller själva bakgrunden:Dentre
varför ordnades det folkomröstningar vid dessa tillfällen Vilka var
motiven andra frågeställningen sikte kampanjemasDen tar genom-
förande: kan de fem omröstningama med hänsyn till kampanjaktiviteter
och deltagande karaktäriseras lyckade tillämpningar direktsom av
demokrati frågeställningentredje gäller slutligen utfallet iDen ett mer
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förvilka blev konsekvensernademokratiskt sammanhang:övergripande
ellerfolkomröstningama till stärkaBidrogdet politiska systemet att

auktoritetparlamentariskaundergräva det systemets

Förbudsomröstningen 19225.2

delvissvensk politik harförsta folkomröstningen iBakgrunden till den
1910-talet blivitAlkoholpolitiken hade under underredan berörts. en

framträdandenykterhetsrörelsensstridsfråga.första Ett mestavrangens
rusdrycksförsäljningenomfattningenhade från början varitkrav att

varjei lokala folkomröstningar. Imedborgarnaskulle direktavgöras av
medborgare,sålunda samtliga myndigaskulleenskild kommun män

alkoholförsälj-i vad månmöjlighetkvinnor,såväl avgöraattsom ges
lokalakallades detsådan beslutsordning,skulle tillåtas.ning En som

centraladeperiod framstodoch under mestvetot som en avensom
införas. Bådasvensk politik,stridsfrâgoma i näraett tag attvar

ställde sig ioch liberalernasocialdemokraternavänsterpartiema --
behandladeförslaget och riksdagen 1907bakomsina partiprogram när

bifölls deninförande lokaltmed kravmotion vetoett avavomen
föll dock i kammaren.Motionen FörstaAndra kammaren.

strävandenefter tid inrikta sinaNykterhetsrörelsen kom motatten
Även förordadesi det sammanhangetrusdrycksförbud.nationelltett en

nykterhetsrörelseni sin kampanj hadefolkomröstning. ledSom ett
ställdeförbudsomröstning" denna1909-1910. Ianordnat alternativen

endast 000bakom förbudskravet; 17sig miljoner medborgare1,9
emellertidBenämningen folkomröstning haruttalade sig ansettsemot.

beskrivitsmanifestationen harför dettamindre passande evenemang;
folkomröstningpetitionsrörelse än somsnarare ensom en

riksdagen krav folkom-väcktes motion ibörjan 1922I omav en
förslagetförutsättning det vilandeförbudsfrågan underröstning i att-

genomfördes riksdagen. Motionen,till grundlagsändring varsomav
nykterhetspolitiskaför Andra kammarensskriven representanterav

samlatnågotvisst motstånd i kammarenFörstamötte ett mengrupp,
lagut-bifölls i allt väsentligt.motstånd fanns inte och motionen Första

krav frånberedningen ärendet, avvisadeskottet, svarade för ettavsom
informa-skulle för objektivmotionäremas sida att staten svara enom

opini-demokratins krav fritionsverksamhet det ansågs strida mot
gillande.i övrigt motionen riksdagensonsbildning, möttemen

f..Wallin 1966:273
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Endast två linjer borde enligt motionärema ställas varandra:mot en
innebar totalförbud och inte gjorde det. Vidare föreslogs isom en som

motionen uppdelning efter könstillhörighet.rösterna Förslageten av
motiverades med kvinnor i högre grad positivaatt tillän män ettvar
förbud. inteMen tillräckligt många ställde sig bakom förbuds-mänom
linjen skulle det inte möjligt upprätthålla förbudet på effek-att ettvara
tivt hävdade utskottet.sätt,

Särskillnadsförslaget väckte stark kritik. Det talades deklas-om en
sering kvinnorna, kränkning jämlikhetens och demo-av om en av
kratins principer. Kritikerna fann det stötande detta förslag drevsatt
igenom endast kort tid efter kvinnorna erhållitatt rösträtt.

frågaEn blev föremål för diskussion tidpunkten försom var om-
röstningen. Förbudsanhängama i riksdagen föreslog års uppskov såett

medborgarna fick bättre möjligheter sigatt i frågan.sätta Argu-att
egendomligt två skäl. det förstaFör detmentet från för-var av var

budsanhängama kravet folkomröstningpå kommit och förbuds-som
linjen åtnjöt starkt stöd i opinionen. För det andra tedde sig den bris-
tande tilltron till medborgarnas förmåga det här de factosom var-
fråga märklig. frågaDen inställer sig varför drevärom som man-
kravet folkomröstningpå så hårt medborgarna inte ansågsännuom
tillräckligt kompetenta ställning fråganiatt ta

Något uppskov blev emellertid inte aktuellt. Omröstningen ägde
den 27 augusti 1922. den kampanjI föregick omröstningenrum som

förbudsanhängama välorganiserade. Sedan länge fannsytterstvar ett
antal organisationer arbetade för ökad folknykterhet. I 1921,som mars
alltså långt innan folkomröstningen utlystes, bildade dessa organisa-
tioner paraplyorganisation på nationell nivå: Förbuds-en gemensam

rikskommitté. Kommittén hadevännernas till sitt för-stora resurser
fogande.

I organisatoriskt hänseende befann sig förbudsmotståndama i ett
underläge. sedanFörst det stod klart folkomröstningen verkligenatt
skulle organiserade sig dessa.äga Landsföreningen för folknykter-rum
het förbud LFUF bildades i februariutan 1922. Omkring under-150
avdelningar etablerades lokalt. Förbudsmotståndamas organisatoriska

kompenseradesunderläge i viss mån stöd från dagspressen.ettav
Även många tidningar förhöll sig neutrala råder det inte någonom
tvekan den övervägande delenatt sig förbuds-motsatteom av pressen
linjen. politiskaDe styrkeförhållanden emellertid på det hela tagetvar
oklara, eftersom partierna med undantag vänstersocialistema,av som-
förordade förbud inte formell ställning i sakfrågan formule-tog som-
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folkomröstningen frånavstod såledesPartiernatillanslutningrades i
omröstningen.föregickopinionsbildningdelta i denatt som

förväntade.detblev knappastfolkomröstningårs1922Resultatet av
för-nej tillröstaderöstande,de50,9majoritet,knapp procentEn av

högrenågotvilket änhögt, 55, 1Valdeltagandetbud. procent, varvar
förelåglandstingsvalet. Somföregående väntat storavid det närmast

val-beträffandesåvälgälldekvinnor. Detochmellanskillnader män
62,6bland männen;röstning. störstEngagemangetdeltagande varsom

det 63röstandedessa procentröstade och mändessa varprocent avav
dessaAvendast 48,1deltogkvinnornaBland procent.nej.röstadesom

skillnader idessasidanVidnej-altemativet.påröstade 37 procent av
variationer. Detregionalauppdagadeshänseendekönsmässigt stora

MalmöhusStockholm, iifannsförbudsmotståndetförstarkaste fästet
SmålandistyrkebältenFörbudsanhängamasvästkusten.ochlän var

Norrland.och
politiksvenskifolkomröstningenförstadendennaUtfallet varav

ihaförefalleropinionen etthurperspektivet sett utIalltså oväntat. av
alternativaosannolik. Dennej-sidansskede närmasttidigare segervar

1909-1910reginykterhetsrörelsensfolkomröstningen i somgav
givetvis finnsdetresultat,heltframhållits äventidigare annatett om

återspeglathakandennavad måni sägasifrågasättaanledning att
opinio-fördessutomMycket talartillförlitligt attfolkviljan på sätt.ett
restrik-infördesomröstning; 1917 ettdennaeftersvängtnen

förbuds-tillförhållningssättalternativtinnebartionssystem ettsom
linjen.

Diskussion5.2.1

alter-endast tvåinnehöllpolitiksvenskifolkomröstningenförstaDen
det inteformulerade sådessutomalternativ attoch dessanativ var
ändåfannsdettolkningsproblem. Mentillmöjlighetförelåg någon en

utslag. Genomfolkets sär-frångåstyrandeför demöjlighetviss att
sådanförbäddades detmanligaochkvinnliga rösterskiljandet enav

vunnit.förbudssidanmöjlighet om
deochomröstningsresultatettillhänvisningmedkundestyrandeDe

denbibehållaransoneringsystemeterfarenheternagodarelativt av
emellertid sin kampsidan fortsatteförlorandeordningen. Denrådande

inte såalltsålegitimitet attFolkomröstningens storförbud.för ett var

förbud.tillmotståndare2 principelladockkonservativa ettDe var
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den bidrog till definitivt frågan. hellerInte denatt avgöra splittring
fanns inom det liberala partiet försvann. Liberala samlingspartietsom

råkade för partisprängning tid därefter.ut en en
Folkomröstningen 1922 kan knappast ha utgjort det stöd försägas

det representativa politiska folkomröstningar i litteraturensystemet som
tillibland förväntas medverka Alkoholfrågan avfördes inte från

dagordningen. Motsättningama kvarstod. Huruvida folkomröstningen
bidrog till öka medborgarnas oklart.att Några studierärengagemang

detta finns inte. Valkampanjen har emellertid karakteriseratsom som
hätsk. Något uppbyggligt och överläggande diskussionsklimat uppstod
knappast. Valdeltagandet emellertid med samtida mått relativtvar - -
högt. Skillnaden i valdeltagande i förhållande till ordinarienärmastvar
riksdagsval liten; inte vid något tillfälle harytterst skillnaden iannat
Sverige varit så liten mellan folkomröstning och det riksdagsvalen

föregått omröstningen.som

5.3 Trafikomröstningen 195 5

Det dröjde ända till 1955 innan folkomröstning avhölls.nästa Det
skedde i politiskt relativt perifer fråga, nämligensett över-en om en
gång från till högertrafik föredra.vänster- Bakgrundenatt attvar var
allt fler europeiska länder gick till högertrafik och fråganöver var
alltså också Sverige skulle det.göraom

Redan i betänkande från andra lagutskottet 1945 hade idénett om
ordna folkomröstning i denna frågaatt lanserats. börjanI 1950-en av

talet aktualiserades denna idé I regeringens direktiv till 1954nytt.
års högertrafikkommitté möjligheten avhålla eventuellattangavs en
folkomröstning arbetefförutsättningcentral för kommitténssom en

fannsDet flera skäl till denna omröstning, ägde denatt 16som rum
oktober 1955, anordnades. Inom koalitionsregeringen fanns olika

på hur trafikfrägan skulle lösas.synsätt låta folketAtt skilje-agera
domare vid interna konflikter inom partier och regeringskoalitioner- -

vanligt förekommandeär motiv tillett folkomröstningaratt äger rum.
Kostnaderna för övergång till högertrafik befarades därtill bli högaen
och det ansågs också det skälet värdefullt rådfråga folket.attav vara
Till den allmänna motivbilden skall slutligen läggas den omstän-
digheten det vid denna tid rådde folkomröstningseuforiatt närmast en

3 Bjørklund 1982:248 f..
4 Wallin 1966:334.
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hadetuppfattadesolika hållFrånkapitel 5.politiksvensk seinom
fråga.lämpligi någonfolkomröstninganordnaegenvärde attett en

sådan.befannsTrafikfrågan envara
alternativendast tvåfrågai dennaförelåg attskälnaturliga ävenAv

segradevänstertrafikfortsattförordadelinjemellan. Denvälja som
endastmedan 15dennastöd försitt82,9överlägset: procent gav

röstadehögertrafik 1,6tillövergångför procentröstadeprocent en
någotvilket53gångValdeltagandet dennablankt. procent, varvar
bådadevaldeltagandet ifolkomröstning. Omårsvid 1922lägre än

riksdagsvaletliggandemed detjämförsfolkomröstningama närmast
väljar-val deltog 54årsvid 1921betydande: procentskillnadenblir av

sidaväljarnasfrånIntresset801956valetoch vid nästan procent.na,
underLiksomomröstning.årsvid 1955mindrerelativtsåledes settvar

iopinionsbildningensköttesfolkomröstningskampanjenden första
kommittérrikstäckandeTvåpartierna.andra aktörerhuvudsak än avav

upplysnings-bedrivasyfteistöd frånmedbildades attstaten
kampanjemamedel bekostamed allmännaBeslutetverksamhet. varatt

kritikerna,medgavVisserligen,kontroversiellt.principielltdock var
detpartiskiljande,trafikomläggning inteeventuellfrågan menom en

subventionerafrånavståstatsmakternaförskäl attfanns ändå att
effekt.prejudicerandeförriskfannsdeteftersompropagandan en

sågsfrågeställningarkontroversiellapolitisktStatssubventionering av
kriti-enligtdärmed,stodochdebattenfriai denintrånggravtettsom

principer.grundläggandedemokratinsmedi stridkerna, mesten av
demokratinsfördetregeringenframhöllargumentation attdennaMot

meningsinriktningarcentralt olikaframstodfortlevnad attytterstsom
medborgamastals medtillkommamöjligheterlikartade attgavs

agerandedagstidningarnasopinionsbildandedekartläggningI aven
tidningardessa 60flestade allraframkomkampanjenunder att av
tidningarEndast 17högertrafik.tillövergångforställningtog en

neutrala 47sigförhöllvänstertrafik. Mångaför fortsattargumenterade
tyckspropagandatidningar.6 tidningarnaseffektensamlandeDen av

utfalletklarabeaktar detbetydandesärdelesvaritinte hadock manom
till.upphovomröstningenomvänd riktningi gavsom

5 1966:336.Wallin
6 44-50.SOU 1956:35, s.
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Diskussion5.3.1

Erfarenheterna folkomröstningdenna inte Utslagetärav gynnsamma.
förvisso klart och tolkningsproblemnågra förelåg inte. endastMenvar

åtta år beslutade riksdagen, vad folket i denna folk-tvärtemotsenare
omröstning rekommenderat, införa högertrafrk. skedde medDetatt stor
enighet efter partiledaröverläggningar och motiverades med antaletatt
bilar ökat explosionsartat och på inte kunnat förutses 1955.sättett som

Själva kampanjen förefaller ha genomförts tillfredsställandepå ett
Endast alternativtvå förelåg och informationen nådde alltsätt. attav

döma till väljarna. 1955 års folkomröstning den lättolkadeärut mest
folkomröstningen i Sverige. tvekan kanIngen råda vilket råd deom
röstande valde beslutsfattarna i denna konkreta sakfråga. Detatt ge
förhållandet beslutsfattarna efteråt valde påatt att sättett motsattagera
motiverades med omständigheter, inte varit kända iatt nya som sam-
band med folkomröstningen, tillkommit och det därför fanns skälatt

det ställningstagande gjorts omedelbart efter folkom-omprövaatt som
röstningen. det skedde alltsåMen medborgarna möjlighetutan att gavs

i folkomröstning få korrigera sitt tidigare beslut eller råd.att en ny
debatten folkomröstningarsI bindande kraft brukar ofta sägas attom

bara folket självt folkomröstning kan upphäva utfalletgenom en ny av
tidigare omröstning. fall befaras inte denI nödvändiga legiti-annaten

miteten uppstå. Inför riksdagsbeslutet i alla fall tillövergåattom
högertrafik hänvisades till olika opinionsundersökningar, visadesom

opinionen förändrat sina åsikter i frågan sedan folkomröstningenatt
folkomröstning.7avhölls, ville ändå inte tänka sig någonmen man ny

Varken synpunkten medborgarvitalisering eller systemsyn-ur om ur
punkt trafikomröstningkan 1955 års ha varit framgångsrik.anses
Engagemanget från medborgarnas sida inte särskilt omfattande ivar
denna kampanj. Frågans karaktär kan här ha inverkat; framstodden
inte politiskt brännande. också rimligtDet detär att anta attsom svaga

och det låga Valdeltagandet kan ha bidragit tillengagemanget att man
på 1960-talet kunnaansåg sig fatta beslut stick i med folkom-stävett
röstningens resultat.

förstaDet i hand det intresset för folkomröstningsinstitutetstoravar
sådant låg bakom anordnandet omröstningen inte1955,som som av

låsta parlamentariska positioner. anmärkningsvärtDesto detmer var
på vilket beslutsfattarna sedermera kom uppträda.sätt Det gåratt

knappast komma till någon slutsats denna folkomröstningatt attannan
vid samlad bedömning framstår misslyckad.en som

7 Larsson 1995: 122.
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ATP-omröstningen 19575.4

detfolkomröstning dröjdeerfarenheterna 1955 årsde dåligaTrots av
gång gällde detomröstning. Dennaendast år tilltvå nästa en mer

folkpensionenvilketsakfråga, nämligen påcentral politisk sätt som
1950-taletbörjantjänstepension. Sedanmedskulle kompletteras aven

intensiv diskussionvarit föremål förkontroversiella frågahade denna
utredning. bådasärskild Debehandlatsden hade dessutomoch av en

vidaresocialdemokraterna,bondeförbundet ochregeringspartiema, var
svårlösligadennahanterafolkomröstning blevoeniga och sättett atten

ikonflikt.
kompliceradfolkomröstning dockdennaBakgrunden till änär mer

upplevdeoch folkpartiet,oppositionspartiema, högerpartietså. bådaDe
frivillighetslinje deför denstöd hos folkopinionensig ha starktett som

linjevisade nämligen dennaOpinionsmätningarförordade. mötte ettatt
obligatorisk tjänste-förslagsocialdemokraternasstarkare stöd än om

detta partisväljare.socialdemokraternas Menblandpension även egna
majoritet istödkommunisterna, hadestöddeslinje, även av enavsom

linjedrev igenom sinförhindra majoritetenriksdagen. För attatt
folkomröstning.och högerpartietdärför folkpartietföreslog en

folkomröstning. Tjänste-sig längeSocialdemokraterna motsatte en
deneftersomolämplig folkomröstapensionsfrågan att varomvar

fråganErlanderkomplicerad, menade statsministerteknisktalltför när
riksdagens dock svårtlängden visade det sigdiskuterades i I attvara

för starkt. Krav påTrycket blevoppositionens krav.stå attemot
kan avvisasinsyn förslag intesig eller fåfolket skall få uttala är som

komprometterad,demokratisktframstårattutan ensomsomman
sak,9 forskaresjuk harförsvarare menat.enenav

folkomröstning. Menaccepterade såledesSocialdemokraterna en
skulle hållasfolkomröstningenangelägetsamtidigtpartiet attomvar

framhållits,förelåg ju, redanreglerna. såsomde gällande Detenligt ett
vilket det fannsfolkomröstningsinstitut, ivilande beslut till ett nytt

folkomröstninginitierainte baramöjlighet för minoriteten utanatt
socialdemokraternaalternativ, någotformulera sittockså egetatt som

ochdet däremot regeringengällande reglerville undvika. Under var
omröstningsaltemativdeformulerade samtligariksdagsmajoriteten som

väljarna.skulle föreläggassom
oktobertjänstepensionen ägde den 13Folkomröstningen rumom

3 AK 1957:2, 32s.
9 1992:290.Lewin
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alternativ fanns denna1957. Tre gång välja mellan. Liksom i denatt
föregående folkomröstningskampanjen finansierades de olika linjerna
med statliga medel. Linje stöddes socialdemokraterna,som av
landsorganisationen och kommunisterna, förordade obligatorisken
tilläggspension finansierad med arbetsgivaravgifter. Linje som
stöddes bondeförbundet/centerpartiet, förordade lösning statusav en av

frivilligquo-karaktär: möjlighet basis teckna tilläggsförsäkringaratt
efter vanliga försäkringsmässiga principer. Linje slutligen, förordade
i likhet med linje frivillighetsprincip i till2 ansåg linjemotsatsen men
2 det också skulle finnas möjlighet för arbetsmarknadensatt parter att
teckna kollektivavtal tilläggspensionen. linje stöddes för-Dennaom

folkpartiet och högerpartiet också Svenska arbetsgivare-utom av av
föreningen, ochSveriges hantverks- småindustriorganisation och

industritjänstemannaförbundet. AkademikernasSvenska organisation,
SACO, uppmanade sina medlemmar blankt. Motivet denröstaatt var
motvilja SACO-ledningen kände inför de alternativ föreladestre som

°medborgarna.
första engagerade sigFör gången partierna intensivt i folkom-en

röstningskampanj. Särskilt gällde detta linje starkt kom attsom
förknippas med socialdemokratin och den fackliga rörelsen. Resultatet

detta blev de röstandes partilojalitet tydligareatt satteav engagemang
spår tidigare varit fallet. Hela väljarnavad 85 valdeän procentsom av

bakom."denna stödja den linje det partiet stod degång Iatt som egna
båda föregående folkomröstningama saknas data partilojalitet,om men
rimligen befann sig denna vid dessa tillfällen väsentligt lägrepå en

partilojalitet tillfällennivå. överhuvudtaget tala vid dessaAtt om
framstår för övrigt meningslöst eftersom det oklart flerasom var var

partierna stod.egentligenav
starka från partiernas sida bidrog till kampan-Det engagemanget att

jen blev livfull. bland medborgarna:Intresset 69stort procentvar
sig ha lyssnat de avslutande radiodebattema och 81 procentuppger

väljarna lyssnade de sammanlagt nio speciellapå än ettav mer av
kampanjprogram föregick folkomröstningen. jämförelse kanSomsom

° Molin 1965:78.
l Särlvik 1959. Andelen väljare röstade på det partiets linjesom egna var
följande: skp 100 högern 93 socialdemokraterna 88procent, procent, procent,
bondeförbundet/centerpartiet 86 och folkpartiet 63 Tillprocent procent.

visso motiverade i samtliga de följt sitt partisyttermera stort sett av som
rekommendation sitt röstningsbeteende med de tillhörde organisationatt en

uppfattning i frågan skiljde sig från det parti sympatiserade med. Sevars man
Wallin 1966:342.
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lyssnade på sådant i67 ännämnas, procent ettatt mer program sam-
riksdagsval. undersökning folk-1957 årsband med 1956 års En av

infonnationsnivån påtagligtvisar den allmännaomröstning stegatt
bidrog inte bara de talrika radioprogram-kampanjen. Till dettaunder
propagandabroschyrer deupplysnings- ochde utgavssom avmen;

ökade kunskaper blandkampanjorganisationema resulterade iolika
väljama.

folkomröstning blevValdeltagandet i års 72,4 Det1957 procent.
dittills, Valdeltagandet dettanoteringenden högsta trotsvarmenvar

föregåendenoterades i samband med detklart under den nivå som
det ordinarie andrakammarvaletefterföljande riksdagsvalet. Isåväl som

röstade och i detväljarna1956 det 79,8 extraprocent somvar av
andrakammarvalet två år det 77,8 procent.senare var

anti-folkomröstning kan betraktasResultatet års1957 som enav
fanns alltså möjlighet blank-alternativklimax. Förutom atttre avge en

de altema-möjlighet utnyttjade.3,9 Ingetröst, treprocent avsomen
linjeLinje fick flest 45,8 2fick majoritet. 1tiven röster, procent,egen

såledeslinje erhöllfick och 3 35,3 Läget15 procent.procent var
Å frivillighets-de båda linjer byggde påoklart. sidan hade somena

majoritet dettaerhållitprincipen tillsammans rösterna; argumenten av
obligatoriskaföreträdarna för linjehävdades med emfas Denav

linjeflest vilket förerhöll andra sidanlinjen å röster, representantema
stodhänvisade till det partiFöreträdare för linje 2påpekade.1 att som

idet partilinje, bondeförbundet/centerpartiet,bakom denna var som
allra bäst. Samtligaföregående riksdagsval lyckatsförhållande till tre

i eller avseende.linjer tillskrev sig med andra ord ett annatsegern
frångå sin tidigareefter folkomröstningenFolkpartiet valde att

partier bordemed hänvisning till samtligaintagna ståndpunkt att nu
folkomröstningsresultatet. kom-bundna det samlade Enkänna sig av

förordades därför.tillgodosåg alla partiers intressenpromiss som
förutsättningsig obligorisk modell underFolkpartiet kunde tänka atten

möjligheter för enskildagjordes dispositiv, dvs. innehölllagstiftningen
Folkpartiet alltså partierna i detställa utanför ansågsig attatt systemet.

till alla de olikauppkommit skyldiga hänsynläge att tasom var
inte bara till denkommit fram i folkomröstningen ochopinioner som

linjen.fanns bakom den eller andraopinion enasom

12 1956:35, 66; Särlvik 1959270, 108.SOU s.
13 få.Särlvik 1959284
4 1965:90.Molin
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Diskussion5.4.1

bidragit tilltrafikomröstningen hadeförbudsomröstningen ellerVarken
föremål föravföra den frågaslutgiltigtdefinitivt ochatt varsom

frågandagordningen. heller iden politiska Intefolkomröstning från om
förvisso till denOmröstningen bidrogskedde detta.tjänstepensionen att

överlevaregeringskoalitionen kundesplittradei pensionsfrågan ytter-
dock efter folkomröstningenupplöstesligare halvår. Koalitionenett

socialdemokratiska minori-möjligt för denblev detoch i det läget nya
koalitionsregeringen, framläggaefterträddetetsregeringen, attsom

propositionen avslagits,efterärendet och sedermera,proposition i att
det stöd dengivetvis inte kunnat skehadeutlysa nyval. Detta utan som

folkomröstningen. fråganerhållit i Mensocialdemokratiska linjen
flerafortsatte i årfolkomröstningen och debattenavgjordes inte av

haförvirring kansin mening.väljarna fått Denefter sägassägaatt som
konkurrerandemed den uppdelning påsammanhängdeuppkommit tre

bäddade föruppsplittringförelagts väljarna,alternativ somensom
tolkningshänseende.oklarhet i

Kärnkraftsomröstningen 19805.5

denenergipolitiken högst1970-talet hamnademittenI uppav
eller intekämkraftenspolitiska dagordningen. Frågan varavaraom

partier hade visser-delar. Samtligai jämnstorasplittrade nationen två
Sverigeochriksdagsbesluten 1970 1971ligen sig bakomställt attom

skulle byggas. 1975kämkrañ reaktorer Näroch 11skulle på attsatsa
emellertid enighetenfattades riksdagenbeslutårs energipolitiska varav
och moderaternasocialdemokraternatvå partierborta. Medan --

tredjereaktorer, ochtill sammanlagt 13förordade utbyggnad etten
vid det beslut reaktorerville fast 11parti, folkpartiet, stå somom

kommunis-centerpartiet och vänsterpartietsigfattats 1971, motsatte
kärnkraf-ville i stället avvecklabåda partierutbyggnad. Dessaterna en

möjligt.detsåten, snart var
inte detkärnkraftsfrågan följdeställningstaganden iPartiemas

det borger-Såväl det socialistiskablockpolitiskavanliga mönstret. som
framförallt för de borgerligadetliga blocket splittrades. Men var

ivalet 1976,kärnkraften blev svår Ipartierna stötesten. somensom

s Ruin 1996:182.
S Lewin 0992:313 ff..1979:14-20;Vedung
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utsträckning kom fokuseras kring kämkraftens framtid,stor att cemen-
terades splittringen och i de efterföljande regeringsförhandlingama
misslyckades de borgerliga partierna med undanröja dissonan-tre att

Två år i oktober sprack1978, regeringen på kämkrafts-sen. senare,
frågan.

Den kompromiss ingicks i samband med regeringsbildningensom
1976 innebar bland rådgivande folkomröstning anvisadesannat att en

möjlig i händelse opinionen fortfarande förblevutväg attsom en av
splittrad; denna handlingsmöjlighet inskrevs i regeringsförklaringen.
När regeringen föll yrkade därför centerpartiet på folkomröstningen
med hänvisning till den formulering återfanns i regeringsdeklara-som

Äventionen. det andra kärnkraftskritiska partiet, vänsterpartiet kom-
Övrigamunisterna, yrkade på folkomröstning. partier sigmotsatteen

dock sådan.en
riksdagen fannsI således klar övervikt kämkraftsavveck-moten en

ling. Folkpartiregeringen, efterträdde den borgerliga treparti-som
regeringen, tillkom med indirekt stöd socialdemokraterna just för attav
lägga fram energipolitisk proposition i överensstämmelse meden
majoritetens önskemål. centerpartiet ochMen vänsterpartiet kommunis-

utgjorde intensivt engagerad minoritet inte bereddterna atten som var
sträcka för FolkkampanjenInom atomkraft inleddesmotvapen. ramen

namninsamling till förmån för folkomröstning.en en
Reaktorolyckan i Harrisburg i upphov1979 till stormars gav

uppmärksamhet i massmedierna och socialdemokraterna accepterade i
det läget folkomröstning. Med denna omsvängning fanns majoriteten
för folkomröstning och såväl folkpartiet moderaterna de bådasom -
partier principiellt de starkaste förespråkarna för folkomröst-som var
ningar följde socialdemokraternas exempel. Omröstningen skulle-
dock ske först efter riksdagsval,1979 års bestämdes det. kärn-De tre
kraftsvänliga partierna ville inte valrörelsen såsom fallet varitatt -

skulle domineras1976 kämkraftsfrågan. social-Särskiltav-
demokraterna betraktade sådan upprepning oönskad. Inomen som
partiet fanns utbredd föreställning valnederlag1976 årsatten om

valdebatten.hängt med kämkraftsfrågans centrala roll isamman
Folkomröstningen ägde den 23 Precis i1980. ATP-rum mars som

omröstningen 23 år tidigare fanns olika linjer välja mellan. Linjetre att
stöddes moderaterna1 och olika näringslivsorganisationer ochav

innebar kärnkraften skulle avvecklas i den takt möjlig medatt som var

7 Holmberg, Westerståhl Branzén 1977; Petersson 1979.
8 Holmberg Asp 1984:12.
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elektrisk kraft ochframtida behov upprätt-till blandhänsyn annat av
formulering åter-identiskvälfärd.och Ensysselsättninghållande av

socialdemokraterna,vilkenbakomför linjevalsedelnfanns
linje hadestod. 2organisationer Menfackligaantalfolkpartiet och ett

fram-utfastelser gjordesdär blandbaksidestext, attockså annat omen
kommun.ochbetydelse skulleenergianläggningartida ägas statavav

utbyggnadför fortsattutlovadeslutligen, ytter-Linje ett stopp av
kämkraftsreaktorerdesnabbavvecklingkärnkraftverk ochligare av

avvecklade.skulle alla dessatio årdrift; inomi varasom var
inställda påsålundaförklarade sigalternativSamtliga tre envara

förordadedentaktenskiljde demVadavveckling. av-varsom
bådadock depraktiken komsådan. Iinriktningenintevecklingen, som

uppfattasavvecklingstaktlångsammareförespråkadelinjer attensom
medan linjelinjegällde detta 1kärnkraft särskiltanhängare avsom --
kämkrafts-renodlat och konsekventuppfattadesdäremot3 ettsom

fram-olika linjernahur deundersökningaltemativ.negativt En av
och delinjestod mellan 3entydigtkampenvisarställdes i medierna att

ja-sida ochord mellanmed andrastodStridenlinjerna.två andra enen
nej-sida.

avvecklingsaltemativ börframståsöktelinjernaallaAtt sessom
nackdel förtillinträffatopinionsförändringdenbakgrundmot somav

1978På höstenHarrisburgolyckan.efterkämkraftsförespråkama var
opinionsundersökningarolikakämkraftsmotståndare enligtandelen nere

tioungefärtillbakagång påhandladedetunder 40 procent; om en
in-Harrisburgolyckan iEfter1976.sedan valetprocentenheter att

och dennatill 50andelemellertid dennaträffat nästan procentsteg
underkärnkraftsavvecklingföropinionsstödetpennanentadesnivå en

månadema. på-opinionsförändringefterföljande Dennade närmast
förordadelinjefolkomröstningen. Ingenförförutsättningarnaverkade

kämkraften.utbyggnadytterligare av
Även kampanj-till de olikastatliga medelanslogsdenna gång

folkomröstningartill tidigarebildades. Iorganisationer motsatssom
okontroversiellt.opinionsbildningfinansieradedetta att statenvar --

1960-taletsedan mittenmed detsammanhängde dettaRimligen att av
kämkrafts-fördet vid tidenpartierna ochstöd tillfunnits offentligt att

statligt stödanslåpraxisvedertagenframstodomröstningen attsom en
anslagdessatalade längreändamål.opinionsbildande Ingentill om

samstämmig-demokrati; tycktesväsensfrämmande för tvärtomensom

19 1984:254.Holmberg Asp
2° f..1984:528Holmberg Asp
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het råda offentlig finansiering till föratt kampanjensom en var gagn
upplysningsmässiga kvalitet och därmed för demokratin.även

En skillnad jämfört med den föregående folkomröst-närmastannan
ningen det denna gång rådde enighet huratt de olika altema-var om
tiven skulle formuleras. Denna nåddes efter förhandlingarsamsyn
mellan partierna. Enighet hade också uppnåtts resultatet folk-iattom
omröstningen skulle uppfattas bindande; samtliga partier förklara-som
de sig beredda följa folkets utslag. Föreställningenatt moraliskom en
förpliktelse följa folkets uppfattning folkpartietatt fram-utansom-
gång lanserade i ATP-omröstningens efterspel hade sålunda denna-
gång vunnit i samtliga läger.acceptans

Det kan emellertid ifrågasättas i vad mån detta rimligt löfte.ettvar
formuleringarDe återfanns röstsedlama för linje och1 linje 2som

kännetecknades knappast särskilt långtgående precision; detav en
sades endast avvecklingen skulle ske i den taktatt möjlig medsom var
hänsyn till framtida elbehov och upprätthållande välfärd och syssel-av
sättning. Denna svepande formulering, försedd med svårtolkatett
villkor, möjliggjorde betydande handlingsfrihet för de styrande såen -
länge inte avvecklingsaltemativet, linje samlade majoritet.en

detta kapitelI behandlas de fem folkomröstningar hittills har ägtsom
i svensk politik. Erfarenheterna blandade. Vid vissa dessaärrum av

folkomröstningar har positiva effekter kunnat konstateras på medbor-
gamivå: ökat och bättre kunskaper. Vid samtliga omröst-engagemang
ningar har de partier och intressen befunnit sig i parlamentarisktsom
underläge verkat aktivt för folkomröstning skulle komma tillatt en
stånd. Vid samtliga tillfällen detta skett har majoritetssidan gåttsom
kravet på folkomröstning till inte minst instrumentellamötes, skäl.av
Enskilda partier eller koalitioner har varit splittrade och folkomröst-en
ning har det skälet Frågor varit försvårasetts utväg.av som en som
vissa partierna hantera har delvis och kunnat avförasatt temporärtav
från den politiska dagordningen. Huruvida legitimiteten i de fattade
besluten blivit högre beslutsprocess folkomröstningän utanom en
kommit till användning emellertid svårbedömt.är

hellerInte i 1980 års folkomröstning lyckades någon de treav
linjerna samla majoritet. Linje 2 erhöll 39,1 de avgivnaprocenten av

linje fick3 38,7 ochrösterna, linje 1 samlade 18,9 3,3procent procent.
röstade blankt. Valdeltagandet det högstaprocent hittills ivar en

svensk folkomröstning 75,6 det handlade dettaprocent trotsmen- -
nivå klart under den normala för riksdagsval; i valet 1979om en

deltog 90,7 de röstberättigade.procent av
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Diskussion5.5.1

planallmäntriksdagenförsvårigheter ettuppstod inga attDet mer
före-linjerbådadeeftersom1980folkomröstningsresultatettolka som

klarsamladetillsammansavvecklingstaktlångsammarespråkade enen
trepartiregeringenborgerligaprocent. Den58väljarnamajoritet av

följde dehuvudsakipropositionframlade gemensammasomen
linjeoch 2.för linje 1valsedalamaåterfunnits påformuleringar som

tidsbindningstarkarenågotfölja denemellertidvaldeRiksdagen att
parti-föreslagit isocialdemokraternaavvecklingengälldevad ensom

sinfrånträdavaldefolkpartietcenterpartietsåväl attmotion; egensom
motionendet isig tillanslutaställetiförregeringsproposition att

Riksdagenkärnkraften.förbortreframförda kravet parentesom en
skullekärnkraftendådet år2010sålundabeslöt varaatt somange

avvecklad.
kampanjeffektergäller dedetförtjänar näraspekter nämnasTvå att

detförstatill.upphov Den är attfolkomröstningårs1980 gavsom
resulteradegångdennasidapartiernasfrån ävenstarka engagemanget

framgångsrikfullt såoch intemobiliseringframgångsriki somomen
väljar-det 68gångfolkomröstning: denna procentföregåendei avvar

det partiAnvändsrekommendation.partissittföljde somna som
ägdefolkomröstningendåtidpunktvid denstöddeväljarna somrum

i detröstningföri ställetpartilojalitetenbedömaförutgångspunkt att
högrenågotpartilojalitetenfögavalet blirföregående oväntatnärmast

folkom-i dennapåtagligmindrepartilojalitetenAttprocent.74 var
kämkraftsfrågan iiåsiktsbildningen motsatsförklarasröstning attav -

vänster-högerupp-traditionelladengickATP-frågantill tvärs mot-
partiernaolikamellan deVariationemapolitik.svenskidelningen var

påvali 1979 års röstatde väljareAvmycketdessutom stora. som
förlinjeröstade på center-33det endastfolkpartiet procent somvar

procent."siffra 85motsvarandepartiet var
medborgarvitaliseringsdetgälleraspektenandra argumentDen om

till ATP-omröst-ofta betonar. Ifolkomröstningsanhängare motsatssom
kampanjperioden.undersakfråganförintressetinteökadeningen

själv-denminskade dessutomintresseradeallradefrånBortsett mest
Forskarei sakfrågan.förmåganuppskattade argumenteraatt som

trötthetensfolkomröstningskampanj italarkampanjenstuderat om en

kommunisterna 81vänsterpartietföljande:2 siffrornapartierövrigaFör var
Seoch kds 64moderaterna procent.socialdemokraterna 71 procent,procent,

1984:382.AspHolmberg
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tecken"och frustrationens Väljarna upplevde kämkraftsfrågan som
tekniskt svår. Ett uttryck för detta endast 40 deatt procentvar av
röstberättigade ansåg det bra folkomröstningatt ägde iattvar en rum
denna fråga. flestaDe ansåg det lämpligt regering och riksdagattmer
fattade beslut i frågan. Som visas i arbetats framexpertuppsatsen som
inom för denna utredning det flerär senhöstenavsevärtramen som
1996 vill ha folkomröstning procent.23i kämkraftsfrågan 58en
Frågans tekniska karaktär torde således, jämte det förhållandet olikaatt

tillhandahöll diametralt olikaexperter verklighetsbeskrivningar, ha
bidragit till de positiva effekter för medborgarvitaliseringatt som
folkomröstningar ofta upphov till inte uppkom under 1980 årsger
folkomröstningskampanj.

När enskilda folkomröstningar skall bedömas med utgångspunkt
från demokratimässiga kriterier det två sådanaär framstårsom som
särskilt betydelsefulla. Det medborgarnaär verkligenatt attena anser

folkomröstning önskvärd. Det ansåg inteär de flesta 1980. Deten
andra kriteriet omröstningen sådan,är denatt välnär ägersom rum,
skall framstå meningsfull för dem deltar i den. För attsom som en
folkomröstning skall framstå meningsfull krävs naturligtvis deattsom
olika alternativ de röstberättigade har ställning till möjligaatt ta ärsom

förstå. kämkraftsomröstningenI det emellertidatt endast 36var pro-
de röstberättigade tillfredscent med omröstnings-av som var

altemativen. Totalt det endast 15 förklarade sigsett procentvar som
nöjda med utformningen alternativen och dessutom ansåg detattav var

rum."bra folkomröstningen ägdeatt
viktigEn skillnad jämfört med 1957 års folkomröstning attvar

samtliga partier, innan folkomröstningen kärnkraften hadeännu ägtom
förklarade sig inställda på följa väljarnas rekommendation.attrum,

Härigenom skickades signal det i praktiken frågaatten om var om en
beslutande folkomröstning; väljarnas råd skulle allvar. Dettas var
första gången sådan kollektiv självbindning från partierna sidaen
gjordes inför folkomröstning. Huruvida det föresvävade någonen av
aktörerna konsekvenserna denna självbindning kundeatt bli prejudi-av
cerande inför framtida folkomröstningar dock oklart.är

Självbindningen skall samtidigt bakgrund de löst formu-motses av
lerade återfanns på kämkraftsanhängamastexter röstsedlar. Detsom
fanns betydande handlingsfrihet för de politiska aktörerna efterävenen

22Holmberg Asp 1984:526.
23Holmberg 1997.
24Holmberg Asp 1984:541.
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linjedäremotblev. Omdennautfalletsåfolkomröstningen, nuavsom
medvaritskulle lägetsigbakom annatmajoritet ettsamlat3 enen
rekom-tio år.inom Dennaavvecklingfolketfrånrekommendation om

självbindningen,denbakgrundhade,mendation mot gemensammaav
deåtgärderkonkretavidta äntillregeringochriksdagtvingat att mer

vidtas.kom attsom nu

1994EU-omröstningen5.6

denägdepolitiksvenskifolkomröstningenochfemteDen rumsenaste
väljarnaunderställdesdenna gångfråga1994. Dennovember13 som

för-iuppnåttregeringensvenskadenresultathuruvida det somvar
Även vidkundeUnionenEuropeiska accepteras.med denhandlingarna

folkomröstningrådgivandedethandladetillfälledetta menenom
precishaderiksdagenrepresenterade ipartierdesamtliga varsomav -

bereddasigförklarat accepteraomröstning att1980 årsinförsom -
mellanväljaalternativtvåförelågendast attDå detutslag.väljarnas -

svensktdärmedochförhandlingsresultatet etttillnejeller ettett
praktikenifolkomröstningen attkomunionenimedlemskap upp--

beslutande.fattas som
förstadetförhållanden. FörtvåaningdockgrumladesBilden aven

förhandlingsresultatet.formellt självafolkomröstningenalltsågällde
sökteja-sidannej-sidanförföreträdare atttolkadesDetta somav

frånerfarenheternatillhänvisadenederlag. Mansiggardera ettmot
Maastricht-avtaletnej tillväljarnadanskade röstatefterDanmark; att

natio-efterochavtaletregeringendanskadenomförhandlade1992 en
tillställningmöjlighet1993väljarna att tafickkompromissnell en ny

resultat.önskatstyrandedeförmedavtalet och ettnu
slutetnej-företrädare iledandeintroduceradeandradet avFör

2-modell;linjekallas förkomja-sidanvad attkampanjen enavsom
iformuleradesja-linjemodifieradedenpåanspelade här somman

menade dessaoåterkallerligt,till EUEttkämkraftomröstningen. var
föremål förframtid bliokändikundenejnej-företrädare, ett enmen

tveksam-kändede väljareönskade. Förfolket såomprövning somom
detsadesmångaopinionsundersökningamaenligtdehet och var -- Argumentationennej.klokare röstabakgrunden attdenmot vara

skullefolkomröstningennej ija-sidan. Ettpåirritationstarkväckte
utanför EU.sigställdedefinitivtSverigemenadeinnebära, attman,

25 kapitel 7.Se
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Någon möjlighet förändra detta faktum ansågsatt inte finnas.
Bakgrunden till folkomröstningen EU-medlemskap skiljde sig iom

några avseenden från tidigare folkomröstningar. Några svårigheter att
samla betryggande parlamentarisk majoritet för EU-medlemskapen ett
förelåg inte. Samtliga partier vänsterpartiet och miljöpartietutom
förordade medlemskap. Att dessa bådaett partier, följaktligensom var
potentiella förlorare, på tidigt stadium förordade folkomröstningett är
i överensstämmelse med de teorier finns partiers förhållnings-som om

till folkomröstningar:sätt det maktisolerade partierär är mestsom
Ävenbenägna kräva folkomröstningar. deatt partier representera-som

de majoritetssidan kom dock på tidigt stadium förorda folk-ett att en
omröstning bland med hänvisning till denna frågaannat att ett
fundamentalt berörde grundvalama försätt det svenska styrelseskicket.
Ett beslut inträde i unionen krävde det skälet medborgerligom av en
förankring på starkare vad det representativaett sätt än för-systemet
mådde åstadkomma, menade Annars fanns risk för med-attman.
borgarna inte upplevde sig tillräckligt delaktiga i beslutet och därmed
fanns också överhängande risk för bristande legitimitet.en

Vad särskilt motiverade folkomröstning EU-medlem-som en om
skap det behovet medborgerlig förankring.stora ansökanNärvar av

medlemskap inlämnades på försommaren 1991 skedde förvisso detom
i för medlemskapsanhängama positivtett opinionsläge. Men förank-en
ring i form rådgivande i praktiken beslutande folkomröstningav en
bedömdes ändå angelägen. förDet medlemskapsanhängamasom

opinionsläget torde ha underlättat detta ställningstagande:gynnsamma
det föreföll sannolikt majoritet väljarna skulle ställaatt sigen av
bakom förslaget medlemskap.om

Detta skedde också. Ja-sidan segrade i folkomröstningen, änom
med knapp marginal. 52,3 de röstande ställde sig bakomprocent ettav
svenskt medlemskap, 46,8 sig sådant och 0,9procent motsatte ett

röstade blankt. Valdeltagandet nådde rekordnivåprocent för svenskaen
folkomröstningar: 83,3 Skillnaden mellan ja- och nejsidanprocent. var
alltså 5,5 procentenheter. I absoluta tal handlade det marginalom en

knappt 300 000 röster.

5.6.1 Diskussion

Som konsekvens EU-omröstningen ägde vissa förskjutningaren av rum
mellan partierna i opinionsmässigt hänseende. Socialdemokraterna
förlorade anhängare, medan moderaterna och framförallt vänsterpartiet
och miljöpartiet lockade till sig Dessa opinionsförskjutningarnya.
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avtecknade sig på dramatiskt i valet till Europaparlamentet isättett
september Partistrukturen förblev1995. dock intakt; några partiernya
bildades inte konsekvens omröstningen. etableradeDesom en av
partierna lyckades dessutom förhållandevis väl med mobilisera sinaatt
väljare i folkomröstningskampanjen. Totalt 67 väljarnaprocent av
röstade på det deras partier rekommenderade. betydandeEnsätt som
mobilisering skedde under själva kampanjen. EU-omröstningen blev
därmed i mindre utsträckning de båda föregående folkom-än närmast
röstningama partival, fortfarande det klar majoritet,ett men var en
drygt två- tredjedelar, röstade i enlighet med sitt partis preferens.som

ljusetI den sjunkande partiidentifikationen det betraktaär attav som
hög andel. Variationema mellan partierna emellertid stora.en var

Endast 44 centerpartiets väljare röstade på ja-altemativet,procent av
vilket kan jämföras med nio tio vänsterväljare lojala sittatt motav var
parti. lika hög andel lojala väljare återfanns hosEn moderaternanästan

miljöpartiet.och
Partisystemet försvagades alltså inte följd folkom-som en av

röstningen. heller ökade misstronInte politikerna. Tvärtommot
minskade denna under själva kampanjen. Sammanlagt 42 procent av
väljarna sig efter EU-omröstningen ha förtroende för politiker-uppgav

vilket ökning med procentenheter jämfört med tidpunkten3na, var en
något.före kampanjen. blandEndast nej-röstama ökade misstron

förtroendeminskningDenna marginell skall dockytterstsom var- -
bakgrund bara fjärde nej-röstare upplevde folkom-mot attses av var

rättvis.röstningskampanjen som
Inställningen till folkomröstningsinstitutet blev positiv blandmer

kampanjen.medborgarna efter Efter folkomröstning1980 års ansåg
endast väljarna det bra med folkomröstning den40 iprocent attav var
då aktuella frågan; det ställde sig positiva till1994 75 procentvar som

omröstning. allmänna inställningen till folkomröstningar tycksDenen
också ha Efterblivit positiv. kämkraftsomröstningen instämde 23mer

väljarna i påståendet det angeläget med fler folkom-procent attav var
röstningar i framtiden; efter EU-omröstningen motsvarande andelvar

procent.30 undersökning genomförts inom för dennaI en som ramen

26Holmberg 1996:228.
27Esaiasson 1996b:57.
23Esaiasson l996b:53.
29Gilljam Holmberg 1996:284.
30Gilljam 19963221.
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positiva inställningen till folkomröstningarutredning framgår denatt
efter folkomröst-ytterligare sedan hösten 1995. Två åraccentuerats

iEU-medlemskapet, senhösten 1996, instämmerningen 48 procentom
framtiden.folkomröstningar idet borde hållas fleratt

folkomröstningen centrum-periferimönsterkänt innanDet att ettvar
Systematiska skillnader tycktes föreligga medfanns i opinionen. av-

stad/landsbygd, yrkestillhörighet, utbild-regional hemvist,seende
ålder. skillnader bedömdesinkomst, kön och Dessaningsnivå, utgöra

legitimitetsmässig synvinkel. Efter jämnt folkomröst-problem ettett ur
uppslutningsvårigheter skapaningsresultat kan det uppkomma att

andratydligt avgränsade stårkring majoritetens beslut motgrupperom
delvis besannas. SkillnadernaFarhågoma korn också attgrupper.

påfallande de högreyrkesgrupper 76mellan olika stor: procent avvar
arbetarekategorin övrigabara itjänstemännen 37 procentmen

EU-medlemskap. framträdertill svenskt Sammaröstade mönsterett
med andra länder.utbildningsnivå och kontakter 64ifråga procentom

jäm-universitetsutbildning röstade ja, vilket kanhögutbildadedeav
ellerlågutbildade enbart grundskoladeföras med 43 procent av

under degjort flera utlandsbesökdemfolkskola. 77 procent somav
fåhadebland demröstade ja, endast 44åren procentmotsenaste som

utlandsbesök bakom sig på år.senare
och i på EU-skillnad mellan kvinnorfannsDet män synenen

röstade röstadeMedan helamedlemskapet. 59 männenprocent enav
dock intenej. Kvinnornamajoritet kvinnorna, 52 procent, varav

påtagligtoch inte hellerintresserademindre än männennämnvärt
hänseendeni dessaSkillnaderna mellan könenmindre kunniga. var

politiskafallet inormalt brukarbetydligt mindre vadän är varasom
frågor.

Även tillAndelen röstadeålder förelåg skillnader.ifråga somom
frånstigande ålder:ökar successivt medEU-medlemskapsvensktett

bland väljareväljarna tillbland de 6142 överprocentyngstaprocent
år.61

vägande.geografiska faktorersig ocksåSlutligen visade tungtvara
för ja-ja, i Sverige stödetröstadesödra Sverige 65I procent norra var

städerna röstade ja,starkt procent. 60sidan häften så 35 I procent
procent.landsbygden 43

3 Holmberg 1997.
32 ff..Oskarson 1996:211
33 1996:b:173.Gilljam
34Gilljam 1996b:205.
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fanns således tydligtDet centrum-periferimönster i så måttoett som
väljare vilka i olika avseenden befann sig i samhällets icentrum, stor
utsträckning röstade till EU, medan många väljare i samhällets
periferi röstade nej. sociala ochDenna geografiska klyvning proble-är
matisk legitimitetssynpunkt.ur

Nej-röstamas kritiska inställning till kampanjens genomförande
problem legitimitetssynpunkt. fyraTre väljareutgör ett annat ur av

nej-sidan ansåg inte kampanjen varit rättvis. kritik, rikta-Denatt som
des från nej-företrädare såväl den adminstrativa hanteringenmot av
folkomröstningen resursfördelningen och motståndarsidanssom ageran-
de under kampanjen, tycks sålunda ha haft stöd hos de väljare som

EU-medlemsskapet.röstade nej till
betydelseñillt avseende dockI 1994 års folkomröstningett var

lyckad: medborgarnas kunskaper och för den sakfrågaom engagemang
kampanjen.folkomröstningen gällde ökade under Förtroendet försom

politikerna förbättrades liksom det politiska självförtroendet. Vid en
jämförelse med kämkraftsomröstningen de demokratimässigavar
konsekvenserna EU-omröstningen positiva.av

Avslutande diskussion5.7

Vilken blir den samlade bilden de fem folkomröstningar ägtav som
i Sverige har folkomröstningsinstitutetHur i sin praktiskarum

tillämpning fungerat komplement till den representativa ochettsom
parlamentariska demokratin skett härvidlag skallDet som samman-
fattas utifrån några i litteraturen vanliga skäl för anordna folk-att en
omröstning. skälDessa är:

folkomröstning kan deEn potentiella förlorarna, dvs. minorite-ge
sista chans undvika nederlag.ten, att etten

folkomröstningEn kan innebära möjlighet medla i politisktatten
svårhanterade konflikter. kan handla intern splittring inomDet om

parti eller inom regeringskoalition.ett en

folkomröstningEn kan också bidra till politiskt obehagliga elleratt
i andra avseenden svårhanterade frågor avförs från politiskaden
dagordningen.

35Esaiasson 1996b:44.
36Flodin 1997.
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medborgarvitalisering i formupphov tillfolkomröstning kanEn ge
kunskaper ochbättre engagemangav

legitimi-besluten får ökadupphov tillfolkomröstning kanEn attge
tet."

med i bilden i samtligatydligt funnitsförsta motivet har påDet sättett
ellertrafikomröstning. partierårs Defolkomröstningar 1955utom

minoritetspositionparlamentariskbefunnit sig igrupperingar ensom
samtligakravet folkomröstning.med emfas drivit Ihar sålunda

riksdagen, iframträdande varitvidaredessa fall har attargumentett
representativ för folket.varit åsiktsmässigt Deden aktuella frågan, inte

sina förhopp-alltså i dessa situationerpotentiella förlorarna, sattsom
opinionsunder-genomgående kunnat hänvisa tillharningar till folket,

emel-samtliga fall harstöd för deras Isökningar givit argument.som
liditsäkerhet hadedvs. de medpotentiella förlorarelertid dessa som-

också förloratavgjorts riksdagenaktuella frågannederlag den avom -
vinna.förhoppningardede folkomröstningar närt attomsom

tillfällenvid dessa fyragenomgående ärEtt använtsargument som
harolämplig folkomrösta Densakfrågan varitden aktuella attatt om.

framförallt fallet käm-teknisk; såalltförsålunda beskrivits varsom
dock aldrigförbudsomröstningen har det1922kraftsfrågan. Förutom

parlamentariska majoriteten motiveratför deninträffat företrädareatt
knutna till institutetprincipiellafolkomröstningsmotstånd isitt termer,

behäftatförefallerfolkomröstningarsigsådant. Att motsätta varasom
ombudensde valdalåta folket direkt,risker; intemed politiska utanatt

frågor kan framståcentrala politiskaställning iförmedling, få ta som
folkomröstningkravstarkaodemokratiskt förhållningssätt. Närett

emot.framförs det ståsvårtär att
med varandranärbesläktadetredje motivetandra ochDet ärsom-

de svenska folkom-vanligt förekommande isighar också visat vara-
sålunda funnitsfem omröstningar har detsamtligaröstningama. I

och/ellerPartierha folkomröstning.instrumentella skälstarka att
skälet framståttsplittrade och det har detkoalitioner har varit somav

de tvåfrågan till folket. Vidhänskjuta den aktuellalämpligt senasteatt
detåtminstone frånhar det dessutom,folkomröstningama största

fråganhålla den aktuellaangelägetpartiets horisont, framstått attsom
förloradevaldebatten. Socialdemokraternafrån den vanligaborta

37 1982:237-259.hämtade från Bjørklundförsta motivenDe ärtre
33Jfr 199413.Butler Rarmey
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kämkraftsfråganfgregeringsmakten mycket1976 på grund någonav
upprepning den valrörelsen ville partiet inte med i års1979av vara om
riksdagsval. Harrisburgolyckan inträffadeNär på våren 1979 såg
partiledningen folkomröstning efter riksdagsvalet möjligheten som en

på det det tredje motivet förutsätter avföra denna kontro-sättatt - -
versiella fråga från valdebatten. liknande kanEtt småningommönster
också folkomröstningurskiljas i 1994 års den partisplittring iäven om
EU-frågan fanns inom socialdemokratin, och kdscenternsom ur-
sprungligen inte haft någon avgörande betydelse för själva beslutet att

folkomröstning.anordna en
folkomröstningsinstitutetDet svenska har således visat sig ettvara

smidigt instrument i lägen där de politiska partierna hamnat i svårlös-
liga situationer. På detta kan institutet ha fungeratsätt sägas ettsom
värdefullt komplement till den representativa demokratin: då det parla-
mentariska haft svårigheter hantera de frågor det härsystemet att som
varit fråga har den säkerhetsventil folkomröstningsinstitutetom som

kunnat utnyttjas. Möjligen har det parlamentariskautgör systemets
auktoritet försvagats i anslutning till några dessa folkomröstningar.av
1980 framstod det såunda uppenbart motiven bakomatt omröst-som
ningamas genomförande instrumentell karaktär parlamentariskvar av
beslutsoförmåga. samtidigt detMen svårt någonting detär att veta om
parlamentariska auktoritet möjligheten ordna folkom-systemets attom
röstning inte hade funnits. svenska partisystemetDet brukar i olika
sammanhang beskrivas i stabilitet, vilket i uppfattasregeltermer av

någonting positivt. folkomröstningsinstitutet vidAtt åtminstonesom
några de tillfällen bidragit till denna stabilititet erbjudaattav genom

säkerhetsventil vid politiska blockeringar torde ostridigt.en vara
vanligt för förordarEtt dem folkomröstningarargument är,som

såsom flera framhållits,gånger sådana bidrar till med-att att engagera
borgarna i centrala samhällsfrågor. Medborgama blir därmed mer
delaktiga kunniga.och delvis, baraDetta stämmerargument men
delvis, erfarenheterna femde svenska folkomröstningarnanär av
rekapituleras. samband med ATP-omröstningen skedde påtagligI en
engagemangshöjning under kampanjen. Valdebatten livfull. Envar
positiv effekt kampanjen förmärktes också i samband med EU-av
omröstningen. kämkraftsomröstningen mattadesI däremot intresset
under själva kampanjen. positiv effektNågon medborgarnas kun-på
skaper inte märkbar. något egendomliga förhållandeDetta tordevar

39Holmberg, Westerståhl Branzén 1977.
° Jfr Ruin 1997.
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sakfrågans tekniska delsdels sammanhänga med synnerligen natur,
olämpligväljare upplevde kåmkraftsfråganockså med mångaatt som

folkomröstaatt om.
folkomröstningar automatiskt skullegår således inteDet säga attatt

helleroch delaktighet i politiken.öka medborgarnas Inteengagemang
i det beslut fattas med hjälpdet självklart legitimitetenär att avsom

blir högre inte ordnatfolkomröstningar på självklart sätt änett om man
finnas påminnaför det första anledningfolkomröstning. kanDet att

och för landet viktiga beslutallra flesta dede storaatt somom av
demokrati fattats folkom-tid Sverige varitfattats under den utan atten

genomgåendehuruvida legitimiteten i dessa beslutröstningar hållits;
Vidare finnshållits knappast troligt.skulle varit sådana ärstörre om en

kapitel erinra de speciellaavslutning på dettaanledning att omsom
till fem folkomröstningar-uppkommit i anslutning deproblem attsom

avhållits.na
inslagfolkomröstningama har det sålunda funnitsfemVid samtliga

folkomröstningaroch/eller kritiker tillförlorande sidornade avsom av
förbudsomröstningen 1922tilltalande. Vidbeskrivits mindresom

dettasärskiljandet kvinnliga och manligahandlade det röster; attavom
denna första folkomröst-mörk skugga vårförfarande kastade överen

kritiktrafikomröstningen riktadesostridigt. Vid 1955ning torde vara
motståndarna till högertrafik ansågsskrämselpropagandadenmot som

omröstningsresultatetpropaganda bidrog tillvad dennabedriva; i mån
spelade in.osannolikt denförefaller inteinte klarlagt det attär men

vilken legiti-efterföljande riksdagsbeslutetFramförallt visade det svag
kämkrafts-ochATP-omröstningen 1957folkets hade. Vidmitet votum

väljar-föreladesdels linjerhandlade detomröstningen 1980 att treom
mycketmellan vissa alternativenskillnadernadels att varavna, om

tillsyftade såväl till fåalternativTillhandahållandetsmå. atttreav
kärnkraftsomröstningenkampanjeffekter iönskvärdastånd vissa

kärnkrafts-väljare försocialdemokratiskamobiliseraexempelvis att en
mode-socialdemokraterna ochsvårtvilket ansågsvänlig linje, omvara

framtidabädda förgemensamtskulle ha uppträtt ettattraterna som
Vidbeslutsfattarna.för de politiska EU-omröst-manöverutrymme

de fyraspeciella turordningkritik denningen riktades1994 mot som
Österrike, uppställde.Sverige ochFinland, Norgeansökarländema

riggad till ja-för nej-sidanföreträdareturordning ansågsDenna av
invändningar, fram-sådan ocksåKampanjensidans fördel. möttesom

ägdeoch den informationresursfördelningenförallt det gällernär som
förSekretariatetändamålet specialinrättadedet föri regi avrum
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Europainformation.
de fem folkomröstningama i kampanjmässig meningDen somav

trafikomröstning.klarat sig bäst års ljuset hur denna fråga1955 Iär av
folkomröstningen dock denna omröstning knappasthanterades efter är

förebildbetrakta varande i hur direktdemokrati kan ochsåsomatt en
frågabör förenas med parlamentarism. på vilket denna seder-Det sätt

riksdag och bidroghanterades regering också till eroderaattavmera
folkomröstningsinstitutet.förtroendet till
frågan naturligtvis hur allvarligt det finns anledningDen centrala är

på den kritik redovisas föreställa sig folkom-Attatt ovan.se som en
röstning inslag framstår manipulativa låter sighelt utan som som
knappast de kriterier, står till buds för bedömaAvgöras. attsom

inslag från de styrandes sida, torde framståeventuella sådana ett som
särskilt centralt: folkomröstning bindandesägsatt en som vara av

den fonnellt endast rådgivande, kännetecknasärnatur, oavsett om av
möjligt dentydlighet. måste alltså på samfällt tolkaDet sättatt ettvara

folkvilja till uttryck i folkomröstningsresultat. Tydlig-kommer ettsom
het inbegriper givetvis frågan antalet alternativ väljarnaom som er-
bjuds ställning till. kriterium har åsidosatts vid de bådaDettaatt ta
tillfällen förelagts väljama.röstsedlar endast två linjer,Atttre somsom

formulerade, framläggs garanti fördärtill tydligt dock ingenär är att
förlorandefolkomröstningen upplevs manipulerad deninte som av

majori-sidan. särskilt tydligt i EU-omröstningen. klarFörDetta var en
bland nej-röstama uppfattades kampanjen orättvis.71 procenttet som

Tilltron till de utfästelser de styrande gjort folkomröst-attomsom
för beslut riksdagenningsresultatet skulle bindande det avsåg attvara

alltfatta dessutom döma lägre bland nej-röstarna. Fleraattvar av
ledande företrädare för nej-sidan ifrågasatte ja-sidans avsikter iöppet

avseendet.det
bestämdhetsvårt i dagens läge med uttala sigDet är ettatt om av

huvudmotiven för genomförandet folkomröst-låg till grundsom av
uppfylldes. Avsikten folkomröstningenningen verkligen1994 attvar

skulle den legitimitet åt svenskt EU-medlemskap vanligtett ettge som
riksdagsbeslut förmåddeinte åstadkomma. Vad dock kan konstate-som

folkomröstningen i sig inte tillräcklig för undanröjaär att attras var
motståndet svenskt medlemskap.mot ett

4 Esaiasson 199621235 ff..
42Jfr 1966:325.Wallin
43Jfr Esaiasson 1996a.
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folkomröstningarErfarenheter6 av

erfarenheterna folkomröstningar i Sverige och isamladeDe av
mångfacetterade. Förutsättningarna skiljer sigandra länder är

bestämdaockså kraftigt mellan olika länder och några slutsatser
allmängiltighet kan inte dras. Emellertid finnsmed anspråk på

uppmärksamma. sådant gällervissa värda Ettmönster är attsom
den speciella legitimitet folkomröstningar visat sig kunna ge

politiska beslut. gäller den problemlösandeviktiga Ett annat
ofta spelat det gäller lösarollen folkomröstningar har när att

enskilda partiersparlamentariska knutar och underlättaupp
hantering frågor där dessa internt splittrade. potenti-Dessaärav

fördelar med folkomröstningar skall dock deella vägas mot
nackdelar också finns. Sålunda finns exempel påpotentiella som

folkomröstningar fått auktoritetsurgröpande kon-hur utfallet av
Partisystem har iblandför olika regimer ochsekvenser system.
demokratiska fördelardrabbats desintegration. Vad gällerav

ifråga medborgarvitalisering imed folkomröstningar, t.ex. om
erfarenheterna, alldelesolika avseenden, är utan enty-att vara

negativa. Deltagandet har generellt visat sigdiga, snarast vara
kunskapsuppbyggande effekterna folkomröst-lågt och de av

det ofta fram-ningar inte alltid så påtagliga i debattenär som
anhängare. Tendensen särskilthålls direktdemokratiska ärav

folkomröstningar vanligt före-tydlig i de där ärsystern
kommande.

Inledning6.1

detta skall erfarenheter folkomröstningar olika länderkapitel iI av
redovisas och analyseras. Utgångspunkten denär argumentsamman-
ställning redovisades i kapitel först avhandlas proargumentensom
och Tyngdpunkten i framställningen ligger,därefter kontraargumenten.
liksom i kapitel på länder i och särskilt då på Sverige ochEuropa

från länderde övriga nordiska länderna, erfarenheter andraävenmen
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kommer uppmärksammas.att
översiktsböcker folkomröstningar framhålls ofta det saknasI attom

för folkomröst-generella och allmängiltiga det på vilketmönster sätt
verkan Erfarenheternaningar fungerar och skiljer sig kraftigt

mellan olika länder och mellan olika historiska skeden. Variationema
inom och land. Förutsättningarna fram-därtillär även ettstora samma

begränsade det gäller fånga generellastår sålunda närytterst attsom
allmängiltiga drag för folkomröstningar. Vissa tendenser dockoch är

skönjbara det de här skall framhävas.och är som
fram-grundläggande iakttagelse sålunda den skillnadEn är som

träder mellan länder med folkinitiativ och övriga länder, där folkom-
med institutionellt länderröstning endast kan utlysas initiativ. deIett

förra kategorin i första hand Schweiz intar folk-ingår i densom - -
väsentligt plats det politiskaomröstningsinstitutet central imeren

jämfört övriga länder. får i olika avseenden åter-med Detsystemet
kulturenverkningar den politiskapå

Demokratins karaktär6.2

6.2.1 Proargument

principielltsådanahuvudargument för folkomröstningarEtt är att rent
kravet på folk-representativtbättre än motett systern svarar upp

beslutsfattare/mellanhänder,suveränitet. Folket får ju, utan agera
olika representativitetsproblemrådgivare. Någon diskussion somom

skall omvandlastill individuella preferenserkan uppstå i anslutning att
sofistikeradedefinitionsmässigt obehövlig.till kollektiva beslut är
framkommeroch för sig föras de beslutkan i att somomresonemang

avspegla folkmajoritetensvid folkomröstningar tenderar attsnarare
människor i vissa sammanhang såledesåsikter dess intressen ochän att

verkliga eller objektiva intresse.inte i stånd identifiera sittär att
mindre fruktbar; utgångspunktensådan diskussion sig härMen teren

ide ställningstaganden medborgarna intarbör rimligen att ensomvara
i folkomröstningar, faktiskt kandemokrati, i allmänna val såväl som

avspegla deras verkliga preferenser.anses
folksuveränitet blir särskilt väl tillgodosedd iPrincipen systemom

till folkinitiativ. sådantdär det föreligger möjlighet I ägerett system

l994; Uleri Gallagher 1996.Butler Ranney
2 Butler 1994:258 f..Ranney
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folket inte endast på antal frågor de styranderätt att ettreagera som
formulerar; finnsdet möjlighet påverka dagordningen.även atten
Folkets överhöghet således klart uttryckt i konstitutionellt hänseen-är
de.

Vad bör understrykas i detta sammanhang det handlarär attsom
principargument. folkomröstningarPoängen i sigärett att är ettom

uttryck för direkt, oförmedlad och dänned högre fonn demo-en av
krati den representativa.än

folkomröstningsanhängamasEtt framträdandeannat av mer argu-
folkomröstningar, fungera korrektiv tillärment att att ettgenom som

det representativa framtvingar lyhördhet hos de styrande.systemet,
Argumentet i till det föregående i principmotsats ärargumentetsom-
möjligt för empirisk prövning förutsätter givetvis deutsättaatt att-
styrande inte har fullständig kontroll hur folkomröstningar initie-över

dataMen några anledning till entydiga och bestämdaras. som ger
slutsatser i vad folkomröstningarmån bidrar till ökaatt representa-om
tiviteten hos fattade finnsbeslut inte. anledningEn till att argumentets
hållbarhet svårt det inte existerat politisktnågotär pröva är ännuatt att

direktdemokratidär tillämpats fullt Erfarenheterna frånsystem ut.
framförallt Schweiz det land kommer direktdemo-närmastsom en-
krati tyder dock på medborgarna påfallande ofta påröstar sättatt ett-

strider de styrandes önskemål.motsom
Vid första anblick på statistiken de schweiziska folkom-överen

alltsåröstningama det svårt finna det finns behovär änatt annat att ett
korrigeringsinstrument. Schweizama tenderar i betydandeett ut-av

sträckning avslå förslag kommer från deras valdaatt representan-som
folkomröstningarAv de sammanlagt 275 kommit till ståndter. som

folkinitiativ sedan 1848 det endast i fall174sätt än ärannat genom
förslagfolket har parlamentets Dock finns anledningaccepteratsom

bilden. allra flesta frågor underställs till börja medDeatt attnyansera
aldrig folket. mellan medborgarnaSamsynen och de styrande tycks, på
det hela degod enligt studier gjorts. Dennataget, vara som samsyn
tycks dessutom ha ökat tid. Efter 1960 har andelen institutionelltöver
initierade folkomröstningar avslagits endast utgjort fjärdedel,som en
vilket kan jämföras med drygt hälften går tillbaka till sekel-om man
skiftet

Den statistik här redovisas tillåter emellertid inte några bestäm-som

3 I denna siffra inräknas konstitutionella förslag och parlamentariska
kontrapropositioner.
4 Kobach ff..1994:108
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vikti-mellan viktiga och mindreden inte skiljerda slutsatser eftersom
där partiernafrågor politisk betydelse,Självfallet börfrågor. storavga

till sina väljare, tillmätasrekommendationertydliga störreenavger
styrandes lyhördhet påverkasundersöka hur devillvikt avom man

folkomröstningar.återkommandeofta
förfolkinitiativ i sig borgasjälva förekomstenJust ett enansesav

deväljare och valda. Genomåsiktsöverensstämmelse mellangod att
föremålblideras beslut riskerarfolkvalda attvet attrepresentantema

responsiv.benägenheten Detfolkinitiativ ökarfor är ettattett vara
samför-Schweiz starktpolitiska kulturen ifaktum denvälkänt äratt

roll ifolkomröstningsinstitutets preventivaståndsinriktad och samman-
tydligfinns alltsåframhållits central.ofta Dethanget har ensom

i sinfolkomröstningar och dennaundvika strävan sätter tursträvan att
det skäletinte minstlagstiftningsarbetet.sin prägel på Det är somav

blikommitorganisationsväsendet i olika avseendenkantonema och att
beslutsprocessen forkulturkonsensuellainvolverade i Denna sätter

schweizis-i detbeslutsfattandet samtliga nivåerprägel påövrigt sin
systemetka politiska

således förekomstenSchweiz visarexemplet tätaVad är att av
anpassnings-lyhördhet och högleda tilltycksfolkomröstningar
mycketdetsida. den meningenfolkvaldas Ibenägenhet från de är som

ochskalade tillämpas ifolkomröstningar,förtalar när storatt genom
därmedkorrektiv, ochfungerarfolkinitiativ,förekomsten ettsomav

folksuveränitetsprincipen.befrämjarpraktikenockså i

folkomröstningar på5 Trechsel 1997. Hypotesen1991:47;Stordrange att
utveck-konsensusstrategierfrarmnanatenderarhär beskrivsdet sätt attsom

1970.Neidhardlades av
med kom-illustreras detta° december, 1996Economisttidskriften 77:eI

caregelbundetinvånare. ordnas storrnötenmed 7000 HärKilchbergmunen
hand-medelstförsamlas vidröstberättigadesamtligaår där4 torget attper

häriochfinnsangelägenheter. Detkommunalaolikauppräckning rösta om - slutenmöjligheter begärakonsensuella draget-illustrationen detligger attav
aldrighardettanärvarande så begär,tredjedel deomröstning, menavom en

det kon-belyservilket ytterligarefinns möjlighet-inträffat. Vidarenågonsin
forslagnamnunderskrifter fåmed stöd 15sensuella ettatt nyenuppav- decenni-under detinte skettdetta haromröstning pålag till senastestonnötet;

från detåtgärderframställa kravenskildkanSlutligenet. personen
acceptabeltinte finner kravethändelse rådetoch for denstyrande rådets sida

nivå.federalpå såväl kantonalöverklagavederbörandehar rätt att somperson
Thetio år. Enligt Economisttillfälle under ärinträffat videndastharDetta ett

ipraktiserasmodellpolitiskaparadexempel på denKilchberg ett som
Schweiz.
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6.2.2 Kontraargument

Schweiz länder därpolitiska kultur utvecklats i och andraDen som
folkomröstningar vanligt förekommande har givit upphov tillär en
annorlunda på representationsrollen den finns i exempelvisänsyn som

förekommer sålunda politiker från fattaSverige. avstårDet att att
beslut olika avseenden uppfattas impopulära. Sådana beslutisom som

för avgörande. Ibland förekommerhänskjuts istället till folket t.o.m. att
folkvalda, folket i kommande folkomröstningde inställda på att en

fattar deändå kommer korrigera beslutet, beslutatt som annars om-
inte skulle knappast hade fattat.folkomröstning Manägaen rum -

folket, skall detkalkylerar alltså med rättarta yttersta ansvaret,att som
beslut fattats.till de mindre väl genomtänkta som

handlande förekommer emellanåt i Schweiz och desådantEtt
folkinitiativ och obligatoriska folkomröst-amerikanska delstater där

ningar vanligt förekommande; beteendet däremot okänt i övrigaärär
länder.7

konstitutionella dubbelkommando i praktiken tenderarDet attsom
beslutsfattan-med folket i utsträckning fåruppstå i och övertaatt stor

representativa demokratinsdet riskerar således undergräva denatt
auktoritet: dels defunktionsfönnåga och därmed också dess attgenom

oansvarigt, dels ocksåvalda ibland lockasrepresentantema att agera
valda betraktasde beslut fattas de representantemaattgenom som av

beslut fattas folket.mindre legitima deänsom som av
mino-vidare till nackdel för varaktigaFolkomröstningar anses vara

visst empiriskt stöd för detta antagande,riteter. finnsDet attett men
folkomröstningar systematiskt inskränker minoritetersgenerellt säga att

möjligt. folkomröstningarrättigheter eller intressen inte Många ägerär
obligatoriskt förfarande ellerantingen ett attgenom engenommm

fram-framtvingar sådana. sådana situationerminoritet i parlamentet I
liten.står risken för majoritetstyranni som

förekommerframförallt i sådana där folkinitiativDet är system som
potentiellt hotfolkomröstningsinstitutet riskerar utgöra motatt ett

överhuvudtaget medborgerliga rättigheter. deminoritetema, eller Av
folkomröstningar ägt i har således resulterat iUSA några attsom rum

avseenden inskränkts. Mellan ochsådana rättigheter i olika 1988 1990
domareröstade exempelvis delstater huruvida åklagare ochsex om

skulle ökad makt i förhållande till de åtalade; samtliga leddesexges
till minskade rättigheter för de senare.

7 Butler 1994:260.Ranney
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uppmärksammad folkomröstning ägde i KalifornienEn 1994.rum
detta tillfälle hade tillförslag väljarna vid ställningDet att ta var

huruvida olagligt vistades i Kalifornien skullede immigranter som
fråntas rättigheter utbildning, sjukvård och andra socialavissa sociala

ochförmåner huruvida anställda inom utbildningsväsendetsamt
sjukvården skulle skyldiga till de federala immigrationsmyn-attvara
dighetema de invandrare kunde styrka sinrapportera om som
immigrationsstatus. klar majoritet röstade för förslaget procent.En 59

till livlig debatt hela Amerika. Kritiker, inteBeslutet ledde överen
förenlighet federalaminst bland jurister, ifrågasatte beslutets med den

lagstiftningen och konstitutionen. Många debattörer ansåg vidare att
rättigheterna liksom det överhuvud-beslutet stred de mänskliga attmot

uttryck för rasistisk attityd.taget gav en
skall tilläggas det också finns exempel på folkomröstningarDet att

givit upphov till resultat varit till för minoriteter. Närsom som gagn
fick ställning till folkinitiativde schweiziska medborgarna 1988 ettta

sigmöjligheterna för utländska medborgare bosättabegränsaatt attom
ned påfallande majoritet; endasti landet röstades förslaget storav en

deltog i omröstningen stödde förslaget.tredje väljarevar som
relaterat till minoriteters inflytan-problem ocksåEtt ärmotsatt som

Aktiva och organiserade minori-de gäller det s.k. intensitetsproblemet.
Valdeltagandet i dessa generelltkan i folkomröstningar, attteter genom

nivå avsnitt, få sin vilja igenom på denligger på låg se nästasett en
bekostnad. Risk finns för s.k. falska majorite-ljumma majoritetens att

Sedantycks i stigande grad fallet i Schweiz.uppstår. Dettater vara
visardär mätningar efter varje nationell folkomröstning1977 görs som

frågorhur såväl röstande icke-röstande medborgare ställer sig i desom
Skillnaden mellan folkomröstnings-blir föremål för omröstning.som

påfallande exempelresultatet och mätresultaten ibland Ettär stor.
huruvidadet folkomröstningen energipolitik 1983. Frågan gälldeär om

den federala regeringens maktbefogenheter energifrågoma skulleöver
utökas bekostnad. Endast de röstberät-på kantonemas 32 procent av
tigade deltog i omröstningen, utfall därtill jämnt: 50,9ytterstvars var

röstade för förslaget. Samtidigt visade mätningarnaprocent att av
befolkningen i minoritetdet 41 procent ansågs attstort var en som
förslaget bra. Problemet dock den majoritet, alltsåattvar var som

röstassig förslaget, avstod från finns alltsåHärmotsatte att ett repre-

8 just fråga emellertid inte den falska majoriteten upphov tillI denna gav en
förändring och med förslaget inte anslutning tillräckligt mångai att varm av

fungerade således korrigerings-kantoner; kravet på dubbel majoritet som en
mekanism vid detta tillfälle. Se Kobach 1994.
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defolkomröstningar, närsjälvklartintesentativitetsproblem. Det attär
bättrefattas överens-beslutdetilllederofta,förekommer att som

uppfattning.folkmajoritetensmedstämmer
ensaks-s.k.uteslutandehandlar såFolkomröstningar gott omsom

brytstill fråga ettställning utharMedborgama urfrågor. att ta somen
möjlig-undergräverdettaKritikernasammanhang. attstörre menar

till frommapolitikkonsekventochsammanhållenföraheterna att en
sådanairelevanssärskild systembästa. Argumentet ägerför helhetens

framdrivakanolika intressegrupperochförekommerfolkinitiativdär
därdelstateramerikanskadefolkomröstning. Itillkäpphästarsina

poli-medochiproblemblivit atthadettafinns ettfolkinitiativ anses
samlamarknad ilukrativfunnit attkonsultföretag,tiska ensom

tjäns-sinaställervilligtfolkomröstningar,ståndfå tillsyftei attnamn
mobili-effektivitetMedförfogande. storintressegruppersolikatillter

ensaksfrågor. Dennaolikaiopinionermissnöjdaföretagdessaserar
namninsamlan-självaiindragenenbartdock inteinitiativindustri är

självaiocksåcentral rollutsträckningökadispelar om-det utan en
professionaliseringfog talamedkanManröstningskampanjema. enom

kom-gradmindrealltifolkomröstningsinstitutet;amerikanskadetav
denbedrivsgradmindrealltoch igräsrotsnivånfråninitiativenmer

vanligafolkomröstningamasjälvaföregåropinionsbildning avsom
förteckenideellamedochmedborgare

oberäknelighet iochryckighet ettför allmänriskalltsåfinnsDet
Enstakaroll.framträdandespelarfolkomröstningardär ensystem

ochsammanhangsittoftaalltförryckskritikerna, utfrågor, urmenar
förmårintressebrist inte trängaoch atttids-medborgarna, som av

beaktaförmågatillräckligbesitta attintefrågor,dessadjupet i anses
blirmajoritetenstyrandedensammanhang. Förvidareifrågorna ett

ständigtdepolitikkonsekventochlångsiktigföradet svårt omatt en
politiki dennainslag motenskildaförsvarabehöva upp-riskerar att

dennaförhjulenikäppardärtill kan sättafolkopinioner,blossande som
försvåraskankompromisserochuppgörelserPolitiska ommajoritet.

dåkaneffektivitetmaktensexekutivauppstår. Denryckighetdenna
undergrä-auktoritetpolitiskadetdärmed kan systemetsförlorad och

ivas.°
slutligenfolkomröstningar attärutvecklatofta motEtt argument

förändringar.siguppfattassådana, motsättaideltardeväljarna, när
förhållanden.rådandekonserveradärigenomFolkomröstningar anses

9 ff..l994t228Magleby
1994:259.10Butler Rarmey
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När de svenska socialdemokraterna under 1950-talet omformulerade
sin tidigare positiva folkomröstningsinstitutet i restriktivsyn mer
riktning spelade just detta viktig roll. Det fannsargument rädslaen en
för frekvent nyttjande folkomröstningsinstrumentetatt ett skulleav
försvåra den refonnpolitik driva."typ villeav som man

Exemplet Schweiz också, såsom tidigare visats, stöd för dennager
teori. I 63 samtliga de folkomröstningarprocent sedanägtav som rum
1848 har väljarna nej till förändringar.röstat I Australien har 36 42av
folkomröstningar där förslag författningsändringar varit förelagdaom

avslagits.väljarna Folkomröstningar tenderar alltså att statusgynna
Huruvida detta betraktaär eller kontraargumentattquo. ett ärsom pro-

naturligtvis inte självklart. För konservativ framstår rimligen dennaen
sida folkomröstningsinstitutet någonting i grunden tilltalande. Iav som
exempelvis Sverige har också det konservativa partiets positiva
inställning till folkomröstningar kommit bestämmas just denatt av
bromsande tendens sådana upphov till.som anses ge

För radikal sig saken självfalletter annorlunda. Forskning visaren
dessutom det i där folkomröstningaratt hållssystem ofta finns en
relativt nej-sägare: väljarestor reflexmässiganärmastgrupp som
grunder alla förslagröstar till förändringar, blandemot för deannat att
vill Överhuvudtagetsystemet.det politiskaprotestera mot verkar det

lättare för dem motarbetar förändringar i folkomröstnings-vara attsom
kampanjer få genomslag för sina för dem vill föränd-änargument som

En bidragande orsak till det det inom förär attra. statusramen en
quo-linje möjligt mobiliseraär oheliga allianseratt helt olikasom av
och ibland direkt motstridiga skäl sig förslag till föränd-motsätter
ringar.

Erfarenheterna de svenska folkomröstningarna bekräftar delvisav
folkomröstningartesen motverkar förändringar.att deAvom tre

omröstningar där det endast funnits två alternativ välja mellan haratt
två till fördel förutmynnat 1922 då folketstatus med knappquo: en
majoritet sig införande alkoholförbudmotsatte och 1955 dåav en
överväldigande majoritet de röstande avslog förslaget införaav attom
högertrafik. denI tredje folkomröstningen med två alternativ, EU-
omröstningen, röstade visserligen de flesta för förändring, dettaen men
skedde vilket förtjänar framhållas inte i strid medatt det politiska- -

" Se kapitel 3.
12Butler Ranney 1994:2 f..
13Gallagher 1996:236; Kobach 1993:48.

Darcey Laver 1990.
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dedetta. Ifrånstödkraftfulltmed etttvärtometablissemanget utan
iliknandefinns mönster:alternativmed ettfolkomröstningar trebåda

bådadenågotpåväljarnamajoritetröstadeATP-frågan avaven
i käm-ochtjänstepensionobligatorisksigalternativ motsatte ensom

aweck-tydligadetbakomstodminoritetdetkraftsfrågan somenvar
iavvecklasskullekärnkraftenröstadeflesta attlingsaltemativet. De

takt.lugnareen

demokratinVitalisering6.3 av

Proargument6.3.1

igrundkravvaldeltagande ärhögt ett enenighetråder ettattDet om
såvälfolkomröstningarigällerdemokrati. Detvitalochfungerande

juströstpliktföreliggerländerdel t.o.m.val. I avallmännai ensom
skäl.detta

antaletdär röstan-exaktfixera gränsintenaturligtvisgår attDet en
Variationemaacceptabla.demokratisktdetförunderstigerde gränsen

olikamellanochvalolikamellanländer,olika typermellan avär stora
rimligframståremellertidVadfolkomröstningar. ensomsomtyper av

vitaliseringsinstrumentvärdefolkomröstningamasutgångspunkt då som
folkomröstningardeltagandet ibedömas,skall ärdemokratin attför

gällernivåerdefrånnegativtpå sättavvikerdramatiskt somettinte
ändådetta ärhändelseivikt attdetVidareval. ärför allmänna avav -

till kravethänsynmedolikamellandeltagandetfallet grupperatt- folkomröst-börSlutligenoacceptabeltjämlikhet inte stor.politisk är
anförVapendragaredirektdemokratinsdetningar, argument somom

intressepolitisktökattillledarimligt, ettbetraktaskunnaskall som
kunskaperökadetillbidraocksåbörintresseDettamedborgarna.bland

bättremedborgarnahela göradetsålunda, på taget,politik ochom
beslutsfattare.deltarustade att som

varitfolkomröstningardeltagandet iharfolkomröstningarVid några
detharGenomgåendeval.allmännavidnormaltvadhögre ärän som

Vid denfrågor.brännandevarit politisktfrågatillfällenvid sådana om
deltog1972EG-medlemskapfolkomröstningamadanskaden om

norskaden omröst-vidochröstberättigadedesålunda 90,1 procent av
folkomröstningardeVid89,01994 somfråga procent.iningen samma

och1972Irlandiskilsmässolagamaupphävandehandlade avom
röstberättiga-deandellikadecimalenpå stordeltog1974Italien aven

parla-iValdeltagandetklartliggernivå överDennade: 88,1 procent.
högtföljaktligenuppvisar ettfrågorpolitiskaBrännandementsvalen.
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deltagande.
Flera de svenska folkomröstningama har bidragit tillav ökaatt

och kunskaperna blandengagemanget medborgarna. Under ATP-om-
röstningen 1957 skedde sålunda påtaglig och kun-en engagemangs-
skapshöjning under kampanjen. Också under EU-omröstningen märktes
positiva effekter. Kampanjen fungerade väl det gällernär kunskaps-
uppbyggnaden och i slutskedet kampanjen väljarnaav var mer engage-
rade och insatta i frågan Åtskilligtde varit i början.än fler kunde
exempelvis för sinargumentera ståndpunktnyanserat och samtidigt

skäl för denäven åsikten. Valdeltagandetange motsatta har i inter-ett
nationellt perspektiv varit tillfredsställande det har ändå legat klartmen
under den nivå förekommit i samband med riksdagsval.som

finnsDet alltså viss potential för medborgarvitalisering ien sam-
band med folkomröstningar. Men samlad bedömning den forsk-en av
ning finns tillgänglig tyder på förhoppningamaatt demokrati-som om
vitaliserande effekter inte särskilt berättigade.är Dänned finns anled-
ning övergå till de forskningsresultatatt och erfarenheter stödsom ger

kontraargumentationen.

6.3.2 Kontraargument

Valdeltagandet visar sig systematiskt lägre vid folkomröstningarvara
vid allmännaän val: i genomsnitt ligger Valdeltagandet 15 procentca

lägre.
En anledning till det generellt låga deltagandet i folkomröst-sett

ningar mångaär de hållitsatt varit obligatoriska och handlatav som
olika eller mindre tekniskt betonade aspekter iom samband medmer

konstitutionella förändringar. dessaI omröstningar deltagandetär
genomgående väsentligt lägre i andraän omröstningar.

Erfarenheterna från Danmark illustrerar detta tydligt. Skillnaden i
valdeltagande mycket påtagligär mellan obligatoriska folkomröstningar
i konstitutionella frågor och övriga folkomröstningar. Bottenrekordet
nåddes 1961 då förslag sänkaett rösträttsåldem frånatt 23 till 21om
år blev föremål för obligatorisk folkomröstning; endast 37en procent

de danska väljarna deltog i denna. Närav ännu omröstningen om
rösträttsåldem ägde tio år denna gång gällde det sänk-rum senare en-
ning från 21 till 20 år dock deltagandet så högt 86var procent.som-
Denna folkomröstning hölls emellertid dag folketings-ettsamma som

5 Butler Rarmey 199414.
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val.
folkomröstningardeltagandet i ärlägstadetharlandDet som

därdeltargenomsnittandra.framför IfolkomröstningslandetSchweiz,
omröstningarderöstberättigade ide40endast procent avcanumera

deunderskettdeltagandet harinedgångmarkantordnas. Ensom
stabiltdeltagandetlåg runt1950-talettillFramdecennierna.senaste

periodenUnderminskat.sålundadetdärefter har50-60 procent, men
Vadendast 37deltagandet procent.genomsnittligadet1978-1986 var

deltagandetanmärkningsvärt ärsynvinkel attdemokratisk ärursom
detsjunkatenderartidsperspektiv attutanattlängreienbartinte ett

Detmedborgargrupper.olikamellanskillnaderfinnsdessutom stora
detialieneradpolitisktförhållandevisfinnas stor grupptycks en

aldrigfalli vissaellersällansamhället ytterstschweiziska som --
svårdockdenna är attStorlekenfolkomröstningar.deltar i grupp

fjärdedelomkringendastdet ärDockfastställa. attexakt envet man
ochgårfrekvent röstar;någorlunda sättpå varmedborgarna ettsomav

selektivt;deltarprocent56allra flestaaldrig. Dedeltarväljarefemte
sparsamt.deltagandetfall ytterstflestai de är

klarlagt.inteSchweizi ärValdeltagandet berorinedgångenVad
allt flerfördetintressetsjunkande ärtill det attförklaringsannolikEn

folkomröstningar. Enideltameningsfulltmindre attupplevs som
tillfreds-allmänåterspeglardeltagandetlågadetteori enär attannan

still. Dennaordandramedtigerhälsanschweizama;blandställelse
välstånds-imponerandedenmedsammanhängatillfredsställelse antas

ocksåutvecklingefterkrigstiden,underSchweizi somökningen en
systemet.politiskadettilltilltronbefrämjatförmodas ha

måsteocksåförklaringytterligareemellertidfinnsDet somen
blivitharfolkomröstningarAntaletsammanhanget.betydelse itillmätas

harfolkinitiativensärskiltdecennierna;deunderflerväsentligt senaste
vuxitbefolkningen attmed utanhänger attantal. Detökat i samman

jämförti dagdärför lättareändrats. Detfolkinitiativ ärförreglerna
färre,betydligtfolkomröstningarantaletdåseklet,i börjanmed varav

folkom-förkrävsantalet atterforderligadetfå ihop ennamn somatt
förhållan-namnunderskrifter iAndelenstånd.tillskall kommaröstning

dramatiskt. Dettafolkmängden minskatsålundahartotalatill dende
ochengageradeintensivtförmöjligheternasinalltså ihar öppnattur

firmorprofessionellahjälp demedminoritetervälorganiserade att av-
namnunder-samlasig påspecialiserathar attSchweiziävensom

1993.6 Mottier1994:137;Kobach
17 ibid.Kobach,



140 Erfarenheter folkomröstningarav SOU 1997:56

skrifter initiera folkomröstningar i olika frågor ligger dem nära.som-
Kombinationen det i dag ordnas mångaatt för många enligtav -
denna analys omröstningar och dessa ofta sker i frågoratt som enga--

olika minoriteter och särintressen bidrar också till detgerar svaga
intresset delta.att

För råda bot på problemetatt med det låga Valdeltagandet i det
schweiziska folkomröstningama pågår landetsöversyn folkom-en av
röstningsinstitut. Ambitionen ändra reglernaär så detatt i framtidenatt
ordnas färre folkomröstningar. På så hoppassätt kunna öka intres-man

för gå ochset Analysenatt byggerrösta. alltså på det finnsatt en
uttröttningseffekt. vissaI kantoner, exempelvis Bern, denär nästsom

har förändringarstörsta, redan vidtagits i detta syfte. Dels har vissa
omröstningar upphörttyper obligatoriska, dels harattav gränsenvara

för antalet erforderliga underskrifter för kunna utlösa folkinitia-att ett
tiv höjts. Samma åtgärder nationellövervägs nivå.

Det verkar således folkomröstningarstesen demokra-som om om
tivitaliserande effekter beroendeär sådana inte hålls för ofta.att Attav
å andra sidan försöka fixera någon exakt för hur många folkom-gräns
röstningar år eller decennium lämpligär demokrati-per som ur
vitaliserande synvinkel naturligtvis inteär möjligt. Klart emellertidär

erfarenheterna i exempelvisatt Schweiz också i vissa ameri-men-
kanska delstater där folkomröstningar ordnas ofta och där deltagandet

lågt pekar iär riktning knappast kan till fören som anses vara gagn-
den direktdemokratiska ståndpunkten. Ett den representativa demo-av
kratins bärande just det problemärargument här redovisats: desom
vanliga medborgarnas intresse för politik inte tillräckligtär förstort att
på omfattande förett detsätt politiska besluten.ta I tillansvar motsats
vad många förmodar tycks intresset inte stimuleras möjligheternaattav
för ansvarstagande infinner sigett med intervaller.täta

I argumentationen för folkomröstningar central utgångspunktär en
medborgarnas förmåga tillatt för de beslutatt fattasta delsansvar som

tillräckligtär för motiverastor ökat inslagatt folkomröstningar,ett av
dels kan förväntas förbättras ytterligare folkomröstningar hålls ofta.om

Att medborgarnas kompetens i samhällsfrågor ökat följdsom en av
bland högre utbildning väl belagtannat inomär forskningen. Detta
talar enligt folkomröstningsanhängama för medborgarna böratt ges

möjligheterstörre delta i beslutsfattandet.att Denna utveckling mot
alltmer kompetenta medborgare framstår bakgrund det sjunkan-mot av
de intresset för delta i politiken,att samtidigt visat sig, mot-som
sägelsefull. Det minskade intresset gäller inte enbart deltagandet inu
folkomröstningar i politiken generellt.utan

intressetAtt för delta i folkomröstningaratt lågt och därtillär
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allt kompetenta-debildeninnebäradock inte attbehöversjunkande av
folkomröstningar näm-ärideltarfelaktig. Demedborgarna är somre

äldre,genomgåendeUSA,frånstudier merminstintevisarligen,
Forskningdeltar.intedeinkomster änmed högreochvälutbildade som

kategorieri dessadetentydligt är somvisarväljarbeteende attom
omfattande. Detsamhällsfrågor är mestochpolitikkunskaperna om

och intressepolitik attkunskapersannolikt attalltså omframstår som
därfördetochsammankopplade attnärafaktorer ärdelta är som

frånavstår attmedborgarnakunnigamindredeblir somgenomgående
rösta.

hävdasfolkomröstningar atttillkritiskadem ärfrånbrukarDet som
förförmågatillräckligbesittningiinteallmänhet äri avmedborgarna

alltsågjorts ettstudierDebeslutsfattare. gersomaxla ansvaretatt som
redanfolkomröstningar äriDeltagandet somförstöd argumentet.visst
oftafolkomröstningar ägerdärde rumiochlågt systernframgått -- olikamellanalltsåskillnaderna storaärMensjunkande.dessutom

klartdeltagandetresursstarka ärpolitisktärI somgruppergrupper.
beskrivaskani svaga.högre somän somgrupper

schweiziskadehoskompetensenvisathar attUndersökningar
finnsminstlåg. Intefolkomröstningar ärideltarmedborgare som

Endastgäller.faktisktfolkomröstningamavadkunskaperbristande om
kravetundersökning attenligtuppfyllermedborgaresjätte envar

moti-intekande röstarmångapåfallandevälinformerad; somavvara
ställningstagande.sittvera direktdemokratifungeranderesultat. EnanmärkningsvärdaDet är

Liknan-kompetens.tillfredsställandemedmedborgareaktivakräver en
till. Dessaframkommitforskareamerikanskadockhar ävenresultatde

ideltarregelbundetmedborgarna,aktivade somvisarstudier ävenatt
hardealternativ att tadeförståsvårigheterhar attomröstningar,

deoch 20 procentMellan 10folkomröstningama. avitillställning
ja-haromröstningar ettderöstsedel ifelkonsekvent somröstande tar

nåddesbottenrekordlagförslag. Ettfärdigttillnej-altemativ ettoch ett
Kalifornieniavskaffandehyreskontrollensfolkomröstningvid omen

avskaffandesig ettdem motsatte avHela 54 procent1980. somav
demmedan 23sådan, procentförmisstag avröstadekontrollen enav

den. Debehållandeförröstadekontrollen ettbehålla avvillesom
tenderar attdennafelröstning typvisargjorts attstudier avensom

GilljamSverige,igäller ävenMönstret se1994:140ff..5 Magleby
1996.Holmberg

1983.9 HertigGruner
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sammanhänga med de röstande har ljummaatt preferenser. För de som
intensivtär engagerade i de frågor blir föremål för folkomröstningsom
det däremotär ovanligt felröstning.medytterst
Erfarenheterna från de där folkomröstningarsystern förekommer

ofta således tämligen dyster bild deger gäller demokratiaspekternären
knutna till medborgarnas och kompetens. Det domineran-engagemang
de medborgarnasär intresseatt och det gällernär deltaengagemang att
i folkomröstningar begränsat.är Det går alltså inte hävda folk-att att
omröstningar, i dessa folkomröstningsintensiva bidragit tillsystem, att
vitalisera demokratin.

För Sveriges vidkommande dock alltsåär intrycket delvis ett annat.
Ett undantag emellertidär kämkraftsomröstningen 1980, som var
mindre lyckosam i de avseenden här aktuella:är medborgarnassom

och kunskaper minskadeengagemang under själva folkomröstnings-
kampanjen. En bidragande orsak till det många upplevdeatt käm-var
kraftsfrågan såsom olämplig folkomröstaatt Motivationen sättaattom.
sig in i frågan därför låg hos många väljare, hellrevar sett attsom
riksdagen beslutat i frågan rådfråga folket.utan att Men dessutom hade
kärnkraftsfrågan varit föremål för intensiv politisk debatt under flera år
innan folkomröstningen ägde i 1976 års valkampanj hade denrum;

varit den domineranderentav sakfrågan. Möjligheten tillföraatt ytter-
ligare kunskap och därmed begränsad jämförtengagemang var mer
med EU-frågan, inte diskuterats lika utförligt före självasom folkom-
röstningskampanjen. Forskare studerat kärnkraftskampanjen be-som
skrev denna kampanj i trötthetens och frustrationens tecken.2som en

6.4 Legitimitet

6.4.1 Proargument

Det ofta gällandegörs folkomröstningaratt särskild tyngd ochger en
därmed också särskild legitimitet politiska beslut. Besluten blir
därigenom lättare genomföra och dessutomatt svårare rivaatt änupp

vanligt parlamentsbeslut.ett Med hänsyn till behovet kontinuitetav
och stabilitet inte minst detanses argumentetsenare tungt vägan-vara
de.

Den legitimitet folkomröstningar upphov till har i de etableradeger

2° Magelby 1994:141 ff..
2 Holmberg Asp 1984.
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konstitu-frågorvärdefull ispecielltsigvisat avvästdemokratiema vara
frågorialltsåDetkaraktär.moralisk äroch avterritorielltionell,

politis-deförsvårasigvisatoftadessutomdetvikt,särskild varasom
dettaenligt argumentfolkomröstningarhantera,partiernaka att som

funktion."viktigfyllakan en
centralspelatfolkomröstningarharsovjetrepublikema ende fornaI

demokratiserings-denlegitimitetssynpunkt isådanprecisroll enur
baltiskade staterna1990-talet. I trei börjanägde avrumsomprocess

15loppetinomfolkomröstningarsjusammanlagt avdetanordnades
femdeiliksomkaukasiska tre cen-de staterna,och i avmånader tre

Valdeltagan-tid.underomröstningarfyra sammatralasiatiska staterna,
fallsamtligai ettocksåutfalletochhögtgenomgåendedet gavvar

folkomröstnings-tvekannågon attråder inteDetresultat.entydigt om
frigörel-legitimitettillbidrog extraländer attdessaiinstitutet enge

Sovjetunionen.frånsen
hurpåvärldenihållandrafrånexempelfleradetfinnsVidare

politiskakänsligalegitimitetdemokratiskkanfolkomröstningar ge
1990-börjanKlerk ideF.W.presidentNär avomvandlingsprocesser.

iapartheidsystemetavskaffaansträngningamaintensifierade atttalet
Efterkrafter.konservativa attfrånmotståndstarkthanSydafrika mötte

tillanslutningi attfyllnadsval 1992viktigtförloratnationalistpartiet ett
avgörandeigickoch ANC ettregeringenmellanöverläggningarna

kunnaforregeringen, attbedömningen attpresidentengjordeskede
vitadefrånmandatdirektochtydligtbehövdepolitik, ettsinfullfölja

kampanjdenoch idärförägde somfolkomröstningEnväljarna. rum
ödesfråga.handladedetregeringenklargjorde att enomdennaföregick

kaosväntadeanti-apartheidpolitikregeringenssigväljarna motsatteOm
ikomFolkomröstningendet.hävdadesisolering,internationelloch

sydafri-denforförtroendeomröstningtillutvecklaspraktiken att en
67starkt: procentpolitikregeringensförStödetregimen. varkanska

stöd komDettaapartheidsystemet.avvecklingfortsattröstade för aven
politiken.fortsattadenforförutsättningviktigutgörasedermera att en

legitimitet åtgivitfolkomröstning enhurexempel påEtt annat en
höllslanddettaBrasilien. Ifrånhämtaskanskedekritisktregim i ett

korruptions-antalEfterförfattningen. ettfolkomröstning1993 omen
grunden,iBrasiliendemokratiseradenyligendetskakatskandaler som

under-förslagförfattning. Dettatillförslagframkongressenlade ett ny
frågor.till tvåställninghadeFolketavgörande. att taförfolketställdes

ff..22 1994:89Bogdanor
ff..1994:19323 KaplanBrady
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Den första gällde huruvida landet skulle monarki ellervara en en
republik. Den andra frågan sammankoppladnära med den första:var

Brasilien skulle fortsätta republikom att ankom det på väljarnavara en
ställning till huruvidaatt ta det existerande presidentiella ellersystemet

parlamentarisktett styrelseskick föredra. Resultatetatt folkom-var av
röstningen visade det fannsatt starkt stöd förett den rådande ord-
ningen: 87 röstade för republikprocent och 69 förordadeprocent
presidentstyre framför parlamentarism. Det faktum detta stöd kundeatt
manifesteras i fri och i alla avseenden demokratisk folkomröstningen

tvekan alldelesutan särskild legitimitetgav den konstitutio-en nya
där alltså den existerande befästes."ordningennen,

I Frankrike kom folkomröstningsinstitutet under Charles de Gaulles
presidentperiod användas instrumentatt förett stärka presi-som att
dentmakten. Fem folkomröstningar i politiskt brännande frågor hölls
under denna tid och i till tidigare skeddemotsats detta med demo-nu
kratiska förtecken. President de Gaulle gjorde inför varje omröstning
klart förkastande hansatt.ett förslag skulle innebära han avgickav att
från presidentposten. Institutet nyttjades i praktiken förtroende-ettsom
omröstninginstitut och blev viktigt maktinstrumentett för presidenten.
Vid de tillfällen de Gaulle hårtmötte motstånd från och natio-senaten
nalförsamlingen vädjade han direkt till folket. Det folkliga stöd som
mobiliserades denna strategi resulterade i förstärktgenom president-en
makt och kom på så spelasätt att avgörande roll i den politiskaen
omdaningsprocess Frankrike genomgick under de Gaullessom presi-
dentperiod. Men denna strategi blev till slut också de Gaulles fall. När
det franska folket i folkomröstning 1969 sig konstitutio-en motsatte en
nell förändring föreslagits de Gaulle gällande blandsom av annat

makt avgick han presidentposten.senatens från
När starka krafter i Danmark 1972 bestämde sig för försöka fåatt

till stånd danskt medlemskap iett den Europeiska Gemenskapen ut-
lystes beslutande folkomröstning redan innan deten stod klart huruvida
detta verkligen krävdes konstitutionella skäl. Redan 1971, årav ett
innan Folketinget fattade beslut i frågan, hade den socialdemokratiske
partiledaren Per Haekkerup föreslagit rådgivande folkomröstningatt en
skulle hållas innan beslut fattadesett Folketinget. Därefter enadesav
partierna folket avgörandeatt inflytandeett dennaom viktigage över
fråga. Oavsett utgången i Folketinget bestämdes beslutandeatt en
folkomröstning enligt § 20 i grundlagen skulle hållas. Enligt denna

24Butler Rarmey 1994:8.
25 Bogdanor l994:5O ff. Morel 1996:74..;
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beslutande folkomröstning obligato-artikel tidigare nämntsär ensom
risk vid överlåtelse nationell suveränitet till internationell organi-enav

5/6-delsmajoritet i Folketinget försation inte minst uppnås enom
sådan överlåtelse.

föregick års folkomröstning i Danmark harkampanj 1972Den som
livligaste kampanjen någonsin i dansk politiskkarakteriserats "densom

historia röstberättigade deltog valdel-de det högsta90 procent av -
i Danmark för såväl folkomröstningar folke-tagandet någonsin som

röstade till danskttingsval. klar majoritet, 63,3En procent, ett
medlemsskap. Självfallet bidrog detta utfall till medlemskapsbeslu-att

fick legitimitet.starktet en
ändringsförslag tycks kontroversiellaVid sidan konstitutionellaom

i behov den tyngd folkets direkta bifallfrågor överhuvudtaget vara av
visat sig i frågor med moraliskbeslut. minst har detInteettger

efter framgångsrikinnebörd. katolska i Italien 1974När engrupper
till stånd folkomröstning upphävaopinionsbildning fick atten om

förslag avslogs, folkomröstningenskilsmässolagen och detta gav en
vanligt parlamentsbeslutlegitimitet beslutet på sätt ettett som

sak kanvarit mäktigt Sammasannolikt inte göra. sägas ettatt om
sju denna gångfrån dessa katolska årinitiativannat grupper senare;

förbjuda aborter. tredje exempel pågällde det förslag Ettett att enom
legitimitetmoralfråga där folkomröstningkontroversiell extragaven

sänka denfrån Schweiz, där förslagbeslut kan hämtas attettett om
bifölls folkomröstning 1992.tillåtna för samlag Iåldern genom en

konstate-dessa folkomröstningar nödvändiga,moraliska frågor ärsom
radikala förforskare, eftersom beslut dennasålunda typ storaavrar en

inställning framstårengagerade med konservativoch intensivt grupper
representativautmanande i sig. besluten fattasOmytterst av organsom

eftersom dekonservativa opinionen ifrågasättastenderar de denatt av
liberal elitdet då uppfattas, icke-representativfattadeär en, somav -

legitima."och sålunda mindre

6.4.2 Kontraargument

folkomröstningar alltså kan beslutSamtidigt vissa typerge av ensom
handlegitimitet vad det representativa påstörre än systemet egensom

sålundaförmår kan helt situation uppkomma. kanockså Deten annan

26Svensson 1996:4l ff..
27Gallagher 1996:237.
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hända sittande regering eller för uttrycka sakenatt atten mer gene--
rellt de maktbärande i det politiska misslyckassystemetgrupperna-
med uppnå den legitimitet deras synpunkt framgångsriktatt ettsom ur
resultat kan skapa. stället kan resultatet bli det omvända: minskadI
legitimitet för den sittande regeringen/de maktbärande ochgrupperna
möjligen för det politiska i dess helhet. För använ-rentav systemet att

terminologida Gordon Smiths kan i sådana lägen hegemoniraserande
uteslutas.konsekvenser inte Erfarenheterna från Charles de Gaulles

presidenttid illustrerar med all önskvärd tydlighet folkomröstningaratt
instrument: likaväl de kan skänka legitimitetär ett tveeggat som en

regim kan de underminera förutsättningarna för den.
tydligt exemplet på hegemoniraserande utfall kan hämtasEtt ett

från icke-demokratiskt års folkomröstning i Chile,1988ett system:
Pinochet-regimen fall. tillledde till tvingades på Bakgrundenattsom

denna folkomröstning den chilenske presidenten Augustoattvar
därefterPinochet, gripit makten i blodig militärkupp och1973som en

med plebicitära och anti-demokratiskai två folkomröstningar extremt
förtecken mobilisera folkligt stöd för sin regim, villelyckats ett

maktställning. Folket tillfrågades därför det villekonsolidera sin om ge
åttaårsperiod för Pinochet president ellersanktion ytterligare somen

segervissdet hellre allmänt val utlystes. Regimensåg att ett varom
ekonomi genomgått påtaglig förbättring.eftersom landets Dessutomen

medierna. Till bilden hör ocksåhade regimen full kontroll över att
tvek-folkomröstningama lyckats medregimen i de tidigare änom-

linje.stöd för sin Pinochetregimen miss-metoder mobiliserasamma -
olikamed sitt gång bestämde sig delyckades dock uppsåt. Denna

aktivt i folkomröst-oppositionsgruppema till regimen sigatt engagera
istället för tidigare, väljarnaningskampanjen attatt, uppmanasom

avgörande för utslaget,bojkotta omröstningen. Detta engagemang var
regi-hård riktades den chilenskai kombination med motatt en press

28Smith 1976.
29 emellertid sådan, i praktikenKaraktären på dessa omröstningar attvar man

stöd". års folkomröstning röstade 75knappast kan tal "folkligt I 1978om
tillrättalagda fråga:väljarna till följande känsloladdade och Inprocent av

the face of international aggression unleashed against the of thegovernment
in his defense of the dignity of Chile,fatherland, President PinochetI support

of republic conducte the ofand reafñrm the legitimate right theI to progress
institutionalisation in beñtting its sovereignity". 1980 gällde deta marmer

möjlighetförfattning. 67 röstade ja, någonantagandet procent menav en ny
intryckettill insyn för internationella medier fanns inte och det allmärma var

fri och rättvis folkomröstning. Se Butlerdet inte frågaatt var om en
f..Ranney 1994:6
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från och rad andra länder valkampanjen skulleUSA attommen en
genomföras korrekt och rättvist 56 väljarnapå sätt:ett procent av

oppositionen rekommenderade och regeringenröstade på det sätt
Utfallet blev alltså hegemoniraserande den möj-tvingades avgå. trots

kontroll initieringenlighet makthavarna hade haft till såvälöver som -
i viss medierna.mån -

finns naturligtvis mindre dramatiska exempel, kan hämtasDet som
från länder, hegemoniraserande folkomröstningar.demokratiska på De

folkomröstningar ägde i börjanreformer med hjälp 1990-av rumsom
Italien och Zeeland skedde sålunda i stridtalet valsystemen i Nyaav

till undergrävasittande regeringamas vilja och bidrog ocksåde attmot
konsekvenser uppstod i Kanadadessa auktoritet. Liknanderegeringars

folkomröstning drivaregeringen misslyckats med i1992 efter attatt en
systemet.federalaigenom reformering detaven

regerings eller andra maktbäran-finns andra exempel påDet att en
förluster ii demokratier i kanten vidde auktoritet naggatsgruppers

den första danska folkomröst-folkomröstningar. sådant exempelEtt är
Maastrichtöverenskommelsen Liksom vid 1972 årsningen 1992.om

Folketinget fattat beslut ifolkomröstning tillkännagavs redan innan
folkomröstning i enlighet med författningensfrågan beslutandeatt en

sensatio-Utfallet i denna omröstning blevparagraf skulle hållas.20:e
knapp majoritet de avgivnasegrade mednellt: nej-sidan yttersten av

den starkasteResultatet har beskrivitsprocent.50,7rösterna som
modern danskpolitiska etablissemanget iprotestyttringen detmot

den politiskavisade djup klyfta förelåg mellanhistoria. Det att en
bakom Maastrichtöverens-med bred enighet ståtteliten, som

överenskommelse.väljarna sig dennakommelsen, och motsattesom
snabbt eftermed chock och förvirring. Ganskastyrande reageradeDe

nationell kompromiss, vilken sjufolkomröstningen ingicks dock aven
innehöll för-Folketingets partier stod bakom. Kompromissenåtta ett

Maastrichtöverenskommmelsen.slag till fyra danska undantag från Den
vid i Edinburgh iaccepterades Europeiska Rådet toppmöteettav

politiska förankringen,december och erhöll, den breda1992 genom
5/6-de1smajoriteten Folketinget. Likväl underställdesden erforderliga i

beslutet folkomröstning. denna hölls, igång väljarna i Dåännu enen
samlamaj lyckades det danska politiska etablissemanget1993, en

för sin linje. vid detta tillfälle motståndetmajoritet Men även var
förpåfallande starkt. Nej-sidan mobiliserade de röstande43 procent av

förkastande den nationella kompromiss vunnit bred inrikes-ett av som

3° Butler Rarmey 1994:259.
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acceptans."politisk uppslutning och de övriga medlemsländemas
exempel på hur folkomröstningar kan få auktoritets-Ett annat

urgröpande konsekvenser kan hämtas från norsk politik. års1972
folkomröstning EG-medlemskap resulterade i 53,5att procentom
röstade nej. socialdemokratiskaDen regeringen hade före denna folk-
omröstning meddelat den inställd på avgå den inte fickatt attvar om
stöd för sin linje ansluta till kom också fullföljaNorge EG. Denatt att
sitt avgångshot. det efterföljande stortingsvaletI led socialdemokrater-

förödande nederlag. norska EG-omröstningen enligtDen 1972 ärettna
forskarenorsk lysande exempel hur folkomröstning,etten en som

delvis kontrollerad i dess inledande fas, ändå snabbt kom fåär ettatt
och för de maktbärande förlopp såledesoönskat ochoväntat grupperna

effekter.upphov till hegemoniraserandege
frågan norskt medlemsskap aktuellNär i gång blevEU nästaettom

valde regeringen, denna gång socialdemokratisk,ävensom var en
den folkomröstning kraftfulltstrategi. Samtidigt i 1994 årsannan som

pläderade förklaradeför norskt medlemskap den nej till ettett att ett
sådant i folkomröstningen inte skulle uppfattas misstroendeför-som en
klaring förklaraderegeringen. sig statsminister GroTvärtommot
Harlem Brundtland beredd fortsätta regeringschef ävenattvara som
efter nederlag folkomröstningen. skeddei Detta också. Trotsett ett nytt

förlorat mycket inederlag regeringen kvar, ha särskiltutan attsatt
nödvändigtvisförtroende och auktoritet. Exemplet visar det inteatt

ibehöver bli så regerings auktoritet står och faller med utfalletatt en
folkomröstning.en

iYtterligare exempel på förlust för sittande regeringattett enen en
folkomröstning inte behöver innebära auktoritetsförlust denna typen av

här diskuteras den österrikiska folkomröstningen i kärnkrañs-ärsom
frågan folkomröstning likheter med den1978. visar fleraDenna
norska från 1994.

socialdemokratiska regeringen under Kreiskys ledningBrunoDen
kämkraftsfrågan Iställetovillig driva igenom i parlamentet.attvar

hänsköts den direkt till folket för avgörande. Folkomröstningen utveck-
förtroendeomröstning det starkalades i praktiken till en genom engage-

visaderegeringen och inte minst regeringschefen personligenmang
folkomröstningskampanjen. förlusten faktumunder När ettvarupp

3 l996:43 f.. undantag gällde några de kontro-Svensson Dessa mestav
versiella inslagen Maastrichöverenskommelsen: säkerhetspolitiken,i mynt-

ochöverföring nationell suveränitet ifråga polis-unionen samt av omen
rättsväsende.
32Wyller 1996:148.
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kvar, vilket alltsåKreisky sittaregeringenvalde emellertid att var
social-parlamentsvalet noterade denefterföljandedetmöjligt, och i

valframgång.regeringendemokratiska rentav en
regeringenprecisKreiskylyckades regeringenSåledes som-

auktoritetsförlustundgå denårBrundtland i 16Norge att somsenare -
folkomröstning. Iefter nederlag idrabbatsandra regeringar ett enav

frågor och i bådagällde det viktigaomröstningarbåda omröst-dessa
folkomröstningenockså initieratregeringensittandeningarna hade den
rekommendation.för sinfå gehörprestige påpolitiskoch attstorsatsat

självbindningexempel förekom någonbådadessainte i någotMen av
genomgåendeGaullepresident deexempelvisden modell somav

folkomröstningarna iinitieradesamband med de honomtillämpat i av
österrikiskanorska ochför både denmöjliggjordeFrankrike. Detta

sitta kvar.regeringen att
förlorar i auktoritetfolkomröstningförlorarregeringAtt ensomen

folkomröst-regeringarDärför undvikersjälvfallet.anseendeoch är
det inteförlora.de riskerar Menfrågor där ärsådananingar i att

folkomröstningarna.iutslagenbestämmersakfrågoma ensammasom
sittandedenvärderingmedborgarnahar visatForskning att rege-av

folkomröstningar.viddebetydelse för hurringen i sig har röstarstor
lätttenderartill regeringenkritiskt inställda attMedborgare ärsom

Åsiktemafolkomröstning.föremål förblirde förslagnej tillrösta som
således hurhandlar färgasfolkomröstningensakfrågai den avomsom

tydligtexempelvisuppfattas. Dettasittande regeringenden mönster var
FrankrikeIrland ochDanmark,ifolkomröstningarnaanslutning tilli

Maastrichtöverensskommelsen.33efter1992-93
enligtauktoritetsurgröpning,aspekt påfinnsDet även en annan

förtroende-defaktumfolkomröstningar. Detmotståndare tillmånga att
från-för besluten,ochfattauppgift detvalda, är taatt ansvarvars

auktoritetssyn-riskabelthävdas det,i sig,händer sittsig är uransvar
sprid-finnsdetpåtagligtdestoProblemet blirpunkt. att engenommer

vidmakthavarnade politiskafolkomröstningar. Omningsrisk med ett
avgörande blir det svårtförtill folketfråga atttillfälle hänskjutit en

parlamentariskadenförlorarna påpotentiellagång denejsäga nästa
bidra tillspridningseffektfolkomröstning. Dennayrkar på antasarenan

fler folk-auktoritet undergrävs:demokratinsrepresentativadenatt
auktoritet.mindredestoomröstningar,

detspridningstryckdet finnsriktigt näroch för sigiDet ettattär
tilldetta lettgivetdet intefolkomröstningargäller är attäven om

33 1996:239.Gallagher
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någon försvagning demokratiers auktoritet. De årens folk-senasteav
omröstningar i samband med den utvidgningsprocess den Europe-som
iska Unionen genomgått exempel det. de nuvarandeFemutgör av
femton medlemsländerna har sålunda hållit folkomröstning i samband

Österrike,med själva inträdet i unionen: Danmark, Irland, Finland och
Sverige. de förstnämndaI länderna denna folkomröstningtre var
obligatorisk. Ytterligare land, Storbritannien, lät medborgarnaett ta
ställning till medlemskapsfrågan landet blivit medlem, detnär men var
innan integrationsprocessen börjat accelerera på allvar. Totalt har såen

andel 42 de folkomröstningar istor procent ägtsom av som rum
underEuropa perioden handlat1970-1995 EG/EU-frågan folkom-om

röstningama i Schweiz och Italien då inräknade. Mellan 1992är
och hölls1994 inte mindre sju folkomröstningar EfterEU.än om
Maastrichtöverenskommelsen 1992 hölls omröstningar i medlems-två
länder, Danmark och Frankrike i Danmarks fall hölls två stycken.

Österrike,Och de fyra ansökarländema Finland, Sverigenär och Norge
1994 efter förhandlingarna med unionen avslutade hölls folk-att var
omröstning i samtliga länder. beslutsprocessDenna framstod mot
bakgrund den konstitutionella praxisen i respektive ansökarlandav som

naturlig i ochNorge Sverige i Finland, där folkomröstningarän ärmer
mindre vanliga. den blevMen i och med och skulleNorge Sverigeatt
låta folket få det avgörande ordet i frågan självklar i Finland. Attäven
den finländska regeringen i det läget skulle kunnat förvägra sina med-

osannolikt.borgare framstodrättsamma som
tycks haEtt uppstått i förhållningssättet hos såväl unionensmönster

medlemsländer ansökarländer: den överlåtelse nationell suverä-som av
nitet deltagande i samarbetet innebär uppfattas i flera länderettsom
kräva stöd majoritet i folkomröstning för den nödvändigaattav en en
legitimiteten för inträde eller fortsatt deltagande skall uppkomma.ett
Iakttagelsen stöds den debatt under tid förekommitäven av som senare
i olika medlemsländer i anslutning till den unionen.monetära

finns dockDet generellt risk för auktoritetsurgröpningsett som
följd stigande folkomröstningar.antal risk sammanhängerDennaettav
med det sjunkande förtroendet för det representativa och desssystemet
aktörer under de decennierna varit möjlig iaktta i deattsom senare

demokratiema.västliga förtroendeminskningDenna tenderar att
vid folkomröstningar eftersom vanlig orsak tillaccentueras atten

folkomröstningar kommer till stånd just de folkvaldaär att representan-

Suksi1996:56j.3

35Kaase Newton 1995.
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politiska problem.hantera svårainte förmår atttema
relevant i dettafolkomröstningarsistaEtt ärargument mot som

folkomröstningskritiker, tenderardessa, enligtsammanhang attär att
lösa sådana. detunderblåsa konflikter Förskapa eller än attsnarare

ofta med knappaframhålls det, folkomröstningarförsta ju,avgörs
detupphov till onödig splittring.i sig Förmajoriteter, vilket anses ge

befolk-splittrande inverkan påfolkomröstningar haandra enanses
det lätt sker renodlingdels medsammanhängerningen. Detta att aven

dagord-enda fråga står påendastkonfliktmönstret det ärnär en som
föremål förfrågor tenderar blidenningen, dels med attatt typ somav

vilketde politiska partierna åregel skär igenomfolkomröstningar i
folket förfrågor hänskjutits tillskäl tilljust kanandra sidan ett attvara

avgörande.
splittringsbefrämjande faktorerdessa bådaKombinationen ärav

fråga därtillomröstningsutfallet i kontroversiellproblematisk. Om en
dock inte entydig ibeslutet låg. Bildenlegitimiteten ijämnt blir ärär

klara utslagstatistiken tyder påsamladedetta avseende. ärDen att
validitetsproblem.finns emellertidförekommande.vanligast Här ett

drar statistiken.kraftigticke-demokratiska ländernadeDet är uppsom
endastmycket hög:andelen ja-rösterafrikanskaSärskilt i de ärstaterna
miss-länder har makthavarnai dessafolkomröstningari nio 92av

för den linjeja-röstemaerhållalyckats med 90 procentatt somav
har 98omröstningarhälften 52anbefallts och i änän pro-mermer

önskat.makthavarnadetväljarna sättröstatcent av
Australien,Statistik frånbildenländerdemokratiskaI är annan.en

eftertryck.detta med An-belyserfolkomröstningar,har mångasom
intervalletflesta fall i 48-i de allraligger därdelen och nej-rösterja-

Vadidetsamma Västeuropa.i52 Mönstret är settstortprocent. som
uppfattasi allmänhetfolkomröstningarkan konstateras är att som

beslutsmetodofta undviksdet skäletoch justkonfliktalstrande somav
samhällen, där religi-särskilt igäller alldelessammanhang.i vissa Det

hotskillnaderoch kulturellaetniskaspråkliga, utgör ett permanentösa,
rivaFolkomröstningar riskerarstabiliteten.politiskadenmot upp

illustrativtbesluten.legitimitet Ettistället försvårläkta sår att ge
Belgienhölls ifolkomröstningdenexempel på detta är omsom

majoritet ville bevaratydligavskaffandemonarkins 1950. Trots att en
tvingades kungenröstande ville dettademonarkin 57 procent av --

Även36 majoritetsförhâllandeni Island de1994:4 f.. ärButler Ranney
deomfattning: iofta dennafolkomröstningarviduppkommer tre avavsom

90majoriteten varithar överfem omröstningar ägt procent.som rum
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Leopold III avgå. Anledningen till detta egendomliga utfall deatt var
djupa motsättningarna mellan flamländare och valloner. röstade heltDe
olika i denna fråga. Medan kraftig majoritet flamländama rösta-en av
de för monarkins bevarande sig lika kraftig majoritet blandmotsatte en
vallonema monarkiskt statsskick. tvingades det lägetKungen i avgåett
eftersom landets sammanhållning stod på spel. Exemplet visar alltså att
folkomröstningar i situationervissa kan olycklig konfliktlös-utgöra en
ningsmetod. splittrade samhällen såsom det belgiska de,I kan som
framhållits, lösa konflikter leda till ochsådana alstrasän att attsnarare
accentueras.

finns emellertid betydelsefullt undantag från denna generellaDet ett
iakttagelse, nämligen Schweiz. land i och för sig splittratDetta är när
det gäller språk och religion. detta har Schweiz någotTrots änmer

land folkomröstningar lösa konflikter.använt sättannat ett attsom
bör dock igen beakta Schweiz i flera speciellt;Man avseenden äratt

folkomröstningar sedan lång tid integrerad del politiskadetär en av
annorlundaolkomröstningsinstitutet har också påF använtssystemet. ett

i andra länder. sådant det schweiziska medIsätt än ett system som
samlingsregering behövs kanaler uppdelningandra denänpennantent

i oppositions- och regeringssida de flesta demokratier erbjuder närsom
möjligheter med dendet gäller medborgarnas uttrycka missnöjeatt

förda politiken. det saknas politisk opposition traditionelltDå en av
slag fungerar alltså folkomröstningar maktkorrektiv. Derasettsom
uppgift, del också lyckats, blir härigenom också desar-till attstorsom

konflikter lätt uppkommer i delat samhälle.den etttypmera av som
Sammanfattningsvis kan det konstateras, folkomröstningar kanatt

i olika beslut konsekvenser ocksåbidra till legitimiteten stärks, medatt
for andra maktbärande auktoritet. detregeringars och Mengruppers

inträffa.omvända kan också

Folkomröstningar säkerhetsventiler6.5 som

6.5.1 Proargument

vissa lägen kan folkomröstningar, visats, skänkaI såsom inte bara en
alldeles särskild legitimitet den politik den representativa demo-som
kratins aktörer driver de kan också bidra till förbättra denutan att
representativa demokratins funktionsförmåga. Folkomröstningar kan
verka säkerhetsventiler. förmårDet representativa intesystemersom
alltid fånga och kanalisera opinioner tillfredsställandepå sätt.ettupp
Särskilt i frågor skär partier och regeringskoalitioner,som genom som
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politiskapå så vis blockerar det handlingsförmåga, kansystemets
folkomröstningar både demokratiskt tilltalande konfliktlös-utgöra ett

konflikthantering."ningsinstrument och effektivt redskap förett
folkomröstningaraspekt sig för övrigt alltmer relevantDenna ter

bakgrund de svårigheter de politiska partierna, denmot somav repre-
sentativa demokratins hömpelare, sedan antal år tillbaka har kon-ett
fronterats Särskilt gäller detta de europeiska partisystemen, imed. som

baserade sekelgamla socio-ekonomiskamycket hög grad är motsätt-
ningar. nedfrysning partisystemen, skedde i börjanDen av som av

de politiska skiljelinjer fanns vid1900-talet och innebar att somsom
därefter, bidragitdenna tid kom prägla utvecklingen har tvekanatt utan

till partiers förutsättningar hantera konflikter iförsvåra många attatt
samhället.det moderna

enda nationella folkomröstning, gälldeStorbritanniens hittills som
belysande exempel hurhuruvida landet skulle kvarstå i EG, är ett
säkerhetsventil. EG-fråganfolkomröstning kan fungera just somen

den tidendelade dominerande partierna. Labour påbägge de två var
vänsterflygel medlemskap i densplittrat; partiets sigmotsatte ettmest

högerfalangen inomkapitalistkartell ansågsEG Men ävenvara.
medlemskap och såg inträde i EGtorypartiet sig ettmotsatte ett som

nationell suveränitet. och medoacceptabelt överlämnande I attav
följde de traditionella partilinjemabland väljarna inteopinionen upp-

båda partier sig tillkom folkomröstning dekrav på stora motsattemen
ledning inträddeden konservativa regeringensbörjan detta. Underen

gemenskapen den första januari 1973.så Storbritannien i
för alltemellertid i EuropafråganLabourledningen kom utsättasatt

undvika partisplittringhårdare från partiets vänsterflygel. För attpress
riskerade leda tillpartiet denna oenighetoch den förlamning av som

rådgivande folkomröstningpartiledningen till slutaccepterade att en
med den allmännaställningstagande stod i samklanganordnades. Detta

skulle hanteras: klar majoritetinställning till hur fråganopinionens en
regeringen, hai till den konservativabritterna ville, motsats enav
regeringsställninglabourpartiet återkommit ifolkomröstning. Efter att

detför det brittiska medlemskapet ochomförhandlades villkoren1974
folkom-i juni väljarna i rådgivandeavtalet underställdes 1975 ennya

37Bjørklund 1982:248 f..
38 ff..Bogdanor 1994:89
39 Stein RokkanNedfrysningsteorin lanserades Seymour Martin Lipset ochav

Perspek-Alignments: Cross-National1967 i boken System and VoterParty
tives York:New Free Press.
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röstning. klar majoritetEn 67 procent de röstande i folkom-av gav
röstningen sitt stöd for fortsatt brittiskt medlemskap under deett
villkor den regeringen förhandlat fram. Labourpartiet höllsnya sam-

och regeringen kunde fram till den föll 1979 vidare iattman regera
vad kallats för kärlekslöst äktenskap. Folkomröstningenettsom
fungerade således säkerhetsventil. Efter regeringsskiftet spracksom en
emellertid partiet ändå, andra skäl motsättningarna i EG-änmen av
frågan. Högerflygeln inom labour, anhängare medlemskap,som var av
ansåg kommit få oacceptabelt inflytandevänsternatt parti-att ett över

politik och valde därför utträda; 1981 bildade utbrytamaets att ett nytt
socialdemokratiskt parti inledde samarbete med det liberala parti-som
et.

Exempel hurpå folkomröstningar kan rädda splittrade partier kan
också hämtas från de nordiska länderna. särskiltI hög grad visade
detta sig i samband med den danska omröstningen medlemskapom
1972. Flera partierna splittrade i frågan och speciellt det störstaav var
partiet, det socialdemokratiska, angeläget föra bort EG-attvar om
frågan från den politiska dagordningen. Genom få till ståndatt en
folkomröstning fallet/lhoppades detta skulle bli det gällerNärattman
bedömningen folkomröstningamas inverkan på det danska parti-av
väsendet finns dock olika tolkningar i litteraturen. Enligt tolkning,en
framförd den engelske Vernon Bogdanor, har folkom-statsvetarenav
röstningama i Danmark bidragit till lösa interna konflikter i parti-att

folkomröstningar inte förmåttsätt i de övrigaett göraatterna
skandinaviska länderna. Bogdanor denna bakgrundmot attmenar
institutet i Danmark har haft sammanhållande och partisystem-en

funktion.bevarande tolkning,En lanserad den danskeannan av
Palle Svensson, dock de danska folkomröstningamastatsvetaren är att

bidragit till ytterligare splittra partierna. Som exempelattsnarare
han bland just EU-frågans inverkannämner det socialdemo-annat
partiet.kratiska

4° Bogdanor 1994:33 ff..
4 Petersen Elklit 1972:202 f..
42Bogdanor 1994:741.
43Svensson 1996:49.



Erfarenheter folkomröstningar 1551997:56SOU av

6.5.2 Kontraargument

skeptikerframställs sinaFolkomröstningar störan-ettsagt somsom av
har karakteriseratarbete; forskarefolkvaldainslag dede i enorganens

demokratin Utgångs-modernafåglar i denfrämmandedem som
konfliktprincipiellråderdetsådantpunkten for synsätt är attett en

synvinkelpraktiskdetdemokratioch indirektmellan direkt attsamt ur
sida.sida viddemokrati existeraformerbådasvårt for dessa attär av

desintegreras. Ipartiväsendetleda tillFolkomröstningar kan att
väljarna påinte ovanligtdet nämligenomröstningar röstardessa attär

lojali-innebärbakom.deras partier står Detdeandra linjer attän som
folkomröstningar blirkan luckraspartiernatetsbanden till upp om

tenderarparti,väljare, ofta byterförekommande. Otrognavanligt som
inte kanMed partier,partiväsendet.försvagai sin tur att somsvaga

för populis-dessutom riskenväljarna, ökarstöd hosräkna med säkert
beslut kanför impopulärabenägenhetentiska inslag; att ta ansvar

befaras minska.
illustrativt exempel påfungeragångSchweiz kan ettännu somen

ihar resulteratdirektdemokrati juststarkt inslaghur ett svagaav
medbor-sammanjämkaaggregeringsfunktionenpartier. s.k.Den att-

till medborgar-överlåtitsutsträckninghar ipreferenser storgarnas -
påfallan-folkomröstningar.bruket Iomfattandedetsjälva avgenomna

okäntvisat sigkaraktär har detkontroversiellde många frågor varaav
har endastSchweizpartierna intagit. Iståndpunktervilkaför väljarna

sådanharde väljarepartipreferens ochväljare ensomavenvarannan
partietsdetkänner tillhälftengenomsnitt mindredet i änär egnasom
rekom-folkomröstningar Dessarekommendation vid de äger rum.som

vilket hängertämligeniblandi sinmendationer är tur sammanvaga,
sammanhållningenundennineratfolkomröstningamamed de tätaatt

folkinitiativförekomstenocksåSlutligen harinom partierna. ettav
agendan.politiskadenkontrollförsvagat partiernas över

i högväljarnasamtidigtdocki SchweizintressantaDet är att som
vid de allmännafinnsrekommendationerpartiersgrad ignorerar sina

Andelenpartival.väljarnaskontinuitet ipåfallandevalen ändå en
kombinationegendomligordmed andrafinnspartibytare låg. Detär en

talasida. kanfrån väljarnas Manpartilojalitetpartier och omav svaga
väljarnamöjlighet förfolkomröstningamapartiband:elastiska attger
konsekven-djupgåendefårdetåsiktsmässigt utan attotrogna mervara

parlamentsvalen. Ensamband medbeteendet ipolitiskaför detser

44Gilljam 1996:15.
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konsekvens denna väljarstabilitet det sällan sker någraär att ytterstav
dramatiska omvälvningar i dessa val. Förskjutningama mellan partierna

små.i regelär
Själva antalet folkomröstningar central betydelse för institutetsär av

eventuella desintegrerande effekt på partiväsendet. Medan en sparsam
användning kan fungera säkerhetsventil för partierna inter-närsom en

motsättningar uppkommer kan föreställa sigpå goda grunderna man
effekt folkomröstningar blir framträdande inslagnärmotsatt etten mer

i det politiska innebär sålunda .möjlighet för väljarnaDesystemet. en
visa otrohet det parti de Häri-sympatiserar med.att gentemot som

riskerar lojalitetsbanden luckras Väljarna blirattgenom upp. mer
lättrörliga och därmed uppkommer instabilt medpolitiskt läge,ett mer

kast risk för populistiskaoch hänsynstaganden.tvära
Folkomröstningar kan slutligen också upphov till omfattandege

väljannässiga förskjutningar mellan partierna. finns flera exempelDet
folkomröstningarpå givit enskilda partier lyft. Efter ATP-ettsom

omröstningen i Sverige bröts Centerpartiets väljannässiga kräft-1957
partiet fick efterföljande val framgångar.gång; i I EU-omröst-stora

ningens kölvatten tycks motsvarande de båda nej-partiemasätt
vänsterpartiet och miljöpartiet ha fått luft under vingarna. likaMen
vanligt enskilda partier försvagats resultat folkomröst-är att ettsom av
ningar. norska EG-omröstningen innebar kraftig nedgångDen 1972 en
för arbeiderpartiet. Likaså kan de dramatiska omkastningar mellan
partierna skedde i det danska jordskredsvalet 1973 isättassom sam-

innan.band med den folkomröstning ägde åretsom rum
samtidigt folkomröstningar kan försvagaFör att summera: som

lojalitetsbanden mellan partierna och väljarna kan de fungeraäven som
säkerhetsventiler för hårt trängda partier och koalitioner. åtminstoneI
fyra folkomröstningama ide fem svenska viss osäkerhet finnsav en-
trafikomröstningen instrumentella funnits med ihar detta motivw

folkomröstningsamband med beslutet hålla svenskaDetatt att togs.
folkomröstningsinstitutet värdefullthar i det avseendet fungerat ettsom
komplement till den representativa demokratin. folkomröstnings-Att
institutet, lösa politiska blockeringar, åtminstone delvisattgenom upp
har bidragit till den påfallande stabilitet det svenska partiväsendetsom
kännetecknas i historiskt perspektiv inte uteslutet.ärettav

45Kobach f.; Trechsel Kriesi1994:132 1996:199.
46Gallagher 0996:238 f.; Elklit 1972.Borre
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Summering6.6

andrai Sverige och ifolkomröstningarerfarenheternasamladeDe av
anspråkbestämda slutsatser medentydiga. Någraalldelesländer inteär

anhängamaVissa deallmängiltighet kan inte dras.på argument somav
sådant gällersin giltighet.tycks Ettfolkomröstningar betonar ägaav

viktigafolkomröstningar visat sig kunnalegitimitetden speciella ge
exempelvis dettamoraliska frågoretiska ochpolitiska beslut. I är

överlåtelsefolkomröstningar underlättaförefallertydligt. Likaså av
organisationer.internationella Ettmakt tillnationell argumentannat

säkerhets-rollfolkomröstningarsrelevant gällervisat sig somvarasom
och enskildasålunda lösasknutar kanParlamentariskaventiler. upp

under-splittrade kandär dessa interntfrågorpartiers hantering ärav
lättas.

dedockfolkomröstningar skallmedfördelar vägasDessa mot
hur utfalletfinns exempel påSålundaockså finns.nackdelar avsom

för olikakonsekvenserauktoritetsurgröpandefåttfolkomröstningar
har iblandi olika länderPartiväsendetpolitiskaregimer och system.

fördelar meddemokratiskaVad gäller deuppsplittring.drabbats av
medborgarvitalisering, erfaren-ifrågafolkomröstningar, ärt.ex. om

Deltagandetnegativa.alldeles entydiga,heterna, snarastattutan vara
sjunkande ioch det därtilllågtgenerellt visat sighar sålunda ärvara

kunskapsupp-ofta.förekommer Defolkomröstningarde därsystem
heller alltid så påtag-folkomröstningar inteeffekternabyggande ärav

direktdemokratiska anhänga-framhållsoftaliga det i debatten avsom
ibland kan hafolkomröstningartycks detTvärtom ensom omre.

därsärskilt tydlig i deåterigeninverkan. Tendensen systemärmotsatt
förekommande.vanligtfolkomröstningar är
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gällandeBedömning7 av

regelverk i Sverige

svagheterfolkomröstningsinstitut inrymmer någrasvenskaDet
för de övervägandenutgångspunktenåtgärdas. Självabörsom

och parlamen-det representativaemellertidhär är attgörssom
finns ingenVad gäller 8:15skall RFtariska värnas.systemet

finnsprincipiell ändring. Däremotanledning någonövervägaatt
kvorumbestämmelsen i så måttobeträffandeoklarhet atten

ja-ogiltiga kan kommasåväl blanka röster attröster gynnasom
föranledaenligt utredningenförhållande börsidan. Detta en

anledningfinns däremotjustering. Vad gäller RF 8:4 över-att
institut,rådgivandegenomgripande förändringar. Detväga mer

idagoch uppfattassuccessivt bytt karaktärhär, harreglerassom
stånd riske-tilländring kommerbeslutande. inte någonOmsom

ledaformella och det reellamellan detdenna diskrepans attrar
regel framdelestolkningsproblem då dennatill konstitutionella

heller, vilketkvorumregel finns inteskall tillämpas. Någon mot
ytterligarebindande karaktärenbakgrund den utgör ett pro-av

vidare svårt förblivit det sigblem. utvecklingenSådan tersom
fram-regelverket iförändringaringariksdagen görs, attavom

blott och bart rådgivan-folkomröstningaranordnatiden ärsom
de.

Inledning1

dettatidigare ibakgrund den redogörelsegällerDet att mot somavnu
erfarenheteroch andra länderslämnats vårabetänkande avegnaav

utvärdering, vårtbedömning,folkomröstningsinstitutet göra aven en
folkomröstningsinstitutet.vad gäller Dennarådande regelverknu

underlag för den diskussionskall sinbedömning i utgöratur som
dettaändringar och tilläggmöjligaslutligen skall föras i kap. 8 om

lagstiftningsområde.
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givenEn utgångspunkt för denna bedömning detär att representa-
tiva parlamentariska haft under delen dettasystem störresom av
sekel skall bestå och Självfallet finns det ingen helstvärnas. som
anledning diskussion bereda för någonatt ta vägattnu upp en om

politiskt sådanEn diskussion med anknytning tilltyp system.annan av
problematiken med folkomröstningar fördes ju, såsom redan tidigare
framhållits, i NyheterDagens under den första efterkrigstiden av
Herbert Tingsten. Han ansåg Sverige borde imitera det schweiziskaatt

karakteriserat inte endast regeringsmakt i principsystemet, av en
omfattande företrädare för alla i parlamentet representerade partier,

också flitigt utnyttjande folkomröstningar; de skulleutan ettav av ses
form balanserande element till denna starka regeringsmakt.som en av

dagI råder i Sverige i princip enighet vårt representativa parla-attom
mentariska skall bestå. präglasDet blandsystem annat attav rege-
ringen skall eller flera partier åtnjutersammansatt ettvara av som
riksdagens förtroende så den stöds antingen majoritetatt av en av
parlamentets ledamöter eller åtminstone passivt tolereras flertal.ettav

dagens representativaAtt parlamentariska i Sverige skallsystem
bestå och måste alltså leda till det inte kan aktuelltvämas att att vara

utvidga vårt folkomröstningsinstitut i schweizisk riktning. Detatt en
utmärkande draget hos Schweiz folkomröstningsinstitut fårmest sägas
möjligheten för medborgarna själva utlösa folkomröstning.attvara en

central skillnadEn går överhuvudtaget, såsom flera gånger framhållits
i detta betänkande, just mellan de politiska i likhet medsystem som
Schweiz inrymmer till folkinititiv och de saknar denna Irätt rätt.som
den förra får folkomröstningsinstitutet med nödvän-typen systemav
dighet det allmän erfarenhet framskjuten plats iär änen en mera- -
den och kommer därmed också i högre grad påverkatypen attsenare
hela det politiska livet.

tillstymmelseEn till folkinitiativ finns emellertid också inumera
Sverige. denI mån minst de röstberättigade5 medborgarnaprocent av
i kommun yrkar på folkomröstning i fråga kommunfullmäk-ären en
tige i denna kommun skyldig ställning till sådan skallatt ta om en
anordnas eller alltsåDet inte fråga renodlat folkinitiativ;är ettom
det slutgiltiga avgörandet ligger fortfarande i den lokala representatio-

hand. utredning harDenna visserligen enligt sina direktiv inte inens
uppgift diskutera folkomröstningsinstitutet kommunalpå nivåatt men
det kan dock konstateras, såsom Gunnar Wallin framhåller i uppsatsen
i bilaga till denna utredning, intresset för folkomröstningar påatten
kommunal nivå, liksom det antal faktiskt hållits, ökat under detsom

decenniet. Och ökat intresse för folkomröstningar på kom-senaste ett
munal nivå kan i sin öka intresset för detta institut på nationell nivåtur
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varandrapåverkarolika nivåernaDeliksom vice versa.
politisktinivåeranledningmedytterligare kommentar, ettattEn av

tillavseendedettaockså ivarandra, kan göraspåverkarsystem
nivåerflera olikafolkomröstningardetSchweiz. Där äger rum -

regelbundetdetsamtidigtnivåfederalkantonal ochlokal,på som-
med-aktivitet,politiskaval. All denallmännaförekommerockså som

samtidigtemellertidframstårombeds deltaborgarna där som en av
gällerdetpåfallande justproblem närtill detförklaringma ärsom

deltagandet. EttlågaSchweiz: detifolkomröstninginstitutet motsvaran-
det kunnaskullenaturligtvisSverige,inte ifinnsde problem men

iskulle tilltanationell nivåfolkomröstningar påantaletuppstå om
kommunal nivå.ökar pådemedparallellitet att

samband mediuppmärksammasbörocksåaspektEn ensomannan
folkomröstningargäller ärregelverk vadnuvarandebedömning av

varit på-harområde.informationsteknologins Denutvecklingen
hävdardebattenallmännai dendedet finnssnabb ochfallande nusom

möjlig-förenklaradikaltförutsättningarteknologi hardenna attatt
grundeniocksådärmedochfolkomröstningaranordna attheterna att

riktigtnaturligtvisstyrelseskick. Detdemokratiska attäromforma våra
samhälleligochinfonnationsspridningförmöjligheternaden ökat

mellandialogenlivaktigförFörutsättningarnakommunikation. en
Ändå rimligtdet inteframstår attförbättras.kanvaldaväljare och som

förändragrundeniförutsättningarhaskulleteknologi attdennaanta att
snabbheti sinstårDenpolitiskarepresentativanuvarande system.vårt

känne-nödvändighet måstemedlångsamhetdenmedi konflikt som
intedetsnabbhet finnsdennabeslutsfattande. Idemokratisktteckna ett

dåligtockså förförankrade beslutbristfälligtförbara risk utan genom-
medförenadinformationsteknologi storadennaVidaretänkta beslut. är

infonnations-säkerhetsproblem drasmåsteslutsats är attEn som
demo-pålitligtanvändbarsigintelängeså ettteknologin terännu som

anledningnågonhellerdet inte attDärför finnshjälpmedel.kratiskt
bedömningmedsambandidenuppmärksamma av nunämnare en

folkomröstningar.vadregelverk igällande avser
liksomfolkomröstningar,haft våraharvierfarenheterDe egnaav
mind-medharerfarenheterGodablandade. paratsandra länders, ärav

med mindresammankoppladevaritharkonsekvenserpositivagoda,re
kapitel,Överhuvud tidigareframgåttsig, såsomdetvisarpositiva. av

inrymmerspegelväntoftafolkomröstningarförgenerella argumentatt

l 1997.Wallin
2 Ilshammar 1997.
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Bilden förblir mångfacetterad och komplicerad.argument mot.
negativaDe konsekvenser kan härledas från folkomröstningarsom

i och för sig många. blir omöjligtär Det utkräva för vid-att ansvar
beslut, i efterhand framstår dåliga,tagna medborgarnanärsom som

själva fattat dem; det kan visa sig svårt bryta frågor,att utvara som
skall underställas medborgarna i folkomröstning, från de störreen
sammanhang vilka de del det kan, den uppdelning iär en av; genom
två sidor folkomröstningar inbjuder till, skapas fördjupade spän-som
ningar i samhälle med därav alstrade svårigheter etableraett att ett
kompromissklimat; det kan vidare hända minoriteter i samhälleatt ett
både oskäligt folkomröstning, deltagandet lågt,ärgynnas av en om
eller missgynnas majoritet beredd gå de speciellaär att emotom en
rättigheter dessa minoriteter har Listan möjliga negativasom osv. av
konsekvenser kan alltså lång.göras

Folkomröstningar kan emellertid också ha serie positiva kon-en
sekvenser vilka det motiverat i representativt parlamentarisktgör att ett

det svenska fortsättningsvis bereda plats för detta institut.system som
En positiv konsekvens hänger med den ökade legitimitetsamman som
beslut förankrade i medborgarnas direkta deltagande i form av en
folkomröstning kan få. speciellaDenna karaktär hos beslut utgörett
inte endast värde i sig kan också bidra till ytterligareett utan att ge
legitimitet till det politiska i dess helhet. positivEnsystemet annan
konsekvens folkomröstningar de kan fungera säker-är attav som en
hetsventil. Parlamentariska hotar förlamassystem att attsom genom
partier blivit oeniga inom sig eller mellan sig har visat sig kunna bli
funktionsdugliga det anordnats folkomröstning i denattgenom en
konfliktfyllda frågan. Medborgama har ombetts träda besluts-som
fattare eller rådgivare. Till dessa två värdefulla konsekvenser folk-av
omröstningar skall läggas tredje i och för sig sig någotteren som
mindre entydig. har sambandDen med möjligheterna till medborgar-
vitalisering. Den vilja sig politiskt folkomröstningaratt engagera som
ibland har visat sig kunna frammana självfallet också värde förär av
hela det representativa parlamentariska Dettasystemet. ärsystem
emellertid inte betjänt läge där det visar sig, vilket oftastett tyvärrav

fallet, medborgarnas vilja delta i folkomröstningarär att att systema-
tiskt tenderar mindre i parlamentsval.änatt vara

bestämmelserDe för närvarande reglerar vårt folkomröstnings-som
institut, liksom det på vilket dessa bestämmelser blivitsätt tillämpade,
inrymmer också i sin både förtjänster och svagheter. bestäm-Dessatur
melser återfinns alltså i RF 8:4 och RF 8:15. förraDen bestämmelsen,
och de föregått den, har utgjort den konstitutionella grunden försom
alla de fem folkomröstningar hittills har i Sverige. Ingenägtsom rum
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därför naturligtenligt RF 15. Det attäromröstning har ägtännu rum
framföralltoch tillämpatsverkatreglerhur dessabedömningvid aven

dock först knytasskallreflexionerNågravid RF 8:4.uppehålla sig just
bestämmelsen i RFutnyttjandealdrigdenutformningentill ännuav

8:15.

8:157.2 RF

utformning i flerai sinRF 8:15anledningfinnsDet attatt upprepa
grundlagsregleraddensig frånskiljeravseendenväsentliga typ av

i dagoch1920-taletbörjansedanhaftvifolkomröstning somavsom
dessa tvåmellanskillnadviktigförsta typeråterfinns i RF 8:4. En av

meningbeslutande i denformellt att8:15folkomröstning RF ärär att
intedengrundlagsändring så kommernej tillmedborgarna säger enom

fomelltbestämmelsenäldredenenligtmedborgarnamedantill stånd
dennaskiljande punkt typråd. ärEn attendast nyaettsett annanger

konstitu-politikområdebegränsatomfattarfolkomröstning bara ettav -
beslutan-överlåtelseocksåinräknasdäriochtionella frågor avnumera

äldretill deniorganisationinternationell typentill motsatsderätt -
skillnadtredjehelst. Enfrågavilkenkan typ somavavsesom

minoritetsinitiativ i såinrymmerbestämmelsenden ettligger i att nya
medandenutlösakanledamöterriksdagenstredjedelmåtto avsom en

förutsätterbestämmelsen,den äldrebeslutad enligtfolkomröstning,en
8:15,skillnad RFfjärderiksdagsmajoritet. En är attbeslut fattat enav

måttokvorumbestämmelse i såpåbyggeri till 8:4,RF sommotsats en
omröstningendeltar idemflestadeförkastasförslaget somavom

demhälftenflerantalettilloch deförslaget är än somavröstar mot
denföljd slutligenriksdagsvalet. Envidgodkändaavgivit röster av

folkom-kvorumbestämmelsedenna ärgivits attkonstruktion ensom
allmänttillanknytningibara kan ettenligt 8:15röstning RF äga rum

tids-bestämmelsenden äldreenligtfolkomröstningmedanval en
tillanslutninginklusive ihelst ettanordnasmässigt kan när som

val.allmänt
g be-understrykaviktigtRF 8:15 attdiskussioni attDet är omen

förmöjlighetutformad, inrymmerdensådanstämmelsen, är enennu
grundlagsfrågor. Iifolkomröstningutlösariksdagenminoritet i att en

folkom-förbetänkande lämnatsi dettatidigareredogörelseden som
finnsdetdet sigvisadeländeri olikautformning attröstningsinstitutets

parlamentminoriteter i rentavbarai vilka inte utavettpolitiska system
kan utlösajustfolkinitiativformibefolkningeniminoriteterockså av
grundlags-endastgälla intekanmöjlighetfolkomröstningar. Denna
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frågor andra politiska problem.ävenutan
finnsDet anledning känna principiell skepsis infor brett givenatt en

för minoriteter, sig i parlamenträtt eller i befolkningen,ett attvare
kunna framkalla folkomröstning. Ett representativt parlamentariskten

intemår väl minoriteter, blivit överkördasystem i frågaav om som en
i parlamentet eller överhuvudtaget missnöjda med beslut, fattadeär av

flertal, kan hota med folkomröstning. principiellaett Denna skepsisen
behöver emellertid inte gälla det begränsade minoritetsskydd finnssom
inrymt i nuvarande RF 8:15. skyddDetta kan sägas motsvara en
vedertagen i vårt parlamentariska försökasträvan uppnåsystem att

möjliga samförstånd i grundlagsfrågor.största I situation när etten
mindretal i riksdagen, denna allmänna ändå inte tyckertrots strävan,

dess synpunkter blivit tillräckligt beaktade det sig inte orimligtatt ter
detta mindretal har möjlighet utlysa folkomröstning i fråganatt att en

och därmed låta medborgarna i träda beslutsfattare. Mangemen som
kan möjligheten för mindretal i riksdagen framkallasäga att ett att en
folkomröstning i sig maktmedel befordra dennautgör ett ägnat att

uppnå möjliga endräkt i konstitutionellasträvan frågor.största Denatt
hittillsvarande erfarenheten denna bestämmelse tyder också på attav
den, den aldrig uttryckligen kommitäven självaprövas,attom genom
sin existens just verkat samförständsskapande i grundlagssammanhang.

viktigtEtt drag hos RF 8:15, det finns anledningannat attsom
särskilt understryka, dess uttryckliga kvorumbestämmelse.är Det
framstår helt följdriktigt folkomröstning beslu-attsom en som ges en
tande funktion också inrymmer garantier för det finns visstatt ett
minimum medborgardeltagande bakom det beslut omröstningenav som

Lämpligheten just den utformning kvorumbestäm-utmynnar av som
melsen fått i gällande RF 8:15 kan däremot diskuteras liksom attnu
själva folkomröstningen, bland konsekvens dennaannat som en av
kvorumkonstruktion, måste i samband med riksdagsval.äga ettrum
Denna sammankoppling kan inrymma olägenheter. kom förDetyp av
övrigt också uppmärksammas i samband med den diskussionatt om

och tidpunkt för EU-folkomröstningen föregick det slutgiltigatyp som
beslutet hålla omröstningen den 13 november 1994.attom

olägenhetEn i denna samtidighet mellan folkomröstning och all-
val kan ligga i den grundlagsfrågamänt omröstning gälleratt som en

helt kan hamna i skymundan för övriga valfrågor eller den tvärtomatt
kan alla andra frågor hör till valrörelse.tränga Enut som en annan
möjlig olägenhet med denna sammankoppling den grundlagsfrågaär att

hänskjutits till folkomröstning kan komma påverka, särskiltattsom en
den kontroversiell, de olika partiernas resultat deär i samtidigaom

Ändåallmänna valen. framstår det inte motiverat övervägaattsom en
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gällandegrundlagsfrågor frånifolkomröstningfrikoppling nuav
kvorumbestäm-inbyggdaden därival ochallmännamedsamtidighet

gamladenlogisk utifrånsålundasigsamtidighetmelsen. Denna ter
likalydandetvåfattasskallgrundlagändringregeln att genomav

till riksdagen.valefter allmäntskeandra måstedetvilkabeslut, av
alltsåregelverkkonstitutionellavårt ärförändringförFonnema av

val.allmännasammankopplade medhistoriskt närasätt
finnsnärvarande intefördetdetSammanfattningsvis bör sägas att

utform-denändringprincipiellnågonanledningnågon övervägaatt av
poli-sedan delängeinte såfå.kommit Det8:15 ärning RF attsom

enadeskommunistema,vänsterpartietförundantagmedtiska partierna,
utvid-diskussiondecennierefter flerautformningdenna om enavom

konstitutio-Samförstånd kringfolkomröstningsinstitut.vårtgning av
egendom-sigskulle detVidarevärde i sig. teproblemnella utgör ett

ibestämmelseförändringarprincipiellaligt övervägaatt av ennu
bli prövad.hunnitaldrigregeringsformen ännusom

kvorumbestäm-vadaspekt iicke-principielldockfinnsDet avseren
denBestämmelsenoklarhet.tillinbjuderi 8:15melsen RF som nusom

demde flestaförkastatförslagetformulerad ärsägerär att somavom
omröstningendeltagit iDeomröstningendeltager i röstar mot. som

ogiltigellerblanknej-röst,ja-röst, röstinlämnatkan ha enenenen
påsikteenbartkonstrueraddenKvorumregeln är tarröst. nusom

samtidigaröstande i detantaletochnej-röstemamellanrelationen
detflernej-rösteravgivna änendast ärförkastatförslagetvalet: är om

dessaochogiltigaochblanka rösterantalet ja-röster,totala röster
i detdeltoghälften demfleri sinvidarenej-röster änärtur somav

ochblankabådeuttryckas såockså rösterkanvalet.samtidiga Detta att
föranledabörförhållandeja-sidan,ogiltiga ettröster ensomgynnar

justering.

8:4RF7.3

detfolkomröstningsinstitutvårt är sagtframtidsdiskussionI somomen
eftersomRF 8:4erfarenheternasig påkoncentreranaturligt att av

författningsrätts-denutgjortföregångareoch dessbestämmelsedenna
Vårafolkomröstningar.femhitillsvarandealla våragrunden förliga

erfaren-negativaDessaodelatvarithar inteerfarenheter gynnsamma.
utformingsjälva denmedmindre hängtdockheter har somsamman

vilket denmed det påochgrundlagsregeln fått sättaktuelladen mer
tillämpas.kommit att

folkomröst-parlamentarisktföreffekterpositiva systemDe ett som
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ningar generellt visat sig kunna inrymma stärka beslutssett att-
legitimitet, erbjuda säkerhetsventil och också i någon månatt atten
verka medborgarvitaliserande har till del demonstreratssagtsom en-
också i samband med våra omröstningar. En politisk knut löstesegna
sålunda för stunden både folkomröstningen i rusdrycks-upp genom
frågan, i pensionsfrågan och i kämkraftsfrågan. legitimitetExtra gavs
vidare de ställningstaganden riksdagen i rusdrycksfrågan påtogsom
1920-talet och i EU-frågan 1990-talet de folkomröstningargenom

dessförinnan anordnats. Samtidigt förmådde dessa omröstningarsom
ändå inte på sikt pacificera de motsättningar bidragit till utlösaattsom
dem. Folkomröstningen i rusdrycksfrågan kunde sålunda inte hindra
det liberala samlingspartiet från tid splittras i två; folkom-att en senare
röstningen i kämkraftsfrågan bidrog, bland den legitimitetannat genom

den vissa handlingslinjer, till oklarhet hur frågan fram-som gav om
deles skulle hanteras; folkomröstningen i EU-frâgan kunde inte bidra
till bilägga de spänningar i på europeisk integrationatt synen som
fanns inom flera partier och den inte heller långvariggav mer av
legitimitet utfallet missnöjda med det, tämligenän att snartgrupper,
började spekulera i omröstningar med annorlunda resultat.nya

viktigasteDen erfarenhet vi haft folkom-våraogynnsamma som av
röstningar dock den oklarhet visar sig den beslutskrañär som omge

de uppfattas inrymma. Formellt har de alla varitsettsom numera
rådgivande; i RF 8:4 endast kortfattat föreskrifterattanges om
rådgivande folkomröstning i hela riket meddelas lag. Reellt settgenom
har de emellertid alltmer kommit uppfattas de facto beslutande.att som

visade sigDet redan i samband med kämkraftsomröstningen där ut-
fallet uppfattades bindande tolkningen det komplice-ävensom om av
rades olika linjer vilka två dessutom innehöllnärvaron tregenom av av
tänjbara fonnuleringar. Denna karaktär de facto beslutande blevav

tydlig i samband med EU-omröstningenännu hösten 1994. Påmer
förhand hade alla partier sinapå riksdagsledamöters förbunditvägnar
sig i riksdagen sig efter den kommande folkomröstningensrättaatt
resultat alldeles vad den enskilde riksdagsledamoten eller hansoavsett
väljare kunde tänkas tycka i frågan. vilketDet förhandpåsätt man
lovat handla korn sedermera också uppträda på. ledamotIngenattman

Sveriges riksdag röstade sålunda uttryckligen svenskt med-mot ettav
lemskap i ellerEU de ändringar grundlagen förut-mot av som var en
sättning för medlemskapet.

Situationen i Sverige skiljde sig från den i Finland och Norge. De
folkomröstningar anordnades i våra två grannländer visser-som var
ligen konstitutionellt rådgivande Skillna-vår.sett typav samma som
den dessa inte på Sverige beredda påatt sätt attvar samma som var
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folkomröstningenskommandedenföljaförbinda sig votumförhand att
särskiltfördes,rådgivande.endast Detuttryckligeneftersom den var

dennadebatt kringkonstitutionellomfattandeganskai Norge, en
fram tillleddenorska folkomröstningendenoch medproblematik. I att

rådgivandemedproblematikenmedlemskap korntillknappt nejett en
aktuliseras ibeslutskraft aldrigreellaeventuellafolkomröstnings att

grad diskuterasfråga i högdennadäremot komFinlandStortinget. I att
riksdagensfyrtiosig ocksåvisaderiksdag och deti landets överatt av

resultatfolkomröstningensfölja ävenvägradeledamöter att om
FinlandiSverige. Mångaivarit klartÖvervikt därja-sidans änstörre

endastintefolkomröstningdenuppfattningenvidhöll ägtatt rumsom
rådgivande.Detenbartuppfattasskullereelltformellt ävenutan som

riksdagsledamotenenskildedenpåmenadei sista hand,ankom man,
folkomröstningsresul-sammanvägningutifrånfatta sitt beslutatt aven

värderingar.bedömningar ochochtat egna
till dennabilagautvecklats isåsomoch för sig,finns iDet en

utredningf folkomröst-ochtillförklaringarflera typatt samma aven
iSverigevikt iannorlunda och änning ändå kom störreatt enges

faktumdetbidrog blandolikhetTill dennaochFinland Norge. annat
beslutandeformellthargrannländer, ocksåtill våravi, i ettatt motsats

medsambandtill ihänvisadesdet oftafolkomröstningsinstitut som
utnyttjas i dettainte komdetEU-omröstningen attäven samman-om

besvikelse,i Sverigemångadet hosVidare fannshang. mansomen
folkomröst-vilket tidigaredetmotverka,inställd på sättöverattvar

folkomröstningsvotumskulle det visashanterats. Nuningar att ett
förtroende-allmännadenanledning erinrafinnsSlutligengäller. om

företrädare.deras Ettpartierna ochpolitiskadrabbat deminskning som
skall förståsförtroendeminskninghur dennadiskussionenitema om
väljarna.förhållande till Ettlyhördhet iavsaknadde valdashar varit av

folkomröstningensjälvavalda visavidetförhållningssätt änannat
uppfattaskommitdiskussion, hadennabakgrundkunde, attmot av

sida.medborgaresfrån mångastötandesom
reglerat i 8:4,RFfolkomröstningsinstitut,rådgivandeAtt vårt

uppfattaskommitochkaraktärförefaller ha byttsuccessivt att som
fyra utgångs-från åtminstoneriksdagenbindande påuttryckligen utgör

parlamentariskaför vårtproblempunkter system.ett
tillämp-uppståroklarheti själva den närproblem ligger1 Ett som

utformningformelladengrundlagsregel inteningen motsvararenav
författnings-svenskadenfilosofifått.den Den genomsyratsom

3 Ruin 1997.
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politiken, och också motiverat många de författningsrefonnersom av
genomförts, skrivna regler skall spegla faktiska förhållan-är attsom

den. talasI RF 8:4 det endast rådgivande folkomröstning samtidigtom
det sannolikt, alldeles särskilt bakgrund den beslutskraftär motsom av
med enighet EU-folkomröstningen 1994, eventuellastor attsom gavs
folkomröstningar baserade i denna grundlagsparagraf framdelesnya

också kommer uppfattas direkt bindande inga förändringaratt som om
vidtas gällande regelverk. fortsattEn diskrepans mellan det formellaav
och vad kommit uppfattas det reella leder inte endast tillattsom som
oklarhet kan också bidra till uppkomsten till direkta konstitutio-utan
nella konflikter.

2 Ett problem för det parlamentariska medannat systemet att
folkomröstningar, baserade i nuvarande RF 8:4, uppfattas ha direkt
bindande kraft riksdagenpå de samtidigt inte inrymmer någonär att
form kvorumbestämmelse. beslutandeDen folkomröstningtypav av

regleras i 8:15 har alltsåRF sådan bestämmelse: grundlags-ettsom en
förslag blir uttryckligen förkastat bara de flesta dem del-om av som

i omröstningen förslaget och de till antalet flertager röstar mot är än
hälften dem avgivit godkända vid riksdagsvalet. iMenrösterav som
samband med utlysning folkomröstningar formellt rådgivan-ärav som
de finns inga garantier för visst mått medborgardeltagande. Detett av
har ursprungligen ankomma på riksdagen i sin bedömningansetts att

den hänsyn, skall till avgivet råd, också dettas ett vägaav som
deltagarantal folkomröstningen baserad på.ärsom

I läge formellt rådgivande folkomröstningar generellt kom-närett
mit betraktas de facto beslutande framstår det ändåatt som som egen-
domligt riksdagen, enligt den praxis tycks utveckla sig,att som nu
skall känna sig lika starkt bunden medborgarvotum hurett oavsettav
många det grundat skullepå. Man alltså, någon hänsynröster är om
framdeles inte alls skall till deltagande, kunna hamna i den situa-tas
tion rikdag, har sin beslutskompetens grundad i allmäntatt etten som
val med högt valdeltagande, ändå i konkret fråga, förts iuten som en
folkomröstning, blir sig efter detta resultaträttatvungen att även om
betydligt färre medborgare står bakom det. sådan situationEn inteär
acceptabel parlamentarisk synpunkt.ur

3 tredje problem,Ett sammanhängande med det förra,nära är att
blankröstning också tillåten i folkomröstningar baserade på RF 8:4.är
I samband med pensionsomröstningen kom1957 till och med blank-
röstning uppfattas uttryckligt fjärde alternativ, rekommende-att ettsom

bland folkomröstningenSACO. I i EU-frågan fömtsattesrat annat av
däremot blankröstning, den fortfarande fick inte bliäven ägaom mm,
tillmätt någon helst roll. hade i och förDet sig funnits röster,som
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riksdagensigfrågatfolkomröstningeninnan ägtännu omrum, som
folkomröstnings-bundenuttryckligenkänna sigverkligen skulle ettav

de avgivnafick majoriteteller nejvarkenresultat även avenom
stället kom såiblankröstema utgörasäga tunganattattrösterna utan

ikomplikation lågför denförståelsepå vågen. Någon större som en
dock inte.uttrycktesbland avgivnamajoritetbristsådan rösteregen
sidansedermera dendockEU-folkomröstningen kom attI ena

förblir dockde avgivna Detflertaluppnå rösterna.eget en egen-av
folkomröstningiskall kunnablankrösterdomlighet att menavges en

uppfattas behövainte skalldess resultattolkningi sinriksdagenatt av
till dem.helst hänsynnågonta som

folkomröstningarsammanhängande medfjärde problem,4 Ett att
facto beslutande,uppfattas dekommitreelltbaserade i 8:4RF att som

framstårregelverkgällandeförinomdetär att somnumeraramen
just råd-och skallblott bartomröstningaranordnasvårt att varasom

utvecklat sig,bakgrund den praxisgivande. Risken är motstor, somav
Samtidigt kanbinda riksdagen.uppfattasalltid kommerdessa attatt

iparlamentariskaför vårtvärdefortfarande attdet systemvara av
folkomröstningkunna anordnai frågaför beslutförberedelse ett enen

alltsårådgivande,enbartuppfattasoch allmänt attfaktiskt somsom
i detalji frågatyckervad medborgarnasig förkunna höra utan atten

avgivits.opinionsyttringdenföljabehöva somsenare
folkomröstnings-kapitel vårtdettagjorts ibedömningDen avsom

detsammatillämpningenregelverk liksominstitut gällande avavav-
reforrneringalternativ tillmöjligadiskussionföranleder avomen-
kapitel.i följandeskall förasdiskussionendetta institut. Denna
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överväganden förslagoch8

kapitel gällerdettaföreslås iförändringarprincipiellaDe som
utanförfolkomröstningbeslutandeförslagTvå olika8:4.RF om

enligt dessaföreslåsMedborgamaredovisas.8:15-områdetRF
generellt;lagförslagbeslutanderättdirektförslag fåbåda över

fallenbådabefogad.inte Ispecificeringytterligarenågon anses
folkomröstning.beslutarmajoritetriksdagensdetär omsom

med-skalltill 8:15,anknyter RFA-altemativet,Enligt närasom
riks-förkastaellergodkännamöjlighethaborgarna ettatt av

kvorumregeln inteföreslagnadenfattat beslut. Omdagen upp-
Enligtavgörande.slutgiltigtriksdagen förtillärendetåtergårnås

riksdagenskalltill 8:4,RFdelvis anknyterB-altemativet, som
Denfolkomröstningeninnanbeslut ägerinte fatta något rum.

underställs i ställetomröstningföremål förblirlagfråga som
alternativdebeslutassärskild lagdirekt. Imedborgarna omen

till.ställningfolkomröstning harsådanimedborgarna att taen
alternativför dettaföreslåsA-altemativetLiksom för en

i dettariksdagenfåruppnåsdenna inte ävenkvorumregel; om
förslagen,bådai frågan. De presenterasfall besluta somsom

vissaolikatill påsyftar göraalternativ och sättolikatvå att
kombinera.möjligahanterbara,situationer är atttyper merav

Inledning8.1

föregående kapitelivadbakgrunddiskussionEn sagtsmot omsomav
skall ha tvåfolkomröstningsinstitutvårtförändringariaveventuella

denförändringprincipiellnågonutgångspunkter. Den är att avena
möjlighetRådandebör företas.intei 8:15 attRFreglering görssom

igrundlagsfrågor ochfolkomröstningar ibeslutandeanordnakunna
organisationinternationelltillbeslutanderättöverlåtelsefrågor avom

föränd-principielladeutgångspunktenandraskall bestå. Den är att
ochtill 8:4skall anknyta RFhållethelt ochringar bör övervägassom

kommitbestämmelsedennatillämpningden attsärskilt tillalldeles som
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få. Utvecklingen det gäller vårt rådgivandenär folkomröstningsinstitut
har varit olycklig och motiverar ändringar i regelverket.

Denna utveckling aktualiserar i sin två problem. Det börtur är:ena
försöka uppnå det framdeles skall bli möjligtatt anordnaman att

folkomröstningar uppfattas rådgivande i reell mening och intesom som
endast i formell det förefaller ha blivit andraDet problemetsom nu

bör vidare detär: möjligt anordna folkomröstningargöra attman som
beslutande också i formellär mening, dvs. bör införa beslutan-ettman

de folkomröstningsinstitut det omfattasutöver RF 8:15 Densom av
uppfattning, präglar de här framlagda ändringsförslagen, ärsom att
bägge dessa bör beträdas.vägar Det värde vi i anknytningär tillav om

framtida utlysning folkomröstningar kan uppnå klarare konsti-en av en
tutionell åtskillnad mellan vad blott och bart skall rådgivandesom vara
och vad uttryckligen beslutande.ärsom

Det framförallt skall diskuteras i detta kapitel alltsåärnya som
möjligheten anordna beslutande folkomröstningar utanföratt RF 8:15-
området. Diskussionen skall inte i enda förslag iutmynna ett utan
stället i två med beaktande antal olika avvägningar.Dessa för-ettav
slag, syftar till olika situationergöra lätthanter-att typersom av mer
bara, skall i första hand två olika alternativ naturligtvisses som men
kan de också kombineras. skallDe inte uppfattas oförenligam.a.o. som
med varandra. Bedömningen statsmakterna bestämmerär sig föratt om

införa någon form beslutande folkomröstningatt utanför RF 8:15av
området kan vi också räkna med det blir lättare i framtidatt att en
anordna folkomröstningar enligt gällande RF 8:4 verkligennu som
kommer uppfattas och utnyttjas enbart rådgivande.att som

förslagDe här skall har alltså framförallt betingatspresenterassom
två skäl: dels och främst önskan uppnå konstitutio-att störreav av en

nell klarhet skäl utvecklades i föregående kapitel, dels ocksåav som av
åstadkommasträvan folkomröstningsinstitutatt bättreett deten änsom

nuvarande in i framtida situation. Det inte osannoliktärpassar en att
kraven på ordna folkomröstningar framdeles kanatt komma ökaatt
och behoven då också kommeratt tillta ha institutatt att ett som
möjliggör olika folkomröstningaratt kan hållas.typer Svenskaav
folkets inställning till folkomröstningar har för övrigt, såsom visas i en

i bilaga till dennaexpertuppsats utredning, blivit positiv efteren mer
EU-omröstningen 1994. förklaringEn härtill med all sannolikhetär att
medborgarna i denna folkomröstning stod inför reellsenaste be-en
slutssituation några tolkningssvårigheterutan behövdeatt uppkomma

den hade kämkraftlpräglat folkomröstningentypav som om

1 Holmberg 1997.
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beslutandeförPrinciper8.2 en

utanförfolkomröstning
5-området1RF

anledningfinnsdet attaspekterprincipiellaantalfinnsDet ett som
tillförslagenolikatvådepresentationinnan görsframhävaförst aven

bådatillämpningsinAspektemafolkomröstning. ägerbeslutande
folkomröstningarÖverhuvud understrykaskäldet attförslagen. attär

striktareförutsätteravseendenflerabeslutande iformellt enärsom
dennasjälvarådgivande. Iskallendastsådanareglering än varasom

övergripandedenutifrånvärdeocksåliggerreglering ettstriktare
välsigskall låtafolkomröstningsinstitutvårtmålsättningen sam-att

parlamentariskarepresentativa system.rådandemed vårtmanlänkas nu
sammanfattasbehandlas kanskallförstaspekterprincipiellaDe som

2folkomröstning,dennautlysa1 typpunkter:under fem rätten att av
röstsedelgodkändför samtkriterier4ämnesområdet, 3 rösträtten,

aspekterdiskussiongiltighetstid. Islutligen 5 gemensammaomen
detområdet8:15 ärutanför RFfolkomröstningsinstitutbeslutandeett

själv8:15RFregleringdenuppmärksammajustnaturligt somatt
ocksådetutredningsarbetedetta ärgällerdirektivdeinrymmer. I som
regel-iförändringarövervägandeneventuellauttryckligen att omsagt

anknytabörbestämmelsernahurfråganinnefatta näraverket bör om
ochgrundlagsfrågorifolkomröstningarförgällertill de regler som nu

behövs.minoritetskyddvilketfrågan som
föregående flerai detharDetfolkomröstning.utlysa1 Rätten att

skall8:15gällande RFenligtfolkomröstningframhållitsgånger att en
beslutar.såledamöterriksdagenstredjedelminstanordnas avenom

folkomröst-utlösa dennaalltsåkan typparlamentetiminoritetEn av
förutsätterochenligt 8:4reglerasdentillning i typ sommotsats som

minoritetsskyddstånd.till Dettakommamajoritetsbeslut för attett
be-föregående,i detunderstrukitsgångerflerasåsomframstår, som

poli-i vårtvedertagen strävandetmedochfogat i motatt ensvarar
isamförståndmöjligauppnåförsökaalltid störstatiska attsystem

grundlagsfrågor.
utlösariksdagsminoritetlåtabefogatsigdet attSamtidigt ter ensom

för vårtsjälvagällergrundlagsfrågor,ifolkomröstningar ramensom
tilldennautsträcka rättbefogatintedäremotsig attdetpolitiska liv, ter

utlösnings-sådanminoritetTankenpolitikområden.andra att enge en
diskuteratsoch dådåkapitelivisadessåsomför sig,i ochharrätt

emeller-utvecklade ägerofta motargumentetefterkrigstiden. Detunder
parlamentarisktrepresentativt systemsgiltighet:sinalltjämttid ettur
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synvinkel det inte acceptabeltär mindretal i riksdagen, fortatt ett så
detta mindretal riskerar bli överkört i fråga i riksdagen,att skulleen
kunna hota med folkomröstning och sedermera också ha alla möjlig-
heter detta hot i verket.att sätta Ett maktinstrument denna iartav en
minoritets hand inrymmer uppenbar risk för urgröpning självaen en av
det parlamentariska systemet.

Slutsatsen blir själva beslutet anordnaatt beslutandeattom en
folkomröstning frågori ligger utanför grundlagsområdet börsom tas
på beslut rådgivandesätt folkomröstningar. Rättensamma som om att
utlösa denna omröstning bör alltså anknytatyp till den regelav som
följer RF 8:4 och inte till den inryms i RF 8:15. Det skallav som
alltså krävas beslut fattat riksdagens majoritetett för be-attav en
slutande folkomröstning i fråga skall kunna anordnas.en

En ytterligare aspekt på frågan utlysa folkomröst-rätten attom en
ning gäller själva initiativet till eventuellt fatta beslutatt attom an-
ordna sådan folkomröstning. Enligt gällande RF 8:15 förutsättesnu
minst tiondel riksdagens ledamöter skall ha yrkat på folkom-en av en
röstning innan sådant yrkande till behandling.ett skulletas Manupp
naturligtvis, med tanke på det förutsättes majoritet i riks-att vara en
dagen fattar beslut anordna beslutande folkomröstningarattsom om en
utanför RF 8:15 området, kunna tänka sig minoritet är störreen som

tiondel utifrånän propositionerett skulle.Manen resonemang om
naturligtvis också kunna tänka sig gå raktatt motsatt väg: atten ge
varje enskild riksdagsledamot denna initiativrätt. framstårDet
dock naturligt här sig till den regelatt gäller försom anpassa som
folkomröstningar enligt RF 8:15, dvs. också i fråga dennaatt om nya

folkomröstningar hålla fasttyp vid tiondel.av en
Ämnesområdet.2 Riksdagen befattar sig, såsom den arbetar,nu

med i huvudsak med former beslut. förstaDen tillkännagivan-tre ärav
den; den andra gäller frågor hänger med finansmakten;som samman
den tredje slutligen lagar. En utgångspunktär bör beslutandeattvara
folkomröstningar endast skall kunna anordnas kring lagförslag i och
med de normalt får förutsättas haatt varit föremål försett omfattan-en
de beredning. Denna uttalade begränsning det motiveratgör någotatt

utförligt uppehålla sig vid vad skall lag och hurmer som anses vara
denna form beslut skiljer sig från de två andra riksdagenav som
befattar sig med.

Det lätt skilja lagförslagär från tillkännagivanden.att Dessa senare
består ofta skrivelser till regeringen vad riksdagen beslutat iav om en
fråga. Gränsdragningen mellan vad skall lagstift-ettsom anses vara
ningsärende och vad fmansärende däremot mindreett är klar. I 8
kapitlet i RF behandlas lagar och andra föreskrifter medan finans-
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kan sättfinansfrâgorBeslutikapitlet.ibehandlas 9 sammamakten
generellt sätt; attbefolkningenberör ettbeslutlagar somavsesom

stadgasdetdär9:1följer RFlagformskall haprincipiskatteuttag av
reglerasavgifterochskatterbeslutabestämmelser rätten att omatt om

iakttagan-dockbeslutas utanskatteuttagetkommunalakapitlet. Deti 8
anslags-samband medheller ianvänds inteformlagform. Dennade av

användning.
uppehållanågotanledningocksåsammanhang attdettaifinnsDet

formen ärlag. Denutmärka yttre en-kanvadvidsig enansessom
rättsligutformadformspråkligiRFenligtMed lagtydig. enavses

svårareform. Det attviss äriochriksdagenbeslutadregel, enav
laghärvidlagaspekt är attinnehållsmässigt. En enlagavgränsa en

ochenskildaförbindanderättsregel är personerskall somenavse
exempel på lagarfleraemellertiddetfinns somSamtidigtmyndigheter.

kanrättsregelinnehåll. Ensitttilloklararättsregler ärinnehåller som
får iellerbör0rdanvändsdåochriktningsangivelse sominnehålla en
mål-s.k.ocksåförekommerskall. Detabsolutaför detstället numera

Enförpliktande natur.inte annanvilkasättningsstadganden är av
inrymma rätts-skalllagockså säga att enaspekt sägerär enatt man

fall.enskiltfårinteochutformning ettgenerell i sin avseregel ärsom
visser-Klartabsolut. äremellertidsigvisarkravdettaheller varaInte

rättstillämp-frågadetfallenskilt ärbeslut rör ett omligen ettatt om
riks-lagstiftningsbeslut göra;attmedingenting ettdåoch harning

framgårsåsomomfattning,begränsadmycket aviendastkandagen
skallformtill sinbeslutuppgifter. Men ettattsådanafullgöra11:8,RF

tillämpningdetemellertid intehindrar attgiltighetgenerell engesha
Ettkategoriervissaförellerområde personer.visst avinomendast ett

specielltendaigrundsinhaövrigt ettförkanlagstiftningbehov av
fall.

entydigt. Menheltintelagbegeppet ärvisar attDet sagtsnusom
riks-beslutandraochlagbeslut typer sommellanskillnaden avom

brukarVidare sagtklar.tämligendockfatta somhardagen äratt
bakgrunds-gedigetföregångna ettlagstiftningsfrågoribeslut avvara

vissaoch iregeringskanslietoch iutredningaribehandlingmedarbete
Alltbord.riksdagenspåläggesförslagetinnanlagrådetifall också

beslutfattakanriksdagenfrågor omdentillbidrardetta typatt somav
lagförslaggällaskallavgörandeförmedborgarnatillhänskjutaatt
ytterligaresig någontänkabefogatinte attdetoch ärgenerellt att

skalldethärförskälytterligare är attEtthärvidlag.specificering
beslutenfattar attminoritet,intemajoritet, omriksdagens somenvara

Omfolkomröstning.beslutandetilllagfrågaföraeventuellt utett en
dennautlösakunna typhandriksdagsminoritets att avidet legat en
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folkomröstning hade det möjligen funnits skäl uttryckligen begränsaatt
denna möjlighet till blott och bart vissa klart angivna lagstiftningsom-
råden. Men i och med det krävs riksdagsflertalatt förett beslut härom
finns det också anledning räkna medatt försiktighetstörre och efter-
tanke i vad eventuellt skall föreläggas medborgarna försom av-
görande.

3 Rösträtten. Det framstår självfallet endast de skall haattsom
i beslutanderösträtt folkomröstningar har i riksdagsvalen.rösträttsom

En beslutande folkomröstning blir i kompetensavseende så sägaatt
jämbördig med riksdagen. Denna specificering rösträttenav svarar
också innehållet I RFmot 8:15 där det uttryckligen stadgas detatt
endast de harär vidrösträtt valet kan delta i densom eventuelltsom
samtidigt anordnade beslutande folkomröstningen i grundlagsfråga.en

4 Kriterier för godkänd röstsedel. Enligt folkomröstningslagen
skall det i dag vid folkomröstningar finnas blanka sedlar. Detta innebär

förutomatt på de olika förslagatt rösta till handlingslinje som presen-
finns möjlighetterats även blank sedel.att Blanka valsedlaravge en

betraktas vid folkomröstningar, till skillnad vad gäller vidmot som
allmänna val, giltiga Detta förhållanderöster. leder i dagsom till en
osäkerhet får betydelse framförallt vid tolkningensom utgångenav av

folkomröstning. En sådan osäkerhet bör självfalleten inte få föreligga
vid beslutande folkomröstningar i grundlagsfrågor eller andra lag-
frågor. En oklarhet beträffande hur blanka sedlar skall tolkas har
särskilt visat sig vid utformningen kvorumbestämmelser. De alterna-av
tiva förslag diskuteras i detta betänkande har utformatssom så att
resultaten beslutande folkomröstning i detta avseendeav inteen skall
kunna misstolkas.

5 Giltighetstid. Det ofta beslut,sägs förankratsatt i folk-som en
omröstning och därmed fått sin speciella legimitet, också skall kunna
påräkna sig särskilt lång giltighetstid. harDet vidare ibland hävdats att
förändringar beslut, har dennaett speciella förankring,av intesom
skall kunna vidtas dessa förändringarutan förankratsatt i folk-en ny
omröstning. Någon uttrycklig reglering denna har dock inteartav
funnits i Sverige och i allmänhet inte heller i andra länder. Det har i
stället varit i den allmänna debatten åsikter denna utveck-artsom av
lats.

Det finns skäl i anknytning till möjlighetenatt anordna beslu-att
tande folkomröstningar i lagfråga bli specifik på denna punkt.en mera
Ett avgörande i fråga riksdagen bestämt sig för låta med-en som att
borgarna direkt bör varkenta omgående kunna desavoueras riks-av
dagen eller alltför länge kunna binda densamma. En rimlig utgångs-
punkt förefaller den riksdag, bestämtatt sig för föravara attsom ut en
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ochinte underfolkomröstning,beslutandefråga i samma man-enen
beslutat.medborgarnai detändringarföretaskall kunnadatperiod som

ifolkomröstningmåstenödvändigaändringarFramstår en nysom
sidanandraframstår ånyval utlysas. Detanordnas ellerärendet ett

val,ordinarietillträder efterriksdag,denrimligt ettockså att somsom
före-underdetbundenformelltskall votuminte längre somavvara

Formelltfolkomröstning.beslutandeavgivits imandatperiodgående en
änd-företariksdagför dennamöjligtheltalltså attskall detsett vara

föremål för folkomröst-varittidigarefrågekomplexi detringar som
anordnas. Ombehövaskallomröstningsådannågonning attutan ny
skulle kommaändåärendefolkomröstning ibeslut sammaen nyom

politiskabetingathålletochdet helt rentskallfattas avatt ses som
denpraxisolyckligtemellertid artöverväganden. Det avom envore

käm-årliv 1980parlamentarisktsvensktetableras inomskulle som
folkomröstningsresultatnämligentill,inbjuditkraftsomröstning att ett

samti-decennierunder flerapolitisktbindauppfattas kunna systemett
förunderlagutgjordegångvalmanskår,densjälvadigt som ensom

sammansättningsintillförändrashunnitradikaltomröstning,denna
mellanliggande tid.under

beslutandeförKvorumbestämmelser8.3

utanför 8:15RFfolkomröstningar
området

deltagande måstevisst måttsjälvfalletframstårDet att ett avsom
ibeslutande ochskallfolkomröstningföreskrivas i somvarasomen

riksdagen. ODetmedjämbördigblirmånkompetenshänseende i någon
kvorumbestämmelse påkonstrueraolikaprincipielltfinns två sätt att en

deltagande. Ettviss grad sätt ärförgarantieruppnådärmedoch aven
till riksdagen;valallmännadeltagande i etttill de factoanknytaatt

överhuvudmedborgare ärdet antaltillanknytasätt ärannat som
riksdagen.tillröstberättigade vid val

alternativ,möjligtvaldeltagande. Ett tartillAnknytning1 som
dennanuvarande 8:15. IRFföljavaldeltagande,tillhänsyn är näraatt

förkastatgrundlagsförslagdet ärstipulerasbestämmelse ettatt om
avgivitdemhälftenfleraantalet dem är änröstar mot somavsomav

detkanNaturligtvisriksdagsvalet.samtidigavid detgodkända röster
generelltlagfrågorfolkomröstningar ibeslutandeaktuelltinte bli att

sådanariksdagen;tillmed valsamtidigtkunnaskullebara äga rum
valfrån allmännafriståendeskekunnasjälvfalletböromröstningar
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liksom också samtidigt med dem. Däremot det möjligt uppnåattvore
den form parallellitet med RF 8:15 stadgar beslutan-att attav man en
de folkomröstning bara kan lagauppnå kraft de utgörom som en
majoritet de röstande till antalet fler häften demär änav av som
avgivit godkända vid föregående riksdagsval.röster närmast

En uppenbar fördel med detta alternativ det anknyter tillär näraatt
rådande bestämmelse i RF nackdel15. En å andra sidan detär att
inte uttryckligen hänsyn till deltagande. Man skulle alltså kunnatar
tänka sig förslag föremål för folkomröstning vinner lagaatt ett ärsom
kraft med tämligen lågt valdeltagande, alltäven under förutsättningett

det fått stöd från antal väljare till sitt antalatt ett utgör änsom en mer
häften det antal deltagit föregående val till riksdagen. välEnav som
sammanhållen och motiverad åsiktsgruppering har särskilda förutsätt-
ningar med denna regel få sin vilja igenom.att

Ett alternativ, fortfarande hänsyn till föregående valannat tarsom
samtidigt inrymmer garantier för visst mått deltagandeettmen som av

i folkomröstningen, helt enkelt föra bestämmelse vissattvore en om
grad sådant deltagande just i relation till föregående val. Man skulleav
kunna tänka sig lagförslag, varit föremål för folkomröst-att ett som
ning, blir gällande lag antalet för förslaget varit flerröster änom
antalet detsamma och deltagandet iröster omröstningenmot ärom
minst lika vid föregående val. skulle dockDettastort ettsom vara
mycket hårt krav eftersom valdeltagandet i folkomröstningar erfaren-
hetsmässigt brukar lägre vid allmänna val. En möjlighetänvara annan

förutsätta deltagandet i omröstningen uppgår tillatt ettvore som en
viss andel deltagandet vid föregående riksdagsval,närmast t.ex.av
minst fjärdedelar. Nackdelen med sådan kvorumbestämmelsetre ären
å andra sidan kan bli valdeltagande iatt tvungen att acceptera ettman

folkomröstning ligger under det i föregående val.en som
2 Antalet röstberättigade. huvudalternativEtt alltsåannat är att

utgå från det totala antal medborgare har Med sådantrösträtt. ettsom
förslag frigör sig från allt hänsynstagande till det deltagandeman som
uppnås i allmänna val; hittills har detta deltagande varit ganska högt

kan naturligtvis i framtid komma kvorumbe-Enattmen en ner.
stämmelse, baserar sig på antalet röstberättigade, finns för övrigt,som

framgick kapitel i många politiska med folkom-system ettsom av
röstningsinstitut problemDet uppstår i detta sammanhang gällersom
bedömning rimliga giltighetsgränser. fårDe inte för låga ochav vara

heller för höga. skulleMan kunna stadga resultatt.ex. att ett av en
beslutande folkomröstning förutsätter, för vinna laga kraft, deatt att
flesta dem avgivit godkända vid omröstningen förröster röstatav som
förslaget och dessa till antalet fler femtedelartvå demär än av som
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detinnebärbestämmelsesådan attröstningen. Envidhar rösträtt om
haröverhuvud röstadem rätt att40förutsättes procentatt somav

utslagsgivande.skall blidenförståndpunktsig kringsamlat atten
8:15utanför RFfolkomröstningbeslutandetillförslagtvåDe

ochinteinrymmerskallområdet presenteras sammaennusom
huvud-baserade påbådadehellerkvorumbestämmelse. är samma

respektivevaldeltagandetillpå hänsynsin:stället påiprincip utan var
röstberättigade.antalettotalatill dethänsyn

beslutandetillförslagTvå8.4

utanförfolkomröstning
området8:15RF

och B,lagfrågor, AifolkomröstningbeslutandetillförslagtvåDet
frånavseendenprincipiellasig i tvåskiljerskallhär presenterassom

gällandetillnärhetgradtillsighänförskillnadvarandra. En nuav
till 8:15dvs. RFregeringsformen,ifolkomröstningarbestämmelser om

kantill vadsighänförskillnadenandra8:4. Denrespektive RF som
exaktaDenmedborgare.riksdag ochmellaninflytandefördelningkallas

förutsätter,förslagen är presente-de tvåreglering,konstitutonella som
betänkande.dettaappendix tillrade i ett

enligtbörRiksdagentill 8:15.RFanknyterförslag näraA Detta
sedanbeslutsjälv fattaförst8:15,i RF ettalldelesförslag A, somsom
prin-ställningstagande. Denslutgiltigtförmedborgarnau11derställs ett

gångerfleraredansåsomdock,8:15mellan RFskillnaden ärcipiella
riksdagsmajoritet rättäger attendastdethärframhållits, är somatt en

till dethänsynförestavadregelfolkomröstning. Denna ärutlysa aven
enligtalltsåbliruppgiftMedborgarnasparlamentariska systemet.

beslut.fattatriksdagenförkastaellergodkänna ettalternativ A att av
ocksåtill 8:15alternativ RFdettaanknytarimligtvidaresigDet attter

bestämmelsei dennainrymskvorumregeldeni så måtto somsom
till del-intesjälvfallet dåskall tashär. Hänsyntillämpasskallockså

val.föregåendeitill detvälriksdagsvaletsamtidigai dettagandet men
fall baradettaskall ilagförslagframlagtförkastandeAlltså: ettett av
röstandedemajoritetdekraft utgörlagauppnåkunna avensomom

vidavgivit närmastdem rösterhälftenflersitt antaltill änär somav
detgällermajoritetsådaninteUppnåsriksdagsval.föregående en

fattat.ursprungligenriksdagenbeslut som
fördelEnförslag A. ärmed attnackdelarochfördelarfinnsDet
partierpolitiskadeochriksdagenintekanordning sommed denna -
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företrädda där lockasär sig ställning iavsvära svåransvaret att ta en-
fråga med hänvisning till den hänskjutits till medborgarnas direktaatt
avgörande. En fördel garanti härigenom förär uppnås detatt attannan
lagförslag medborgarna ombeds ställning till väl utarbetetta ärsom
och det inte kan uppstå några oklarheter innebördenatt i det votumom

medborgarna har avgiva. De har antingen förkastat eller god-attsom
känt lagförslag eller så har de det visar sig denett angivnaattom-
kvorumbestämmelsen inte uppnåtts avstått från ha någon meningatt-
alls det lagförslag dem. nackdelEn däremot medpresenteratsom som
detta förslag ligger i det begränsade inflytande medborgarnasom ges:
de får inte möjlighet själva välja mellan två olika alternativatt utan
deras roll begränsas enbart till förkasta respektive god-sagt attsom
känna redan fattat beslut. detta liggerI i så måttoett risk för kon-en
servatism och icke-neutralitet i spelregler bara förslag harsom som
uttryckligt majoritetsstöd riksdageni överhuvud kommer föreläggasatt
medborgarna för ställningstagande.

Det centrala motivet- och det framstår viktigt överhuvudattsom -
tänka sig denna beslutande folkomröstning måste utifrån riks-typ av
dagens och det parlamentariska synpunkt villsystemets attvara man
uppnå möjliga legitimitet bakom beslutstörsta för den skullett utan att
hamna i de oklarheter omröstningar enligt RF 8:4 inrymmer. Densom

ärende särskilt väl bör lämpa sig förtyp denna besluts-typav som av
fattande självfallet den det ordnades formelltär rådgivandesom en
folkomröstning hösten alltså1994, frågan Sverige skulleom om an-
sluta sig till EU eller

B alternativDetta anknyter å andra sidan till Riks-RF 8:4.nära
dagen skall enligt alternativ inte,B såsom i alternativ förstA, fatta ett
beslut i lagfråga därefter underställs medborgarna med-utanen som
borgarna skall i stället helt och hållet ha beslutsrätt. Alldelesensamma

förutsättes ske i samband med den formellt rådgivande omröst-som nu
ning, reglerad i RF 8:4, skall i särskild lagär beslutas desom en om
alternativ skall för medborgarna ställning till.presenteras att tasom
Det får förutsättas dessa förslag det alltså alltid frågaatt ärnu om-
lagförslag väl förberedda och klart utformadeär efter sedvanligt-
utredningsarbete och i sista hand också behandling i berörtgenom
riksdagsutskott riksdagen sådan inteäven tagit ställning tillom som
dem först.

ochI med medborgarna enligt alternativ såatt B sägaatt ettges
enligt alternativstörre A detän också rimligt här tänkaär attansvar

sig något kvorumvillkor. Dessa kansträngare antingen kon-sagtsom
med utgångspunkt i det valdeltagandestrueras det sittande riks-som

dagen baserad på eller på det totalaär antalet röstberättigade i landet.
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den principen. bestäm-alternativ baseras på EnFöreliggande B senare
föremållagförslag varitföreslås bli infördmelse säger att ett somsom

gällande lag motsvarandeför folkomröstning blir sätt ettsom av
lagförslag fler debeslut de påriksdagen fattat är änröstat ettsomom

och det förra förslaget samlat flerförslagför änröstat annatettsom
vid omröstningen.har Dennafemtedelar demtvå rösträttsomav

frånuttryckt, det krävs stöd 40innebär, enklarabestämmelse att pro-
skallför lagförslag för detröstberättigadealla antasett attcentav vara
utgångspunkt idetta sinkvorumregelEn sätt tarantaget. som

ytterligarenaturligtvis också,skulleantalet röstberättigade om man
kunnadeltagande i folkomröstning,skulle vilja skärpa kravet en

deltagandet ibestämmelse självakompletteras med omröst-attomen
deltagandet i före-viss nivå i relation tillha uppnåttningen måste en

kvorumreglerskulle visa sig stipuleradeden detgående val. månI att
i vanlig ord-till riksdagen i ställetärendetinte uppnås återgåär som

ning f°ar fatta beslut.
fördelar ochhar också bådealternativ A,Alternativ liksomB,
medborgarnamed detta alternativuppenbar fördelnackdelar. En är att

förkastaellerförra alternativet, ombedsi detinte bara, såsom acceptera
ställning tillmöjlighet välja,f°ar i ställetenda förslag. De att att taett

för 8:4. Ende hittills haft inom RFprecisolika förslag, ramensom
fråga och dennastarkt delade ipartier,fördel ärär att som enannan

existensenpolitisk betydelse,centralfråga samtidigt inte är genomav
den splitt-kan skjutafolkomröstningsinstitut,denna övertypav av

minstavgörande. kan intedirekta Detfrågan till medborgarnarande
alternativnackdel med dettaetisk karaktär. Engälla lagfrågor är attav

hand-de förslag tillsvårigheter kommadet kan uppstå överensatt om
blihand måste detvarandra; i sistaskall ställaslingslinje motsom

nackdel kan,avgörandet.faller Enriksdagens majoritet annansom
vad sadessamband medredan framgick isåsom indirekt omsom

tillställningmedborgarna harde förslagalternativ A, att taatt som
det riksdagsbeslutoch utarbetadeinte blir lika väl utredda somsom

föreläggs medborgarna.enligt det förra alternativet

enligtfolkomröstningRådgivande8.5

8:4RF

rådgivandeformelltuppstått vårade problemEtt attsom genomav
beslutandefacto kommit uppfattasfolkomröstningar de äratt som

rådgivande institutmening har denlängre i reellalltså vi inte typatt
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avsedd reglera.RF 8:4 Samtidigt framstår det fortfarandeär attsom
värde för det parlamentariska i förberedelse förett systemet attsom

beslut i fråga först kunna höra sig för vad medborgarna tycker utanen
för den skull bli skyldigt i detalj behöva följa detatt att votum av-

givits. slutgiltigt beslutsfattandeI kan också andra hänsyn behövaett
in. folkomröstning denna kanEn också devägas typ sägas motsvaraav

ursprungliga intentionerna bakom beslutet för åttio sedanårsnart att
överhuvud föra bestämmelse folkomröstningsinstitut i våretten om
regeringsform

förutsättningUnder det införs bestämmelse beslutandeatt en om
folkomröstningar i kan naturligtvis frågaRF sig det alltjämtman om
finns skäl ha kvar uttrycklig bestämmelse i regeringsformenatt en som
enbart sikte på rådgivande folkomröstningar. Klart i dentar är att
mån bestämmelsen i skulle bortRF 8:4 skulle riksdagen därmed itas
alla fall inte förlora sin utlysa folkomröstning råd-rätt att ären som
givande. skulle fortfarandeDet riksdagen obetaget, innan denvara
fattar beslut i fråga, först be folket råd i denna fråga. Iatt etten om
läge möjligheten anordna rådgivande folkomröstning intenär att en
längre skulle grundlagsreglerad skulle alltså Sverige hamna ivara

konstitutionella situation sedan länge rått i Norge. Detsamma som
norska stortinget har gånger i sin historia uppfattats i sinsex vara
fulla fatta beslut anordna rådgivande folkomröstningrätt att attom en

detta institut överhuvudtaget finns i Grunnloven.omnämntutan att
förefaller flera skäl rimligt ändå behållaDet nuvarandeattav vara

referens till rådgivande folkomröstningar i dennaRF 8:4 även om
referens formellt inte behövs för riksdagen framtidi skallsett att en
kunna utlysa denna folkomröstningar. viktigt skäl haEtttyp attav
kvar den bestämmelsen inklusive de föregått den redan harär att som

sjuttiofemårig tradition bakom sig och vi därtill har all anledningatten
räkna med folkomröstningar denna också kommer anord-att typ attav

i framtid. överhuvud inte osannoliktDet just självaär attnas en genom
existensen olika regleratpå beslutande folkomröstnings-sättett nyttav
institut kan riksdagens partier komma känna särskilt behovatt ett att
just utnyttja den frihet 8:4 i olika avseenden erbjuder.RFstörre som
Det vidare alltid värde de facto företeelser i vårtär attav
nella liv också finns omnämnda i det centrala dokument har attsom
reglera detta liv. Slutligen skall tilläggas grannlandvårtävenatt om

i sin grundlag inrymmerNorge inte någon bestämmelse möjlig-om
heten anordna rådgivande folkomröstningar så haratt ett annat grann-
land, Finland, känt sig motiverat nyligen införa tämligen utförligatt en
bestämmelse i sin grundlag just denna möjlighet; den kom ocksåom
till uttrycklig användning hösten 1994.
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folkomröstning,sammanhangdettabetona iViktigt är attatt en
i detaljoch interådgivandeuppfattasskalloch bartblott somsomsom

lika striktheller behöverrimligtvis intebinda riksdagen,förväntas vara
frågabåde igällerfolkomröstning. Detbeslutandereglerad omsom en

ocksåreglering kanstriktamindredennadeltagande.och Irösträtt
sin besluts-folkomröstning tilldennaförutsattvärde,ligga typattett

behand-kapiteldettaandra isig från deskiljatillåteskraft verkligen
lade typerna.

skall enligtfolkomröstningarrådgivandefonnelltdagensiRösträtt
Sam-svenska medborgare.tillbegränsadfolkomröstningslagen vara

riksdagen hari den lag,möjlighetfunnits atthar dettidigt att som
dennaomröstningarkonkretaförfarandet vidvad gäller typ,stifta i av

bosatta ivaritmedborgareutländskastadgauttryckligen ävenatt som
möjlighetDennaskall ha dennaår utnytt-i minst rösträtt.Sverige tre

iinte EU-omröst-kämkraftsomröstningen 1980ijades sagt mensom
för sigi ochkanskifta på dettatillåtesregler sättningen 1994. Att

naturligtvis kunnaskullerättsosäkerhet. Manintryckförmedla ett av
folkomröstningar,rådgivandeframtidensdet gäller attsig,täkna när

begränsninguttryckligstadgandeinfördei själva RF ett avomman
medborgare;till svenskaenbartomröstningardessaockså irösträtten

gällerdet detsjälvfallenframståttbegränsning har närsådan somen
beslutandeförslag tillför degällaföreslås ocksådenochRF 8:15

kapitel.detta Menitidigarefolkomröstning presenterats omsom
folkomröstningarsärskilja deframtid tydligtiskallavsikten att envara

längreframstår intebeslutandedemfrånrådgivande ärär ensomsom
finnaskan detbehövlig. Tvärtombegränsningsådan rösträtten somav

konkretimöjligheterna rösträttenhållaskäl öppna attatt enanpassa
attjustkan finnasspeciella kravdefolkomröstning tillrådgivande som

möjligainsamlahandlarfolkomröstningen störstafråga,i den om,som
slutgiltiga besluten.deskall fattademvikt förinformation somav
folkomröstningar,förnödvändigtdetheller framstår att somsom

ställabinda riksdagen,förutsättesdetaljråd och inte iskallbara uppge
omröstningaravdel sådanavaldeltagande. Enmåttvisstkrav på ett av

andradeltagande,högtförväntas uppnåframdeles ettkandenna etttyp
gäller. Någrafråga detberoende på denmycketallt ilågt, typ av

sammanhangi dettaalltså intekvorumregler behövs även om man
be-slutgiltigadehar fattaderäkna mednaturligtvis bör attatt som

självfallet kommerlevereratsrådutvärdering det attsinsluten i somav
deltagande.gradenvikt vidfästa stor av
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8.6 Placering i bestämmelseRF av om

beslutande folkomröstning i lagfrågor

I avslutande appendix till detta betänkandeett antalpresenteras ett
förslag till ändringar i gällande lagstiftning. gällerDe dels förslag till
bestämmelser i RF de alternativtvå A och Bmotsvararsom som- -
utvecklats i det föregående, dels konsekvens härav ocksåsom en
förslag till ändringar i riksdagsordningen, dels slutligen förslag tillett
ändring gällande RF 8:15, korrigera den oklarhet i be-avsettav nu
stämmelsen tidigare påtalats.som

frågaEn gäller rimlig placering i RF eventuell bestämmelseav en
möjlighet anordna beslutande folkomröstning i lagfråga.att Detom en

kan detta förslag i så måtto sigsägas det reglerat iatt närmar ärsom
RF 8:15 eftersom det här, liksom i 8:15, fråga formelltär om en
beslutande folkomröstning. Samtidigt själva fokus i heltär RF 8:15
och hållet lagt på formerna för stiñande grundlag. 8:4 denI RF ärav
direkta tyngdpunkten lagd just på folkomröstningsinstitutet ävenmer

bestämmelsen också berör föreskrifter val till parlamentariskom om
församling i Europeiska unionen. framstårDet därför naturligastsom

anknyta här föreslagna regler möjligheten anordnaatt beslutan-attom
de folkomröstning till RF 8:4.
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Appendix

Författningsförslag

AALTERNATIV

regeringsformenändringlagtillFörslag avom

skallregeringsformenoch 15kap. 48föreskrivsHärigenom att
lydelse.följandeha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

8 kap.
§4

rådgivandeFöreskrifterrådgivandeFöreskrifter omom
ochrikethelaifolkomröstningochrikethelaifolkomröstning

folkomröst-vidförfarandetfolkomröst-vidförfarandet omom
ellergrundlagsfrågaimeddelas ninggrundlagsfråga annanning i

med-folkomröstningbeslutandelag.genom
lag.delas genom

folkomröst-beslutandeAnnan
grundlags-iomröstningning än
beträjfandeanordnasskallhåga
beslut ifattatriksdagens ettett av

yrkandelagstiftningsärende på av
leda-riksdagenstiondel aven
leda-hälftenminstmöter avom

tillbifallförröstarmöterna
skallyrkandesådantyrkandet. Ett

detvidframställas senast sam-
skall fattariksdagendåmanträde

skallYrkandetärendet.beslut i
utskott.beredas iinte

folkomröstningensådanVid
val tillvidhardefår rösträttsom

dehuruvidaförklarariksdagen
ellerlagenbeslutetgodtar om
deförkastad,Lagen är somom

demflerlagen änärröstat mot
och deför densammaröstatsom
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förslaget tillröstat motsom an-
talet fler hälften demär än av

godkändaavgivit detröstersom
föregående riksdagsvaletnärmast

eller, för det fall riksdagsval äger
samtidigt med folkomröst-rum

detningen, valet. I fallannat
gäller riksdagens beslut beträf-
fande lagen.

En lag föremål förvaritsom
beslutande folkomröst-en annan

ning grundlags-än omröstning i
fråga kan ändras endast av en
nyvald riksdag eller genom en ny
beslutande folkomröstning.

I lag meddelas också föreskrifter val till parlamentarisk försam-om
ling inom Europeiska unionen.

15 §
Grundlag stiftas två likalydande beslut. Det andra beslutetgenom

får fattas, förrän det efter det första beslutet har hållits val till riks-
dagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Vidare skall
minst nio månader förflyta mellan den tidpunkt då ärendet första
gången anmäldes i riksdagens kammare och valet, såvida icke konstitu-
tionsutskottet beslut, fattas vid ärendets beredningsenastgenom som
och minst fem sjättedelar ledamöterna förenar sig, medgivervarom av
undantag härifrån.

Riksdagen får icke såsom vilande förslag stiftandeantaga ett om av
grundlag, oförenligt medär vilande grundlagsförslag,annatsom utan

samtidigt förkasta det förstatt förslaget.antagna
Folkomröstning vilande grundlagsförslag skall anordnas,om om

yrkande därom framställes minst tiondel riksdagens ledamöterav en av
och minst tredjedel ledamöterna för bifall till yrkandet.röstaren av
Sådant yrkande skall framställas inom femton dagar från det riks-att
dagen grundlagsförslaget vilande.antog Yrkandet skall beredassom
i utskott.

Folkomröstningen skall hållas Folkomröstningen skall hållas
samtidigt med det val till riks- samtidigt med det val till riks-
dagen i första stycket. dagen i första stycket.som avses som avses
Vid omröstningen får de har Vid omröstningen får de harsom som

vid valet förklararösträtt huru- vid valetrösträtt förklara huru-
vida de godtar det vilande grund- vida de godtar det vilande grund-
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Förslageteller ärlagsförslagetFörslageteller ärlagsförslaget
deförkastat, röstat motdemflestadeförkastat, somomavom

deflerförslaget röstatänäromröstningendeltager i somsom
försla-deochförtilloch de röstat motförslaget sommotröstar
hälñenflerantalettill ändem ärhälftenflerantalet getänär av

godkändaavgivithardemgodkändaavgivit rösterhar somavsom
riksdagsvalet. Ivid annatfallriksdagsvalet. I röstervid annat

förslagetriksdagenfalltillförslaget upptagerriksdagenupptager
prövning.slutligtillprövning.slutlig
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Förslag till lag ändring riksdagsordningenom av

Härigenom föreskrivs tilläggsbestämmelsen 2.7.1att kap.3samt
17 § och kap.5 och8 ll riksdagsordningen skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2.7.1
Yrkande folkomröstning i Yrkande folkomröstning iom om

grundlagsfråga, förslag till grundlagsfråga, beslutandeny annan
statsminister eller yrkande folkomröstning, förslag tillom ny
misstroendeförklaring föres statsminister eller yrkandeupp om

första punkt föredrag- misstroendeförklaring föressom upp
ningslistan. Förekommer förstaän punkt på föredrag-mer som

sådant ärende, de iett ningslistan.tages Förekommer änupp mer
den ordning vari de har sådant ärende, de iettnu tagesan- upp
givits. I övrigt ärendena dentages ordning vari de harupp nu an-
i följande ordning, icke tal- givits. I övrigt ärendenatagesom upp

bestämmer i följandeannat: ordning, icke tal-mannen om
bestämmer annat:mannen

val,
2. propositioner skrivelser från regeringen med redogörelsesamt för

viss verksamhet,
förslag och redogörelser från andra riksdagsorgan utskott,än
motioner,
utskottsbetänkanden i den ordning utskotten angives i

tilläggsbestämmelse 4.2.1.

3 kap.
l7§

Yrkande folkomröstning i Yrkande folkomröstning iom om
grundlagsfråga eller misstro- grundlagsfråga, beslutandeom annan
endeförklaring skall framställas folkomröstning eller misstro-om
vid sammanträde med kammaren endeförklaring skall framställas
Yrkandet skall avlämnas skriñ- vid sammanträde med kammaren.
ligen till protokollet så det Yrkandet skallsnart avlämnas skrift-
har framställts. ligen till protokollet så detsnart

har framställts.
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5 kap.
2 §

Ärende ifolkomröstningÄrende ifolkomröstning omom
beslutandegrundlagsfråga,miss-ellergrundlagsfråga annanom

miss-ellerligga folkomröstningskalltroendeförklaring om
liggaskalltroendeförklaringandratill detbordkammarens

andratill detbordyrkan-då kammarensefter detsammanträdet
yrkan-dådeteftersammanträdetochframställdes avgörasdet

ochframställdes avgörasföljandedärpå detvid detsenast
följandedärpåvid detsammanträdet. senast

sammanträdet.
för-påtillämpningmotsvarandeföreskrivitsharsålunda ägerVad

i 6deniakttagasskallDärvidstatsminister.tilltalmannenslag nyav
fristen.föreskrivnaregeringsformenstycketandrakap. 2 §

8 §
föreliggerochflertalsärskiltfrånanslutningbeslutför merFordras

tillämp-medförst,riksdagenutväljerbeslut,sådanttillförslagän ett
Därefterförslagen. avgöresallmänhet,igäller ettvadning avsomav

förstaiVadförkastas. sägsellerskallförslagdetta antagas somom
lagförslagflera ärfråga ärtillämpasskall näräven sommeningen om

vilaskalldemnågotväcktsharyrkandeochinbördes attoförenliga av
regeringsformen.styckettredje12 §enligt 2 kap.

ellertvåsamtidigtFöreliggerellersamtidigt tvåFöreligger
folkomröst-yrkandenflerafolkomröstningyrkandenflera om,om

vilandebeträffandeninggrund-vilandebeträffande sammasamma
grund-lagsförslag,miss-troende-ellerlagsförslag annanomom

be-folkomröstningbeslutandestatsråd,förklaring mot samma
ellerlagförslagträffandeomröstningendast ägaskall sammaen

miss-troendeförklaring motomrum.
endastskallstatsråd, ensamma

omröstning äga rum.

11 §
grundlag i denriksmötetförstavidÄrende skallangående avgöras

f°arförstregeringsfonnen§kap. 15enligt 8beslutslutligtvalperiod då
ellerförkastasdessförinnanärendetiförslagetsåvida av-fattas,

Sådantriksmöte.tilluppskjutesbeslutsärskilt annatgörandet genom
i 10 §bestämmelsernauppskovfråga ägerIkanbeslut omupprepas.

Ärendet slutligtskalltillämpning. avgörasmotsvarandestyckettredje
riksdagen.tillvalordinarieföre nästa

besluttillellergrundlagsändring annattillförslagvilande somHar
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fattas i ordning förkastats vid folkomröstning,samma skall det utskott
till handläggning frågan hör anmälan däromvars göra till kammaren.

Om riksdagen bifallit ett
yrkande beslutandeom annan
folkomröstning än omröstning i
grundlagsfråga, skall det utskott
till handläggning frågan hörvars

anmälangöra utgångenom av
folkomröstningen.
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BALTERNATIV

regeringsformenändringlagtillFörslag avom

skallregeringsfonnenoch 15kap. 4föreskrivs 8Härigenom att
lydelse.följandeha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

8kap.
4§

rådgivandeFöreskriñerfolk-rådgivandeFöreskrifter omom
ochrikethelaifolkomröstningochrikethelaiomröstning om

folkomröst-vidförfarandetifolkomröstningvidförfarandet om
ellergrundlagsfrågainingmeddelas annangrundlagsfråga genom

medde-folkomröstningbeslutandelag.
lag.las genom

folkomröst-beslutandeAnnan
grundlags-iomröstningning än
beträfandeanordnasskallfråga
yrkandelagförslag påvisst avett

leda-riksdagenstiondel aven
leda-hälftenminstmöter avom

tillbifallförröstar yr-möterna
skallyrkandesådantkandet. Ett

detvidframställas senast sam-
skallriksdagendåmanträde ta
Yrkandetförslaget.tillställning

utskott.beredas iskall inte
folkomröstningensådanVid

tillvalvidhardefår rösträttsom
olikatillställningriksdagen ta

meddelatslagförslag genomsom
lagförslagEttsärskild lag.en

folkom-förföremålvarit ensom
pålaggällandeblirröstning

riks-motsvarande sätt ett avsom
debeslut,fattatdagen somom

deflerförslagetför änärröstat
förslagför annatettröstatsom
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och det förra förslaget samlat fler
två femtedelarän demav som

har vidrösträtt omröstningen.
Om förslaginget får det stöd som
krävs skall riksdagen fatta beslut
frågan.i

lagEn föremål förvaritsom
beslutande folkomröst-en annan

ning grundlags-än omröstning i
fråga kan ändras endast av en
nyvald riksdag eller genom en ny
beslutande folkomröstning.

lagI meddelas också föreskrifter val till parlamentarisk försam-om
ling inom Europeiska unionen.

15 §
Grundlag stiftas två likalydande beslut. Det andra beslutetgenom

får fattas, förrän det efter det första beslutet har hållits val till riks-
dagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Vidare skall
minst nio månader förflyta mellan den tidpunkt då ärendet första
gången anmäldes i riksdagens kammare och valet, såvida icke konstitu-
tionsutskottet beslut, fattas vid ärendets beredninggenom senastsom
och minst fem sjättedelar ledamöterna förenar sig, medgivervarom av
undantag härifrån.

Riksdagen får icke såsom vilande förslag stiftandeantaga ett om av
grundlag, oförenligt medär vilande grundlagsförslag,annatsom utan

samtidigt förkasta det förstatt förslaget.antagna
Folkomröstning vilande grundlagsförslag skall anordnas,om om

yrkande därom framställes minst tiondel riksdagens ledamöterav en av
och minst tredjedel ledamöterna för bifall tillröstar yrkandet.en av
Sådant yrkande skall framställas inom femton dagar från det riks-att
dagen grundlagsförslagetantog vilande. Yrkandet skall beredassom
i utskott.

Folkomröstningen skall hållas Folkomröstningen skall hållas
samtidigt med det val till riks- samtidigt med det val till riks-
dagen i första stycket. dagen i förstasom stycket.avses som avses
Vid omröstningen får de har Vid omröstningen får de harsom som

vidrösträtt valet förklara huru- vidrösträtt valet förklara huru-
vida de godtar det vilande grund- vida de godtar det vilande grund-
lagsförslaget eller Förslaget lagsförslagetär eller Förslaget är
förkastat, de flesta dem förkastat, deom av röstat motom som

deltager i förslagetomröstningen fler desom är än röstatsom
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för-och detill fördeoch röstat motförslaget somröstar mot
hälftenflerantalettillslaget ändem ärhälftenflerantalet änär av

godkändaavgivithardemgodkändaavgivithar röster somavsom
riksdagsvalet. Ividfall annatriksdagsvalet. rösterIvid annat

förslagetriksdagenfalltillförslagetriksdagen upptagerupptager
prövning.slutligtillprövning.slutlig
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Förslag till lag ändring riksdagsordningenom av

Härigenom föreskrivs tilläggsbestämmelsen 2.7.1 kap.att 3samt
17 4 kap. 1 § och kap.5 9 och riksdagsordningen11
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2.7.1
Yrkande folkomröstning i Yrkande folkomröstning iom om

grundlagsfråga, förslag till grundlagsfråga, beslutandeny annan
statsminister eller yrkande folkomröstning, förslag tillom ny
misstroendeförklaring föres statsminister eller yrkandeupp om

första punkt på föredrag- misstroendeförklaring föressom upp
ningslistan. Förekommer förstaän punkt föredrag-påmer som

sådant ärende, de iett ningslistan.tages Förekommer änupp mer
den ordning vari de har sådant ärende, de iett tagesnu an- upp
givits. I övrigt ärendena den ordningtages vari de harupp nu an-
i följande ordning, icke tal- givits. I övrigt ärendenatagesom upp

bestämmer i följande ordning,annat: icke tal-mannen om
bestämmer annat:mannen

val,
propositioner skrivelser från regeringen med redogörelse forsamt

viss verksamhet,
förslag och redogörelser från andra riksdagsorgan utskott,än
motioner,
utskottsbetänkanden i den ordning utskotten angives i

tilläggsbestämmelse 4.2.1.

3 kap.
17 §

Yrkande folkomröstning i Yrkande folkomröstning iom om
grundlagsfråga eller miss- grundlagsfråga, beslutandeom annan
troendeförklaring skall framställas folkomröstning eller miss-om
vid sammanträde med kammaren troendeförklaring skall framställas
Yrkandet skall avlämnas skrift- vid sammanträde med kammaren.
ligen till protokollet så det Yrkandet skall avlämnassnart skrift-
har framställts. ligen till protokollet så detsnart

har framställts.
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4 kap.
1 §

andra§i kap. 102skrivelseProposition, än avsessomannan
proposition,återkallelseinnebärellerregeringsformenstycket avsom

i 3riksdagsorganfrånredogörelseochförslagmotion som avsessamt
gällaskalltill utskott. Detsammahänvisasberedningförskallkap. 8 §

anmält ihartalmannenochkap. 18 §åsyftas i 3ansökan somsom
kammaren.

vidbordläggasdetskallutskottettillhänvisasärendeInnan sam-
omedelbarbeslutarintekammarenkammaren,medmanträde om

hänvisning.
riksdagenBeslutar annanom
folkomröstningbeslutande än

grundlagsjråga,iomröstning
för-vilkaberedningskall för av
förföremålbliskallslag som

omedel-ärendetfolkomröstning
tillutskottdettillhänvisasbart

hör.jiåganhandläggningvars

5 kap.
1§

föreskallbetänkandeUtskottsforeskallbetänkandeUtskotts
bordläggasavgörandeärendetsbordläggasavgörandeärendets
med kam-sammanträdentvåvidmed kam-sammanträdenvid två

utskot-riksdagen påpåriksdagen ut- ommaren,ommaren,
be-forslagtalmannensellerförslageller talmannensskottets tets

skallärendet avgörasslutarskallärendetbeslutar avgöras attatt
bordläggning.endastefterbordläggning.efter endast enen

ytterligareBestämmelserytterligareBestämmelser omom
utskotts-bordläggningutskotts-bordläggning avav

andrafinns i 6 §betänkandeandrai 6 §betänkande finns
ochstycket 9stycket.

lagför-regeringsformenstyckettredje attkapl 12 §enligt 2Yrkande
förslagetbetänkandeutskottets överframställasf°arskall vilaslag när

kammaren.anmälts ihar

2§
Ärende folkomröstning iÄrende ifolkomröstning omom

beslutandegrundlagsfråga,miss-ellergrundlagsfråga annanom
misstro-ellerpå folkomröstningskall liggatroendeförklaring om

påskall liggaendeförklaringandratill detbordkammarens
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sammanträdet efter det då yrkan- kammarens bord till det andra
det framställdes och sammanträdet efter detavgöras då yrkan-

vid det därpå följande det framställdessenast och avgöras
sammanträdet. vid det därpå följandesenast

sammanträdet.
Vad sålunda har föreskrivits motsvarande tillämpning för-äger på

slag talmannen till statsminister. Därvid skall iakttagas den i 6av ny
kap. 2 § andra stycket regeringsformen föreskrivna fristen.

3 §
Fordras för beslut anslutning från särskilt flertal och föreligger mer

förslag till sådant beslut, utväljerän riksdagen först,ett med tillämp-
ning vad gäller i allmänhet, förslagen. Därefterett avgöresav som av

detta förslag skall eller förkastas. Vad i förstaantagas sägsom som
meningen skall tillämpas fråga flera lagförslagäven när är ärom som
oförenliga inbördes och yrkande har väckts något dem skall vilaatt av
enligt 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsfonnen.

Föreligger samtidigt två eller Föreligger samtidigt två eller
flera yrkanden folkomröstning flera yrkanden folkomröstningom om
beträffande vilande grund- beträffande vilande grund-samma samma
lagsförslag eller miss-troende- lagsförslag, beslutandeom om annan
förklaring statsråd, folkomröstning beträfandemot samma sam-
skall endast omröstning fråga, eller misstroende-ägaen ma om

förklaring statsråd,rum. mot samma
skall endast omröstning ägaen
rum.

§9
Beslutar riksdagen om annan

beslutande folkomröstning än
grundlagsfråga,omröstning i

skall det ärende folkom-som
gäller bordläggas tillröstningen

dess folkomröstningen genom-
förts.

11 §
Ärende angående grundlag skall vid första riksmötet i denavgöras
valperiod då slutligt beslut enligt kap.8 15 § regeringsfonnen först f°ar
fattas, såvida förslaget i ärendet dessförinnan förkastas eller av-
görandet särskilt beslut uppskjutes till riksmöte. Sådantannatgenom
beslut kan frågaI uppskov bestämmelserna i 10 §ägerupprepas. om
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Ärendet slutligtskall avgörastillämpning.motsvarandestyckettredje
riksdagen.val tillordinariefore nästa

besluttillellergrundlagsändring annattillförslagvilande somHar
det utskottskallfolkomröstning,vidförkastatsordningifattas samma

till kammaren.däromanmälanhörfråganhandläggning göratill vars
bifallitriksdagenOm ett yr-

folkomröst-beslutandekande om
fråga,betrafande vissning en
hand-tillutskottdetskall vars

hörfråganläggning göra an-
folkom-utgångenmälan avom

rösmingen.
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Bilaga

Kommlttedirektlv

Dir.Översyn folkomröstningsinstitutetav
6996l :

februari 1996den 1regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av
ochsammanställauppgiftmedtillkallas attutredaresärskildEn

länder.andraoch iSverigeifolkomröstningarerfarenheterutvärdera av
gällandeförgrundtill översynskall liggaSammanställningen aven

författningsändringar.behovetövervägandeochregler ett avav

i dagFolkomröstningsinstitutet

anordnamöjlighetRF attregeringsformendet ifinns1980Sedan en
RF.15 §kap.grundlagsförslag 8folkomröstningbeslutande ettom

Påriksdagen.iminoritetbeslutaskanfolkomröstningSådan enav
på-enminoritetkanriksdagsledamöternationdelminstyrkande avenav

grundlagsförslag.vilande antagetfolkomröstningkalla ett somom
rikdagsleda-tredjedelminstbeståmåsteRiksdagsminoriteten avenav

mötema.
riksdagentillvalmed detsamtidigthållasskallFolkomröstningen

Vidvilar.grundlagsändringförhuvudregelnenligtförslagetvilketöver
fallerFörslagetvalet.vidhardelta rösträttde omf°aromröstningen som

deochförslagetomröstningen moti röstardeltardemflestade somav
riksdags-vidgodkända rösterhardem avgetthälftenfler änär somav

prövning.slutligtilldetriksdagenfaller,inteförslagetvalet. Om tar upp
ihänvisasandratillförhållandet stater,gällerRF,kap.10I som

inne-vilketgrundlag,iändringbestämmelsernatillparagraferolika om
folkomröstning.beslutandetillmöjlighetfattar en

landetförgodkännanderiksdagenshandlar2 § RF enkap. av10 om
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bindande internationell överenskommelse. Av paragrafen framgår att om
sådan överenskommelse skulle förutsätta grundlagsändring, måsteen

också riksdagens godkännande beslutas i den ordning gäller försom
stiftande grundlag. Därvid kan också folkomröstning enligt 8 kap.av
15 § bli aktuell.

I 10 kap. § finns5 RF föreskrifter överlåtelse beslutanderättom av
bl.a. till Europeiska gemenskapema. Om riksdagen med stöd dennaav
paragraf beslutar överlåtelse beslutanderätt till kanEG detta skeom av

Överlåtelsei den ordning gäller för stiftande grundlag.som av av
beslutanderätt till någon mellanfolklig organisation förutsätterannan

huvudregel beslut enligt de regler gäller för ändring grund-som som av
lag. Vid båda dessa former överlåtelse kan således folkomröstningav
enligt 8 kap. 15 § komma i fråga.

Någon beslutande folkomröstning har hittills inte ägt rum.
Ett slag folkomröstning den rådgivande,annat är omnämnsav som

i 8 kap. 4 § SådanRF. omröstning vid den tidpunktäger rum som
riksdagen bestämmer. kan gällaDen vilken fråga helst riks-som som
dagen väljer underställa medborgarna. fem folkomröstningarDeatt som
anordnats under Sveriges parlamentariska historia har alla varit råd-
givande: rusdrycksfrågan 1922, högertrafikfrågan 1955, pensionsfrågan

kämkraftsfrâgan1957, och frågan1980 EU-medlemskap 1994.om
Folkomröstningslagen 1979:369 innehåller bestämmelsernärmare
folkomröstning. bl.a.Där inför rådgivande folkomröst-attom anges en

ning skall den fråga skall ställas till folket och tidpunkten försom
omröstningen i särskild lag.anges en

folkomröstningarFör i kommuner och landsting finns bestämmelser
i kommunallagen 1991:900 och i lagen 1994:692 kommunalaom
folkomröstningar.

Tidigare överväganden kring folkomröstningsinstitutet

Ända sedan 1940-talet har diskussioner förts i riksdagen om en
utvidgning folkomröstningsinstitutet. Under 1980-talet fick fråganav
främst sin belysning i Folkstyrelsekommitténs betänkande Folkstyrelsens
villkor SOU 1987:6. Kommitténs uppfattning folkom-attvar om
röstningar skulle bli nonnalt inslag i vårt styrelseskickett skulle
partiernas inför väljarna så småningom urholkas. Kommittén villeansvar
slå vakt de politiska partiernas centrala ställning i svensk demokratiom
och föreslog ingen förändring folkomröstningsinstitutet. kom-Inomav
mittén fördes också diskussioner det borde införas vidsträckt rättom en
för minoritet i riksdagen påkalla omröstning. En sådan skulleatt rätten
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s.k.fåtänkaskunnamedborgareantalvisstocksåeventuellt genomett
praktisktochprincipielltdetdockfannKommitténfolkinitiativ. att

minori-ifolkomröstningarbeslutaläggaiolämpliga rätten att enatt om
övervägde.handtets

och vårabetänkande EGi sittinför EGGrundlagsutredningen angav
debattenpågåendeständigtden1993:14SOUgrundlagar oavsettatt

sådantinstitutetfolkomröstningar harmednackdelarochför- somom
Utredningendecennierna.deunderanvändningökad senastekommit till

iutvecklas Europa:konstitutionellt mönstersigtyckte nyttnästan ettse
i Västeuropa,integrationsprocessintensifieradmedparallellt somen

framtid, uppståristruktur ettfederativpekarnästintill mot enen
betänkandet 272.folkomröstningarutnyttjande justintensifierat s.av

utredningenframhöllEG-medlemskapfolkomröstningInför ettomen
varandra.ställdesalternativklara motvikten attav

utredasbörFolkomröstningsinstitutet nu

konstitutions-behandladesfolkomröstningsinstitutetfrågorNär avom
anledningingenutskottetsåg1992/93:KU5betänkandeutskottet i dess

råd-användningenställningstagandentidigaresinafrångå avomatt
ansågsfolkomröstningarbrukvidgatEttfolkomröstningar.givande av

motverkaochstyrelseskicketparlamentariskadetförsvagakunna
ställning.riksdagensstärkasträvanden att

begärdes1992/93 översynriksdagsåretundermotionerI enett par
motionbl.a. ianfördesfolkomröstning. Detreglerna enomav

avseenden.flerabrast ifolkomröstningsinstitutet1992/93:K208 att
Vidbegränsad.beslutandeformellt äromröstningarMöjligheten göraatt
ochförekommaalternativflerakanfolkomröstningarrådgivande

folkom-hurTvistermajoritet.fåalternativingetdärigenom om
effektenmotionärernaenligtminskarskall tolkasröstningsresultatet av
beslutandestill desidaallmänhetensfråntilltronochfolkomröstningen

ärliga vilja.
detmotionäremasdelade attmajoritetKonstitutionsutskottets syn

bet.folkomröstningsinstitutetnuvarandedetibristerfinns
anledningdetfannsuppfattning attutskottetsEnligt1993/94:KU44.

Sverigeifolkomröstningarerfarenheterutvärderasammanställa och av
förgrundtillliggabordeSammanställningenländer.och i andra en

behovetövervägandeochreglergällande ett nyaavöversyn avav
bordeövervägandenautskottsmajoriteten attVidareregler. angav
reglerdetillanknytabörbestämmelsernahurinnefatta frågan näraom

fråganochgrundlagsfrågorifolkomröstningarförgäller omsom nu
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vilket minoritetsskydd behövs. Det anförda riksdagensom gav rege-
ringen till känna rskr. 1993/94:315.

bet.I 1995/96:KU6 har i detta avseende enigt utskottett vidhållitnu
sin bedömning från 1993/94 års riksmöte i fråga översynom en av
folkomröstningsinstitutet. Också detta har riksdagen givit regeringen till
känna rskr. 1995/96:33.

Uppdraget

Utredaren skall, riksdagen förutsatt, inleda sitt arbete medsom att
sammanställa och utvärdera erfarenheter folkomröstningar i Sverigeav
och i andra länder. Därefter skall frågan förändringar i det gällandeom
regelverket Dessa övervägandenövervägas. bör innefatta frågan hurom

bestämmelserna börnära anknyta till de regler gäller försom nu
folkomröstningar i grundlagsfrågor och frågan vilket minoritets-om
skydd behövs. Frågor kommunala folkomröstningarrör skallsom som
inte omfattas uppdraget. hellerInte skall frågor anslag statligaav om av
medel för partiers och organisationers kampanjer vid folkomröstningar
behandlas utredaren.av

Inom de angivna har utredaren frihet lägga framstor attnu ramarna
förslag till de författningsändringar föranleds utredarens ställ-som av
ningstaganden.

Utredaren skall hålla sig informerad det utredningsarbeteom som
bedrivs Demokratiutvecklingskommittén C1995:05.av

Avslutande riktlinjer

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer
och särskilda utredare angående redovisning regionalpolitiskaav
konsekvenser dir. 1992:50, offentliga åtagandenpröva dir.attom
1994:23 redovisa jämställdhetspolitiska konsekvensersamt att dir.om
1994:124.

Utredningsarbetet skall avslutat den 1 1997.senastvara mars

Justitiedepartementet
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