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Förord

offentligahar uppdrag stimulera denDemokratiutredningen i att
syftet bl.a.debatten folkstyrelsens utveckling. det inbjuderIom

företrädare för medskilda politiska idéer komma till tals prin-att
skrifter slaget har redan publice-cipiella synpunkter. detNågra av

flera väg.ärrats,
skrift hävdardenna ordet till samhällsdebattörgårI attsomen

folkstyrelsens löfte medborgerligden svenska autonomiom
infriades, det skedde till växandeVisserligen prisetattmen av en

vanmakt. Paradoxen kallar han statsindividualism. kan inteDen
tillbaka och be-upplösas med mindre politikerna drar sigän att

mäktigar med rättigheter skall domstolarindividerna iprövassom
stället för bli föremål för politiska förhandlingar nämnderii att

förvaltningar.och
Författarens ståndpunkt juridifiering eller judikalise-är att en

inflytande.bra för medborgare vill,ring Hanär våg atten ge som
det heter, juridifiera politiken. skalljudikalisera eller Det temat
återkomma till, bl.a. småskrift där olikai rättsvetaretreen ger

för antaganden och vadvad sådan utveckling byggersyn en
den skulle för följder.

debattinläggpubliceringen den här olika slagsAtt typenav av
for-för offentliga utredningar harsker inom SOUStatensramen

mella orsaker. skall statlig utrednings publika-Oavsett genre en
har ibland åsamkat läsarna tolk-dennationer inom Detutges ram.

skriftserienningssvårigheter. Därför vill betona skallinteatt
delrapporter.betraktas Demokratiutredningens Den utgör ettsom

småskrifternabidrag till samhällsdebatten. ska ochSammantaget
föranleder hemsidaden debatt de bl.a. vår-

wvsrw.demokratitorget.gov.se utredningen underlag för deettge-
överväganden skall slutbetänkandet.ingå i principSammasom

för forskarantologier börjargäller den tiotaletserie straxsomav
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FÖRORD

falletingetdera ledamöterna förhand ställning tillI påut. targe
skrifternas innehåll.

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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individernaBemäktiga
individuellaoch delagendomstolarna,Om-

Sverigeirättigheterna

TrägårdhLars

Inledning

befinner sigSverige,inklusivedemokratierna,västerländskaDe nu
ordningengamla korporativatidevarv.post-fordistiskt Deni ett -
storföretagavtal mellanbyggde"Saltsjöbadsandan stat,som- ochnationalstatensfackföreningsrörelse inomcentraliseradoch

hållbar.längre Kampenintenationalekonomins gränser ärsnäva
mycketbetydligtförvikaharocharbetaremellan ägare ettgett

haridentitetspolitikochspel där särintressenkompliceratmera
fråganblirlägebetydelse. dettaallt Ikommit större omatt en

någonsin.viktigare Ettmaktmöjligheterindividens änutövaatt
parlamentarisktbaserat partier,främstpolitiskt ärsystem som

klassidentitetföreställningarotidsenligaochmajoritetsstyre om
otillfredsställande.alltmerframstårsolidaritetnationelloch som

för-juridisktförpläderadennaiDärför kommer jag essä att
direktmobiliseras viakanrättigheterindividuellaankrade, som

politiskaexisterandetillkomplementavgöranderättsväsendet, ett
saknarochindividerför deminstinteinstrument, nugrupper som

kanalernaparlamentariskatraditionelladetill makt viatillgång

förstl utvecklades iför dennajag idedel essäEn ettsomresonemangav
förDelli Carpini DagensMichaelkollegamed Xskrev minartiklar jagpar

rättigheterDiskussionenochhösten vinternunder 1998-99.Nyheter om
studie patient-hämtad frånsjukvården delvisochhälso-inom är aven
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BEMÄKTIGA lNDlVlDERNA

sådanEn ordning existerar redan i där individerUSA och grup-
kan utnyttja domstolarna och rättsväsendet dels förper att utmana

tillämpningen, tolkningen och till och med konstitutionaliteten av
existerande lagar och förordningar, dels för föra kon-att upp nya
flikter och krav dagordningen. Domstolsväsendet i USA är

politiserat ochöppet med så genomgripande maktbe-utrustat
fogenheter det stundtals tycks mäktigare både kon-att änvara

och presidenten, och det juridiska har kommitgressen rummet att
för maktkamper mellanutgöra individer, organisationer,en arena

företag och myndigheter.
deAtt amerikanska domstolarna har fått denna centrala posi-

tion beror det politiska histo-äratt systemet genomsyrat av en
riskt såväl filosofiskt grundad misstänksamhetsom gentemot
maktkoncentration. konstitutionellaDen ordningen uttryck-är
ligen utformad syftei dela och distribuera makten mellan in-att
divider, civilsamhällets institutioner, delstaterna och de tre stats-
makterna. Enligt Madison,James huvudmännen bakom denen av
amerikanska konstitutionen, skapar dylikt checksett system av
and balances bättre förutsättningar för fritt och samhälle,ett gott

public"a voice the public good thanmore consonant to
pronounced by the people themselves, forconvened that purpose.

Sålunda drog Alexis de Tocqueville redan 1830-talet slutsatsen
det domstolsväsendet, och inte de lagstiftande försam-att var

lingarna, nyckeln till djupare förståelse den ameri-som var en av
kanska demokratin. uppfattadeHan domstolarnas under-rätt att
känna lagar viktigt skydd det ständigt hotande majori-ettsom mot
tetstyranniet, juryförfarandet lovordade han förcentralt detsom
aktiva medborgarskapet, och advokaterna, offer för sånumera
mycket kritik och förakt bådei ochUSA beskrevEuropa, han som
den "viktigaste samhällsklassem den utgjorde länken mellansom

folkligade och aristokratiska klasserna och i samband därmed in-
republiken med juridiskgöt anda.en

maktens förutsättningar skrevjag under med plane-1998,som sommaren
rad publicering under våren Hälso-1999 Spri och sjukvårdens utveck-av
lingsinstitut i samarbete med förIHE Institutet hälso- och sjukvårds-
ekonomi.



TRÄGÅRDHLARS

brukligt ifrån vadradikaltskiljer sigpraxis ärDenna som
allvar,igenommaktdelningsprincipenaldrigslogDärEuropa.

envälde.parlamentarisktkungligt tillfråndirektgickutan man
och dom-maktenlagstiftandemonopol denfickParlamenten
uppgift detadministrativafungerakomstolarna varsorganatt som

europeiskalagtexten. Iskrivna, "positiva"denapplicerablev att
sällanmakt intedomstolarnasamerikanskadärför deframstårÖgon

folksuveränitet,stridande principenochgodtycklig mot omsom
juridikokratifamerikanskpolitiseradmaktberusad, somsom en

detuttryckerskribenten
denreaktion,obegripliginte tvärtom,Detta är ettty aven

be-syften justuttaladeklartamerikanska konstitutionens attvar
majoritetensmed dennademokratin rätt attgränsa menarom

individensföreeller gårminoriteterna, rättöver att statensstyra
USAdemokratin gjortdenna begränsningfrihet. Det attär somav

emfas negativakännetecknatsgrad harhögremycketi så enav
viljanallmännadär dentillrättigheter Europafri- och i motsats
Meddominera.kommiträttigheternasocialaoch de positiva, att
denhemland,liberalismens Europablikomord,andra USA att

demokratins.nationalstatliga
demokratinbevaratankenIngenstans attär genomattom

domstolarnasamerikanskadetydligare idessbegränsa änexcesser
ogiltigförklara lagarochbefogenhet överpröva ansermansomatt

konstitu-maktvilar dennakonstitutionen. Ytterststrida mot
dokumentof the land,lawthetionens ettstatus Supremesom

ställsövertrumfar kongressens. Härauktoritetjuridiska natur-vars
domstolenden högstamedfolkstyre, garantytterstarätt sommot

rättigheternafri- och intemänskligasjälvklaraför de trampasatt
demokratinsfötternaunder i namn.

detjuridifieringenbekantmindrekanskeVad ärär att avsom
hardekommit tjänaamerikanska politiska även att somsystemet

tillrättigheterdvs.rättigheter,för positivakämpat somresurser
deMed början isjukvård och arbete.utbildning, svartarösträtt,

utveck-sextiotalen,ochfemtio-undermedborgarrättsrörelserna
världskriget,andraefterspecielltgräsrotsrörelser,amerikanskalade

2 Nycander 1998.



BEMÄKTIGA INDIVIDERNA

sinnrik inriktadstrategi mobilisera stöd hos såväl dom-en att
stolarna, kongressen och presidenten, hos den allmännasom
opinionen via massmedia.

Resultatet dessa rörelser har kunnat omforma ochär att an-
vända det juridiskt-politiska framtvingatsättsystemet ett som

kollektiva fördelarmånga via knutit till den indi-argument som an
viduella rättighetstraditionen. Den springande punkten här inteär

domstolarna alltid dömer eller konstitutionenrätt" ochatt att
rättighetskatalogen alla falli skipas.rättvisa Det ärgaranterar att

sympatiskt inställda domare och konstitutionellt förank-sant att
rade harprinciper ochvarit viktiga. den avgörande faktornMenär
har framväxtenvarit stödstrukturer inom civilsamhället, dvs.av

folkrörelsergräsrotsorganisationer vill inklusivesåom man- -dess advokater och andra juridiska och rådgivare. Kon-experter
sekvensen denna utveckling vad har betecknatsärav som som en
demokratisering den juridiska professionen och intressegrupps-av

och därmed tillgången till den domstolen.Högsta Detsystemet, av
detta benämnsi USA "the rightsär revolution ochsom som

avgörande bemäktigat individer, ofta organiserade klassisktsätt
folkrörelsemanér: kvinnor, homosexuella, funktionshind-svarta,
rade, patienter.

historiskaDenna erfarenhet kan tyckas irrelevant för Sverige.
oftaDet påpekas jämfört med USA åtnjuter i Sverige bådeatt ett

högt valdeltagande och hög organisationsgrad Speciellt fackföre-
ningarnas starka ställning brukar framhållas. med högtMen valdel-
tagande och formell anslutning till facket följer inte automatiskt en
Vital medborgaranda, visar det sig Tvärtom, den svenskasom
maktutredningen och otal opinionsundersökningar har visat,ett
existerar det dagi i Sverige växande politikerförakt, sidan,åett ena
och utbredd känsla brist personligt upplevd makt ochen av
inflytande, den andra.å

3Nycander 1999.
4Petersson, Westholm Blomberg8C Petersson1989, Trägårdh1998,et
och Delli Carpini 1999.
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vanmakten.5svenskadenkallatsharvadDetta är tysta,som
dendetta itillförklaringcentralMitt är tomrumattargument en

rättsväsendetshjärta justkulturenspolitiskasvenska är svaga
oftaindivider saknarSvenskapolitiskadetställning inom systemet.

utkräv-juridiskttilltillgångpraktikenalltidoch iformellt nästan
civil-ochjuridiska praxisdentalaförrättigheter intebara att om

abstraktaförkrävsstödstruktursamhälleliga omsättaattsom
svenskaruttrycktAnnorlundaverklighet.konkret ärrättigheter i

tillsökatvingasindividerbemäktigade vägeninte attutansom
föreningarnas remissyttran-ochpolitiska partierindirektmakt via

kallatharvadrakt ileder insällanvilketden, inte statsvetareen
hål.demokratins svarta

svenskadenförst analyseraskaföljande avsnittendeI van-
denna.råda bot Där-fördiskuteraochmakten attreceptett par

makt, kon-begreppcentralaefter följer genomgång ett paraven
frågantillåtervänderslutligenochrättigheter,ochtrakt om

dag.ii Sverigeförutsättningardessochrättighetsrevolutionen

5 Thorwaldsson 1994: 36.exempelTill Petersson 1989: 57 samtet
6Rothstein 1994:239.
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vanmaktensvenskadenTesen om

svenskadenperspektivindividens IutifrånmaktinnebärVad
delar kom-tillmaktindividensfråganharvälfärdsstaten storaom

utbyggande. PeterSomstarkatill denknytasmit statensatt
uppbygg-konsekventlikavälfärdsstaterharAntman ärnoterat

Sverige. idé harDennaindividuell autonomiidénda somom
har sigdels tagituttryckkonkret itagit sig stortettstatenatt

ochfamiljensköttstidigare har inomvårduppgifterför somansvar
ekonomiskaindividuelladetdels harcivilsamhällets garanteratram,

formerolikaocharbetsmarknadspolitikaktivoberoendet via av
ålderdom,föräldraskap,sjukdom,arbetslöshet,försäkringar mot

byggerpolitikAntman,med Detta, är somenmenarmera . 8liv."sittha maktenmänniska skahuvudtanken varje över egetatt
från-med"autonomi,medlikställs alltsåmaktenpersonligaDen

beroendeförhållande.personligtdirekt,ettvaron av
modellensvenska idenitvivel har AntmanUtan rätt enatt

mellankontraktsocialtdirektbaseradgradhög är ettextremt
kopplas ikontinentalatill deindivid och I systemenmotsatsstat.

tillindividerenskildatillflestade allra tjänsterna änSverige snarare
sammanslutningarandrakyrka eller privataarbetsplats,familj,

välfärdsstatensvenskasamhället denSålundaciviladetinom är en
vadindividualism, jagochkollektivismblandningparadoxal av

statsindividualism.1° villDetanalyseratplats i termer avannan
beroendeformer-traditionellafrån deindividenfrigörelsensäga, av
tillberoendestarkt Ennämligenhafthar sitt pris, staten.ettna

samtidigtindividochmellanalliansaspekt denna är att somstat
oerhört långt,drivitsharoberoende meningi vissindividernas

individuella rättig-kallasvadstycken i USAsaknas i stora som
rättighetensocialasvenska individerstället harheter. I som

juridisktformulerade ioftafolket itillkommer termer enavstort,

7Antman 1994: 16.
8Ibid.

till9 vilkenföräldraförsäkringenundantagochviktigt intressant ärEtt ges
TrägårdhSverigegenusrelationerna ieffekteravgörandemedfamiljen,

och 1994.Berggren:
l° Trägårdh 1997.

13



BEMÄKTIGA INDIVIDERNA

skyldighetslagstiftning änsom statensanger ansvar snarare att
erkänna individerna juridiskt utkrävbara rättigheter. Rättsvetaren

WesterhällLotta därför dessa "kvasirättigheten"utgörattmenar
utskänkning, omfång och villkor myndigheternavars reserverar

bestämma solidaritetens,irätten rättvisans och samhällsekono-att
mins enskildesDen makt dessa mycketöver ärnamn. resurser
begränsad och enligt Westerhäll bör detta arrangemang ytterst
uppfattas uttryck för samhälletsett maktbefogenhetersom gent-

medborgarna i sin i slags beroendeför-ståremot tursom ett
hållande till det allmänna gamlaDen paternalistiska måstaten
ha demokratiserats, myndighetsutövningen oben, viamen von
"verk" och styrelserf i stycken intakt.är stora

Individens maktlöshet har samhällsdebatteni osynliggjorts
individuella rättigheter har förknippats med risken förattgenom

ojämlikheter skulle kunna Individuella fri-uppstå. och rättig-att
heter leder, har det hetat, till starka individer vinner fördelaratt

de och mindre företagsamma. Solidaritetöver och jämlikhetsvaga
har honnörsorden,varit de överordnade värdena, emedan alltfören
stark emfas individens makt lätt väckt associationer till mora-
liskt tveksamma drifter själviskhet, ochegoism individualism.som

Under har dettaår kontrakt mellan och individ ickesenare stat
desto mindre kommit ifrågasättas, både från höger och vänster.att
Forskare knutna till Timbro och City Universitetets Socialstats-
projekt har för minskad offentlig sektor ochargumenterat en

för privata insatser. kritikstörre Denna har formuleratsutrymme
dels socialkonservativai och kommunitära dels utifråntermer, ett
klassiskt liberalt perspektiv. det förra fallet harI deni såsettman
kallade "socialstaten" undergrävande det civila samhället ochett av
de naturliga gemenskapsformerna, deti omyndigförkla-ettsenare
rande individen. kan förnimmaHär mellan despänningav man en

vill företräde kritik de individualistiska respektivesom ge en av
etatistiska elementen deni svenska statsindividualismen, med den

1 Westerhäll 1994: 83.
Z Zetterberg 1995.
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år.starkare underden Mentendensenkommunitära senaresom
rättigheter harindividuellaegentligaförutpräglat intressenågot

har detbetonatsrättigheterdenhögerhåll.från månIvisatsinte
den friaochäganderättenhandlat den privataframför allt om

rättighetermedborgerligaellercivilamarknaden, än omsnarare
arena.politiskdomstoleneller somom

direktmaktindividens tagitsfråganharDå avupp merom
förnyarnakalladeandra devänsterhåll, blandfrån såkritiker av

"egenmakt,tanken Castenlanseratinom SSU, vonavomsom
demo-för "civilRichard Saltman,ochOtter argumenteratsom

välfärdsstat"frihetlig"förtalatRothstein,ochkratif Bo ensomav
behovindividernas"tillfredsställa deskulle kunna "nyabättresom

argument.kritikersdessaoch krav. tittaLåt närmreoss
tillbakstappning"egenmakt Om gåriVad betyder SSU:s

lanseradesförstegenmaktsbegreppet Egen-skrift vilkendentill i -
huvud-identifiera dekan tvåsocial ekonomiochmakt 1993 -

aliena-utvecklats:Vänsterkritik harutifrån vilka dennapunkter
gamla lojalitets-demokratiunderskottet. Detionsproblemet samt

skriversamverkansocialmänniskor ersattes,mellan ibanden
avläggan-ochtrygghetssystemetgenerelladetEneroth,Tomas av

samhällsbyggetdelaktigheten iblev kvittotskattendet av
Thorwaldsson i sittvad Karl-PetterkonsekvensenDetta avvar

skrift beskriverförord till en övertro att sam-somsamma
frigörelsemänniskorsskahället/ övertro somgarantera enstaten

starkt-starktbara blevsamhälle inteledde till utanett som
18starkt

g

lett Emildygd projekt,3 exempel CityuniversitetetsEtt är av
Uddhammar.

Folkpartietknappt Sverige.liberalism iindividcentrerad existerarNågon
den social-stödpartisocialliberaltett partigrundeni änär ageratsom

socialdemokratin.likaledes socialadenhögernkonservativa än
ochSaltmanegenmaktskurs OttersE analysenDelar SSU:s samt vonavav

först iTrägårdhpublicerades 1996.civil demokratikringdiskussion
idédebattendenegenmaktsbegreppet interna16 analysFör samtaven

SkoglundochCarroll, Kjellman 1995.iSAPinom SSU/ stort, se
17 OlssonEneroth och 1993: 12.

och Olsson18 EnerothThorwaldsson i 1993:
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innebarDetta inget mindre skarpt brott med denän ett ur-
sprungliga och konkret manifesterade solidariteten inom rörel-

Eneroth, ochsen, citerar sedan Bengt Göransson urmenar
Poc/eettidningen R:

lämnadeVi till och köpte fria från medmänskligtöver staten oss
betala skatt, den klassiska folkrörelsetraditionenattansvar genom

faktiskt hjälpa andra.attvar

Utbyggnaden den sektorn"gemensamma SSUzs alternativ tillav -
offentligsåväl sektor och välfärdsstat till Timbros "social-som

hade oönskadstat konsekvens alltegenansvarsom en att mer-
samhällsansvar.2° samlande begreppetDet för denersattes av

känsla främlingskap följt kölvattneti denna utvecklingav som av
blir i egenmaktsdiskursSSU:s vanmakten, vilket kommitså att
fungera det retoriska motbegreppet till egenmakt. Somsom
Thorwaldsson dramatiskt uttrycker det, välfärdenmitt i känner
människor Vanmakt.2 förnimmer härVi kritik välfärds-en av

ligger den Zetterberg och andra fört framnärastaten som som
förinom högerns gemenskapsideologi. egenmakts-SSU:sramen

utskott också fasamed viss Timbro fastatagitnoterar att
egenmaktsbegreppets problemformuleringspotential attgenom
organisera seminarium Marknad, Gemenskap,ett temat
Egenmakt.22

analysEn SSUzs visar docknärmare äventexterav att om man
visar känsla förviss det alienationsproblem följerprov en som

institutionaliseringen dominerar förså tvåav av omsorgen, oron
andra former alienation, nämligen den rotad maktlöshetiärav som

arbetsplatsen den uttrycks offentliga,i passivitet detisamt som
politiska livet. egenmaktFrågan behandlas följaktningsvisom
framför allt inom för diskussion möjlighetenramen en attom
befria arbetet" behovet revitalisera demokratisksamt attom en

19Citerad Eneroth och Olssoni 1993: 12.
Z°Eneroth och Olsson 1993: 13.
21Thorwaldsson Eneroth ochi Olsson 1993:
22 ochSSU 1995:6 13.
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uppfattas alltför domineradvilken representa-avprocess som
direkta demokratin.bekostnad dentionsdemokratin av

egenmaktsbegreppet till koopera-denna knytstappningI en
Egenmakt ochfrihetlig traditionsyndikalistisk, inomtiv, vänstern -

publicerad samarbete medSocial Ekonomi också SSU ivar av
Skriften motiverad viljaKooperativa institutet KOOPI. var av en

Zetterbergska och nyliberala kritikenbemöta den attatt genom
marknadsmodellertill såväl högernstill attack med alternativett

fram-sektorf ochtraditionell organisering i vår gemensammasom
vanmaktsproblemet.lösningenhäver kooperationen som

för fram tanken medborgarna skulle kunnasålundaMan attom
samhället" och lösa samhälls-det civilasluta sig inomsamman

planet. syftas dockproblem det lokala Med detta inte pri-
den "nykooperativa verk-marknadsdrivna lösningar utanvata,

den"kraftig decentralisering verksamhetensamhetenf inomaven
arbetslivet.sektornf demokratisering Isamt en avgemensamma

finns arbetetformen det godaden kooperativa som ger
Egenmaktegen arbete och arbetsplats. är,över menar man,

makt tillsammans.
valfrihet." Enerothpáårpfggâggjomfattaregenmakt noterar

"tågluffargenerationvisserligen dagens kunniga och kritiskaatt
välfärdens utformningandra kravnaturligt ställer sinaännog

stelaföräldrar och uppfattar de gamlalätt systemen som
byråkratiska dockoch Egenmakt handlar intro-inte attom

"föradet politiskaducera kundmodeller i systemen attutan om
inflytandefrågorna debattendemokrati- och iin vårom gemen-

förnyelse kund-,ligger alltsåsektors inteBetoningensamma
fråganklientmakt den traditionellaellerpatient- utan om

utformning, demokrati och personalin-arbetslivets graden av
skrift egenmaktflytande. det klart uttrycksEller i SSU:s omsom

23Eneroth och Olsson 1993: 10.
24 ff. det bland socialdemokraterIbid: använder härDe25 sparsamtannars

Vanligtvisanvända begreppet civila samhället vilket associerasannars
akademisk diskurs.Timbrohögern medmed i viss mån,samt, meren

25Ibid: 10.
26Ibid: och9 11.
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från "egenmakten har ingenting med den1995: göraattsommaren
borgerliga valfriheten vill egenmakt icke tolkasDet måsäga,

individualistiskt eller till och med egoistiskt" tvärtom,utansom
understryker SSU:

Egenmakten social. förutsätter medborgaren leverDen iär att ett
samhälle; gemenskap där olika individeri samverkar för derasen att

sammanfaller, för deras liv och vardagintressen äratt samman-
flätade eller bara den enkla anledningen människan till sittattav-

varelse.socialväsen är en

ligger, denHäri skillnaden mellan den borger-SSU,så storamenar
valfrihetenliga och den socialdemokratiska "Valfri-egenmakten:

heten nämligen asocial, emedan egenmakten syftar "med-är att
borgaren, socialt formarsammanhang, själv vardag."i sin Så-ett
lunda, fortsättningegenmakten den"utgör påmenar man, en

demokratisynentraditionella socialistiska hamnar alltsåVi något
paradoxalt slutsatsen egenmakt själva verket hari iSSU:s inte såatt
mycket med individens makt, syftargöraatt utan snarare en

syndikalistisk demokratiuppfattning kritikskarpnärmast samt en
den nuvarande byråkratiserade pseudodemokratin.av

kritik förlängningkonkretaDetta i sinär yttersten som vore
frammanarradikal; den bådevision stick medigår stäven som

välfärdsstatens faktiska struktur handlar allt änannat attsom om-
medborgaren formar vardag sjukvård,vad det gäller skola,sin egen
äldrevård, och den existerande, demokratin.representativaetc. -

frågan föruppenbart problematisk SSU-skribenternaDen ärsenare
framvacklar och tillbaks mellan omfatta och avståndatt tasom

från direkt diffusttanken demokrati. hamnar till slut iMan ett
tal närdemokrati föreningar och demokrati be-i "direkt iom
tydelsen brukarinflytande, målet befolk-tiosamt att procent av

samhällsuppdragharningen ett

27SSU 1995:
28lbiCl: 16.
29Ibid: 16-17.
3° den ambivalenta diskussionenSe i SSU 1995: 16.vaga,
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egenmaktsbegreppet denna form tycksTrots i välatt vara
förankrat kollektivistisk ideologi och faktiskti ha ganska lite atten

med individuell maktutövning, har det ingalunda varitgöra
oproblematiskt för eller vänsterdebattörer allmänhet.iSSU Som

egenmaktsutskott beskriver det viljan finns: Egenma/etSSU:s i När
exempelsamling egenmakt definierasOm1995: såsomen en--

bart individens makt den tillvaronf får den lätt liberalöver egna en
klangf definition, fortsätter således kaninteen man, som vara

förrekommendera demokratisk socialist socialdemokra-att en av
snitt.tiskt

också helt klart flera de aktivaDet står vänster-att mestav
debattörerna har uppfattat det egenmakts-SSU, och då fram-nya
för förreallt den ledaren Karl-Petter Thorwaldsson, någotsom av

borgerlig röda fårakläder.i Enligt Greider låterGöranen varg
Thorwaldsson gammal borgerlig moraltant från sekel-"ensom
skiftet." tankefigur blir tydligare debattskrift frånDenna i 1994en
där Greiders medarbetare följandeställerPeter Antman citattvå
sida vid sida:

Svenskarna handikappadementalt Välfärdsstaten harär
misslyckats, människorna har de offer förpassiviserats är
socialdemokratisk hjärntvätt folket.sovandeDet

Fredrik Reinfeldt, MUF

starka samhället drevs för långt.Det Systembyggandet blev ett
självändamål Medborgaren blev klient stället för myndig. Ochi
närheten till makten försvann kommunhusens Kafkakorridorer.i

Karl-Petter Thorwaldsson, SSU

Med andra ord, Thorwaldssons kritik likställs med och kanMUFzs
avfärdasdärmed borgerlig moralism. slagkraftigaDennasom

debatteknik har Greider och fortsatt använda debat-Antman iatt
"förnyarnafmmed tvekan Greider och förUtan står Antmanten

31Ibid: 10.
32Huruvida socialdemokratin allmänhet meningsfullt kani uppdelas

tveksamt;detta det handlar säkert lika mycket behändigtsätt är om en
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svenska tradi-samklang med den etatistiskaposition iären som
vänsternationalism konsekvent och deras grund-tionen. Deras är

generella välfärdenläggande demokratin och den stårargument, att
faller och de sociala värderingar-och med nationalstatens integritet

fåregenintresset, majoritetsposi-primat övernas nog ses som
socialdemokratin.tionen inom

krafthar också under förloratEgenmaktsbegreppet årsenare
efter-socialdemokratin. Visserligen gick Thorwaldssonsinom

artikelföljare ledare, Niklas Nordström, medSSU:s ut storsom en
Debatt Egenmakt vänsterprojekt -iDN 13/07/95 är ett-

följakraft gjorde klart han ämnade den ideolo-vilken han med att
ut. artikelThorwaldsson stakatgiska någotIväg som en senare

sedanplats reproducerade partisekreteraren95,på 8/ 1samma
Leif egenmakts analys: analysenLinde huvudpunkterna i SSU:s av

denkritiken det starka samhället, betoningen"vanmakten, av av
försektornf den viktiga rollen kooperativa lös-gemensamma

förnya ochbehovet det politiska livet stärka demo-ningar, attav
högerns mark-kratin, den klart uttalade avgränsningen gentemot

Ordet egenmakf saknades dock,nadslösningar. intressant nog.
alltför stället användeKanske det individualistiskt, allt. Iär trots

och vardagsmaktf vilkaLinde ord medborgarmakt ärsom
fenomenmindre befläckade till borgerligaassociationer somav

till enskilda med-valfrihet och egoistisk individualism i motsats
initiativ.35borgares ochansvar

tankefiguren till till-slutändan egenmaktSSU iOm trots --
valfriheten konsument/brukarsidanbakavisade den individuella

förmån för egenmakt kooperation producentsidan,till som
Rothsteins projekthandlar och Saltmans ochOtters Boävenvon

välfärdenrädda den generelladet motsatta: att att gegenomom

syftar framför alltoch mediavänlig konstruktion. här kultur-Jag
ofta identifierade med tidskrifterna"traditionalisterna"skribenterna

flitigGreider, Lappalainen debatteratochTLM Arena Antman, som
"förnyargäng Thorwaldsson.med/ kringSSU:smot

33 exempel, Greider och WennerbergtillSe, 1995.
34Nordström 1995.
35Linde 1995.
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"tågluffargenerationen vadkonsumentmedvetnakritiska,den nya
valfrihet.ochbrukarmaktdet villden kräver, säga

diskuteratliktoch SSUarnaSaltman Otter utgår, ovan,von
kris. harSvenska medborgaredemokratinsifrån den svenska

infly-de har liteskriver de,formellavisserligen sin rösträtt men,
framför alltoch dåcivila samhällets institutioner,dettande över

socialdemokra-de,beror,sjukvårdssektorn. Dettainom menar
vilken de tenderar"valfrihetmisstänksamhet attgentemotternas
Konsekvensenoch jämlikhet.uppfatta hot rättvisa är attmotsom

närvarandeden förvälfärdsstatliga demokratin,"den så utövassom
participatoriskadirekta in-individersinbegriperi Sverige, inte

lokal-tjänsteproduktionoch ioffentligflytande serviceöver
samhället

underskottliderdemokratin"den "civilaVad de kallar ettav
denindividen har ioffentliga sektorn; sindenjust inom rösträtt
denvalmakt konsumentformella politiska sin somprocessen,

förhandlings-medlemskap ochfackligavarumarknaden, sittprivata
maktlösförblirarbetsmarknaden,och strejkrätt sommen

linjeservice liggerslutsatser ioffentlig Dessanyttjare är somav
dennaoch detmaktutredningen,presenteradesmed de äravsom

efteroch Saltmandemokratinbrist Otteri är attutesom von
korrigera.

nyckel-valfriheten derasskriverochSaltman Otter ärattvon
Valfrihet ska begränsasbegrepp dockDetta är attgenomsomen

utträdes-offentliga sektorn;denutformas valden ska inomsom
sådan.offentliga sektorndengälla Iska alltså interätten som

offentlig konkurrensvalfriheten definierasstället ska i termer av
återinträden inomoch de kallar "lateralavad någon annanstans

dettavalfrihetensektorn. Varför begränsas sättden offentliga

36 och SaltmanOtter 1990.von
37Ibid: 99.
38Ibid: 100.
39Ibid:

marknadens rollskulle spela4° politikernaalltsåTanken är attgenomatt
vadfrån förlorare. Med tanketillföra vinnareöver vet omresurser

fackliga ochbyråkratiska,handla mäktigaförmågapolitikers motatt
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Det visar sig och Saltman,så Otter likt förnyar-SSUzsatt von
främst efter rädda allmänt"systemet"gäng, är ute att samt attmer
denstävja svenska demokratins förfall, förstainte iatt rummet

befrämja konkret individuell makt eller erbjuda borgerlig valfri-
het. vill deOm den centrifugalanågot tämja kraft de isom anar
kraven valfrihet; likt Eneroth och Rothstein vill de rädda den
generella välfärdspolitiken från hotet den konsument-med-att nya
borgaren ska välja bort hela vill valfrihets-Det säga,systemet.
reformens syfteprimära skydda detär göraatt systemet attgenom

flexibelt och effektivt. Sålunda de efter neutraliseraärmer ute att
förrisken "utträde" skapa för begränsatatt utrymmegenom ett

individuellt inflytande i "demokratL" de uttryckerSomtermer av
det:

realistiska möjlighetenDen formvälja i bekvämt lateraltatt ettav
återinträde skulle faktiskt förstärka demokratin. Genom att
förena rejält civil" demokratimått med nuvarande möjligheterett

politisk, social och ekonomisk demokrati skulle valmöj-utövaatt
ligheterna deninom kommunala servicen utvidga för detramen
demokratiska livetf

och Saltman, förmentAtt Otter sitt provokativa tal Val-Von om
frihet till ändå försig inom den traditio-rörtrots, tryggt ramen
nella svenska diskursen solidaritet-före-individuell-frihet fram-om

tydligt de slutsidornagår letar efter filosofisk rationalise-när en
för litering sitt annorlunda valfrihetsbegrepp:

finns också filosofisktDet rörande olikaett argument typer av
frihet förtalar Val offentligadeninom sektorn. Medan utträdesom
kan baserat "frihet-frånf kan idén lateraltsägas vara ettom
återinträde införliva element frihet-från" bredareianses av en ram

definierad "frihet-genom.ärsom av

folkliga intressen det väl tämligen tveksamt liknande skullenågotär om
ske verkligheten.i
41 och SaltmanOtter 1990: 55.von
42Ibid: 104.
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grunden anhänga-Rothstein iochLikt Saltman Otter Boär envon
dem söker hanvälfärdspolitiken och liktgenerelladen vägarre av

falskvad han uppleveröverbryggaför kunna motsätt-som enatt
sidan, ochindividuell valfrihet,kravökade åmellanning ena
den andra.välfärdsmodell,kollektivsolidarisk och åidén om en

värderingsstudie,ThorleifstödmedRothstein i Petterssonsmenar,
makt, inflytandeanspråkfaktiskt harindividerdagensatt nya

tänkasindividualister kandessaoch autonomi. Frågan "nyaär om
kan till-serviceverksamhetenoffentliga intedenställa krav som

standardlösningar"högkvalitativaför defredsställas inom ramen
välfärdspolitiken.den generellaerbjudsRothstein viasom nu

vad handemokratiproblem,identifierar sedanRothstein ett
delshål problemdemokratinskallar Detta ärär ettsvarta som

individenochfråga respekt integritetdvs.normativt, somomen
elekto-och delskräva,omständigheter bör kunnaunder alla är

risken medborgarnassyftar Rothsteindetralt." Med attsenare
offentligatill denochbidra ekonomiskt röstmässigt"vilja att
minska drama-kommerantagligenserviceproduktionen att

möjlig-detverksamhetentiskt såinte attstaten gesanpassarom
autonomi Medsjälvbestämmande och personligheten till

med-lösasdetta problemSaltman han måste attatt genomanser
vilketmaktf medkorrigerandeborgar-konsumenterna ges en

valfrihetSaltman ochhan, likt Otter, avservon
olikavälja mellan service-medborgarenGenom rätt attatt ge

medbehandla medborgarnamedupplöses problemetalternativ, att
grundläggandeförse dem medrespekt ochlika omtanke och att

serviceproducent.deras valdärför respekteraratt avresurser
det demokratinsvalfrihet upplöserdennaGenom även svartaman

verksamheter.problematiskt dessafallhål ii såärannatsom

reformera vad handetta möjligtdetRothstein sätt är atttror att
skavälfärdsstaten" och ställetaternalistiska ikallar den p a enp

individua-anpassad till den n avälfärdsstat bättre c n"frihetlig ca nya

43Rothstein 1994: 238.
44Ibid: 237-238.
45Ibid: 238.
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lismen. dettai sammanhangetDet viktigt betona hansär att att
huvudsakliga frågeställning fråganinte individens makt,är utanom

titeln till hans bok "Vad bör Därför detgöra" ärsom statenanger,
kanske beskyllaorättvist Rothstein för tillräckligtinte be-att att

Änakta individens makt värde i sig. i Saltman ochänettsom mer
fall handlar RothsteinsOtters analys försök stakavon ett att utom
mellan denposition nyliberala attacken den generella väl-en

färdspolitiken och det reaktionära försvaret den starka statenav av
de likt och GreiderAntman enligt Rothstein, sigmotsättersom,

form valfrihet"varje välfärdsstatenfminomav
Icke desto mindre leder analysen de individualisternasav nya

relation till frågantill individernas makt, vad Rothsteinstaten om
kallar de grundläggande förser medborgarnaresurser statensom
med. Problemet med Rothsteins analys individens maktbehovav

han överbetonar viljan till harautonomi Dettaär göraatt att
med han polemiki med Hirdman välfärds-svenskYvonneatt ser
politik framför allt färgad "Möllerlinjem" villDet säga,som av

roll blev aldrig, vilket Hirdmans "läggastatens attargument,var
livet till paternalistisk eller kränkanderätta" social-genom rent av
politik styrd Myrdalska socialingenjörer. kom denTvärtomav
faktiska socialpolitiken, i Möllers anda, individensmaximeraatt
frihet. blev frågaDet kontanta belopp och låtageatten om
människorna ifred, Karl uttryckte det ochHöjer 1952,vara som

för"det möjligt de frihetskänslanuppleva ochmångagöraatt att
utveckla personlighetsin Leif sammanfattadeLewin social-som
demokratins ideologi under sextiotalet.

Rothsteins kritik Hirdman tycks övertygande.mig Utanav vara
tvivel har individuell konstruk-autonomi varit central princip ien

den svenska välfärdsstaten.tionen för detinomMenav ramen
svenska sociala kontraktet det, tidigare, fulltdiskuteratär som
möjligt, kanske till och med troligt, samtidigtatt autonomvara

46Ibid: 238, 32.not
47 kanske, betecknande härDet han formulerar maktenär, överatt resur-

fråga vad förser medborgarna med, vadänstatenser som en om snarare
individerna själva eller kräventar
48Citerade Rothstein ochi 1994: 218 214.
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statsindividua-svenskamaktlöshet.eller Denvanmaktoch känna
beroendeförhållande inomfrånmedborgarnafrigjortlismen har

blivitharprisetdemsamhället, "autonoma,gjortdet civila men
medhar,Vanmakt och autonomiförhållande tillvanmakt i staten.

sidortill0rd, blivitandra två mynt.sammaav
identifieraalltförfaradet iandra liggerdet snävtFör atten

självRothsteinvalfrihet,inflytande med någotmakt och gersom
makt-jämför medborgarenshanexempelbelysande närett

hypotetiskaheltdet,uttrycker "intehanolika,i två somresurser
tillbilenlämnatmedborgaren infall hardetI repara-ena --

fungerardenavhämtningfinner vid änsämretion ännuattmen
daghem,skola ellertillbarnhar lämnatdet andra vårttidigare. I

ellerfysisktbarnetslutfinner vid dagens måroch sämre,att
Vilkadetlämnadepsykiskt, än när resurser,morgonen.av

dessa situationerRothstein, har i tvåfrågar så utrustat ossstaten
med

bra till.ganskabilenfallet med sitterfinnerhan iVad är att
beellerdetta beslutmotiveraverkstadkan bytaVi 1 attutan

det kon-kopplakantillstånd. Vi 2myndighetnågon ävenom
tillkonsumentombudsmannen,sumentpolitiska batteriet exem-

inför domstol iverkstadsägaren"draVidare kanpel. 3 en
misshagligaeventuelltdetöverklagacivilrättslig 4process samt

domslutet i instans.nästa
till. Vibetydligtliggermed barnet,det falletVad gäller sämre

byta leverantörrättighetRothstein, intekan, 1noterar som
helleroffentlig instans.tillåtelse Intefall haimåste så enutan av

batterietkonsumentpolitiska avdetanvändakan 2 somoss av
tilloffentlig service. Att 3gällerskälbesynnerligt intenågot

aktuell."knappasttankeRothstein,domstol skriver ärär, somen
deuppvaktapersonalenftill"Vädja 5Vad 4återstår är attsom

Val.parti ipolitikerna, 6lokala nästarösta annatettsamt att
fallende sistadessa iinstrument tvåRothstein täm-Som ärnoterar

blimed riskenförra förenatoch dettailigen trubbiga, att upp-
fördelar intesökeroch/ellerkverulant någonfattad somsomsom

tillgodo.andrakommer

49 från Rothsteinhämtadeoch 1994: 256-58.Exemplet citaten är
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Vad i perspektivVårt talande skillnaden vad det gällerär ärsom
medborgarens rättsliga situation. RothsteinSom ärnoterar ett
domstolsförfarande det falleti högst reell möjlighet,ena en en
konkret maktresurs, det andrai det "knappast aktuellt. Vadär

talande här individens makt inte enkelt kanär ärsom att samman-
Ävenfattas i "valfrihet. medborgaren föräldertermer av om som

till skol- eller dagisbarn skulle möjlighet välja bortett attges en
den misshagliga serviceproducenten, vilket Rothstein argumenterar
för, förblir dettaså indirekt och trubbigt instrument, änett om

mindre sådantnågot makten kunna färskt partiän röstaatt ett
i val. Vad möjligheten till domstol erbjudernästa direktäratt en
makt i konkret situation, möjlighet ställa till dejusten atten svars
individer och/ eller den institution begått ellermisstagettsom
åsamkat skada. Därmed valfriheteninte saknar betydelse,sagt att

bara den likt indirekt och ackumulativ,tvärtom, rösträtten äratt
direkt och omedelbar.änsnarare

RothsteinSom med betonar behöver producenter signalerrätta
från konsumenter för kunna de och deavgöra när gör rätt näratt

fel. Marknadens styrka just den fungerargör ärstora att ettsom
informationssystem vilket konsumenternasvia val signalerar vilka
beslut producenterna bör fatta de ska överleva ochsom om
blomstra. Valfriheten härvidlag helt central både makt ochär som
kommunikationsinstrument. finnsdet dennaMen situationer då
marknadens logik räckerinte eller gäller tillDetta exempel ipassar.
de fall då det handlar skapa de lagar och spelreglerattom som
marknadens aktörer följa förmåste marknaden överhuvudtagetatt
ska kunna fungera rättvist och förutsägbart stiftasDessasätt.ett

politisk folketsnivå valda riksdagen.i Menen av representanter
detta gäller fallde dåi aktör bryter dessa vilketlagar, iäven moten
fall domstolsväsendet den för frågan.är rätta avgöraattarenan
Skulle då domstolen finna bilreparatör, daghem, elleratt etten ett
sjukhus fel eller fullgjortgjort inte åtagande, dåsitt kan
domstolsbeslutet fylla avgörande behov:två och kom-rättatt ge

till den förfördeladepensation den felandeparten, samt att ge
kännbart straff inklusive åläggande betalaparten ett ett attom

skadestånd, tydlig signal förhoppningsvis, leder tillävenen som, en
bättring andra kommer ha signal, kanEnsom senare att nytta av.
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ackumu-tydligare den viatillägga, änär ännu som gessomman
kvasimarknad denmarknad ellerVallerade inom typ somaven

för.ochSaltmanRothstein, Otter argumenterarvon
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demokratiochrättigheterOm makt,

ochSaltmanRothstein,liktkritikerhar utgårSom vonsett
modellensvenskadengrundläggande premiss:frånOtter atten

individensdet gällervaddemokratiskt underskottlider ettav
offent-inflytande nyttjareochmakt "sommöjligheter utöva avatt

ursprungligadenkom såvälslutsatsliknandeTillservice." en
baseradmakt,Medborgarnasanalysmaktutredningen sini av

uppföljandeDemokratiråd i sinfrån SNSintervjuer 1987, som
och medborgar-Demokratipubliceradundersökning, 1998 som

ochmaktlöshetenresultatmed dessaskap. slåendeDet är attmest
domineradeområdendespeciellt inomvanmakten ärsomstorvar

arbetsmark-sjukvård,skola, dagis,demokratiskaden statenav -
ha möj-tyckte sigmedborgarnaemedannadsmyndigheter större-

konsumen-rollermarknadsnärainflytandetill iligheter sommera
och arbetstagare.ter

iparadoxala situation:förstå dennabästkanHur att ett
med-folket känner sigifrån såoffentlig maktall utgårdärsystem

offentliga sektornsfär dendenmaktlösa just iborgarna mest --
maktutöv-delaktiga iupplevaborde sigdär de rimligtvis mestsom

konsumentmaktindivider kan kännaningen Min är somatttes
därsituationbefinnerde sig igrundoch arbetare ettatt enav

klarträttigheterföreligger.kontraktbindande Derasjuridiskt är
föreliggerkontraktsbrottVidutkrävbara.direktformulerade och

Även maktutredningenhärtillmöjlighet ytter-geratt ta vapen.
Rothstein jagfrånexempeldetligare belägg. Precis i ana-somsom

konsumenternamaktutredningen justlyserade betonas i attovan,
för tvisttillvända tingsrättenfördelen kunna sighar att enatt

uppföljandeoch denurspungligabåde denlöst.51 Samtidigt visar
advokateranvändersällansvenskenundersökningen ytterstatt

situationpåverkaför sinrådgivareandra juridiskaeller att egen
politiskt.eller agera

för rättig-förutsättningarnatittarinnanMen närmre en
begrepps-ytterligare preciserabehöverhetsrevolution i Sverige,

Blomberg 1998.5° Westholm och Petersson1989,Petersson, et
BlombergWestholm och5 1989: 38.Petersson,

och52Petersson 1998: 41 55.et
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diskussionenTy långt framgårså de nyckelbe-apparaten. av att
ständigt återkommer i analysen entydigainte i sinärgrepp som

betydelse kännetecknas just de ellertvärtom ärutan att tve-av
mångtydiga. i själva verketDet detta dem dess politiskaär som ger

de kan mobiliseras aktörer politiska syften kanpregnans; av vars
skifta radikalt; kan inbördesingå i disparata diskursiva regimer

laddade med konkurrerande värderingar. följandedetär Isom
kommeravsnittet därförjag igenom centrala begreppatt ett par

kan hjälpa hittai i förbryllande debatträttsom attoss en annars
rättigheternas" och väl. Framför allt vill definierajag olikaom ve

makt, kontrakt och rättigheter dess politiska ityper av samt potens
olika situationer, individens synvinkel.sett ur

A: Makt inflytande, valfrihet och rättighetersom

begreppDe oftast förekommer debatten kringi individenstre som
ställning och möjligheter maktf "inflytande, "val-utöva äratt
frihet och rättigheterf kan bäst förståHur skillnaden mellan
dessa olika maktbegrepp denPå grundläggande kannivånmest

tänka individersig har ekonomisk makt kapaciteti sinattman som
konsumenter och politisk makt väljare. Till dessasom typer av
makt kan sedan lägga den juridiska makt individen kan,man som
eller skulle kunna, kärande rättsligai ellerutöva som processer

eller mindre uttalade hot sådana, den maktgenom mer om som
följer med utkrävbara, egentliga rättigheter. Sålunda utgör
gällande arbetsmarknads- och konsumentlagstiftning källa fören
juridiskt utkrävbar förmakt konsumenter och arbetsmarknadens
parter.

53Jämför ochOtter Saltman 1990: 100.von
5 kan tala denMan makt kontrolleraäven in-utövasom som attgenom
formationsflödet och själva produktionen förment objektiv informa-av

och därigenomtion bestämma dagordningen för det offentligaa sam-
talet i massmedia. Den makt, vilken här kommerjag intetypensenare av

diskutera i någon utsträckning, i vissa avseenden denstörre äratt mest
centrala dem alla då makten kunskap och information såvälingår iöverav
politisk ekonomisk och juridisk makt. den franskeSom filosofensom

30



TRÄGÅRDHLARS

maktpolitiska den minstformer makt individensdessaAv ärav
traditionens perspek-den svenska politiskakontroversiella sett ur

beslutar,de politiskamedborgarnativ: röstar, representanterna
däremot,verkställer. ekonomiska makten,myndigheterna Den är

ekonomiskaindividens friaökningproblematisk, varjety avmer
deldemokratiska sinmakt fordrar den statenatt ger upp en av

marknadskrafter, regle-förtill förmånpolitiska suveränitet änom
ochhar också ekonomerUnderrade politikerna. årsenareav

förofta detförsökt finna formler, inomattstatsvetare ramen
valfrihet,individernasskulle kunna ökasolidariska systemet, som

oftast förför bemäktiga individerna,ibland explicit att ut-att men
för effektivisera ocheffekterförväntade dynamiskanyttja att tunga

sjukvården. lik-speciellt hälso- ochvälfärdsapparater, Pådyra ett
valfrihet, innebärfallet med ökad varje inande isätt steg ensom

inskränkningjuridisk maktstärkt individuellriktning avmot enen
stärkermakt. densocialas och Ty, idet primat månstatens man

innebär dettacivilrättsligt hänseendeindividens ställning i att man
solida-tillmakt med hänvisning rättvisa,politikernasbegränsar att

övertrumfa individensstatsfinanserna rättig-jämlikhet ellerritet,
heter.

främst detförst ochMichel Foucault har observerat det inte så,är som
makt,vill lära kunskap såklassiska ordspråket tvärtomutanatt geross,

frågankunskap. villmakten producerar Det säga,att om gem som
sjuvårdeninformation absolut central.och Tarskapar organiserar är

kunskap producerasfråga dennaexempel kan autonomaavsom man om
läke-vårdproducenter, ellereller myndigheter,patientorganisationer av

forskningsanslag blickenmedelsföretag. läkare med iEller Utanav
möjlighetertrovärdig information harlättillgänglig och patienterna att

juridiskaellermed kraft konsumenter, patienter isig pro-agera vare som
cesser.

förespråka55 eventuellt skulledärhän den lillalämnarOm somgrupp
demokrati.direkt, representativänsnarare

Rothstein56 Saltman ochJämför diskussionen Otter samt ovan.vonav
Anell ochLindgrenhälso- och sjukvården Jönsson 1991,För 1990,ävense

Rosén 1996.
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sammanfattar kan medOm överdrift syfteviss och iman man,
förtydliga särdrag,vissa tanken inflytande hörsägaatt att om

hemma deni politiska maktdiskussionen, vaÅfri/øetiden denom
ekonomiska maktdiskussionen, den rättigbeteri den juridiskaom
maktdiskussionen. gliderGivetvis den dei andra. Omtypenena

hälso- och sjukvården exempel kan ökad juridisksåtar som
makt betydande ekonomisk dimension: skadestånd kanen
utkrävas, kostbar vård framtvingas, båda med konsekvenser för
kostnaden sjukförsäkringar, statliga eller Likaså kanprivata.av
politisk makt för förstärkautnyttjas juridiska ochpatienternasatt
ekonomiska makt, till exempel lagstifta egentligaattgenom om
rättigheter, eller förändra finansieringssystemet för stärkaatt
patienternas ställning konsumenter valfrihetsmakt.medsom

svenska debatten har dock lidit föreställningarDen antalettav
inneburit djupare diskussion maktförhållan-någon justattsom av

dena plats.tagit centrala läsningen gäller tankenDen mest att ett
rättighetsbaserat förstärktamed juridiska rättigheter ochsystem,
ökad valfrihet och kontroll ekonomiskaöver auto-egna resurser,
matiskt leder till starka individer fördelar devinneratt svagas
bekostnad. håller kvar vid hälso- ochOm sjukvårdsexempletoss

kan hur detta har förts.så resonemangetse
menade till exempel läkaren anförandeSå Eckerdal iGunnar sitt
Spriforumunder prioriteringsfrågorna viktigare dis-97 äratt att

kutera frågan medinflytande. kan inflytandeökatAnnarsän ettom
för dem kan och vill hörd valfrihetensingöra röst översom ut
för dem praktiken får väljai varken eller orkar Likasåsom oroar
sig juristen Klemme Nielsen analys de egentliga rättigheter-i sin av

för- och nackdelar risken införandet lagskyddadöver attnas av en
till skulle innebära förstärkningpatientstatus starkarerätt en av

ställningpatientgruppers och därmed behovet vård inteatt av

57Och makt informationsproduktionen, problemformulerings-över
privilegiet och informationens spridning mediamakt har betydel-storen

det politiskai maktspelet, juridiska för besluti ochävense men processer
fattade konsumenter valfrihetpatienter utrustade med iav som en mer
eller frimindre marknadssituation.
58Eckerdal 1998: 25.
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Vårdenfördelningenblir för den faktiska basisstyrande Påav av
försäkrings-liknande vidare Westerhäll attargument menar en

modell skulle erbjuda individerna möjlighetervisserligen större att
skullevalfrihetsmakt och rättighetsmakt dettabådeVinna attmen

första vårdsökande till del."hand komma starkare grupper av
reformerad landstingsmodell, däremot, skulle deInom svagaen

gällande Westerhällvårdgrupperna ha utsikt sigstörst göraatt
landstingsmodellendrar därför slutsatsen den existerande omatt

reformerad föredra:marginelltän är att

ochgäller vad demokratisk kontroll, kostnadskontrollDetta avser
kostnadseffektivitet administrationskostnader. helinteg-I ettsamt

reformerade landstingsmodellen har politi-densystemrerat som
möjligheter och direktinflytande.kerna till insynsåsom ägare stora

förfinns det goda förutsättningarVill prioriteraman svaga grupper
förut-detta. Försäkringsadministration med har bättreägaransvar

kontrollera totalkostnaderna vårdensättningar inom ettatt
effektivt sättf

försvar för modell kan kännasplanekonomiskDetta närmasten
bistert individuellt rättighetsperspektiv, logisktsett ettur men
följer det obestridligen grundpremissen den solidariska demo-om

förträfflighetkratins vad tillgodose dels rättvisekrav,det gäller att
dels behovet kostnadskontroll. uttryckt kanHårt säga attmanav

rättigheter.demokrati/ solidaritet ställs egentliga, individuellamot
Avsikterna bakom vällovliga. hur väl skyddarMenär, som ser,

skyldighetslagstiftningenden nuvarande egentligen indi-svaga
vider Och hur effekterna förstärktaskulle de dynamiska av
egentliga rättigheter utse

Även individer snabbare ochvissatesen attaccepterarom
effektivt skulle använda dem det självklart dettainteär attmer

skulle till ojämlikheter individer emellan. skulleleda Manstörre
lika alla individers ställningkunna tänka siggärna att gentemot

och producenter skulle stärkasmyndigheter privata ettgenom

59Klemme Nielsen 3766.1995:
°° Westerhäll 1994: 93.
61Ibid., 93-4.s.
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individerprejudicerande inte minstpionjärinsatser,fåtals orga-om
skjutaförfolkrörelsemanérklassisktniserade sig gemensamtatt

myndigheter.företag ochförhållande tillindividens position ifram
for-dessmednuvarandedetdetkanske såJa, är systemet, svagaatt

ochstarkedenkontrollkanaler,ochmella besvärs- än mergynnar
andraskulle kunna kommaprejudikatseffekterdessutom utan som

godo.individer till

kontraktcivilrättsligaSociala kontraB:

fördilemma demcentralttydliggörAnalysen ett som sam-ovan
fast vid skatte-och hållaindividens ställningstärkatidigt vill en

ochvälfärd. produktiongenerellsolidarisk och Omfinansierad
rättighetenkanlandsting/ kommunhosfinansiering ligger stat/ -

utkråvbarkvasirättighet,Westerhällsfall blibästatalat -ipraktiskt
bestämdaoch politiskt priorite-förhållande tillendast i resurser

offentliga budge-denandra kravför radringar inom enramen
juridisk;politiskdåinflytandet" blirMakten änsnarareten.

och till-direktdemokratisk,kollektivindirekt och änsnarare
generellavill denenskilde individen.för den Detgänglig säga att

till vård ochkvasimed dess allmännavälfärdspolitiken, rätt annan
socialt kontrakttankenbyggeroffentlig service, ettytterst om

kontrakt dessadettaingå imedborgarna.mellan Genom uppatt ger
hopptill iindividuella isuveränitetdel sin attstaten omen av

blirKonsekvensentrygghet.absolut,ökad, intestället vinna attom
till gällaoffentligfallet servicebegränsas,rättigheter ideras att

samhället harförhållande till deendast i gemensamt.somresurser
tillsociala kontraktdettamedborgarnaVidare delegerat genom

bestäm-församlingarnade politiskaisina rätten attrepresentanter
fördelas, och dessaskadeexakt hur resursernagemensammama

ochvidare till regeringendelegerar sedan sini turrepresentanter
och styrelser.verkdess

62 problematik,diskussion dennaklargörande Rosén 1996: 25-För seaven
30.
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Alternativet produktion och finansiering ochprivatärattvore
det föreligger civilráttsligt kontrakt mellan producenter, kon-att ett

och finansiärer försäkringsbolag. detta fall skulleIsumenter
individen med lagens kraft kunna kräva för detservice inom ramen

kontraktet.ingångna skulle individen ha tillgång tillDessutom
civilrättslig och de fall då konflikter före-prövning överprövning i
ligger. följerdetta den vill stärka individensAv i ställ-månatt man
ning i civilrättsligt hänseende innebär detta samtidigtatt man

begränsa det kontraktetssociala räckviddmåste precise-attgenom
och stadfästa egentliga rättigheter sålunda längre ärra som

föremål för politikerstyre. råder alltså spänningsförhållandeDet ett
mellan de sociala och civilrättsliga kontraktens imperativ.

C: Sociala kontra juridiskt utkrävbara rättigheter

uppdelningen mellan ochSom sociala civilrättsliga kontrakt
antyder, kan tala olika rättigheter ochäven typer attom av
klargöra rättighetsbegreppets innebörd uppenbart avgörandeär av
betydelse ska kunna tala rättighetsbaserad politiskom om en
ordning någorlunda exakt Vilka de grundläggandesätt. ärett

rättigheter kan identifiera och analytiskttyperna av som
särskilja

Westerhäll observerar harSom rättighetsbegreppetLotta an-
både och sättmångtydigt skapaFörvänts ett vagt att ana-

lytisk klarhet skiljer hon mellan olika betydelser begreppet. Itre av
sin starkaste form rättighetsbegreppet egentlig rättighet,avser en
dvs. rättighet juridisk bemärkelse innefattari överklagande-en som
möjligheter.°4 egentlig rättighet det möjligt för denEn gör en-
skilde dels förväg kunna förutse Vilkai rättigheter gäller,att som
dels efterhand kunna till doms föri klaga och överklagaatt att

denna rättighet uppfyllts, eller uppfyllts felaktigt sätt.om ett
andra vilket rättighetsbegreppetDet används kallarsättet

Westerhäll, redan "kvasirättighen" dennaDet ärsett,som en

63Westerhäll, 101.s.
6 Ibid., 87.s.
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svensk ansvarig-utmärkerservicerättighet,kalladäven somtyp,
uppfattar tillflesta svenskarWesterhäll.hetslagstiftning, Demenar

ochharrättighet isjukvård Dettatillexempel tillgången som en
sjukvårdslagen HSL,ochgrund Hälso-rättslig iför sig men,en

upptäckerlagdennapåpekar,Westerhäll tittar närmremansom
skyldig-och kommunernaslandstingensstadgar"HSLatt omman

patienterna Vadförrättighetermotsvarandeheter inte ommen
harsvenska rättpatienterpraktikeninnebär idetta är attenatt

iblandvadvårdgivarenfhosvård ävenkräva i mån resurserav
Westerhäll alltsåvadellerransoneradtillkallas rätten nytta,en

kvasirättighet.°°kallar en
"mål-WesterhällkallarbrukatredjeDet sättet att termen

ofta med allmäntförknippasrättighetorienterat. Denna typ av
välkända konven-exempelrättigheter till FNzs"mänskligahållna

förKännetecknande dessa,rättigheterna.mänskliga ändetion om
juridiskaderaskvasirättigheterna,medfallet ärärän attsommer

möjlig-bindandejuridisktoklar, det saknasräckviddoch ärstatus
kan"rättigheter"dessaöverklaga.individer Brottförheter motatt

straff ellerfruktabehöverförövarnadärför ofta begås attutan
framför alltfyllerrättigheternamålorienteradesanktioner. De en

grund-etableraämnadefunktion, demoraliskt normativ är att en
behandlas imänniskor kanför huranständighetsnivåläggande

Somfångar, soldater, patienter,barn,sammanhang,olika etc.som
svenske patientensdendet analysuttrycker i sinskribent aven

för denrättighetlagskyddadsaknasrättsläge: Det en-envaga
moraliskfinnsdetdockjagPersonligenskilde. att enanser

vårdtillrättighet
medicinskden holländskeliktvidare, rätt,kanMan experten

individuellasociala ochmellandistinktionHenk Leenen, göra en
rättigheter be-iförra han positivadeMedrättigheter. menar

detilllll, ivillfrihet, dettydelsen positiv rättensäga motsats
omfattar lagarrättigheternaindividuella "negativa somsom

organisationersochmyndigheters privatafrånindividerskyddar

65Ibid., 88.S.
66Ibid., 88.s.
67 NielsenKlemme 1995: 3765.
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sfären.den individuella till sjukvård dessaintrång i iRätten är
rättighetsocial kravsig i regeringartermer yttrar attetten som

allmän och jämlik tillgång till vård. Hangaranterar noteraren
vidare form "kvalificerad" villdenna rättighet detär säga,att av
den absolut beror och begränsad till de faktisktinteär ärutan

resursernatillgängliga social Med andra ord har här vad
Westerhäll kallade kvasi- eller servicerättighet, ett somen ansvar

har förhållande till medborgarnatagit sig i inomstaten ramen
för skyldighetslagstiftning.en

individuella, rättigheterna, andra sidan, gällernegativa iDe å
förbehåll. Annorlunda uttryckt kanprincip sägautan attman

till Villkorlig och beroendepatientstatusrätten är resurser, men
vårdproducent väl vårdkontrakt med individ haringåttnär etten en

denne rättigheter okränkbara. kan alltså skiljaManär rättensom
till vård, rättigheterna andra.sidan, och vården, denå i å För attena
undvika begreppsförvirring därför bästdetLeenen att voremenar

rättigheten reserverades för de individuella, negativa,termenom
absoluta, rättigheterna.okränkbara medger han samtidigt,Men,
faktum oftadagligt tal blandar ihop dessai tvåär att man
rättighetsbegrepp, egentliga rättigheterna och kvasirättig-de
heterna. finns förvirringdock anledning låtaingenDet att samma
råda frågan lagstiftning Elisabethkommer någotnär om upp, som

liknande bilaga tillRynning i i Patientennoterar ett resonemang en
2000.70har fråndelbetänkande utredningen HSU Somrätt, ett

sådan ochpåpekar kan sammanblandning relativaRynning en av
absoluta rättigheter leda till djup känsla personlig vanmakten av
och politiskt drashos rättighetenmissnöje ingemene man om
eller bort ekonomiskt läge, tillprioriteras i ett pressat ett tema
vilket ska återkomma nedan.

Kopplingen och rättigheter dockmellan individuella negativa år
till del missvisande då individuella rättigheter kanviss även vara

dvs. förknippade myndig-med enbart skyddpositiva, inte motett
hetsutövande med tillgång till olika slag. Harävenutan resurser av

68Leenen 1995: 50.
69Ibid., 50-51.s.
7°Rynning 1997.
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till funktionshindrade lagstadgadeexempel rättigheter till tillgång
till byggnader och transportmedel, handlar detta antidiskri-om en
mineringslagstiftning fårpraktiken ekonomiska konsekven-isom

förbetala byggnader ochrenoveringarNågon måsteser. av pro-
Därför finnsduktion bussar. det avgörande skillnad inteav nya en

endast mellan och rättigheter, mellannegativa positiva ävenutan
förra falletsociala och egentliga rättigheter. det makten poli-I är

tisk och händerna riksdagligger och deti regering, i ärsenare
den juridisk och hör till individen, med domstolarna i ryggen.

D: Demokrati och rättigheter i prioriterings- och
nedskärningstider

Paradoxalt det den dvs. gränslösa, impulsen detjust iär generösa,
svenska sociala kontraktet mellan och medborgare allastat att ge-
medborgare god lika villkor skapar osäkerhet förservice som-
individen tider kännetecknade och sparkravi prioriteringarav

gränslös tillväxt och utbyggnad. juridiskt bindandeEttänsnarare
kontrakt, för förmånerdäremot, synliggör i degränserna som
försäkringstagaren räkna gkan med de rättigheter kan ut-som
krävas dessa därför förvånansvärtinom kravDet integränser. är att

utkrävbara rättigheter dyker för ellertjugoänupp nu snarare
sedan. Solidaritetspolitiken har själva verket alltidtrettio i varitår

beroende ekonomisk tillväxt; det lättare solidariskt delaär attav en
växande krympande kaka. med andra 0rd, detDetän är, nären
sociala kontraktet sviktar behovet juridiskt hållbartettsom av
kontrakt aktualiseras.

Westerhäll diskussion patienträttigheter,i sinSom noterar av
försätter den kvasirättighetslagstiftningen de patien-"svagavaga

och speciellt läge landstingenpatientgrupperna i närterna ett utsatt
effektiviseringsåtgärder.71till och Frestelsentvingas prioriterings-

blir för politiker och vårdgivare vanligt förekom-stor att satsa
mande åkommor och ekonomiskt potentiellt produktiva männi-
skor arbetsför ålder. alltför hög grad lita den demokra-i iAtt

7 Westerhäll, 93-4.s.
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historiskt siggodhet har visatochtiska majoritetens ävenstaten
och detta harförfaror minoriteter,förknippat med upp-storavara

svensk steriliserings-medhandikapprörelsen,specielltmuntrat
juridisktegentliga,kraftfullt krävaalltmerhistoria minne,i attgott

handikapprörelsensåterkomma tillskarättigheter. Viutkrävbara
rättighetstänkandeintroduktionengällerpionjärsroll vad det ettav

fram.politisk debatt längretill svensk
indivi-ochmarginellabarahotet gäller inteMen svagagrupper

föreffektiva kanalertillgång tillrättigheter ochIndividuellader.
för alla medborgare iblir avgörandeindividuell maktutövande av

gällernedskärningar iochdetläge då prioriteringarärett som
tycktes kunnadåtidigaretill situationdistinkt statenmotsats en
individuellafråganoch därförerbjuda alla allt gränserutan om

Sålunda hartämligen irrelevant.kunde tyckasrättigheter vara
därför detAnell observerat precisAndershälsoekonomen attatt

rättigheterexit-möjligheter blirsaknarsvenska ettsystemet
kanhjälp individenmed åtminstoneangeläget substitut göravars

traditionensvenskadenhörd Dåsin systemet.röst gentemot
framför indivi-"och totalindividen,samhälletbetonar över nytta

individuellafrågan rättig-Anellduella rättigheten att ommenar
understryker han,rättigheter,Och sådanaviktig.heter blir än mer

offentliga vården,rädda denhandförstahandlar iinte "att utanom
makt och ställningförsvara den enskilde patientensattmer om

densammaverkakrafter kommer ide attmot som nu

72Anell 1996: 157-58.
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Rättighetsrevolutionen i USA och dess
förutsättningar i Sverige

beskrevSom jag inledningen deti existerar redan politiski USA en
kultur vilken rättsväsendeti spelar central roll fören som en arena
maktkamper mellan individer, myndigheter, ochorganisationer

företag.privata kan, vill, detta teckenMan så ettom man se som
svaghet, kompensation för avsaknaden generellt väl-ettsom en av
färdssystem svenskt snitt. grund de socialaPå rättig-attav av
heterna förblivit utvecklade förinom politisk tradi-svagt ramen en
tion betonat frihet trygghet, och privilegierat den privataöversom
äganderätten solidarisk fördelningspolitik och equalöver

har "förlorarna" sökatvingats domstolarnaoutcomesf via ivägen
kampen för equal dettaopportunities. perspektiv bordeI USA
härma har frånSverige, i sin lite lära USA,tur attsom en syn som
också den dominerandevarit både bland svenska och amerikanska
vänsterdebattörer ända sedan Childs skrev inflytelse-Marquis sin
rika bok från Sweden: T/øe Middle Way.1936,

liggerDet hel del dettagivetvis i bortse från desynsätt: atten
landvinningar färden från fattigdomgjorts i Sverige tillsom
överflöd Koblik uttryckte detSteven titeln bok frånisom en
1973, orimligt, likaväl bortse från det faktum 43attvore attsom
millioner amerikaner i dag sjukförsäkring,står mått såutan ett gott

vad bristennågot social rättighetstradition kan be-som en
tyda praktiskt. samtidigt det klart utvecklingenMen står sedanatt

inneburit det längre handlar fördela1973 inte "över-att att ettom
flöd handskas med vanskligt underskott." Ochutan att ettom

hellerinte kan förr ifrån konsensusutgåsättsamma attsom
inom kulturellt och socialt homogent folkhem kan uppnåsett om

bara harTvärtom sedan denvi, inte minstanstränger oss nog.
upprivande debatten tvångssteriliseringarna, börjat detinseom att
hela funnitstiden och individer hamnati Sverigegrupper som
utanför den officiellt sanktionerade gemenskapsideologin.

73Childs 1936.
74Koblik 1973.
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länder,befinner liksom övrigasig Sverige,Dessutom Europas
amerikaniseringuppfattas slagskanmitt i som enen process som

från politisk ordningpolitiska kulturen.den Vi rör oss enav
all-europeiskt ochdemokratierkännetecknad nationella mot ettav

framför alltförlängningen baseratglobalti ettsystem gemen-
fårdefinierade medborgarenrättsväsende. nationelltDensamt

denjuridiska subjektet titelntävla med det internationella somom
kollektivt politisktformen för individuellt ochparadigmatiska

Även uppfattning denhandlande. vidhåller negativ omom enman
alltså denjuridifierade amerikanska politiska kulturen, sigså rör

och det redanfaktiska denna riktning,utvecklingen ståriEUav
domstolsväsendet kommerklart det framväxande alleuropeiskaatt

nationellade gamlahelt och maktposition änatt statusen annan
systemen.

defensivJuridifiering politiken handlar dock änom mer enav
förändrad värld. Rättighetspoliti-till obönhörligtanpassning en

ocherbjuda individer möj-kens styrka den kanär att grupper nya
för föra politiska maktkamperligheter, ochmetoder in-attarenor

andra ordsamhället. håller meddet civila politiskEn zonnyom
kulturen, känne-traditionella politiskaskapas denatt utmanarsom

baraoch politikerna intetecknad väljarna Det ärröstar styr.attav
denundergrävsden nationella etatis-suveräniteten ävenutansom

sedan absolutismensdominerattiska maktkoncentrationen som
tidevarv.

till mycket ängslanemellertid källaamerikaniseringDenna är en
anti-amerikanismenhos däroch minsti inteEuropa, vänsternoro

för-Lewinsky-skandalen har härvidlag ytterligarehar djupa rötter.
domstolsväsendet,uppfattningen det amerikanskastärkt att som

"kafkalikt ochdet, domineratNycander har uttrycktSvante är av
advokater. misstänksam-ochmaktberusade domare giriga Denna

för-domstolsväsendetdet specifikt amerikanskahet gentemot
grundad attityd.generell och historisktstärks sedan av en mera

den europeiskaflertal har påpekat, hardebattörer såSom ett

75Nycander 1998.
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rättsväsendetbetraktat någothävdarbetarrörelsen som avav
arm.förlängdaöverhetsstatens

all-europeiska ipräglat denharDetta vänsternär somen syn
medakademiska karriärsjälv började sinmänhet. Den Marxunge

efter ha skrivitstudierdessahanstudier,juridiska attgav uppmen
försidor." Problemet"olyckliga" Marxvad han beskriver300 som

detoberoende makten,lagarnadet intehan såg avatt varsomvar
mäktigaslagarna dekälla,oberoendefanns ingen tvärtomutan var

de maktlösa.förtryck Så Marxför legitimera sittinstrument att av
materiellaklasskampensanalysenlivvalde stället sitti åtägnaatt av

fördrivkrafter,och historiensekonomisk historiabas, studietåt av
revolutionenden socialafram till tankensluttill nå somatt om

problematik.och alienationenslösningen orättvisan
handla kampenpolitikutgångspunktUtifrån denna måste om

ocksåblevsocialdemokraternade svenskastatsmakten. Förom
fri- ochoch rättig-målet taletdet centralamakten över omstaten

"ägande-skyddakravtill borgerligaheter kom associeras attatt
socialdemokra-viktigtlikabeskattning. Menrätten attmot var

för-den godasigokomplicerat sågsätt statensterna ett som
Gustaf deras antipatisammanfattarSålunda Petrénverkligare. mot

längelinjeföljandeindividuella rättigheter Derassätt: attvar
makthavandeför de iförsvårargrundlagalla rättighetsregler i att

reglersådanasamhället ochgoda förögonblick detVarje ärgöra att
socialdemokra-därförmedborgarna,enskildaobehövliga för de att

dem Dettaont.ändå aldrig kommer någottin göra argumentatt
motstånd "tillhårdnackatkallartill vadknöts i sin Petrén etttur

dekontrollskullerättsligaodemokratiska instanser överutövaatt
beslutfolkvaldas

attityddenna isigZaremba har visarMaciejSom attnoterat
vilka delsrättighetenmänskligatalarintei Sverige gärna omman
talarställetdemokratin.oförenliga meddels I"mystiska, ärär

ÅbjörnssonsRolfartikel till in-refererar76 Elvander i sinElvander 1998.
publiceradesvilketoch"välfärdsstatendebatt rättsstatenlägg i omsamma

denBrännpunkt 26/1 1998.
77Kelley 1978.
78 Zarembaciterad i 1992:Petrén 75.
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alltid socialavilken dock i"medborgarrätf" utmynnarman om
för den starkadefinieraderättigheter inom över-statensramen

föroch lämpligtläggande vad möjligt inomär ramenom som
primat.samhällsnyttans

fokusera detför mindredet dagskanskeMen européerär att
funderafel ställetförmenta ochamerikanska rättsväsendets i
finns flerdetför den vanliga medborgarenvad det betyder att

hela TysklandYorkprivatpraktiserande advokater ii New än sam-
USA.helafinns fler domare Tyskland Tydet i itidigt änsom

teckenadvokater ocksåalla dessa rätts-ärnärvaron ettav
förjuridisk makthur tillgänglig"folklighetväsendets i USA, är

gemene man.
dettaamerikanskafungerar då detHur systemet, sett ur per-

maktdelningsprincipensredanspektiv harVi attnoterat genom-
striderkan underkänna lagardomstolarnaslag inneburit att som

medför dockrättighetskatalogen.konstitutionen och Dettamot
ochenskilda individer ellerinte i sig utsatta grupperatt svaga

domstolarnaharfördelar den politiska kampen. Tvärtomvinner i
individuellaärenden de de rättig-ofta de starkas iigått mot svaga

exempeltillheternas och med överprövningsrätten i ryggen,namn
förfackföreningarna, intenäringslivets striderdeti privata attmot
rättighetermedborgerligaför fundamentalade kampnämna svartas

1960-talet.förnekades långtvilka systematiskt in
Å rättigheter vunnitsoch politiskasidan har civilaandra många

homosexu-och de kvinnor,individer svarta,att gruppergenom -
där byggt sinakrav rättsligaella, drivit isinaetc processer man-

rättighetskatalogen.ochkonstitutionentolkningarargument av
utveck-varför dennaochför förstå hur detta möjligt,varitMen att

debortomaccelererar under deling måsteåren30senaste seman
historiskaoch analysera denkonstitutionellarent arrangemangen

framstårtid. Vad då vaderfarenheten under denna är stats-som
RevolutionThe Rights beskriverbokCharles i sinEppvetaren om

detframväxt "stödstrukturer civilaavgörande inomsom en av

79Zaremba 1992: 71-77.
8°Rueschemeyer och 32.1973: 49
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samhället. ska återkomma till vad han med detta,Vi menar men
låt först det amerikanska rättsväsendets politiskanotera attoss
karaktär begränsad till den relativt sällan användainte maktenär att

och omtolka lagar. framförriva allt närvarande detDen iärupp
alldagliga processandet. samverkar antal olika krafterHärmer ett

de amerikanska domstolarnagjort tillsammantagnasom potenten
och vital politisk-juridisk ochgott ont.arena,

Sålunda arbetar de amerikanska domarna förinom ramen en
kombinerar law" medpraxis skrivna, konstitutio-"commonsom

nella och naturrättsliga grundsatser. oklara komplexDet preju-av
dikat och utmärker denna juridiska traditionprinciper som ger
domarna helt roll vad möjligt Kontinental-iän ären annan som

kodifierademed dess lagstiftning. det andra innebärFöreuropa
med rättskipningenjury demokratisk ochsystemet att ges en mer

mindre elitär anstrykning, vilket skapar föri sin tur utrymme
"politiska" sakliga förbeslut. Och det tredje harän rentsnarare
skadeståndsrätten utvecklats det möjligtpå sätt görett attsom
kännbart straffa företag,individer, och myndigheterinstitutioner

åsamkat skada. fjärdedet kan individer slåFör sig i såsom samman
kallade class action starkasuits intressegruppergentemot som
till exempel tobaksindustrin.

det förrän efterMen inte denEpp så 1917noterarsom var som
amerikanska högsta domstolen började fall rördeatt ta upp som
individuella rättigheter. dess hade framfördomstolen sysslatInnan
allt med mål företagdrevs ville utvecklingenstyrasom av som av

ochlagar regler påverkade deras verksamheter. framväxan-Desom
de moderna storföretagen byggde juridisk och politiskstorupp en
expertis de använde för framstrategiskt skjuta sina posi-som att
tioner. Detta tuff tid för bara fackföre-inte inteoväntatvar en
ningsrörelsen, för medborgerliga fri- och rättigheter all-imen
mänhet.

förstaEfter det världskriget kom sedan organisationer som
Civil LibertiesAmerican NationalACLU Union, NAACP

for the Advancement of ColouredAssociation People och
Jewish inleda den utvecklingAmerican långtCongress att som

8 Epp 1998.
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kom den kalladei "rättighetsrevolutionen."såatt utsenare mynna
Speciellt spelade avgörande roll föredömeACLU företten som
andra organisationer framgångsrikasin byggdestrategigenom som

skapa nätverk duktiga advokater utvecklaatt ett samtav en
stabil finansiell förbas kunna lotsa viktiga testfall helaatt genom
den långa och dyra juridiska från lokala domstolar fram tillresan
högsta domstolen. allra flesta civil rights"-fallDe nådde framsom
till högsta domstolen under ochtjugo- trettiotalen ocksåvar
sponsrade ofta samarbeteACLU, i med TheNAACP,av

JewishAmerican ochCongress International LaborILD
Defense, med ytterligare hjälp från syfteorganisationer vars var

ekonomiskt stödja derasprogressiva organisationer iatt proces-
sande: The forFund PublicAmerican och Legal DefenseService
and Educational Fund LDF.

viktig aspekt denna utvecklingEn den juridiskaävenvar pro-
fessionens omvandling. decenniernaunder kringFrån sekel-att
skiftet ha knutenvarit till de företagen epitetetnära stora -

florerade"company-lawyer då framdetvärst växtesom nya-
advokatergenerationer allierade med de framväxandesigav som

medborgarrörelserna. Förknippad med denna förändring ävenvar
pluralism vad det gällde rekryteringen. haFrån variten attny ett

skrå dominerat kom efterhandvita det bli alltmän attav mer
först för minoriteter och för kvinnor. samband medöppet, Isenare

Roosevelts presidentskap och hans kamp med den konservativa
högsta domstolen kom förutsättningarna ytterligare ändras.att

kom domstolenFrån sitt motstånd the1937 Newatt motge upp
Deal, och efter hand kom den i stället spendera allt tidatt mer
mål hade med "civil rights" göra.som att

genombrotten kom dock förränDe medinte det berömdastora
ofBoard EducationBrown följt under sextiotalet1954,v. av en

rad lagar skapade ytterligare förmöjligheter såväl myndig-nya som
heter folkrörelser föra kampenstämningsvägen diskri-attsom mot
minering vidare, till exempel Civil Rights Act 1964, Voting
Rights RehabilitationAct for1965, EducationAct All1973,
handicapped Children ochAct Discrimination1975 Age Act

Vad intressant med denna lagstiftning1976. vågär ärsom attav
den skapade uppsättning rättigheter finnsinte med kon-ien som
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Samtidigträttighetskatalogen.ursprungligaeller denistitutionen
Vanliga lagar.ställning Somdessa lagar ändåhar än enen annan

rättighetslagstiftning, Shep Melnick,amerikansk noterarexpert
och skydda konstitutio-syfte definiera, utvidgadessa lagarsär att

rättigheter. KennedySålunda kunde Johnnellt garanterade F.
constitutional policy,"Rights "soundthe Civilbeskriva Act som

tidigare hållitsvadfångar den fusionenuttryckett somnya avsom
och publicdomänkonstitutionell lag domstolarnasseparat:

område.83presidentensochpolicy kongressen
för komplexöppnade dörren strategivändningDenna somen

processandemedlemmar,bland kongressenskombinerade lobbying
inställda exekutivatill sympatisktvädjandedomstolarna,via samt

förändringarhade dessa aktivister iTill hjälpmyndigheter. även
förskadeståndsrätten vilkentillämpning större attutrymmegavav

tendens hos domarna inteskadestånd;kunna vinna attstora en ny
myndighet kanvad iintebara uttala negativtsig om göraen

vad myndighetindivid positivtrelation till även enen men
rättigheterdiskriminering;för elimineramåste göra samtatt nya

de bry-myndigheterför och baraindivider inte stämmaatt som
federala lagar.ter mot

för-den viktigasteMelnick beskrivervadResultatet är att som
kvart-kultur under detamerikansk politiskändringen senasteav

fenomen: judicialrelaterade activismseklet, kännetecknad tvåav
till dagenshar lett i USAoch the rights revolution." Detta äratt

spörsmål tidigareinblandadefederala domstolarna ide intimt som
välfärd,och huset: utbildning,förreserverade kongressen vitavar

Och dessaarbetsskyddslagstiftning, medochsjukvård, miljö mera.
tillskrivsrättigheteroftastfall behandlas allt i termer somavsom

handikappa-sexuellaetniska och minoriteter,arbetare, studenter,
de, kvinnor, konsumenter, etc.

dyrbar,ofta kritiseradjuridiskt-politiska kulturDenna är som
mindre erbju-effekter. Icke destooch ojämliktidskrävande i sina

samlafolk möjligheter direktsfären "vanligtder juridiskaden att
företag ochmyndigheter ochoch makt stämmautöva attgenom

82Melnick 189.1989:
83Kennedy citerad Melnicki 1989: 189.
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ochofta kollektivtharförändringarframdetta tvingasätt ettsom
lagar,specifika tolkningarifrågasättasocialt värde. Genom avatt

praktiken detför kräva ilagaråberopaeller ut-att somattgenom
frågorföra framindivider ochkanlovats i teorin, nyagrupper

eliter.mäktigaochagendanden politiska utmana
lidelsefullade motstån-tillfällighetheller ingenDet är mestatt

spektru-från det politiskakommerRättighetertill i USAdarna
sjuk-hälso- ochmäktigaexempel dendet tillsida.högra Så ärmets

drivarättighetsig patienternasvårdsindustrin motsätter attsom
varförförståomöjligt USAOch detdomstolar.krav viasina är att

konsumenträttigheter, miljö-gällerföregångsland vad detvarit ett
förstfunktionshindradeförtillgänglighetlagstiftning eller attutan

kapacitet.politiskadessoch lagen iförstå domstolarna
den svenskaaktivister inomförvånandedärför inteDet är att

DisabilitiesWith Act,Americanshandikapprörelsen ADA, somser
perspektivi vårtinspirationskälla. Historien ADA äromstoren

resultat årsinstruktiv.84 bara mångaintemycket ADA ett avvar
ochIndependentfor Livingledd Centerkamp somgrupperav

fördAccessable Public Transit,forDisabledADAPT America
huset.ochkongressen vitaolydnad, lobbingcivil imassmedia,via

funktionshindradedenutformades dessutom såADA att gav
ochmyndigheterför tvingaanvända lagensjälvatillrätten attatt

byggna-tillgänglighet tillförbättrablandföretagprivata annatatt
naturligadet itransportmedel.och Snarareder än voresom

mål-medmyndighetskapa ansvarSverige, gentemotettatt en
ochmedgerbåderealiseringrättigheterskapades varsgruppen,

från de funktions-och övervakningmedverkanständigkräver
DREDFSålunda fungerarsida.hindrades somgrupperegen

vakt-explicitDefense FundEducationRightsDisability 8C som
efter förbrytare ADAsjaktständigthundsorganisationer, mot

straff.och kännbara Sommed stämningkan hotalagar vilka de
och taktikenDefense FundEducational"Rightsbåde 8Cnamnet

tilldirektrörelsefunktionshindradesdeantyder, är arvtagareen
och LDF.NAACPACLU,

ochBerkowitzShapiro84 historia, 19871993ADA:s ävenFör samtse
Mayerson 1994.
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svenska IndependentDetta strategi Living-är en som en av
rörelsens ledare, Adolf Ratzka, skulle vilja överföra tillgärna
Sverige. behöver ADA-lik lagSverigeHan attmenar en som
omfattar sanktioner och sanktionsmekanismer deså somatt
bryter böterlagen döms till mycket kännbara medlag,Enmot
andra 0rd, makten funktionshindradedirekt till desom ger snarare

till myndigheter Socialstyrelsen.än som
mobiliserande effekt dylikaDen rättsliga kaninstrumentsom

bör underskattas.inte betecknande Lindberg,Det Larsär att en
ledande gestalt handikapprörelse,svensk han be-inom trots att
traktar själv hemmahörandesig socialdemokratinsi vänster-som
flygel, och ifrånhan avstånd tanken införatrots att tar att ett
amerikanskt skadeståndstänkandef efter studiebesök i USAett
kom till slutsatsen till agerande ochSer såatt: man engagemang

den amerikanska handikapprörelsenöverstiger vida den
svenska. involverade helt detGräsrötterna iär sättett annat
politiska påtryckningsarbetet. kan funk-Jag garantera att man som
tionshindrad känner bra mycket jävlar-anamma efter hastörre att
deltagit han,i i i tilläggerUSA Sverige." Men, såmöte än ärett
också det 86politiska klimatet generellt livaktigt i USA.mer

Samtidigt har kritiska höjts denna utvidgningjuströster mot av
rättighetsidén. har till exempel tidskriften ModernaSverige TiderI
publicerat fästantal artiklar uppmärksamheten faran iett som

fundamentala rättigheter hävdar individens frihetfrån statenatt som
blandas ihop med strid krav rättigheterströmen nya som

ställer anspråk och detta dessutompå sättytterst staten, ett som
underminerar den medborgerliga diskussionen hur olika poli-av
tiska krav kan jämkas. Sålunda har både Wolfeamerikanen Alan
och Zaremba kritiseratMaciej dessa bådeiADA termer, som
godtyckligt, konsekvenser."odemokratiskt och irrationellt i sinaj

85Ratzka 1998.
86i Lindberg 1996: 54.
87 speciellt RosenbergsSe ledare och Zarembas artikelGöran Maciej i
Moderna Tider, oktober Wolfe och Wolfes1998, 1997 ävensamt svaren
artikel från Lindberg och andra för svensk handikapp-representanter
rörelse Moderna Tider,i 1997.mars
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funktionshindradeÄndå ifrån tankenkommadet svårtär attatt
till litagoda skäl intehardiskrimineradeoch andra attgrupper

exempelviskundedemokratiska Såsedvanligaden manprocessen.
Nyheterläsa i Kommunerfebruari Dagensden 199915 trotsaratt

femsyftaderubriken årVadkränks.HandikappadeFN: attvar
funktionshindradeför hurstandardreglerinfördeefter det FNatt

ocharbetsplatserbyggnader,transportmedel,tilltillgångska ges
uppfyllerSverigebara kommun idetaffärslokaler, så är somen

svenska kommunertilläggadetta kanTilldessa villkor. attman
gällersvensk lag vad detgällandebrytersystematisktäven mot

kommunala självstyrethar detfunktionshindrade.till Härassistans
formelltlagfästa ochfunktionshindradesderedan ställts ut-mot

demokra-omhuldade lokaladenrättigheter. såkrävbara Att annars
sympatisktmindremycketframträder med helthärtin annat,

skyddakan mino-robusta lagarbehovetantyderansikte somatt av
fortsattfolkstyretsenskilda individeroch ärriteter avartermot

ledandetandlösa lagarffåttharVi represen-somstort. nog av
ochoch homo-etniskafunktionshindrade, minoriteterförtanter

decemberfrånartikelDN-Debattuttryckte det ibisexuella en
1997.

orimlig. rättig-rättighetsrevolutionen inte EttKritiken ärav
finna denmedlyckasaldrigkommerhetsbaserat attattsystem

konkurrerande intressenmellan debalansen mångarätta" som
pluralistisktkomplext ochoch imaktenslåss ettresursernaom

hopperbjuderkaotiskt, det ingetochstökigtsamhälle. Systemet är
kanminstlösningar.slutgiltiga Intetotala ellersökerför de som

tänkasskulle kunnakonflikt detdärtilltyckasdet attuppmana
politiskadetföredra.samförstånd Menochkompromisser attvore

ochstökigttilldemokratin sittmodernadenspelet i väsenär
handskasklararfråganochkaotiskt, är attett systern avsomom

och individer interad olikalångmellankonfliktermed grupperen
flyende utopibyggerrealistiskt änär omett ensommer

konsensus.
landförlärahärfinns detKanske något även ett somatt

gäller demo-vad detmeriterstolt sinamedSverige, överrätta en
Medfolkrörelsetradition.med ipolitisk kulturkratisk rötter en

vanmaktenpekademaktutredningentanke störstatt varatt
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just de områden där den starkapå domineradestaten mestsom
skola, dagis, sjukvård, finns det anledning återvända tillatt ett

ord yttrade gammal socialdemokrat från tiden innanpar av en
Rörelsen stannade och förstelnade statlig myndighetsut-iav
övning. ordetOm socialism med "demokratiersätter är
följande kommentar från Richard fortsattSandler aktuell: Det

ödesdiger villfarelse fatta parlamentarismenvore en att som en
metod överföra allt förarbete socialismen fåtal befull-att ett
mäktigade ombud. länge det fogmed kanSå talas valboskap, såom
länge ska det samhället låta sig.väntanya

Vilka då tidens tecken Nils ElvanderSom noterade iär en
spännande artikel vilken hani rörde vid flera de jagtemanav som
har diskuterat dennai beror mycket hurså EU-projektetessä,
utvecklas och de val Sverige vad det gäller landets integrering igör

finns härEU. Det perspektiv. kan dettvå Man EG-attse som
kan hota demokrati,88 eller kan,Europas medrätten man

Elvander, uppfatta det EU-integrationen kommerattsom sanno-
likt stärka den svenska rättskulturen riktningi rättsstatligatt
Vid dock dessaåsyn visar sig synpunkter identiska,närmare tyvara

Elvander skriver, med stärktså rättskultur justär poängsom en en
"det finns rättsligt grundat skydd majoritetsbeslut."att ett mot

Demokratin bäst den skyddas förstärksmår och domstols-om av
prövning, alternativet med obegränsad politikermakt innebär i
slutändan rätt.9°makt Svenska politiker har längesåär ännuatt
visat tecken frivilligt vilja begränsa maktsin till medbor-att

fördel. det bli alliansKommer mellanså svenskanyagarnas att en
individualister och rättskultur kommer fungeraEU:s att som
spjutspets i stället

88Rubrik till kort notis i NyheterDagens samband medi9-2-99 en
presskonferens anordnad demokratiutredningen.av
89Elvander 1998.
9°Ibid.
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