
Bör demokratin
avnationaliseras

OFFENTLIUÃSTATENS
UTREDNINGAR

SOU 1999:11



rap/q
Öcc 50%



Bör demokratin
avnationaliseras
Robert DahlA.
David He/d
Bengt Jacobsson
Sask/a Sassen

Demokratiutredningens skrift 21nr

f/HNNB63

STATENS OFFENTLIGA
UTREDNINGAR

SOU 1999:1 I



från Fakta Info Direkt.kan köpasoch ingår 1999 årsSOU Ds nummerserieisom

Info Direkt, KundserviceBeställningsadress: Fakta
Stockholm6430, 82Box 113

Tel: 671 OO,Fax: 08-587 671 7108-587
order@faktainfo.seE-post:

Översättare: Uppsalaaukt Språkbruket,Wallin,Kerstin översättare,
BildhusetOmslag, foto: Johansson,Gary

Grafisk formgivning: Nilsson, 91-7610-913-5ISBNSusan Jupiter
Stockholm O375-250XElanders Gotab, ISSN1999



Förord

Globaliseringen fabricerad djungel, har sociologen Anthonyär en
Giddens Och det frågavisst demokratinär öppensagt. en om
kommer kunna överleva globaliseringsprocesserna. kanIngenatt

den ekonomiska liberaliseringen kommer bana förvägveta om att
politisk liberalisering.en
Demokratiutredningen har uppdraget granska vad globalise-att

förhar betydelseringen idé och för den svenskasom som process
folkstyrelsen. harVi till uppgift ladda det offentliga samtaletatt
med kvalificerade inlägg det skerDet regionalatemat. genom

debattskrifterseminarier, och forskarvolymer.
den här skriften ställer kommitténI analyser världenstreav av

främsta globaliseringsforskare och svensk styrningsforskare tillen
den offentliga debattens förfogande. första inlägget skrivetDet är

professor Saskia holländsk urbanforskareSassen, och sociolog,av
verksam fondi rikUSA. empiriska fenomen frånUr olikanu en av

delar världen problematiserar hon och upplöser oftadet för-av
enklade förhållandet mellan globalisering och nationalstat. Hon
kritiserar ganska vanlig uppfattning den globaliseradeen attom
ekonomin främst skulle handla gränsöverskridande verksam-om
heter makronivå.

del hurFör institutionellt förSassen ramverkettegen ser styr
denning globala ekonomin fram. blottlägger ocksåHonväxerav

dess oundvikliga konsekvenser för den moderna nationalstatens
exklusiva makt sitt territorium. Nationella statliga lednings-över
funktioner överförs till privata transnationell nivå. Menarenor
nationalstaterna skapar också mekanismer för säkerställa detatt
globala kapitalets rättigheter underterritorier derasstårsom
kontroll. detvisar skerHon avnationalisering specifikaatt en av
nationella anordningar. del det sker det nationellaEn av som
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FÖRORD

del detförvisso globalt.har blivitterritoriet Men ägersomen av
struktu-institutionellanationalstaternasglobalt avhängigtärrum

kapitalismen be-globalatill legitimitet.och deras källa Denrer
under läsningenkan undrastarka nationalstater.höver Men, man

demokratiden kanske reder sigSassen, utanav
från England vid.professor David Held,Här statsvetaretar

flerdetkarakteriseraseftersom världenHan attatt avmenar
fler former för global politikfram fler ochfleroch nivåer växer ut-

högsträttsliga traditionernademokratiska ochde nationellamanas
demo-säkerställa kvaliteten deskall kunna iväsentligt. Om man

till-och mellan samhällen,relationernakratiska inom måste man
sådanaorganisatoriska mekanismer.rättsliga ochskapa Utannya

demo-kommer varkendemokratiskakosmopolitiska arrangemang
fördjupas.ellerde politiska samhällenakratin eller växaatt

pessimistisk.alltHelds grundton dock Justänär annat genom
träffas,val skalldet kloktdet handlar demokrati, är ettatt somom

harhan, och det valet ingen vårt. Hanär än enannansmenar
demokratiska institutionernasstark tilltro till de liberala,mycket

degrundlagarna ochgälleroch robusthet. inte minstelasticitet Det
demokratiska rättigheterna.fundamentala

inflytelserikeförhoppningsfull emellertid den ameri-inteSå är
professor Dahl.Robert sittkanske demokratiteoretikern, A. I

varkeninternationella organisationerinlägg driver han ärtesen att
de slags byrå-demokratiska.blieller kommer Snarare är ettatt

tillhan anslutningförhandlingssystem. ikratiska Men, menar
tillfredsställasbehov kanmänskliga inteHeld, attanserom

andra sidankan inte nöjautanför internationella organisationer å
demokratiska underskott. Vimed kritisera deras måsteattoss

debryför de demokratiseras. sigAtt inteanstränga att omoss
odemokratiskakallademokratiska bristerna, lösning.ingen Attär

Dahlhellerför demokratiska inte någotorganisationer är som
rekommenderar.

företagsekonomensvenskereflekterar också denAvslutningsvis
professor Jacobssonförvaltningsforskaren,och Bengt över om

globaliseradedemokratisk dekan styrning inågonutövaman
utgångspunkter politikerhansförhandlingsmiljöerna. En är attav

möjligt.och vadför borde vad de villlyckas inse ärvetaatt som



FÖRORD

för förbättrabefarar flera försökde gjortsHan styr-att attsomav
faktiskt förnationalstaten har detningen inom gjort svårareännu

skiljerpolitikerna har skapat lagerDet experteratt styra. somav
från verksamheterna. Politiken har teknifierats.politikerna

Politiken bara bör kan också spela roll,inte utan en menar
för politikenJacobsson. Och detta viktigt, kaninte visaär attom

förnuf-förlorarden betyder den legitimitet. ingetsin Omnågot,
politik maktlös.riskerar ansvarigtigt görs, ärsom menen

ochSaskia och David Helds artiklar utökadeSassens utgör
föreläsningar Forskningsrådsnämndensversioneröversatta av

Stockholm oktober Demokrati-globaliseringssymposium i i 1998.
föreläsarnautredningen ber tacka såväl arrangörernaatt som

professor Therborn för möjlighetendess ordförande Görangenom
demokratianalyservidare spridning dessa centralaatt ge en

svenska.
Demokratiutredningens ledamöter har ställning tillinte tagit

innehållet.

Erik Amná
Huvudsekreterare
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iförankratglobalaDet
detnaüonena

rollförKonsekvenser statens

Saskia Sassen

globalisering byggerden pågående debattendelEn stor omav
föreställningar. det handlargrundläggande Dentvå är att omena

national-nollsummespel: globala ekonomins vinsterDen ärett
innebär händelserförluster och andraDenomvänt. attstaternas

affärs-detsker nationellt territorium, siginom ärett varesom
domstolsbeslut, nationella händelser.transaktioner eller Dessaär

globala ekono-föreställningar påverkar såväl denbåda experter
det betytt deharmin För experterna att somsom gemene man.

global ekonomi till gällaregel begreppet gränsöver-avgränsat att
handel ochsärskilt internationellskridande investe-processer,

mellan globaliseringenoch till debatt deringar, attanseren som
statligsidan, och debryter nationalstaten, å attena som menarner

oförändrad, andra. Resultatet har blivitöverhöghet förblir denå en
underbyggd beskrivning denempiriskt och teoretiskt svagt av

globaliseringens kännetecken.ekonomiska

l ochfemårigt projekt istyrningingår iUppsatsen störreett om ansvar
projektet publicera-globala ekonomin. första delen detden Den störreav
Leonardpresenterad viddes delvis Hastingsårs1995rapportgenom en

ControlSchoff Memorial Sovereignty in AgeLosingLectures: om
Schoffvill tackaGlobalization, Columbia University Press Jag1996.

förför stöd och Colombia jagMemorial Fund deras University Press att
publicerade föreläsningarna.fått använda delar deav
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DET FÖRANKHATGLOBALA I DET NATIONELLA

Mötet mellan nationella lagar och utländska aktörer

roller förhållande till dagens globala ekonomi har,En istatensav
till skillnad från vad gällt under tidigare perioder världs-isom
ekonomin, hantera mellan lagstiftningvarit nationell ochmötetatt
utländska aktörer dessa företag, marknader ellersig är Över-vare-
nationella förhållandeorganisationer. detDetta inne-är görsom

Åvarande period speciell. sidan har förekomstenena av en
utomordentligt väl utvecklad samling lagar, natio-garanterarsom
nalstaternas exklusiva kontroll utsträck-sina territorier iöver en

Åaldrig tidigare historien. andraning sidan har den be-isom
tydande institutionaliseringen rättigheter för icke-nationellaav
företag, gränsöverskridande transaktioner och övernationella

förhållanden förorganisationer. villkoren national-Dessa anger
nödvändiga medverkan globaliseringsprocessen.istaternas

Vanligen använder begrepp avreglering, liberaliseringsom av
finansiella och kommersiella förtransaktioner och privatisering att
beskriva resultatet detta Problemet med sådana begreppmöte.av

de bara beskriver tillbakadragande från regleringenär att statens av
ekonomi.sin täcker alla de vilka samtidigtDe inte sätt staten

utformningendeltar de främjari globaliseringen;av ramar somnya
heller förändringarinte täcker de förenadeinom medärstaten som

processen.

Bortom nollsummespel geografioch enkel

finns forskning behandlar relationen mellan national-Det som
och världsekonomin gårsätt utöverstaterna ett som ovan

nämnda föreställningar nollsummespel geografi.och Litteraturom
världssystem har betydande bidraggivit till utvecklingenom av

analytiska kategorier det möjligt för förstå degör attsom oss
mellanstatliga dynamiska funktion nationellainomprocessernas

Wallerstein,territorier Arrighi Frank för1988; 1994; 1964 att
bara få. framväxande forskning glo-visarnågra Ennämna attnu
bala utsträckningi nationellainom territo-uppstårstorprocesser
rier Mittelman and Taylor Drache andse Knox1996; 1995;t.ex.
Gertler har länge hävdat transak-Sassen 1991. Jag1991; mångaatt
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SASKIA SASSEN

den globala ekonominspelar nyckelrolltioner i inte ärsom en
gränsöverskridande, eller detinte investe-är sättsamma som

inordnade nationellaoch handel det, ekonomier.ringar iär ärutan
har vidare försökt hur den digitaliserade globalavisaJag även mest

finansmarknad bygger antal mycket materiella ochett resurser
förankrade nationellatill del i territorier.ärstorrum, som

Strategiska mellanhänder

fråga föreliggande har fått mindreintresse iDen är uppsatssom av
framväxtenuppmärksamhet. gäller institutionelltDet ettav ram-

verk för den globala ekonomin och de oundvikligastyrning av
medför för nationalstatenskonsekvenser detta den moderna

finnsexklusiva makt inom sitt territorium. Det en grupp avny
strategiska mellanhänder bidrar till ledning och samordningsom

den globala ekonomin. till del, helt,inteDe är stor men avav
de internationella funk-karaktär och harprivat tagit vissaöver av

tills nyligen sköttes de huvudsaktioner istaten, t.ex.som somav
protektionistiska med hjälp styrderegeringarnanormer vars

handel efter andra världskriget.internationell under tiden Dessa
roll illustreras dramatisktstrategiska aktörers sättett ettav

nyligen inträffat fall den kinesiskaKina. regeringenNärrörsom
skullebeslutade obligationslånemittera lOO-årigt inte1996 ett som

främstsäljas Shanghai York, vände tilli sig intei Newutan man
otalWashington till Exemplet baraLP. Morgan. är ett ettutan av

från mängd länder under arbete.Sassen,sestoren
företag finansväsende,internationellt redovisning/Privata inom

juridik, för internationell redovis-och privatarevision nya normer
och finansiell och övernationella organisationerning rapportering

fullgör icke-regeringsbaseradealla strategiska,WTO, styr-som
funktioner. emellertid till del national-detta inomDe gör stor

finns rad för-antyder det kansketerritorier. Dettastaters att en
och mängd olikabindelser med olika delar nationalstaterna enav

beroende nationalstats särdrag.resultat, varje
hävdar därför globala utsträck-just iJag storatt att processer

har national-materialiseras nationellaning inom territorier, många
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DET FÖRANKRATGLOBALA DET NATIONELLA|

till långtgående medverkan förverkligandetvarit istater tvungna
det globala ekonomiska och deras institutionellasystemet attav

förändratsstruktur under den kan mycket välDetprocessen.
hända delar finansdepartementnationalstaterna,vissaatt t.ex.av
och centralbanker, därigenom får makt andra delarstörre även om

förlora.kan arbetshypotes globaliseringen,Min denär ävenatt om
det hela lämnar det nationella hög gradterritoriet iorört,taget

påverkar nationalstatens exklusiva kontroll dvs.territoriet,över
effekterna berör sådantinte territoriet väl den institu-som men

geografiska förutsättningar.tionella ramens
Globaliseringen betraktad detta baraintesätt rör gränsöver-

skridande, sker åtgärder för ochinvesteringart.ex.som genom
handel. handlar också nationella, offentliga lednings-Den attom
funktioner flyttas till transnationella, ochprivata detattarenor om

nationalstaterna lagstiftning,inom utvecklas mekanismer genom
domstolsbeslut, och myndighetsbeslut för tillgodose detatt
globala fortfarandekapitalets rättigheter vadi nationellaärsom

under respektive exklusiva kontroll.territorier Ett Över-stats
gripande resultat vad kallar begynnande avnationaliseringjagär en

flera högt specialiserade nationella nationellainstitutionerav -
rättsliga och reglerande ramverk delvis "avnationalise-ersätts av
rade" motsvarigheter kapitel Rörelsen från vadSassen 1.1996:

fortfarande keynesianska statliga riktningiär motsom program
det globala kapitalets behov skydda rättighetersina inomattav
nationella kan mycket väl konkretterritorier exempelettvara
detta. område där förutsättning för globa-Det är ärett staten en
liseringen, egenskap administrativ och teknisk föri apparat attav

handlingar genomförs både nationella och icke-natio-styra som av
nella ekonomiska aktörer och detinstitutioner. Om vissaså,är att

de krävs för tillgodose ekonomiskainstrument detattav som
globala implementeras nationalstaten,inomsystemet genom av-
nationalisering valda institutionella områden, skulle kunnaav man
hävda de slags framhållersuveränitet i sintvå Krasneratt som
analys den Västfaliska och den internationellt rättsliga, Sassense

mycket väl kan förändras1996 väg avsevärt, ävenattvara om
de formellt och förändrasde tycks eller hotasjure inte av
globaliseringen.
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SASKIA SASSEN

ekonominTerritorium och territorialitet i den globala

förändringEkonomisk globalisering innebär denstoren av
ekonomiskaterritoriella nyckelsektorer.organiseringen Fråganav

också innebär tänkbaravilken utsträckning globaliseringeniom
förändringar de politiska-ekonomiska maktstrukturerna svårärav

främsta dynamiskaoch kontroversiell. det, har dejagSom ser
förmågan upplösa denfaktorerna den globala ekonomini att

form mellan ochsärskilda suveränitet territorium ärmöte somav
förankrad den moderna och det moderna statligai systemet.staten

minskar be-innebär nödvändigtvisinte suveräniteten iDetta att
stället teckendet internationella kantydelse i iDetsystemet. vara

nationalstatens lyfts tilldelar suveränitetvissa över över-att av
skullemyndigheter eller bolagssystem.nationella privata Som mest

statligdet handlar partiell avnationaliseringjag säga att om en av
förhåller det det gällersuveränitet. sigPå sätt när statenssamma

den ekonomiska globali-exklusiva kontroll sitt territorium:över
förupphäver detta kännetecken det mellanstatligaseringen inte

specifika institutionelländrar den inramningsystemet, typmen av
efter förstautvecklasdet nationella territoriet settsomav

efteroch synnerhet det andravärldskriget, i

maktgeografiEn ny

börja dessa frågor med granska den eko-kan diskussionenVi attav
till vadnomiska globaliseringens viktigaste aspekter bidrar jagsom

maktgeografi.betraktar beståndsdelar dennaTre iny nyasom en
faktiskamaktgeografi särskilt här. gäller deintresse Enär av

materialiseras formdär del globaliseringen iterritorier storen av
beståndsdeloch andraspeciella institutioner En ärprocesser.av

för regleringrättsordningframväxten gränsöver-av en ny av
fortfarandeskridande ekonomiska transaktioner; intenågot ärsom

samhällsvetenskaplig litteratur.tillräckligt uppmärksammat Deti
mängd rättsliga kringöverväldigande innovationerhar uppstått en

2 frågor, kapitelvidareutveckling dessa SassenFör 1996,seen av
frånföljer detta stycke hämtat den källan.Mycket vad i ärav som
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DET FÖRANKRATGLOBALA NATIONELLAI DET

globaliseringens utbredning. tredje beståndsdelen denDen i nya
maktgeografin det faktum växande antal ekonomiskaär att ett
aktiviteter sker det digitalai Ökande digitaliseringenDenrummet.

ekonomisk verksamhet, särskilt ledande informations-inomav
verksamhet finans- och specialiserade företagstjänster, kansom

bidra till kontrollkris varken och denväg att statensvara en som
internationella ekonomins har förmåga hantera. Omapparater att

sammanfogar dessa beståndsdelar den maktgeografinitre nya
med företagskapitalets globala lättrörlighet, delarser sam-av
bandet mellan global ekonomi och nationalstat tillräck-intesom
ligt, eller fångasanvändbart den dominerandesätt,ett upp av
föreställningen begreppen "globalt-nationellt" tvåom som var-
andra uteslutande områden.

väcker dessa fråganmig vilken slagsFör terri-processer om
torialitet medför.de de tecken partiellEtt är är över-attsvar en
flyttning alltfler aktiviteter till nyskapadei institutio-stort settav
nella paraplyorganisationer oftare offent-allt privata, inteärsom
liga. Under det dessa institutionella paraplyorganisationeratt nya

delvis sker nationellaåtminstone inom territo-styr processer som
förutsätter de,rier, uttryckligen eller underförstått, medverkan

från valda delar nationalstaterna. kort beröramigLåt någraav
aspekter detta. fråganbörjar med den globala ekonominsJag om

eller globaliseringens strategiska geografi eller, begrepps-rum, mer
med den särskilda slags territorialitetmässigt, dagisom ser

fram den globala ekonomin.iväxa

3 utgångspunkt fråga: och de juridiska/regle-En Hurär att rummetser
rande definierar verksamhet denut, attnormerna som som menar
globala ekonomin består globala finansmarknader, brittisk-amerikans-av:
ka juristbyråers dominans det gäller internationella affärstransaktioner,när
GATTzs Uruguayrunda och tillkomsten World Trade Organizationav

kreditvärderingsinstitutens och andraWTO, liknande roll deorgans
internationella kapitalmarknaderna, och regler förGATTzs NAFTA:s
servicepersonals rörlighet del den internationella handeln ochsom en av
investeringar i tjänster immigrationen, synnerhet lågbetaldaisamt
arbetares rörlighet Sassense 1996.
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SASKIA SASSEN

geografiska fabrikerspridningen ochDen serviceinrättningarav
hela världen själva verket del starkt före-i integreradeöver är en av

tagsstrukturer med starka tendenser till koncentration kontrollav
Ävenoch vinstdisposition. det tänkbart den geografis-attom vore

ka spridningen fabriker och kontor skulle ha kunnat skeav
parallellt med spridning kontroll och eller, medvinster, andraen av

tillsammans0rd, med demokratisering avföretagsstm/eturen haren ,sådant skett. verksamheterna figurerarinte ställetnågot Många iav
bolags försäljning.utländska väl käntDet ärstora attsom en

mycket andel den internationella handeln uppskatt-stor av
från till faktisktningarna varierar sker bolag°/o internt inom40 70

Transnational fleraCentrese FNzs Corporations, UNCTAD,on
år.

Huvudkontoren

omständighet fråganpåverkarDenna territorialitet ochom
försuveränitet den globala ekonomin främstinom tvåramen

första:det fabriker, kontor och serviceenheterFör När isätt. ett
företagssystemintegrerat geografiskt spridda, och synnerhetiär

kontrollen ligger den centrala skernivån, också tillväxt inär en
de funktionerna.centrala kan beskrivasDet globali-attsom mer

företagenserade blir, desto deras funktionercentrala iväxermer
betydelse, komplexitet, antal transaktioner föreliggandeFör
analys förenardet dynamiken, spridningen ekonomiskär som av
verksamhet med den funktionenscentrala växande betydelse och
ofta storlek, intresse. samband med territorialitetIäven ärsom av
och globalisering betyder det tolkning globaliseringensatt en av
effekter skapar rumslig ekonominågot går utöversom som en som
enskilda regleringsförmåga bara halva historien. Denärstaters

4 har vidareutvecklat dessa frågor iJag Sassen Integrationsprocessen1991.
bolagen bör förväxlasi vertikalinte med den vanligenintegration så som

beskrivs. Gereffi ochSe varukedjor mervärdeskedjorPorteräven om om
value added chains, konstruktioner också skillnadentvå visarsom

företagsintegrationmellan global och vertikalnivå vanligintegration i
mening.
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FÖRANKRATDET GLOBALA I DET NATIONELLA

funktioner oproportionerligthalvan dessa centralaandra iär att
utvecklade ländernashög grad koncentrerade till deär mest

territorier.
funk-med begreppet centralabör kanske klargöra jagJag att

funktio-inkluderar allabara huvudkontortioner inte utanavser
finansiella, juridiska, redovisnings-, lednings-, verk-gällerner som

förplanerande funktioner krävs drivaställande och att ettsom
oftare flera.land, och alltföretag med verksamhet ii än ettmer

funktioner delvis huvudkontoren,centrala liggerDessa men
vad kallas servicebolags-utsträckningi inomäven stor som

finansiella, redovisnings-,komplex, dvs. nätverk juridiska,av
sköter alla de kompliceradereklam- och andra servicebolag som

följer verksamhet nationelltdetaljer inom än rätts-ettmersom av
och samtligaredovisningssystem, reklamkultur isystem, somosv.,

föränderliga förhållandenfall det under snabbt Sassense 1991,gör
Brotchie al. Moulaert andand Taylor ScottKnox 1995;1995, et

kom-har blivit specialiserade ochtjänster såDenna1997. typ av
utsträckning hellre köperplicerade högkvarteren allti störreatt

expertföretag utför demdem från internt. Dessaän grupper av
funktioner för ledning ochtillhandahåller centralaföretag som

oproportionerligtsamordning globala ekonomiska iärsystern,av
till de utvecklade länderna;hög grad koncentrerade imest synner-

globalauteslutande till städer kallathet jaginteom än som
faktorfunktioner strategiskstäder". Koncentrationen utgör enav

företagenför den globala ekonomin ochorganiseringen ärav
Amsterdam.lokaliserade hit, till York, Paris,just New

här för fram det viktigtjagEtt är är attattargument ana-som
globalafunktionerna för denlytiskt skilja mellan de strategiska

för verksamhet, och lands allmännaekonomin, eller global ett
världar helt överlapparnäringsliv handlar inteDet två somom

5 förankradebeslutsfunktioner delvisglobala kontroll- och iDessa är
före-också undergruppnationella bolagsstrukturer utgör aven egenmen

nätverk förenarundergrupp kan delDenna etttag. somses som en av
de globalajorden. den skiljerglobala städer hela meningen sigI stä-över

förutvarande eftersom de resul-derna från huvudstäderna imperieri är ett
de mäktigaste städernaigränsöverskridande nätverk baraäntat snarareav
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varandra. beståndsdelar fögalands näringsliv hariMånga ett att
med globaliseringen medan företagssektorernationellamångagöra

hög utsträckning har blivit globaliserade inriktning ochi i sin
knappast har med tidigare inriktningnågot singemensamt
nationella marknader. åtskillig forskning kanske denna dis-För
tinktion saknar betydelse, det gäller förstå den globalanär attmen
ekonomin den viktig.är

F/nansmarknaderna

aktuellt exempel kopplingen mellan transnationellaEtt annat
eller dynamiska skeenden och nationellt territorium,ettprocesser

de globala finansmarknaderna. Storleksordningen transak-är
har brant, vilket tydligttionerna stigit visas omsättningenattav

globaladen kapitalmarknaden, del den globalautgör storsom en av
ekonomin, biljoner enligt uppskattningar TheUSD75är av

transaktionerEconomist. delvis telekommunika-Dessa ingår i
tillåter ögonblicklig överföringtionssystem pengar/som av

information hela förhållandevärlden. harDettaöver ägnats stor
uppmärksamhet. finans-andra sida de globalaMen ärmyntets att
marknaderna hög utsträckning placeradei städer dei vissa iär mest
utvecklade länderna koncentrationsgraden högreär änt.o.m.-

Verksamhetstopografin i de globala, digitaliserademångaväntat. av
verksamheterna, finansiella,de sträcker sig själva verketisom
och det digitala och den och mar/e,sigmir rör ut tarut rummetur
sker det i koncentrationer materiellamassiva ytterstav resurser,
från infrastruktur till byggnader kapitelSassen 9-10.1998:

finns,imperier. det, sådant enda globalDet jag inte någotsom ser som en
stad finnasdet kunde enda huvudstad i impe-sätt ettsamma som en

kategorin meningsfull"global stad bara den betraktasrium; är när som en
beståndsdel det globala nätverket strategiska städeri Sassense 1991.av
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Utomnatione/la nätverk

världsomfattande fabriker,driva nätverk kontor ochFör att ett av
införa finansmarknaderserviceenheter och globala krävdes större

förändringar nationella och skapandetoch mindre i rättssystem av
tolkarhelt ramverk utanför de nationella. jagDetta är, somnya

faktor maktgeografin, nationalstaternadet, andra denien nya som
inför. till de olika rättsligabegränsar jag mig någrastår Här av

del globaliseringen.innovationerna, Destorrymmer en avsom
specifika former förmedför interaktion med eller,staten mer

ochkonkret, med Rättsligasuveränitet. innovationerstatens
förändringar sammanfattas ofta under begreppet avreglering och

forskningbetraktas självklara. åtskillig sociologisk användsIsom
för betydelse.avreglering ord minskandeett annat statenssom

innefattarförändringar emellertid, enligträttsliga minDessa
specifik tillsammans medmening, en mer process; en process som

förändringarde rumsliga berörts kan teckensom ovan vara en
förändring och innebärdjupgående suveräniteten attsommer av

fårspecifika systemiska egenskap kallarden suveränitet ettsom
innehåll och lokaliteter.nytt nya

affärs-internationellt skiljedomsförfarandeexempel har iSom
under de förändrats och institutionaliseratslivet åren20senaste

främsta förden avtalsenliga metoden lösning transnatio-som av
affärskonflikterfnella

6 föreskriverInternationella affärskontrakt lång rad aktiviteterinom ien
konfliktdag vanligen skiljedom för den händelse skulle uppstå omen

tolkningen kontraktet. Dezalay and Garth Huvudskälet1995. somav nu
underkastaför detta det innebär tvingasingenär attatt parternaanges av
har ocksåden andres domstolsväsende. Sekretessen skiljeprocessenisig

enligtbetydelse. Skiljeförfarandet kan institutionellt och ske reglervara
för International Chamber ofmedlingsinstitut iCommercet.ex.som

London of InternationalArbitrationParis, American Association, Court
m.fl. Skiljeförfarande också ske "ad hoc,Commercial Arbitration kan

för internationell affärsrättofta enligt reglerna från kommissionFN:s
oftastMedlarna vanligen till antalet;UNCITRAL. privatpersonerär tre

hearingsdomare och hållerprivataDeutsetts parterna. agerar somsom av
fälleroch domar.

18



SASKIA SASSEN

Enligt Dezalay och Garth skiljeförfarandet1995 är en av-
lokaliserad och decentraliserad marknad för hantering interna-av
tionella affärskonflikter, sammanhållen eller mindre mäk-av mer

och individertiga institutioner både konkurrerar och kom-som
pletterar varandra också Salacuse andra exempelse 1991. Ett

regleringssystem förprivata kreditvärderinginstitutenutgörs av
eller obligationsgradering bond rating institutes kommit attsom
spela allt viktigare roll den globala ekonomin.7 sedani tioFör åren
hade Mo0dys och Standard analytiker utanförPoor inga8C egna

hade de ochUSA; i Australien Sinclair1993 Europa, Japan100 var
1994.

och andra liknande transnationella ochDessa institutioner
regelverk frågorväcker förhållandet mellan suveränitetstatersom
och kontrollen globala ekonomiska Internationelltöver processer.
skiljedomsförfarande huvudsaki privat ochär rättssystemett
kreditvärderingsinstitut "portvaktssystem". har,privata Deär
tillsammans med andra liknande framinstitutioner, vuxit som
betydelsefulla styrmekanismer auktoritet fråninte kommervars

bidrar till hålla ordningDe i nyligen bilda-Denstaten. att toppen.
de Världshandelsorganisationens hanteringWTO tillväxtenav av
dessa försökenprivata regelverk och skapa övernationellaattav

fortfaranderegleringar förankrade och mellanstat-iär statersom
därförliga blir särskilt viktig. harSom Rosenau ärsystem, noterat,

det därförjust transnationellaså många äratt processer som rege-
blir allt mindre förmögnaringarna hantera de viktigastevissaatt av

frågor samhälle inför; det förslutetvårt står inte suveräni-ärsom
förändring den exklusiva och räck-rättenteten, snarare en av

vidden hos befogenheterregeringarnas

7 finns institut dominerar värderingsmarknaden;Det två båda medsom
listor till belopp biljoner handlar MoodysUSD. Det3 Investorsom om

vanligen kallad Moodys,Service, och Standard RatingsPoors Group,8C
vanligen kallad Standard Poor.8C
8 finns bredare systemisk här frånDet skiljasmåsteen process som
globaliseringens effekter: världsomfattande och uppenbarligenDen
växande misstron och byråkratier. Shapiroregeringar 1995mot menar

detta bidragit till lagar fått drag; särskilt denvissaatt att gemensamma
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utformning standardskonvergens ochNya avnormer:

frågor illustreras tydligtdessa tämligen abstraktaMånga genomav
för internationellaarbete skapa privata,pågår stan-attsom nya

Internationalför redovisning och finansielldards rapportering.
friståendeStandards privatCommitteeAccounting IASC är ett

verksamhet för skapa enhetligabedrivit intensiv attorgan som en
för både näringsliv ochstandards användning regeringar.av

Årinfördadessa standards skavillKommittén år 1999.att vara
ofgick International CommissionOrganization Securities1995

standards ochmed ställa bakomsig IASC:s 1998att angav som
färdiga.redovisningsstandards skulledet då internationellaår vara

godkändesstandardsbör iIASC:sDet 1997noteras att mars av
Canada och dessaalla börser de iijapan, USA, ävenutom om

förfrågorna delskrivande stund ansluta sig. USA:sEnväntas av
betraktar standardshar där sinavarit att meregna somman

Brittisk-amerikanska standardsföreslås.destringenta än somnya
facto internationella standardshar dessutom kommit bli deatt

affäreroch oerhörd mängdunder de resulterat iåren,senaste en
för företag och Storbritannien.i USA

vilkenincidenter visadehär utvecklingen innehöll iDen som
företag ellerochutsträckning nationella sig,regeringar motsatte

för talaandra länders standards,hade godta, intesvårt attatt om
efter.standards de strävadeenhetliga internationella IASCsom

vägrade redovisningssystem, intesittJapan övergeatt eget som
blivituppfyllde kriterierna i inter-transparens som normen

införa sådanamotståndnationella transaktioner. Japans mot att
ochför rad affärsverksamheter,standards långinomtransparens en

skyddindividers konstitutionella rättigheterväxande betydelsen somav
försärskilda kännetecknetoch andra organisationer. Detmot staten

grundlagsenliga rättsligakonstitutionalism den prövningenUSA:s är som
och ocksåockså Tyskland och Italien ii viss månuppstått inomnu

grundlagsdomstol funktion och därdär det finns aktivFrankrike iennu
EG-domstolen harfastställts grundlagen.medborgarnas rättigheter i

detförfattningsdomstol med jurisdiktionutvecklats till bli näratt en
författningar ochgäller mänskliga rättigheter vilket innebar rättig-att

införasheter imåste Europa.
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finanssektorn, detfortsätta avregleringenvägran t.o.m.att varav
finans-från internationellthindrade Tokyo bliatt ett stortsom

förblev för japanskt.Tokyocentrum.
företag gjorde, till ochplötsliga tyskaomsvängningDen som
använda internationellamed Deutsche Bank, och deras beslut att

för finans-chockredovisningsstandards, kom Japanssom en
affärsmänför ledande Finansministe-och iJapan.minister många

införanyligen anmält gradvis kommerhar dockriet att ettatt man
för och hårdas-helt åtgärder avregleringbatteri Detransparens.av

frånför förändringar kommer emellertidpåtryckningarnate
marknader.beroende internationellaökande MångaJapans av

bland derasföretag har flyttat produktion utomlands;japanska
finns företag och och det haraktieägare i USA Europastörsta

finans-skaffa kapital utomlands.blivit allt attraktivt Närattmer
beslutat lägga politik, hadeväl hade sin vissaministeriet att om

införa redovisningsstandardsjapanska företag redan börjat som
för alladen brittisk-amerikanska;ligger nästannärmare normen

internationella transaktioner.
utanförföretag vill bedriva verksamhetJapanska Japansom

följer brittisk-amerikanska redovisnings-de inteinser att om
från den globala marknaden.standards kommer de trängasatt ut

företag arbetanödvändigt för alla villhar blivit interna-Det som
ifrån,tionellt, vilket land de kommer antingenattoavsett anpassa

bliaccepterade världen, eller låtatill standardssig överär mestsom
finansmarknad. interbankmark-spela världens Låntagareatt

grundjapanska banker högrenaden, debiterar räntort.ex. av
otillfredsställandesvårgenomträngliga redovisning ochderas

fordringar; bank sparkadesinformation dåliga Daiwa ut urom
enda japanskadärför dolt förluster under elvaden år. DenUSA att

ofaktiebörs, Bankfinansinstitution finns YorksNewsom
redovisningsstandardsTokyo-Mitsubishi Bank, följer USA:s som

miljar-världen och lånadede stringenta i 1996 2är mest man upp
internationellt konvertibel obligation.der med hjälpUSD av en

mäktigadärför deFallet intressant JapanJapan ärär att ett av
har slutligenharländerna världen. Landeti emot,stretat men

från deefter påtryckningardetvingats acceptera nya normerna
mäktig aktör, sigföretagen. USA-börsen, motsatteannanegna en
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för del införandesin IASC-standards och insisterade attav
eller liknadesina dem erkändanågot internationellegna som som

den kan emellertid mycket väl tvingas IAS.accepteranorm;
Även det här handlar värld aktörer ochprivataom om en av

standards, spelarprivata nationalstaterna viktig roll för tillämp-en
och delvisning kontroll företagens uppförande.även av

Inför kartläggning rollstatensen av

globala ekonomiska geografiDe de strategiskaprocessernas nya -
för ekonomiskterritorierna globalisering bådeskapasmåste-

företagsaktörernas infrastrukturnödvändig dvs.praxis,genom
globala städer och arbete för utforma juridiskaattgenom nya
regelsystem. Eftersom allt detta, delvis,åtminstone sker inom
nationella underterritorier nationalstaters kontroll, dessamåste
medverka. kartlägga denna medverkan med olikaAtt national-

alla särdrag, central del forsknings-pågåendemittärstaters en av
projekt under arbete.Sassen,

närvarande det klart för det finns flera olikaFör migstår att
lokaliteter för medverkan; domstolsbeslut, lagstiftning, förord-

bolags beslut.ningar, privata betraktar denna medverkanJag som
gränsland där skärmytslingar sker mellan olikamånga särintres-ett
och med olika resultat de olika institutionellamånga i världarnasen

och nationalstaterna. sker också arbetet förDär legitimeraatt
förändringar, stödjer offent-regering privatiseringnärt.ex. en av

företagliga och avreglerar finansmarknaderna vilket sammantaget
facto,de innebär landets ekonomi för utländska in-öppnasatt

ochvesteringar. juridiska åtföljtsDessa harsmå innovationerstora
vad skulle kunna beskriva djupt för-normativitet","nyav som

ankrad de globala kapitalmarknadernasi logik Sassen 1996,nya
kapitel den logiken skulle bli krävdes2. För normativatt att
nationalstater stödde den och använde den det "riktiga" sättetsom

nationell ekonomi. denna har centralbankernasmeningIatt styra
Ävenroll kommit bli avgörande. de förlorat del sinaatt om en av

makroekonomiska befogenheter, har de blivit förmedlandenu
institutioner vilka de internationella införsspelreglernagenom nya
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betydelseDärifrån kommer också denekonomier.nationellai nya
självständighet förhållande tillcentralbankernasfästs vid isom

underförutsättningarna för Sassen,regeringarna; IMF seaven
arbete.

Kontrollförluster

framställningarhävdar,denna mening jagiDet är att somsom
betydelse brist-förlorarebeskriver nationalstaten ienbart ärsom

viktiga dimension ochtill denna mycketfälliga. hänsyninteDe tar
funktion begreppsparettillreducerar det händer att vara en avsom

be-förlorar den andre.globalt-nationellt; det den vinner Jagena
kontrollförlust förenbarttraktar avreglering inte statensom en

förbindelsenför hanteringavgörande mekanismutan avsom en
globalise-för främjandemellanstatliga samförståndetmellan det av

fortfarande denfaktum nationellaoch detringen ärrättssystematt
faktorn för hävdande avtalsenligaeller avgörandestörsta, av

äganderätt.ochgarantier
den globala ekonomindelbetonarNär att storen avman

kräveroch den dåmaterialiseras nationella territorierinom att
ramverk, antyds möjliginstitutionellaförändringar nationellai en

skulleextraterritorialitet.doktrinen Vitolkning i termer av om
effekterglobaliseringensfråga den ekonomiskakunna om
ytterligareoch statlignationella suveränitetterritorier utgör en

fokuserad ekonomiska,extraterritorialitet,slags änsnarare mer
slagsfaktorer. de skulletraditionella politiska Om utgöra extra-ett

oför-skulle de lämna iterritorialitet suveränitet settstatens stort
handlarkapitel detändrad. tolkningMin 1,1996: är att om en

ochändrasdärutveckling slag, suveränitetstatensett annatav en
territorialitet ochbåda exklusiv suveränitetdär kategoriernaen --

förändras.delvis
följande,identifieranärvarande kan iåtminstoneFör ett

roll de aktuellaförsök till kartläggning istatens processerna.av
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det globala kapitaletsStaten rättighetergaranterar

framväxande, oftaDet påtvingade, samförståndet inom staternas
samfund främja globalisering har medfört rad specifikaattom en
skyldigheter för deltagande förblir denStatenstater. yttersta

för det globala kapitalets rättigheter, dvs. för skyddetgaranten
kontrakt och äganderätt. har såledesStaten inkorporerat detav

globala projektet för minskadesin roll i styrningenegen av
ekonomiska transaktioner PanitchCox Gill1987; 1996; 199

bedriver transnationellFöretag verksamhet vill säkerställasom
funktioner traditionellt den nationellaiutövatssom statenav
ekonomin, synnerhet gäller det föri garantierna äganderätt och
kontrakt. kan här uppfattasStaten innehavare teknisk-som av en
administrativ förmåga inget institutionelltannatsom arrangemang
för närvarande besitter. handlar dessutom förmågaDet om en som
backas militär makt och, i vissa global makt.stater,upp av av

för kapitaletsDenna garanti rättigheter förankrad i vissär en
slags uppfattningi viss kapitalets rättigheter och istat; en om en
visst internationellt rättsligt regelsystem. till delDen ärtyp av stor
innesluten i världensi utvecklade och mäk-statssystemen mest

länderna;tigaste västlig kontrakti och äganderätt och isyn en
rättsordning siktar till fortsatt ekonomisk globaliseringny som

Trubek al. Coombe 1993 fortsättert.ex. Staten1993;et att
spela avgörande roll, längre med förinte ensamrätt,en men att

9 dominans formerDenna och påverkar bara fattigaremånga inteantar
och länder. T.ex. Frankrike räknas bland de leveran-tio störstasvagare

IT-service och industriella ingenjörstjänster ochi hartörerna Europaav en
stark, enastående finans-inte och försäkrings-position inomänom
tjänster. Landet emellertid hamna alltmer efterkälkensig detnärser
gäller juridiska tjänster och redovisningstjänster eftersom brittisk-
amerikansk lag dominerar internationella transaktioner. Utländska företag
med kontor dominerar deti Paris gäller juridisk företagentillservicenär

driver frånVerksamhet Frankrike, dessa franska ellerärsom oavsett om
utländska. Brittisk-amerikansk lagstiftning dominerar alltmer inom inter-
nationell skiljeförfarande affärstransaktioner,i institution byggert en som

kontinental rättstradition, synnerhet fransk och schweiziski sådan
Dezalay and Garth 1995.
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ekonomisk verksamhetlegalitet för formerskapa Sassennya av
19%.

Globaliseringen åsidosätter nationella rättssystem

Även förjuridiska ekono-roll produktionenistatens ramarom av
underden längre Vad denmiska central, varitoperationer inteär är

åtföljts skapan-globalisering hartidigare perioder. Ekonomisk av
för-vidgning ochochdet rättspraxisrättssystem samt avav nya

former åsidosätter nationellanyelse äldrevissa rättssystem.av som
växande betydelse internatio-uppenbart denDetta är somgenom

skiljedomsförfarande fått affärstransaktioner, ochnellt i genom
för och rådgivning harmångfalden bedömninginstitutioner somav

funktionför globala ekonominsbli oumbärliga denkommit att
SinclairDezalay and Garth Salacuse 1994.1991,1995;

och territorialitet skiljsTerritorium åt

verketkallas avreglering självaallmänt iDet ett utom-avsersom
och förhandlingarordentligt komplicerat mötensystem som,av

bevarar det nationella integritet isamtidigt det territorietssom
deterritorialiteten, dvs.geografisk förändrar den exklusivamening,

Vilka nationelltnationella och internationella ramverk genom
föregåendeinstitutionaliserats. Diskussionenhar iterritorium

nationellt ochlyfter fram distinktionen mellan territoriumavsnitt
underoch territorialitet harnationell territorialitet. Territorium

efter första ochdel tiden världskriget variti stort sett ettstor av
utvecklade länderna. dag kansynnerhet dei i Imestsamma,

medföraoch avreglering kanske denglobalisering överensstäm-att
avregleringarna har bidragitmelsen börjar glappaf delEn stor av

form nationelladet legitimtill glappet" ökar och till iattatt ge en
rättssystem.

kraftMarknadslogiken får normativen

bortomden globala kapitalmarknaden kandet gällerNär attse
marknadens logik kommitdess ekonomiska makt, harråa att

ekonomiskkraft utformningen nationellpåverkarnormativ avsom
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politik. kan detVi olika länder ochi Mexiko och,så USAse som
tid, länder Frankrikei och Tyskland, längesenare som som

denna påverkan.motstått
Mycket vad gäller specifik fråga: Utveck-sagtsav som ovan en

lingen juridiska regelverk medlar mellan nationellav nya som
och företag/aktörersekonomiskasuveränitet gränsöverskridande

verksamhet. det finns andra, specifik fråga: det konkretaMen en
innehållet deti regelverket. bidrar till öka fördelarnaDet attnya
för ekonomiskavissa aktörer, andras bekostnad. Närtyper av
det gäller frågorövergripande centralastyrning, iärmer om som

forskningsprojekt,mitt kommer dessa aspekter uttrycktill itvå
olika dagordningar.två

1° finns helt område också fråganDet berör suveränitetett annat som om
och territorialitet och del forskningsprojekt.mitt Omär störresom en av

den globala kapitalmarknaden, de framväxan-berörän sätt änett annat
de reglerna för internationella mänskliga rättigheterna också national-

exklusiva territorialitet och inför rättighetersuveränitet. Destaternas som
beroendeinte nationalitet eller från Jacobsongarantierär statav av en

nyckelfråga förReisman det faktum sådantmig1996; 1990. En är att ett
internationellt regelverk blir nationella domstolar.operativt i blir dåDet
ytterligare för delta i transnationella projekt och den blir,sättett staten att

förändrad dennaåtminstone i princip, medverkan. härDengenom
utvecklingen kan därför betraktas frånbort "statismett stegsom men

nödvändigtvis fråninte borti meningen nyckelinstitution sestaten som
Franck 1992.
l tillkomstenVi ekonomiskt komplex med värderingsdynamikettser av

har egenskaper klart skiljer från andra ekonomiskasig komplex,som som
värderingsdynamik långt högre grad artikulerasi statensvars genom

offentliga funktioner.ekonomiska främsta exemplet tillverkningDet är
enligt Fords modell. Fords modell behövdes mycketFör staten ett mer
direkt för dagens finansmarknaderglobala och avancerade tjänste-sätt än
företag. Keynsiansk statlig politik spelade nyckelroll för bildandeten av
Fords tillverkningskomplex.
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makthavareSamordningen bland ekonomiska

användbarafokuserar skapaansträngningarnaDen att systemena
de mäktiga ekonomiskaför samordning eller ordning blandav,

globalt. Internationellt skilje-aktörer verksammaärsom nu
internationelladomsförfarande, kreditvärderingsinstitut och nya

finansiell kanstandards för redovisning och rapportering ses som
ordning.redskap för skapa sådanatt en

fördelningsfrågor legitimitetvinnerRättvisa och vem-
ord-hur skaparandra dagordningen handlar mindreDen om man

fördelningsfrågorochoch inomrättvisaning i toppen mer om
råderekonomiskt där detför globalt integrerat system,ettramen

företags förmågaskillnader mellan olika vinsteroerhörda göraatt
finnsförmåga skaffa inkomster.och olika hushållsmellan Detatt

fråga handlar vilka aktörerteoretisk/ politisk härstörre, omsomen
ochför den globala ekonominlegitimitetenvinner styrning avsom

befogenheter hittillsför regler ochlegitimiteten överatt ta som
förankrade nationalstaten.varit i

Slutsats

ofta nationella.strategiska globalaDe äromger processerrum som
vilka rättsliga former etableras,mekanismerDe ärgenom somnya

ofta nationalstatersför globaliseringen, delarnödvändiga utgör av
finansiellaInfrastrukturen möjliggör det kapita-institutioner. som

förlagd flerarörlighet global till natio-lets hypersnabba nivå är
förankring global dynamiknella ipartiellaterritorier. Denna av

territoriellanationalstaters exklusivanationella underterritorier
nödvändig.kontroll, samverkan med nationalstatenvisar äratt

12 offent-för internationellväcker också frågan förutsättningarnaDet om
fram och begränsningenlag. deKommer växerstyrsystemen somnya

avregle-ekonomin till främjarenationalstaternas roll den globalai avav
nedgång föroch innebära internatio-marknader privatisering,ring, att en

offentlig arbete.nell underSassen,serätt
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Nationalstaten kan åskådare offer.inte sig eller passivtvara vare
eller har denGenom sina representationer variten annan av
medverka upprättandeti rättsliga ochtvungen att av nya ramar

legitimeringen de reglerna. Under den har statenav nya processen
försvagat befogenheter, synnerhet detmånga sina i socialaav
området, den har också för-Vunnit makt. Dettamen ny senare
hållande fråga kräver ytterligare forskning. Omär en som
betraktar globalisering och nationalstat detta motverkassätt,

förenkladeden begreppsparet nationellt-globalt liksomsynen
uppfattningen ekonomisk globalisering huvudsakligen utgörsatt

rad gränsöverskridande makronivå.av en processer
med begrepp beskriva de talrika mellanEtt sätt mötenaatt

införandetnationalstaten och globalt ekonomiskt ärett system,av
dem begynnande avnationaliseringatt se som en process av av

valda, specialiserade nationella institutionella anordningar. Av-
nationaliseringsprocessen kan reduceras till geografisktinte ett
begrepp det gällde för generalerna under tidigaresom som som
århundraden utkämpade krig för nationalisera territorier. Det äratt

avnationalisering specifika institutionella områden: Man-en av
hattan och London motsvarigheterna frizonerCity till detär när
gäller finansiella det betyderoperationer. ManhattaninteMen att

geografiskt område, med alla olika aktiviteter, funktionersinasom
och frizon.regleringar, avnationaliserasDetär är yttersten som en
specialiserad funktionell eller institutionell sfär, med starka ten-
denser till rumslig koncentration till platser Manhattan ochsom
London Delar vad beskriver därförCity. nationellt, attav som
det sker inom nationellt har blivit globalt. Ochterritorium,ett
delar vad betraktar globalt beroende nationalstatensärav som av
administrativa förmåga och den källa till legitimitet.av som
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Saskia professor vid ofi sociologi Chicago.Sassen Universityär
Globalizationböcker heter andHennes Discontentsitssenaste
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Kan globaliseringen
regleras

återuppfinnaAtt politiken

David He/d

Politiska samhällen håller förändras. Förändringar äratt natur-
ligtvis området.inget inom politiska samhällenHistoriennytt om

överfull former och strukturer fram brytsochär växerav som
från och framväxandeimperier nationalstater till regionalaner,

strukturer och förorganisationer global emellertidstyrning. Det är
förändringarbara behandlasviss uppsättning dennaien som upp-

de betydelsefulla, fördelade, kopplingarojämntänsats: om som
mellan mänskliga samhällen tiden, och detupprättas över sätt

vilket folkens framtid och omfattningöde ökandeigemensamma
bestäms komplicerade sträcker derassig utöverav processer som

denna bakgrund ställer frågan: kanDet jaggränser. är mot som
globaliseringen regleras

Redan formulerar frågan detta löper risknär sättman man
bli missförstådd. Globalisering innebär utvidgning och intensi-att

fiering sociala, ekonomiska och politiska relationer regio-överav
kontinenter.och flerdimensionellt fenomenDen är ettner som

omfattar olika slags och fungerarmånga mångaprocesser som

1 bygger föredrag hållet konferensenvidUppsatsen ett
Globalizations, anordnad kommitté för globalaFRNzsav processer
tillsammans med och det svenska utrikesdepartementetSCASSS i
Stockholm oktober vill tacka förTherborn hansGöran21-24 Jag1998.
inbjudan och för värdefulla förslag.kommentarer och
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al.,olika tidsskalor Held and VissaMcGres, 1999.se et pro-av
olikahandelns utbredning och utveckling övert.ex.cesserna som-

och utbredningländer, eller massförstörelsevapnens spridning
redan föremål för politiskbland världens länder intensivstörre är-

Offentligakontroll och reglering. och institu-övervakning, privata
globalverksamma nationell, regional och nivå,tioner, ärärsom

beslutsfattande och reglerande aktiviteterdjupt involverade i
områden. här behandlasdessa och andra måstemånga Frågan som

därför från början definieras åtmin-redan måsteHänsynnärmare.
former och förändringartill varierande reglering istone tas av

offentlig makt, myndighet ochbalansen mellan ochprivat styr-
för föreliggandeformuleraning. Ett ämnet ärsätt uppsatsannat att

för offentlig ochfråga vilka framtidsutsikterna regleringäratt
ochför regionaldemokratiskt inom intensivareenansvar ramen

och vilka tänkbara förändringar kanglobal sammanbindning, som
offentlig ochmellan och maktkomma ske balansen privatiatt av

global räckvidd.regleringsmekanismer med lokal, regional och
avslöjar mycket speciellKonventionella politiska kartor en

geografi. meduppfattning politiska maktens sinaden Kartorna,om
färger,gränslinjer och entydiga fält olikaskarpa i avgränsar

obegränsadfinnas odelbarlandområden vilka detinom antas en
exklusiv med internationellt erkändaoch Detgränser.suverän stat

falla utanförbara polarområdena tycks pusslet ävenär omsom
krav också dem. bör kommakartor olikavissa Manstatersanger

årtusendeihåg sådana kartbilder vid början innevarandeatt av
förefallit snabb granskningskulle ha totalt obegripliga. En av

dekartografiska kunskaperdåtidens begränsade visar, ävenatt
detaljer-skulle haft förståvittberesta civilisationerna svårt attmest

första årtusendetden värld känner idag. Vid slutet deti varavna
kinesiska,synnerhet dende djupast rotade gamla civilisationerna, i

världar Fernández-japanska och islamiska, i stort sett separata
Även sofistikerade ochde mycketArmesto, 15-51.1995: om var

förhållandevis medkomplexa världar, hade de liten kontakt var-
fanns former direkt utbyte, han-andra. vissaDet t.ex. genomav

ochdeln gick kulturer och civilisationer knöttvärs översom
förutsättningar samtidigtolika samhällens ekonomiskasamman

fungerade för utbyte idéer och tekniskade kanalersom som av
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tillämpningar Fernández-Armesto,Mann, Watson,1986; 1992;
det, utvecklades deTrots gamla civilisationernaFerro, 1997.1995,

följd drivkrafter; de ochi inre" istort sett separatasom en av var
utsträckning civilisationer formats imperie-stor autonoma som av

omfattade spridda folk och landområden.system som
former för politisk åtföljdes långsam ochstyrningNya av en

eller mindre godtycklig utveckling territoriell politik.mer av
den moderna ochnationalstaten inlemmandetFramväxten av av

alla civilisationer det mellanstatliga förändradei allt detta,systemet
eftersom de skapade värld organiserad och uppdelad ien som var
inhemska och utländska riken den territoriellt avgränsade, natio--
nella politikens värld och diplomatins,inre militärens och säker-

Ävenhetsfrågornas värld". det fanns lufttätaallsinte"yttre om
mellan dessa båda världar, de den grund vilken deväggar var

moderna nationalstaterna byggde politiska, rättsliga ochsina socia-
Moderna kartografer bekräftadeinstitutioner. registrerade och

den utvecklingen. tidigt den1900-tal exakta tidpunkten kanFrån
diskuteras, började försvagasuppdelningen och alltmer påverkas

och globala flödenregionala ochav processer.
Under modern tid har det skett förändringar olikatvärs över

sociala och ekonomiska världar samverkat till skapa unikaattsom
förformer regional och global sammanbindning, utbredda ochmer

tidigare. omformarintensivare någonsin ochDe våraän utmanar
politiska samhällen och synnerhet delar den modernai staten.av
Förändringarna medför rad skeenden kan betraktasen som som
djupa, indikativa strukturella omvandlingar. omfattar utveck-De
lingen fenomen t.ex.av som

förregler mänskliga rättigheter,O gjort suveränitet i sig iattsom
allt mindre grad för statlig legitimitetgaranti i internatio-är en
nell rätt;

internationalisering säkerhetO och transnationaliseringav av en
lång rad för försvar och materielanskaffning, bl.a.program som
innebär särskilt viktiga kräver kompo-vissaatt vapensystem

från länder;månganenter
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framför ochmiljöförändringar, allt ozonskiktetÖ uttunningen av
global belyser de växande begränsningarnauppvärmning, som
för statscentrerad olitik;renten P

IT-teknikens revolutionÖ kommunikations- och massivtsom
socialpolitiskaräckvidden och hos alla slagsökat intensiteten

nätverk ochinom över statsgränser; samt

förändrat maktkapitalmarknadernas avreglering, kapitaletsÖ som
fler förhållande tillmöjliga iutgångaröppnaattgenom

arbetskraften och staten.

får föromfattande konsekvenser dettaDe sammantagetsom
regleringsförmåga föremål för debatt.har hetvarit Detstaters
ofta intensifieringen globaliseringen har minskatpåstås att av

fungerar ekonomiskamakt. Med det sociala ochsynsättetstaternas
framför harallt global och nationalstaternanivå i stortprocesser

Ohmae,blivit "beslutsmottagare se Gray 1998.1990;t.ex.sett
Å finns mycket kritiska till sådantandra sidan det de är ettsom

och hävdar nationalstaten, synnerheti isynsätt attsom mer
ochutvecklade ekonomier, lika stark integrerad någonsinär som

förr Thom har maktandHirstse 1996. Hur statenst.ex.
förändrats under globaliseringen politisk makt givitsHar ny
form

för politiskFörändrade former och
ekonomisk makt

globalisering håller omvandla makt och detNutidens att statens
beskaffenhet, beskrivning dettapolitiska samhällets varje avmen

enkel förlust eller minskning nationell makt skevav ger ensom en
Även förändrar för-bild vad hänt. globaliseringenav som om

hållandet och marknader, det direktmellan inteär stater-stater
offentliga startadebekostnad. och myndigheterStater månganas

förändringarna, kapitalde grundläggande avregleringent.eX. avav
och tidigt 1990-tal. Också andra verksam-under 1980-talet inom

förhetsområden har blivit centrala etableringenstaterna nyaav
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för från framväxten olikaformer transnationellt samarbete; av
förmilitärallianser till främjandet regelverk till skyddslags av

mänskliga rättigheter.
statsmaktens grund-Faktum det gäller mångaär, näratt av

befogenheter från förmågan höja skatter ochläggande in-att-
kraft fiender,till makten kasta samladetäkter in sin äratt mot

flesta likade ländernaåtminstone inom inom OECDstaterna
föregångare,mäktiga mäktigaresina inte Mann, 1997.som om

Å kraftigt.sidan har trycket dem också ökat mycketandra I
meningsfullt förändringden kontexten det talaär attmer om en

för bara talastatsmakten globaliseringen,inom än att omav ramen
al.,tillbakagång Held anddet hänt McGrew, 1999,etsom som en

makt, myndighet och verk-slutsatserna. Nationalregeringarnas
förändras riktning.samhet förändras, allt ochinte imen en samma

härska avgränsade suveränitetinom territorierStatens ärrätt att
ifrån denna praktiska be-långt sammanbrott, rättsävenett om

form.skaffenhet reella förmåga ändrar Enstaternas att styra ny--
fram traditionellaform för och ochstyrningregering växer ersätter

uppfattningar odelbar, territoriellt exklu-statsmaktenom som en
förform offentlig makt. från leda till slutetsiv Långt attav

förstimulerar globaliseringen regeringserie strategierstaten", en
förgrundläggande avseenden,och och,styrning i vissa en mer

aktiv stat.
globalise-detta bättre den ekonomiskaiIngenstans änsyns

vid sida med global ekonomiskpolitiska kontext. Sidaringens
förändringarförändring har parallella, skilda politiska ägtmen

förskjutit den räckvidd ochpolitiska maktens styr-rum, som
Även fortsätter mäktigaformer. ochregeringar attstaterom vara

rad andra myndigheter ochaktörer, har de hjälpt till skapaatt en
de delar den globala med.organisationer Statenarenansom nu

konfronteras mellanstatligamed oerhört antal organisa-ett stort
fungeraroch regelverkinternationella myndighetertioner, som

sfärer, kvasi-övernationellaolika rumsliga och med institu-över
Held, kapitel ochEuropeiskationer Unionen 6.1995, 5som

transnationella också mycketIcke-statliga aktörer eller tarorgan
denaktiv del global politik. här utvecklingeni Den utmanar

världsordningenkonventionella, statsbaserade beskrivningen av
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och skapar mycket invecklad bild regional och globalen mer av
denna komplexa värld,styrning. använderI sinstatermer
och självständighet förhandlingarsuveränitet insatser isom om

samordning och samarbete mellan varierande transnationella och
internationella nätverk Keohane, 1995.

Utvecklingen områden politik, juridikinom och ekonomisom
antyder globaliseringen alls enda fenomen. Medaninte äratt ett
det, tidigare flerdimensionellt fenomennämnts, är ettsom som
åskådliggör förändringallmän i mänskligorganiseringenen av
Verksamhet och maktutövning riktningi transkontinentalamot
och interregionala förändringenmodeller, kan olika former ochta
följa olika ekonomiska,inom politiska och andra områden.vägar

det fastställandegäller makt- och myndighetsförhållandenNär av
kan globaliseringen också skapa tendenser både motstridigaärsom
och komplementära.

exempel: globala ekonomin flytandeEtt Den är öppnare, mer
och lättflyktig tidigare. Ekonomiernanågonsin mindreän är
skyddade och internationella marknader snabbtreagerar
ändrade politiska och ekonomiska signaler Goldblatt,se Perraton,
Held and McGrew, 1997. Det internatio-svårare motståär attnu
nella ekonomiska trender efterkrigstidens förstadet underän var

Eftersomårtionden. marknaderna likvida, deär är störremer en
källa till instabilitet. Finansiellt och industriellt kapital har större

frågavalmöjligheter lämnai politiska samhällen och ändrarattom
därmed nationella arbetsmarknaders ekonomiska kontext. I en
"uppkopplad värld" "wired world", förs dessutomstörningar
snabbt vidare marknader och samhällen och sprider såöverut

också konsekvenserna förändringen. följd detta,Somsätt av en av
blir kostnader och fördelar med driva politik otydligare,vissatt
vilket stimulerar politisk försiktighet,i sin "anpassningspolitiktur
och förebyggande tillgångsorienterade supply-side" ekonomiska
åtgärder.

Icke desto mindre har det skett ökning regionalamassiven av
och globala förmedlarövervakar, och förvaltar denstyrsystem som
här utvecklingen. kraven hårdare internationellDessutom växer
kontroll; från till World Trade WTOGeorge Soros Organization
och Fler och fler behovet ökat politisktinserFN. av ansvar,
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internationella,beslutsfattandetoch öppenhet itransparens
påpekas detdockekonomiska områden.sociala och Det måste att

deskall ha, ochform sådanaifrån klart Vilken initiativlångtär var
ska läggas.

omvandlingDemokratins

politiskaomvandla dethar bidragit tillglobaliseringDagens att
för-flera olikaframtidsutsikterochsamhällets sätt,väsen som

beaktas.tjänar att
längreeffektiv politisk makt kanförsta: för intedetFör sätet

före-ocheffektiv makt delasnationella regeringar ärantas vara -
krafter och myndigheterolikaför förhandlingar mellanmål

internationellnationell, regional och nivå.
ödesgemenskappolitiskuppfattningendet andra:För om en -

längre menings-självbestämmande kollektiv kan inte ettett -
enskilda nationalstaters såförankras enbartfullt inom gränser,sätt

skapades.nationalstaternagjordemed närstörre rättsom man
bestäm-krafterna ochgrundläggandedeVissa somprocessernaav

politiska samhällen ligger iochlivsvillkor inomvåra utövermer
mednationalstater.för enskildaräckhåll Systemetdag utom

detfinns naturligtvis kvar,politiska samhällennationella ut-men
organisatoriska,ekonomiska,kompliceradetrycks dagi genom

nätverk ochrättsliga och kulturellaadministrativa, processer som
dessaeffektivitet.och kontrollerar dessbegränsar Om processer

den politiskaoch inordnasoch strukturer erkänns iinte processen,
statsskicketdet demokratiskaförbigå eller kringgå sekan de

Sassen, 1996.
helt under-har dagnationell i intedet tredje: suveränitetFör

deladeöverlappande ochhög gradmedregioner iigrävts ens
alltmerdärifrån. verksamhet ilångtpolitiska strukturer; Staternas

påverkar både derasregionalakomplicerade globala och system
kost-mellan politikensförskjuta balansenautonomi genom att

aspekteroch intäkter och suveränitetennader vissa genom attav
internationellaochnationella, regionalamellanförändra balansen

Samtidigtramverk och adminstrativ praxis.rättsliga storsom
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maktkoncentration fortfarande karakteriserar denmånga ärstater,
ofta förankrad och uttryckt andra politiska myndighets-genom,
områden, regionala, internationella och transnationella.ärsom

det fjärde: slutet 1900-talet kännetecknasFör bety-av ettav
dande antal "gränsproblem" slag, distink-utmanarav nya som
tionen mellan inhemska och utrikes frågor, interna och externa
politiska frågor, nationalstatens domän och internatio-suveräna
nella angelägenheter. och införStater regeringar ställs frågor som

SpongiformBSE Bovine Encephalopathy, Galna kosjukan";
spridningen malaria, användningen förnybaraickeav av resurser,
hanteringen atomavfall och spridningen massförstörelse-av av

inte enkelt kan beskrivas antingensättettvapen, som som
inhemska eller internationella traditionellai politiska termer.
Andra frågor, multinationella företags lokalisering ocht.ex.som
investeringsstrategi, regleringen globala finansmarknader,av ut-
vecklingen hotet enskilda ländersEMU, skatteunderlagmotav

följer global arbetsfördelning frånvaronoch kapital-som av
kontroll, tvivel de traditionellavissa verktygen förreser om av
nationell ekonomisk politik fortfarande fungerar. De många sam-
banden mellan nationella politiska samhällen och regionala och
globala innebär alla förområden regerings-störreattprocesser
politik kräver frågori gränsöverskridandeengagemang om sam-
ordning och kontroll. politiska förDet utveckling ochutrymmet
arbete för effektiv styrning och för de politiska makthavar-ansvar

sammanfaller längre medinte nationellt terri-avgränsatna ett
torium.

Tillväxten gränsöverskridande problem skapar vad villjagav
kalla överlappande ödesgemenskaper", dvs. situation dären
enskilda politiska samhällens öde och framtidsutsikter allt högrei
grad binds Held, ochse Archibugi,1995; 1996; ävensamman se
Held and Köhler, Politiska samhällen1998. inneslutna iär en
mängd och strukturer och ochin i demgårprocesser som genom
kopplar eller delar dem kompliceradei konstella-samman upp
tioner. Nationella samhällen fattar dessutom alls beslutinte och
utformar politik uteslutande för del, de beslutarnäregen om
frågor reglering sexualitet, hälsa och miljö. Nationellasom av
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ochvadbestämmalängrekanregeringar inte är rättsomensamma
för medborgarna.riktigt de egna

ochpolitiska samhällensförståkanAntagandet naturatt man
ochnationella strukturertillhänvisabaramöjligheter attgenom

Därför väcksotidsenligt.makt klartför politiskmekanismer är
samhällenpolitiskamed tankenhur det skafrågor både omom

skall artikuleras.lämpligen Ompolitiska godaoch detom var
detpolitiska diskursen sigmodernaden vareaktören hjärtati av

mängdinsnärjd ieller regering sitterär engrupp enperson, enen
blir denvarandra,Överlapparjurisdiktionersamhällen och som

lokalisera.demokratiför politik och svårhemvistenrätta att
utvecklingendärtydligast EUfrågan ihär Europa,Den är av

förframtiden suveränitetdebattupphov till intensivgivit omen
frågornanationalstater.enskildaoch Menautonomi inom är

för länderocksåVästvärlden,ochförviktiga barainte Europa utan
Länderna i Ostasien måstevärlden, i Ostasien.andra delari t.ex.av

rörande migrationframväxande problemen AIDS,deinse t.ex.-
ekonomisk tillväxtoch gårfred, säkerhetoch hot sommotnya -

utvecklas dessutom inomnationalstaternas Degränser.över ramen
områden,världenssammanlänkningför växande störreöveren

ekonomiska krisendenbäst illustreraskanske 1997-något avsom
och nedan.Held and DennaMcGrew,se 19981998 samman-

ochfrån miljörad områden,länglänkning tydlig inomär en
brottslighet. Ostasieninternationellrättigheter tillmänskliga är,

global ordningdelnödvändighet0rd,med andra av en merenav
dessformar och bestämmerolika maktcentraoch många somav

kollektiva öde.
uppfattning detpåverkatomvandlingar harGlobala vår om

uppfattning det demo-synnerhetsamhället ochpolitiska våri om
poli-erkännerAlltför sällansamhället.kratiska politiska attman
kopp-påverkas deformoch mångatiska samhällens rätta natur av

konkretdem. då,mellanlingarna Hur mer
denValpolitik och valurnor istår centrum genomprocessav

liberala demo-till regeringar ioch legitimitetvilken samtycke ges
regeringslegitimitetsamtyckeUppfattningenkratier. att gerom

för medlämpliga mekanismenVal denoch nationella är attatt
problematiskmyndighet, blir såmellanrum regeringenjämna ge
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frågar vadsig relevant samhälle egentligen är.snart man ett
Held, Vilken den valmanskåren1995. och detär rätta rätta
området för jurisdiktion för utveckling och genomförande av
politiska åtgärder frågori bekämpning föroch åtalt.ex.som av
pedofili, upprätthållande militär säkerhet, avverkningav av regn-
skogar, användning icke-förnybara instabiliteten iav resurser,
globala finansmarknader, jakten begått brott motpersoner som
mänskligheten och hanteringen och kontrollen genetisk ingen-av
jörskonst människor och djur Under de tvåhundrasista åren
har det betraktats självklart nationella dengränser ärattsom
riktiga förgrunden gränsdragning mellan individer inkluderassom
respektive utesluts från medverkan besluti påverkar deras liv.som

socioekonomiskaMen många och konsekvensernaom processer,
beslut dem, sträcker sig blirnationsgränserna,rör utöverav som

följderna allvarliga bara förinte frågan samtycke och legitimi-om
för alla demokratins kärnfrågor. handlar härDet dettet utan om

politiska samhällets beskaffenhet och hur för detgränsernaom
kan dras; innebörden i och problemetrepresentation medom vem

skall varför,och liksom den formenrättarepresenterasom vem om
för politisk medverkan skall delta, inom vilka områden ochvem-
hur grundläggande faller utanförNär nationsstatensprocesser
kategorier, blir traditionella lösningar den demokratiska teorins
och tillämpningens nyckelfrågor alltmer luggslitna.

Tanken ellerregering, demokratisk ellerstatom en en av-
slag kan längre försvarasinte enkelt lämplig förannat ettsom-
slutetvisst, politiskt samhälle eller nationalstat. Tanken poli-en

tisk ödesgemenskap eller kollektivt självbestämmande kan inte- -
längre meningsfullt förankras inom enskildnågonsättett
nations Vi utbredningen,inse intensite-gränser. är tvungna att att

och effekterna ekonomiska, politiska och miljöprocesserten av
väcker frågor dessa bäst kan lösas. de mäktigasteOmom var geo-
politiska och ekonomiska krafterna ska lösainte brådskandemånga
frågor enbart utifrån sina ochintressen makt,sinegna genom

nuvarandemåste institutioner och redovisningsmekanismer om-
skriftermina under deI har försöktjagårenprövas. görasenaste

sådan föra framomprövning kosmopolitisken attgenom en syn
demokratisk styrning.
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projektetkosmopolitiskaDet

till princi-projektetkosmopolitiskasyftar detgrundenI att ange
förnödvändigainstitutionellaoch är attarrangemang somper

föroch -formermaktområdenfrån deutkräva när-somansvar
Held, Held,kontrollutanför demokratiskfallervarande se 1995;

Linklater,och ArgumentetKöhler, 1998.Archibugi and 1998;
läraårtusende sigstatsmedborgare under måstevarje nästaär att

dvs.kosmopolitisk medborgare,också en person somenatt vara
och alterna-ödesgemenskaptraditioner,nationellaöverbryggakan

fram-statsform fördemokratiskMedborgarskap ilivsstilar.tiva en
roll;förmedlandeväxandeomfattatroligentiden kommer enatt en

och diskurser itraditionermed andrasdialoginkluderarroll som
ochuppfattningardet gällerdesyfte bredda näratt ramarnaegna

utifrån andraskanPolitiska aktörerfördomar. resonera ut-som
ochlösa derustadebättregångspunkter" kan ut-att nyavara

skaparochgränsöverskridande frågormanande, processer som
finnamedkanske till ochoch kanödesgemenskaper,överlappande

vidarehävdarprojektetkosmopolitiskalösningar. Deträttvisamer
tillkunna ställasför makt skaformerparallellaför mångaattatt

gällerfrågorkompliceradedeföroch många osssomatt avansvar
reglerasska kunnaoch globaltnationellt, regionaltalla lokalt,

ochtillgång till,människor harkrävsdemokratiskt sätt, attett
ord: demo-Med andrasamhällen.politiskaolikamedlemskap ett

årtusendetkommandeför det måstesamhällepolitisktkratiskt
hardär medborgarnavärldvärldenbetraktanödvändigtvis som en

ödesgemenskaperöverlappandeInför måstemedborgarskap.flera
samhällenmedborgare sinaimänniskor barainte utanegnavara

ord-globalochdär de bor ide regionerockså i större,större en
utveckla institu-nödvändigtbliheltkommer visstning. Det attatt

problemfrågor ocholikaspeglar detioner många somteman,som
fötts eller vuxitdevilken nationsstatmänniskorförenar oavsett

upp
projektetkosmopolitiskadetbakgrund,dennaMot attmenar

dubbelsidigdemokratin måste sätt, process.nyttett som enses
demokratise-för dubbelellerMed dubbelsidig processprocess -

nationelltdemokratin inomfördjupningring ettavmenas en-
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samhälle, inbegripet demokratisering och civilastateren av sam-
hällen tid, kombinerad med utvidgning demokratiskaöver en av
former och territoriella Held,utöver 1996.gränserprocesser
Demokrati det kommandei årtusendet låta kosmopolitiskamåste
medborgare ha tillgång till, pendla emellan och utkräva frånansvar
de sociala, ekonomiska och politiska och flöden gårprocesser som

och omvandlar,igenom, deras traditionella samhällsgränser.
projekteti innebärKärnan nytolkning legitim politisken av

auktoritet kopplar loss frånden dess traditionellasättett som
förankring fastai och bestämda ochterritorier ställetigränser
definierar den attribut till grundläggande demokratiskaettsom

eller grundläggande demokratisk lagstiftning, iarrangemang som
kan förankradprincip och bygga olika självstyrandevara

föreningar; från städer och subnationella tillregioner national-
ochregioner bredare, globala nätverk. uppenbartDet ärstater, att

för avskiljande redan börjat eftersom politisk auktoritetprocessen
och legitima former för styrning sprids "under, och "vidöver
sidan nationalstaten.av

tjugoförsta århundradetDet formerolikamångarymmer av
globalisering. finns tillväxtenDär nyliberal avreglering be-av som

starkt sedanså mitten 1970-talet. där finns ocksåMentonats av
framväxten globala och regionala organisationer FNstora,av som
och EU. De anmärkningsvärda politiska innovationerutgörsenare
i historia. fortsätterFN skapelse detstaternas att vara en av
mellanstatliga har, alla begränsningar,sinasystemet trotsmen
utvecklat nyskapande för global styrning be-ett system som ger
tydande internationella fördelar för det allmännas bästa, från flyg-
trafikkontroll och drift telekommunikationer till kontrollav av

sjukdomar,smittsamma humanitär hjälp flyktingartill och visst
skydd för miljöer har global betydelse. har, förvånans-EUsom

kort tid, fört från oredan efter andraEuropa världskrigetvärt till
värld där slåssuveränitet växande antal områdenen ettsamman

Återigen,intresse. och sina begräns-mångagemensamtav trots
ningar, EU forminnovativ för styrningrepresenterar yttersten

skapar förramverk samarbete och hantering gräns-ettsom av
överskridande frågor.
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undertillväxtbeakta dentill detta det viktigttilläggI är att som
lagstiftningsifråga internationellskettinnevarande århundrade om

internationell lag-former förinnehåll. 1900-taletsräckvidd och
gäller brottkrig till sådanastiftning, från lagar reglerar somsom

lagtmänskliga rättigheter, harmiljöfrågor ochmänskligheten,mot
framväxandekan betraktagrunden för något ett ram-somsom

lagstiftning kringgärdarlagstiftningkosmopolitiskverk somav -
kanpolitiska makt. i principenskildaoch Stateravgränsar staters

värde-vill, eftersommedborgare delängre behandla sinainte som
grad be-höginternationella lagarna iuttrycks deiringarna som

form grund-och ochpolitiska maktensdenstämmer natur anger
eko-politisk elleraktörläggande standards och ingengränser som

överskrida.ska kunnanomisk
betydande ansträngningarhar ocksåUnder 1900-talet sett att

lagstiftning användsmarknadernaför omformabörjat göras att -
före-verksamhetenvillkoren och ide grundläggandeför ändraatt

denna riktning miss-marknaden. Medan ansträngningar itagen
innehållergällde NAFTA-avtalet,lyckades detnär t.ex.

och reglersociala stadga principerMaastrichtavtalets ärsom
aspekteromstruktureringmed tankarna vissaförenliga aven av

detförverkligas, skulle iden sociala stadganmarknaden. Om
ifrågatill exempelförändra arbetsvillkoren,kunnaprincip om

med de anställdamodeller för samrådinformationsplikt och -
Även Maastricht-bestämmelserna iolika konkretamånga sätt. om

utifrån devad nödvändigttillavtalet inte når settsom voreupp
kosmopolitisk demokrati,förstandards gäller synensom

vidareregleringsformer kan byggafastdetlägger som mannya
Held, 19952239-266.

politik ochförändringar globalföregående exemplen iDe
mycketglobalisering omtvistatantyderreglering äräven ettatt om

dettill samarbeteomfattat viktiga initiativfenomen, har denså när
1900-talet. Till-underlagstiftning och ekonomigäller politik,

form globaliseringfäste vilketskapar dessa ett en avsammans
projektetkosmopolitiskaunder kan byggas. Detstörre ansvar

denlängedenna utveckling,breddningstödjer radikal så somaven
för-offentlig lag, dvs. dendemokratisksker förinom omramen

ochdemokratiska rättighetersamlingankras långtgåendei en
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skyldigheter. offentligDemokratisk lag standards rättig-anger -
heter och begränsningar definierar jämlikhet deti närstatussom-
gäller samhälles grundläggande ochinstitutioner organisationerett
och överlappande ödesgemenskaper. kosmopolitiska projektetDet
förespråkar förankring rad åtgärder kort- och lång sikt,viaen en

övertygelsen det föri progressiv,ärattom genom en process
förändringgradvis växande geopolitiska krafter kommer attsom

bli inbäddade och socialiserade demokratiska regler ochi
arbetsformer Held, delse III.1995,

Vad betyder den här kontext denvisionen i slags eko-en som
nomiska kris drabbat Indonesien, Ryssland och andramångasom
länder under vill kort beröra detta1997-1998 Jag attgenom
behandla de ekonomiska och politiska omständigheternanågra av
bakom krisen frågoroch de de väcker politisk regle-vissa av om

och demokratisk redovisningsskyldighetring lämpligen börom var
placeras. Avsikten det kosmopolitiskavisaär synsättet,att att som

uppfattar fårdet, politiska konsekvenser här och ochjag intenu,
bara där och då

explosiva tillväxten global finansiell verksamhet och deDen i
finansmarknadernasglobala från 1980-talet framåt,expansion och

har förändrat för nationella ekonomier Held ochseramarna
al., kapitel finansverk-globalaMcGrew, 3-5. Dagens1999,et

samhet karakteriseras, redan växelkurser,nämnts, attsom av
och andra finansiella tillgångarpriserräntesatser är utom-

ordentligt och lättrörliga. följdextensiva, intensiva detSom en av
har nationell förmakroekonomisk politik blivit sårbar förändringar

finansiellade globala villkoren. flödenSpekulativa kan snabbaav
och dramatiska ekonomiska konsekvenser inhemsk ekonomi

finansiellaoch svårigheter, enda eller sektorinstitution i ettsom en
land drabbas kan följder förlångtgående den globalaövrigaav,
finansvärlden. Thailands valuta kollapsade bidrog det tillNär 1997,

värdet valutorna föll dramatiskt och ocksåi Ostasien påatt
framväxandeandra marknader påverkades valutorna negativt. Den

snabba flykten kortfristigt kapital från dessa ekonomierav
påverkade också aktiebörserna Eftersomvärlden.irunt om
finansmarknaderna lättflyktiga till finansiellochsin naturvar
information omedelbart spreds mellan världens viktigaste
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finanscentra, skapades risker med konsekvenser för hela det
globala finanssystemet; risker enskildingen regering sigsom vare

eller själv ifrånkunde sprida isolera Held andsig McGrew, 1998:
229-30.

kosmopolitiskt politiskt det gäller eko-Ett angreppssätt när
och finanskriser skiljer både från liberala marknadslös-nomi sig

deras ständiga kravningar, med marknaderna ska avlastasatt
fungeraoch avregleras hopp de då ska bättre framtiden,i iattom

och från för nationell hävdarstrategier intervention, över-som
lägsenheten hos nationell ekonomisk planering veder-utan att ta
börlig hänsyn till regionala och globala politiska valmöjligheter och

Vilka mål skulle kosmopolitisk modell kunna hainitiativ. en
det första, lagstiftningkrävs utvidgning mark-För så atten av

naderna kan motverka deras vill-gör attges nya ramar som man
rådighet och de mycket sociala kostnader och miljökostnaderstora

iblandde orsakar. grundläggande reglerna för frihandels-Desom
ochändras subtila mindre subtila handmåste sistaIsätt.system

förkrävs regler barnarbete, facklig verksamhet, socialaatt nya -
frågor föräldraledighetbarnomsorg och och miljöskyddsom -

forminförs paragraferi särskilda och villkor för medlemskap iav
ekonomiska och handelsorgan.organisationer Bara genom nya

förformer makt och utkräva hela det globalaatt ge ansvar genom
ekonomiska Supplement och komplement tillsystemet, som
kollektivavtal välfärdsinsatseroch nationell och regional nivå,
kan uppgörelse komma till stånd mellan ekonomisk makten ny

demokrati.och
det former förandra: ekonomisk samordning ound-För ärnya

gängliga. Världsbanken,Organisationer ochIMF, OECD G7-som
arbetar med dagordning; politiken splittrassingruppen var upp.

förnödvändigt skapa ekonomiskinstitutionDet är att en ny sam-
ordning, arbetar både regional och global nivå. Detta ärsom

förstorealistiskt det kan tyckas, särskilt ljusetinte inte iså som av
multilaterala skapats efter andra världskrigetorgan somnya nu-

sådant samordningsorganWTO. Frågansenast ett nyttom var
skulle placeras eller diskute-inom FN, någon måsteannanstans,

avgörande emellertid det behövsinseDet är att attras. en ny,
transnationell ekonomisk myndighet med förmåga fatta beslutatt
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dynamiken internationellaekonomiska krissituationer, iomom
mellanoch den övergripande balansenkapitalmarknader priori-om

och utgiftsmönster. sådanför offentliga investeringarteringar En
uppgift fylla vakuum, dvs.skulle hainstitution attatt ett sam-som

förs ochpolitik global regionalordna den ekonomiska nivåsom
offentliga myndigheter.eller alls, inteinte åtminstone av

utveckla åtgärder för regleringdet tredje: det viktigtFör är att
flyktighetfinansmarknadernas och derasde internationella spe-av

Skatterkulativa jakt kortsiktig omsättningenvinning. ut-
kapitalkontrollvalutamarknader, bibehållen poli-ländska som en

betydande ökning regleringen ochtisk Valmöjlighet och aven
och andra finansiella redo-bankers institutionersitransparensen

kortfristigaåtgärder de internationellanödvändigavisningar, är om
för demokratiskkapitalmarknaderna ska kunna bli mottagliga

påverkan.
Sådana betraktasinitiativ måste vägensteg mot ett nyttsom

föraskulle redovis-Woods-system,Bretton ett system som
befintliga institutionella mekanis-ningsskyldighet och reglering i

för produktion och handel.samordning investeringar, Ommer av
för fjärde, kopplades till åtgärder för råda bot dedetta, det att

lidande, radikalallra fallen ekonomisktsvåraste genom enav
utvecklingsländers skuldbördor och skapandesänkning mångaav

för utvecklingsändamål hosekonomiska organisa-av nya resurser
och, kanskeoch Världsbanken George Sorostioner somIMFsom

kreditför-föreslagit, internationellaskapaattgenom nya
för bädda kapita-säkringsfonder, skulle grunden lagd attvara

demokratiska och procedurer.lismen mekanismeri uppsättningen
grunden fördessa åtgärder kan emellertid läggaIngen ensamav

för femtereglering såvida de detändamålsenlig demokratisk inte -
för demokratiska for-fast förenade med åtgärder utvidgaär att-

territorialgränserna. sådanoch positivEnutövermer processer
politik för demokratisering skulle kunna börja nyckelregioneri

och redovisningsskyldighetskapa hosstörreatt transparensgenom
beslutsfattande skulle det innebära ökadledande I Europacentra.

minskning det demokra-makt för Europaparlamentet och en av
andra håll världentiska underskottet alla ii institutioner. PåEU:s

det omstrukturering säkerhetsråd,skulle inbegripa FN:s såaven
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utvecklingsländer fick inflytande beslutsfattandet,större överatt
fördjupning redovisningsformerna ledandeinom internatio-en av

nella och offentligatransnationella förstärkning möj-organ, en av
ligheterna upprätthålla regler för mänskliga rättigheter bådeatt
socioekonomiska och politiska och, tid,i sinom skapandet av en

demokratisk andra kammare i Sådana mål hurFN. visarny, man
kan lägga grunden till formerolika redovisningsskyldighetav
global nivå. korthet,De i nödvändiga inslag vad tidigarei jagär,
kallade kosmopolitisk demokrati. framtiden med-I måsteen
borgarna, lever överlappande ödesgemenskaper,i bli aktivasom
medborgare barainte samhälleni sina också dei regionerutanegna
där de bor och bredare,i global ordning.en

Slutsatser

globalisering syftarOm de förstärkerprocesser som en om-
vandling hur mänskliga angelägenheter organiseras såav att
mänsklig verksamhet binds och vidgas till omfattasamman att
interregionala och interkontinentala för förändring ochramar
utveckling, då omhuldademåste många våra politiska idéermestav

tidigare nationalstaterna i Enstöpassom satte centrum om.- -
ingående belysning dessa frågor faller utanför förmer av ramen

denna korta lever värld kännetecknasiuppsats, men om en som
alltfler former för global politik och alltflerstyrning nivåer,av

de nationella demokratiskastår och rättsliga traditionerna inför en
djupgående hurutmaning. dennaOavsett beskrivsutmaning mer
konkret, bygger den insikten det finns sambandatt ettom
mellan demokratins och kvalitet i samhälle dengivet ånatur ett ena
sidan, och och kvaliteten de demokratiska relationernanaturen av
mellan samhällen den andra, ochå rättsliga ochattom nya
organisatoriska mekanismer skapas demokratin ochmåste deom
politiska samhällena själva skall blomstra.

fullständigtDet vilseledande detta dra slutsatsenvore att attav
politiken lokalai samhällen, eller nationella demokratiskai sam-
hällen, kommer bordeeller krafter den poli-iersättasatt av nya
tiska globaliseringen. det, har missförståttAntar regio-man man
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föränderliga ochmycket komplexa,och globalanala processers
ochproblempolitiska livet.effekter det Vissafördeladeojämnt

fortsättningsvisnaturligtvis ocksåkommerpolitiska attprogram
andraoch nationalstatersfalla kommunerhelt menansvar,

ochför särskildaangelägna regioner återkommer Visa sigatt vara
världshälsofrågormiljöfrågor, global säkerhet,andra t.ex.som-

institutionellakrävakommerekonomisk regleringoch att nya-
för intensitetför lösas. extensitet,kunna Testerattarrangemang

fördelaför sålla ochanvändaseffektivitet kanoch komparativ att
Held,frågor till olika 1995:236-7,politiska styrnivåer se men

för politiskdagordningen teorifrågor sållas,sådanahur äroavsett
uppställd.förändringar klartglobalaregionala ochrörande nu

och tillämpningtänkandets historiademokratiska politiskaDet
första ledde tillkännetecknats Denhar övergångar.två attstoraav

infördes för städerredovisningsskyldighetmedverkan ochstörre
andra med-Italien.antiken och, i Denunder ånyo, renässansens

tids-områden ochförankring demokratinförde över storaav
tidigdemokrati.införandet Frånrepresentativperioder, genom av

geografikunde princip1800-talet, itid till slutetmodern utanav
makt och myndig-hade politiskförenas med platserproblem som

jfr Dahl,tredjetröskeln till övergånghet. dagI står storen
nationalstaterförankras städer,demokratin ikanAntingen1989.

betraktasglobala fora, eller kommaregionala ochoch bredare, att
förotidsenligtblev alltmerstyrelseskicknationelltett somsom

fortfarandetjugoförsta århundradet. Valet vårt.det är, är,tursom

Författarpresentation

tillbringatStorbritannien där hanföddesDavid Held i1951 större
Frankrike,ocksåutbildade ibarndom. sigdelen sin Hanav

Tyskland och Förenta staterna.
Canada ochAustralien,gästforskare ihar varit USA,Han

fem har han regel-platser.bland andra årenDeSpanien senaste
demo-länder frågorkringföreläsningarbundet hållit i många om

och globalisering.internationellkrati, rätt
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David Helds huvudsakliga forskningsintresse inkluderar demo-
kratiteoretiska och empiriska analyser transnationell och inter-
nationell studiernivå globaliseringinom och global demokra-samt
tisk påverkan och styrning.
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internationellaKan

organisationer vara

demokratiska

synvinkel1En skeptikers

Robert A. Dahl

ochinternationella organisationer, institutionerKan varaprocesser
dendet. Allahävdar de kan idemokratiska inteJag argumentatt

"Vadfrågan demokrati" eller,väcker Vadriktningen är snarare
vad demokratikan talamed demokrati jagjag Om är,ommenar

andraeller, medockså vad demokratirimligen intekan jag ärsäga
demokrati internationellord, vad inte Kortär sagt: orga-ensom

demokratisk.kan troligen aldrig bliochintenisation är

Demokrati

skulleoch långtdemokrativad inte, svårareAtt änärsäga ärsom
skallhar orsaker; härdet jagvilja Detta många tre.taatt uppvore.

l ochför datavill tacka Gilens opinionen i USA BerntMartinJag om
och opublice-Premfors skickat publiceradeoch migRuneHagtvet som

nordiskaEU-medlemskap defolkomröstningarna irade artiklar omom
Österrike.länderna och

Schmitter och2 frågan, Philippe Terry LynnC.För seen annan syn
journalWhat And Democracy No.Karl, 3Democracy Is... Not,

spring 1991.
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KAN DEMOKRATISKAINTERNATIONELLA ORGANISATIONER VARA

förstadet har begreppet demokrati,För alla använtsvet,som
Ävenoch fortfarande urskillningslöstanvänds ordetom- -

oftast används för beteckna form det be-inteäratt styre,en av
till det. begreppetDessutom, mycket oklart.i siggränsat är styre

bara harDet inte styrelser, det har företag,ocksåär stater som
fackföreningar, kyrkor, frivilligauniversitet, organisationer och
andra mänskliga ändlös rad, från familjerorganisationer i ochen

till internationella ekonomiska,organisationer, militära,stammar
juridiska, kriminella organisationer, Också ordet demo-närosv.
krati tillämpas och begränsasregeringar till regeringar,staters
har flerabegreppet komplexa dimensioner användsBegreppet
alltså dagligt tal med oerhörti olika innebörder, faktisktmånga så

det också för diktaturbetecknamånga använtsatt att
förklara varför internationellaFör ochinstitutioneratt pro-

kommer odemokratiska, ska här enbart behandlajagattcesser vara
demokratins otaliga aspekter. demokratitvå Dessa ärav ettsom

för folklig kontroll regeringspolitik och beslut ochöversystem
demokrati grundläggande rättigheter.ett systemsom av

3 förbisedd utomordentlig analysI innebörden begreppetien men av
demokrati, Christophersen dussintals olika tillämpningar,gerjens oss
flera från berömda författare, och inbördes oförenliga.många Jens A.är
Christophersen, The ofDemocmty Oslo: Universitetsforlaget,Meaning
1966.
4 arbete tycksmitt detI mig minimalt sammanhängandeeget som om en
och ändamålsenlig bedömning kräver beskrivningar ideala kriterier,av
deras moraliska rättfärdigande, olika former existerande politiskaav
institutioner kallar demokratiska dvs. eller mindre demo-som mer
kratiska jämfört med idealet, främst demokratisk polyarki, och några
omständigheter eller reella demokratiskamissgynnar politiskasom gynnar

framväxt och stabilitet.systems
5 tydligaste"Det exemplet", enligt Christophersen, Babeufs påstående"är

begreppen demokrati och Robespierrism identiska och detatt attvar
betecknade revolutionär diktatur, eller strikt och skonings-senare etten

löst revolutionärti nödläge, där det gällde krossa allt stodstyre ett att som
för revolutionensi Ibid., och hans anhängareLeninseger. 304.vägen s.

också likhetstecken mellan proletariatets diktatur och demokrati,satte
eller proletär demokrati.
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första och troligenbetraktar demokratin denNär van-ur
innebördenligaste synvinkeln, tillskriver begreppet styre genom

lyhörtfolket, demos, medeller ärett styresnarare genom som
inför det; myndig-för folkets önskemål och ansvarigt suveränen

fattar frågor direkthet beslut viktiga politiska antingen iisom
indirektfolkförsamlingar eller sina representantergenom som

fram.fram eller, moderna demokratier,lottats i röstats
synvinkeln, tolkarbetraktar demokratin den andraNär ur

mängd rättigheter minstbegreppet något stor avsom som ger en
friheterbestår rättigheter, och möjlig-olika slag.två Det ena av

folklig och demokratiskaavgörande för kontroll deheter ärsom
mötesfri-ochfunktion, exempelvis yttrande-institutionernas som

friheterrättigheter,het. andra brettDet utgörs ettav panorama av
absolutkan deoch möjligheter inte säga äräven attom mansom,

fungera, tende-för demokratiska skallnödvändiga institutioneratt
demokratiskt.utvecklas hos folk självtsig Detett styratt somrar

till privatliv, egendom,handlar då rättigheter rättt.eX.om som
frihet från diskriminering arbetslivet och liknande.minimilön, i

eller,demokratin båda dessa synpunkterkan värdesättaMan ur
andra skäl.från båda, och ocksåtroligare, givetvis Oav-mångaav
förstahär främst det perspek-vilket, kommer jag att tasett upp

för folklig kontrolldvs. demokratintivet, översystem ensom
beslut° fram flera skäl tillpolitik och och ska läggajagregerings

styrformvarför vilken slags dominerar ijag att oavsett sommenar
kunna betrak-kommer deinternationella organisationer inteså att

underkastade folklig kontroll.demokratiska i meningentas som
har"demokratiunderskottet diskuteratsberömdaDet såsom

mindre och andra hållmycket kommer knappast bli i EUatt
bli långtkommer underskottet större.attnog

demokrati ochandra problemet vadDet när äranger somman
skallhur och inteDetinte, sätta gränsen. ärär avgöraatt var man

skullemeningsfullt behandla demokratisärskilt att som om
mellan demokrati och icke-skarp, tydlig skiljelinjekunna ange en

6 Även skarpare distinktioner,ingående analys skulle vinnaom en mer
och policybeslutanvända begreppen politik, beslutkommer jag att som

synonymer.
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demokrati. hade förskalor demokrati, ungefärPonera tvåatt
förhar frånskulleDenmätaatt temperatur.som starta ettena

perfekt,teoretiskt eller idealmodellen för demokra-ärsystem som
och sluta teoretiskt fullständigt odemokra-ärett system som

tiskt. andra skulle från faktiska befintligaeller dagDen i system,
tillräckligt hög grad uppfyller de ideala demokratiskaisom

kriterierna för kunna kallas demokratier, till deatt mest extrema
icke-demokratiska kunnat observera mänskligisystem som
erfarenhet. jämförelse kan tänka förSom sig termometerman en

lufttemperatur och frånmätning absolutagårav en annan som
nollpunkten till kokpunkt. skulle lägga dessaOm tvåvattnets
"demokratitermometrar bredvid varandra, skulle isystem toppen

faktisk demokrati med säkerhetmäter störstatermometernav som
ligga under det högsta förvärdet idealdemokrati.termometern

skulle det tvivel botten. skalanPå i Varsätt utan utsamma se
kan rimligen skiljer demokratiska politiskasätta gränsen som

från icke-demokratiska Tyvärr det lika lättinteärsystem att
fastställa mellan demokrati och icke-demokrati, detgränsen som

fryspunkt. Icke desto mindre, ochär ävenatt vattnetsange om
gränsvärdet ganska otydligt, vill internationellajag påståär att

kommer hamna under alla rimliga gränsvärden försystem att
demokrati.

tredje svårighet det gäller definiera demokratiEn när att upp-
därför praktiskt demokratiskaalla kanskestår att taget system,

med undantag för mycket kommittéer, behöver, tillnågra små
och med kräver delegering makt och myndighet. Medborgarnaav
delegerar beslut till andra. Storlek ochvissa komplexitet gör
delegering absolut nödvändig. allaTrots sina ansträngningar att
bibehålla auktoritet ochtill medstormötets atenarna tvungnavar

till delegering. moderna, demokratier, ellerrepresentativaIatt ta
vad ibland förekommerjag kallar polyarkier, delegering i en
oerhörd utsträckning. frånlöper delegeringen folket tillteorinI
dess valda och vidare till administratörerrepresentanter topp-

för sedan omfattandenivå vandra den byråkratiskaatt ner genom
hierarkin. vilken utsträckning folket faktiskt kon-Frågan iom
trollerar viktiga beslut har naturligtvis mycket omstriddvarit en
empirisk, för avgörande ideologisk fråga.inte Jagsägaatt troren
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delegeringenpraktiken kankanändå iöverens att varaom,vara
detdet politiskalångtgående den driverså översystemetatt

gränsvärdendemokratiska
internationellavad skerdetta sannolikt iJag ärtror att som

Europeiskainklusive unionenoch institutioner,organisationer
EU.

Problemet

antagande kan visaskanske skulle mittdemokratEn säga att om
demokratiskastödjamedriktigt, kan inteså samvetegottvara

internationellamyndighet tillmakt ochländers delegering av
duger Bådedet ioch inte.institutioner.organisationer Men svaret

dilem-grundläggandeoch praktik lurar härdemokratisk teori ett
alltsynhåll.och vanligentill hälften dolt precis Omutomma,

mindre demokra-oförändrat,mindrehålls ellerannat ger enmer
möjligheter till med-vanliga medborgarentisk enhet den större

mindreenhetledningen vadverkan Meni större gör.än en-en
effek-förmågahardet denheten desto troligare inteärär, attatt

betydelse för medborgarna.flera frågor Förtivt sig attta avan
enhetendemokratiskafrågor, densådana bredarehantera måste

till reell med-möjligheterminskas medborgarensutvidgas, dåmen
dinfriare, kanuttrycka detVerkan. För säga ävenattatt omman
för-minskar dinfår kontroll problemet,styrelse överstörre egen

kontrollera styrelsen.måga att
demokratisk enhetextremfallet, exempelvis 20I perso-omen

tillmöjligheterobegränsademedlemskulle kunna varjegener, man
skulle bara behövas be-beslutsfattandet och detmedverkan i

Flertalet de problemdelegering.gränsad någon ärsomavom ens
styrformskulle sådanför medlemmarnaangelägnamest en

effektivt. den andrahanteraemellertid kunnainte I extremen,

7 där ämbets-demokratiskzfODonnel skiljer mellanGuillermo system
ochsidan,allmänna valväljarnaställs till åmännen enaansvar av genom

inför varandra.ämbetsmännen ansvariga"delegerade där ärsystem
ofDemocmcyDemocracyÅjoz/trnal 1994:Delegative January1no.

56-69.
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skulle världsregering kunna skapas för hantera problemen att av
omfattning,universell fattigdom, hälsovård,svält, utbildningsom

och miljö. den skulle innebära denMen vanlige medborgarensatt
möjligheter effektivt delta världsregeringensi beslutsfattandeatt
skulle bli intill obefintliga. fallsådant talaAtt inäst ett attom
delegera myndighet skulle bara slå blå dunster i ögonenattvara

folk, till för styrandeenbart denytta

Optimister och skeptiker

Under delen 1900-talet har detta dilemma återuppståttsenare av
grund den ökande användningen internationella organisatio-av av

institutioner och för hantering frågor liggerner, processer av som
bortom enskilda länders förmåga.regeringars Därmed uppstår

frågan:alltså vilkeni utsträckning kan de idéer och metoder, som
ligger till grund för demokratiskt överföras internatio-styre,
nella organisationer, ochinstitutioner Deprocesser tror attsom
demokratin kan utvidgas till den sfäreninternationella ettger
optimistiskt Internationella institutioner bara bör,intesvar. utan
kan faktiskt demokratiseras ståndpunktenDen intasmotsatta av
skeptiker Phillipe Schmitter, hävdar inte inomsom attsom ens

framväxandeden europolitiken definitivt detsom är mest
lovande internationella området för demokratisering det troligtär

det kommer utvecklas demokratiskt politisktatt att ett system

8 tidigare forskningmin kringFör detta dilemma, "The theCityse
of PoliticalFuture Democracy iAmerican Science Review 61, 5nr

December Robert Dahl och Edward1967; Tufte,953-970. A. andR. Size
Stanford: StanfordDemocracy University 13ff.Press, Democracy1973

and Critics HavenzYaleIts New University ochPress, 1989: 317
Dilemma: Effectivenesspassim. "A Democratic System Citizenversus

Participation Politicali QnarterlyScience Spring 1994:109 23-34.
9Daniele Archibugi och David Held eds., Cosmopolitan Democracy, An
Agendafora World Order Cambridge:New Polity och DavidPress, 1995
Held ana the Global Order,Democracy the ModernFrom State to
Cosmopolitan Stanford: StanfordGovernance Univeristy Press, 1995.
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sådant. skäl här kom-också kan erkännas jagAv somsomsom
delar Schmitters skepsis, jagjag gårävenatt presentera enommer

för likartade slutsatser.delvis nåväg attannan
högre gradskepsis gäller bara internatio-inte iMin EU, änutan

förnekaallmänhet. börnella inteorganisationer i Jag attmenar
internationella ochfördelarna med organisationer institutioner.

stöd för utvecklingibland också inbegripaFördelarna kan av
länder. emellertiddemokrati odemokratiskai Jag öppettror att

beslutsfattandeinternationellt kommererkänna intemåste attatt
huruvida kostnaderna,frågandemokratiskt. Svaret mättomvara

medförlust demokratiska värden, vinsteri mätsuppvägs av somav
frågaandra värderingar, och kanske ivinsteräven omav

odemokratiska länder, beror naturligtvis bl.a.demokratisering av
Övergripande blirbedömningarhur värderar demokrati.man

kontroversiella. endaurvattnade eller högstrimligen Denantingen
internationella policy-vill framhålla här emellertidjag ärpoäng att

former.fattas demokratiskabeslut normalt kommerinte iatt
länder, däroch enkelt. demokratiskaraktMitt Iärargument

väletablerade sedan långoch metoderdemokratiska institutioner är
efter förmåga kan bedöma,tid tillbaka och där det, bästavittså

välkäntfinns demokratisk, politisk kultur, dettämligen stark ären
effektiv kontrollmedborgarna har mångasvårt överutövaatt att

förskäl har dåavgörande utrikespolitiska beslut. Vilka att tro,
länder internationellamedborgare olika ii ingår systematt som

inflytande och kontrollska kunna gradnågonsin översamma av
besluten har länderdär, de dag sinai i egnasom

m Euro-Polityreally Possible thePhilippe Schmitter, DemocratizeC. It to
opubl.januari 1996,

definitioner diskursöverbelastning utesluterundvika jagFör att enen av
"demokratiskt land". Olika forskarevad medjag ett som an-om menar

kriterier tenderarvänder liknande identiskainte att sammaenas ommen
helt enkelt med hänvisningländer. använder här begreppetlista Jagöver

länder de politiska, polyarkiska jagtill de där institutionerna,20 somca
och andrafunnits sedan eller längrebeskrivit dem håll, 1950annat

"gamlaungefär dessaländer där de befinner isig nivåsamma somnu
demokratier.
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Utrikespolitik och folklig kontroll:
standardversionen

Forskare och andra kommentatorer har länge utövandetsett att av
folklig kontroll utrikespolitiska beslut innebär oerhördaöver pro-
blem. 12Ta exempel. standardversionenUSA ligger utrikes-Isom
politiken bortom de vanliga medborgarnas liv, erfarenheter och

Ävenkunskaper. finnas,uppmärksamma kansmå,om grupper
inför vilka elitens diskussioner och kontroverser utspelar sig"
finns det oerhört medborgare saknar kunskapermånga som om
utrikespolitik, kunskaper.i synnerhet talar djupareom man om

erfarenhet,Konkret personlig kännedom, sociala och yrkesmässiga
kontakter, kunskap relevant historia, data och trender saknasom
helt eller och alls, förbiflimrande bilderär ersätts,svaga om ens av
från radio, och tidninTV innebärDessutom internatio-
nella frågors komplexa ofta de hamnar utanför månganatur att
medborgares, eller flestas,de omedelbara fattningsförmåga. Slut-

avgörande utrikespolitiska beslut fattasvanligenärsatsen att av

12 klassiska fortfarandeoch relevanta studienDen detta har gjortsav av
Gabriel Almond The Peoplei ana Policy York:American Foreign New
Harcourt Brace, 1950.
13 undersökningar från ställdes frågorI i USA rörande1930-1994, 553 ut-
rikespolitik. dessa besvarades korrekt fjärdedelarAv 14% minst treav av
de utfrågade... Ytterligare frågorna besvarades korrekt mellan%28 av av
hälften och fjärdedelar de tillfrågade. hälften frågorna.Mer äntre av av.besvarades mindre hälften de tillfrågade. Enbart fjärdedel tillänav av en
hälften de utfrågade kände frågornatill de områden gällde. På 1940-av
talet, fanns bland frågorna sådana gällde och JugoslaviensSverigessom
styrelseskick... och skickade militär hjälp till Grekland.USA Nästanatt

fjärdedel frågorna, slutligen, kunde besvaras färre de25%änen av av av
tillfrågade. Bland förhållanden föga kända kunskapingick attsom var om

1940-talet delade med informationUSA sig atombomben tillav om
England och Kanada, hur soldater dödatsmånga i Vietnam 1960-som

hurtalet, andel den federala budgeten till internationelltgårstor av som
bistånd 1970-talet.." Michael Delli and WhatX. Carpini Scott Keeter,

About Politics and WhyAmericans YaleKnow Matters New Haven:
University Press, 1996:82-86.
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från, ansvarsskyldigheteliter påverkan ellerpolitiska störreutan
medborgarna.majoritetengentemot, av

NAFTA-avtaletbeslut slutetiUSAzs 1993 stäm-att antaav
mycket med veckaväl innan omröstningenEnmönstret. ommer

representanthuset, de tillfrågadeskulle ske iNAFTA i 79%var av
Times-undersökning osäkra, ellerYork visste inte,CBS/Newen

kongressledamot för ellerderas NAFTA.emotvarom

fråga denamerikaner hade starka känslor i NAFTA.Vissa Menom
förstod brydde tillräckligtellermajoriteten sig sigstora omvare

för följd det, neutrali-avtalet bli väl det.insatta i Somatt en av
fick inflytandeeffektivt och fögaserades den allmänna opinionen

beslutet.det slutligaöver

Ärunika." realistisktAmerikanarna det siginte väntaär attt.ex.
medborgare bilda välgrundadeeuropeiska länder ska sigiatt upp-

fattningar Europeiska och dess önsk-den unionenmonetäraom
värdhet ledare The noterades nyligenEconomistiI atten

14 ochanvända begrepp politiska eliter, policyeliterkommerJag att som
urskiljerledare och de saknar Almondpolitiska aktiva precision.trots att

fyra utrikespolitiken: politiska eliter, administrativaeliter inomtyper av
ff.kommunikationseliteroch byråkratiska eliter, intresseeliter och 139

användsbredare politisk klass" utsträckningi iDen termen storsom
alltförClassepolitica, och skulle användbar, användsItalien som vara

sällan för till hjälp här.engelska språketi att vara
5 frihandelsavtalTradeNorthNAFTA American Agreement;Free

Övers.mellan Kanada, och Mexiko.USA anm.
ll Revisited:Neil Newhouse and Christine Mathews, NAFTAL. Most

Deeply Engaged, The Public RoperAmericans Perspective, AJust Werent
ofPublic and Polling January/FebruaryOpinion 1994:Center Review 31-

Revisited: Unified LeadersMolyneux, Opinion"NAFTA BestGuy32. a
Reluctant Public", Ibid.: 28-30.
17 informeradeamerikanarna mindre iDet svårt ärär avgöra ut-att om

eftersomrikespolitiska frågor medborgare europeiska länder,i vissaän
beroendemedborgarnas kunskap olika länder tycksskillnaderna ii såvara

frågor och tabell Delli ochvilka det gäller. tabell i CarpiniSe 2.8 2.9av
Keeter, 90-91.s.

63



KAN DEMOKRATISKAINTERNATIONELLA ORGANISATIONER VARA

offentligaden debatten har sorgligt litenvaritEMU överom
förhela stället diskutera med för-har ochEuropa. I att argument,

varandra.motståndarklanerna helt resolut ignorerat

Ändenna standardredovisning skulle kunnaEtt se°nsvar vara
då" den genomsnittlige medborgaren intresseradOm inte är av
utrikespolitiska frågor och kompetent bilda under-inte sigatt

uppfattningar,byggda det väl lika frågornabra överlämna tillär att
politiska ledare finnsoch aktiva emellertidDet minst svårig-två
heter med det svaret.

kan detVi praktiskt alla beslutaxiomett att tagetse som som
fattar,alla också demokratiskaregeringar till nackdelregeringar, är

för fördelarde leder till de också nackdelar.vissa Ompersoner. ger
resultatet utbytet för-mellan och nackdelar desammaOm av vore

för alla, skulle bedömningar samband med kollektiva besluti vara
eller mindre identiska med dem ligger till grund för indi-mer som

viduella beslut. förutbytet detsamma alla. NormaltinteMen är
fördelar förlustersig vinster och bland dem påverkasojämnt som

beslut. Därmed ställs inför de frågorna:eviga Vilket detärettav
bästa beslutet bäst lämpad detVem Hurär avgöraatt

del det de förkriteriernaevigaEn är rättasvaret attav rege-
ringsbeslut det allmänna bästa, allmänhetens detintresse,är

bästa och andra liknande, kanske striktinte igemensamma men
likvärdiga formuleringar.mening det emellertidSom ärvet

oerhört definiera det allmänna bästa och hur det skasvårt att
uppnås.

Föreslagna lösningar problemet med det allmänna bästa ser
kunna fördelas mellan kategorier:två Den utgårut att grovt ena

från innehåll substansen, frånden andra proceduren. Substanti-
ella lösningar erbjuder kriterier lycka, välfärd, välstånd,t.ex.som

eller liknande, eller viktmått kannytta ett meter- som summeras
eller läggas för berörda fördelnings-ochsamman personer, en

förprincip vad eller motiverad för-rättvisavgöra utgöratt som en
delning det goda mellan individerna. Procedurlösningar erbjuderav

med hjälp det möjligt fatta och Validera be-är atten process vars

18The The DecemberDesign",Wrong Economist, 14, 1996, 17.s.
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fullständigslut, eller demokratiskmajoritetsstyret.ex. en process,
förmyndarskap eller domstolsbeslut Vid gransk-närmareosv. en

finner emellertid detning talainte antingengåratt attman om
substanslösningar eller procedurlösningar. förutsätter nämligenDe
varandra. Substantiella förverkligarlösningar själva, deinte sig
kräver procedurer för det innehållsmässigt bästa resultatet skallatt

fast, eftersomläggas och procedurer, demokratiska sådana inräk-
förnade, medel mål och mål själva, deras be-inte i signåär äratt

rättigande beroende procedurbaserade värderingar.än rentav mer
praktiken ifrågasätts alla substantiella lösningar, till och med iI

mycket hög grad. blirlösning allmänt accepterad, kanskeIngen
med undantag för formellt, optimalitet, ellerParetosrent t.ex.som
det bästa för frånvaronmöjliga det antalet. fullständigIstörsta av
enighet substantiella kriterier tenderar människor imångaom
demokratiska länder betrakta procedurlösningar tillräck-att som

förliga, detåtminstone vill kanDet intesägamesta. att om
fårkomma majoriteten direktinte såöverens, avgöra, om genom

godtagbart krävsvåra För majoritets-representanter. att attvara
beslutet bara fattas föreskrivet fallerinte också inomsätt utan

allmänt accepterade för rättigheter, friheter,några gränser
minimistandard för etc.rättvisa

praktiskt problem, fastställaskulle svårigheten det all-Som att
bästa lättare lösa politisk enhet innehållerimänna attvara en som

befolkning. fullständighomogen Vid homogenitetyttersten
skulle skillnaderna ifråga effekten för-kollektiva beslutom av

Absolutsvinna. homogenitet naturligtvis sällan,nås någonsin,om
liten enhet familjen. förhållanden,i Under allaså gårens en som en

politisk enhets Växande storlek hand handvanligen med ökan-i en
mångfaldde mål och värderingar bland människornaintressen, iav

19Diskussionsprocessen demokratiskt beslutsfattande, uppmärk-i som
alltmer demokratiteoretiker, kan avgörandesammats av ses som en

procedur, nödvändig för demokratiska beslut ska kunna rättfärdigasatt
innehållsmässigt. och Thompson,DennisSe Amy Gutmann Democracy
and Cambridge: Harvard ochDisagreement University Press, 1996,

Fishkin, and Deliberation YaleDemocracy UniversityJames New Haven:
Press, 1991.
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enheten. omfattademokratisk enhet utvidgas tillNär atten nya
landområden och folk, det därför troligt folket demos blirär att

heterogent. Mångfalden tenderar till öka antaleti sin tur attmer
klyftormöjliga politiska och baserade skillnaderintressen i

ekonomisk ställning, språk, religion, identitet elleretniskregion,
rasidentitet, kultur, nationell tillhörighet, historiska minnen,
organisationssympatier osv.

med mångfaldentakt antalet individer och intressenI att av
ökar, blir begreppet det allmänna bästa, eller allmänintresset, allt

problematiskt. kognitiva och emotionella hinder jagDe nämn-mer
de för uppfatta förståtidigare det medborgarna ochsvåraregör att
andra medborgares förhållanden, villkor, behov, önskemål, mål och
syften, dessa andra avlägsna från dem själva avgörandeinär är

Även uppfattning frågorna,aspekter. de bildar derassig i ärom en
förmån förtill de avlägsna andra ellermotivering att agera svag

obefintlig, sådant agerande skulle ske bekostnadettom egen
medföra föreller nackdelar. Altruism ovanlig utanför gränsernaär

individernas och hos människorprivata intressen många äregna
alltför bräckligt tillstånd för ska kunnaoegennyttan ett att man

räkna med den. Sammanfattningsvis enighet omöjlig iuppnåär att
för-människor med olika och motstridiga mål,större grupper av

hoppningar, och syften. kan oenighetintressen sigMan vänta om
vilken den bästa politiken och medborgarmoralenär ärsom en
alltför klen företeelse för enskildakunna in-väga änatt tyngre

gruppintressen.ellertressen
det gick rationellt det allmänna bästa detOm visa näratt

gäller utrikespolitiska frågor; eliterna, Platonsk andaiom sann
besatt förnödvändig rationalitet och tillräcklig moral att agera
enligt kunskap det allmänna bästa, och vanliga medbor-sin om om

hade uppfattningar eller hade uppfattningarinte någragare som

2° har vidareutvecklat denna fråga Dilemmas of PluralistJag i Democracy:
The Public Good of Which Public ed, IndividualKoslowskii Peter
Liberty amd Decision-making Tübingen: Mohr,Democratic .C.B. 1987:

och Relevant Ideal PluralistCivic Virtue in i"Is Democracy"201-14 a a
och Jacobsohn eds., and CitizensbipSusan Dunn Gary Diversity

Lanham, Md.: Littlefield,andRowman 1995.
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kunde bevisas strida deras bästa, skulle kunnasåmot eget man
för modell beslutsfattandetinnebär iargumentera atten som

frågorutrikespolitiska överlåts till politiska ledare och aktiva. Men
det gäller frågorinternationella kan det allmänna bästa logisktnär

ifrågasättas, lika hög gradi det gäller inrikespolitiskanärsom
frågor, och har anledning uppfatt-ingen eliternasatt atttro

Ändåbevislig objektivtningar i mening korrekta. innebärnågon är
tyngden elitens konsensus och svagheten medborgaresi övrigaav
synpunkter, medborgares, troligen majoritets,att storen grupp en

och perspektiv blir företräddaintressen otillräckligt vid besluten.
Uppfattningar skulle kunna blandstärkas vanliga medborgare,som

dessa uppfattningar fördes fram effektivt politiska dis-iom mer
kussioner och debatter, förblir outtalade. Vanliga medborgare får
knappast möjlighet diskutera alternativen, elitenäven göratt om
det. medborgarna hade fått bättre förståelse förOm sina intressen
och deras synpunkter utvecklats, uttryckts och mobiliserats iom
högre utsträckning, hade kanske besluten blivit andra.

förhållanden föreligger oftaretroligen utrikespolitiskaDessa i
frågor inrikespolitiska. Ibland föredrar eliterna fleraiän ett av
huvudalternativ; förvirrade,medborgare harmånga är vaga upp-
fattningar eller alls, och de har föredrainga kannågon ettsom

alternativ, politiska ledare och aktiva sig. Denmotsätterannat som
allmänna debatten blir därför ofullständigensidig och och slut-i
änden det de politiska ledarnas och aktivisternas intressenär som
väger tyngst.

tillfredsställande redogörelse för de empiriska bevisAtt ge en
styrker detta antagande skulle mycket omfattandeettsom vara

åtagande, synnerhet försöka jämföra erfarenheteri villeom man
olika demokratiskafrån länder. bästa kan flera,erbjudaDet jag är

smula spridda bevis.en

redan tycks fallajag beslut välSom NAFTAUSA:snämnt, om-
in i mönstret.
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,

förUnder perioden stödet Europa1973-1991, ett enatvar av--
bland opinionsledare bland icke-ledare tolvisevärt större än

länder."europeiska

grundval belägg för förändringar stödet tid, drarPå över enav av
författare följande slutsats:

för internationell kan påräknastyrning inteEGett system som
finnsstöd det politiska ledare och aktiva, politiskainte partierom

föroch uppmärksam allmänhet det.sig Detta, ien som engagerar
emellertid den europeiskasin inte integrationsprocessengörtur,

eftersom det stödoberoende bred krävsopinion. Tvärtom:av en
och legitimitet eliter och politiska aktörer arbeta förmåste att

detta."säkerställa

reviderade standardversionen: tillfälligDen

aktivering

standardversionen tenderar eliternas uppfattningar dominera,I att
synnerhet den politikde någorlundai Mennär är överens. attanta

de uppfattas skadlig för, eller hotär överens ett motom som en
välfärd. behövermängd medborgares mål ochintressen, Vistor

bara där politik från börjat utfor-Vietnamkriget,erinra USA:soss
mades uteslutande "the best and the brightest, eliternas elit,av

människoliv meningslöshettills dess slöseriet med och krigetsatt
blev tydligt det skapade kraftigt motstånd hos allmän-så att ett

klyfta bland politiska ochheten och växande ledare aktiva. Viden
sådana tillfällen politiska ledare och aktiva djupt splittrade, deär

medborgarna tydlig ställning tillvanliga aktiva, stora targrupper

Elite21 forBernhard Wessels, Integration: Driven" i"Support Massor
Oskar Niedermayer and Richard eds, Public andSinnott, Opinion
International Oxford: Oxford UniversityGovernance Press, 1995:137-

Tabellerna och162. 7.2 7.3, 143-4.s.
22Ibid., 162.S.
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får utomordentligtutrikespolitiken och den allmänna opinionen
beslut.inflytande avgörande utrikespolitiskaöverstort

aldrigmissvisande exempelvis, amerikanernaDet är säga attatt,
utrikespolitiska frågor. Gallupssig i I svarenengagerar

standardfråga Vilket du det problem landet stårstörstaanser vara
inför dag placerade amerikanerna utrikespolitiken högst ii ca en

fråntredjedel de opinionsundersökningar gjorts 1935150 somav
artonde under den femtioårsperio-till Minst gång år1985. varten

utrikespolitiken viktigast. Utrikespolitikensden, angav somman
kraftigt världs-betydelse ökade naturligtvis under krigen: andra

Sammanfattningsviskriget, Koreakriget, Vietnam. var svaren
omständigheterna föraktuella Medan stödetnaturliga under de

under andra världskriget brett, både bland eliternakrigsinsatsen var
uppfattning efter allmänhetensoch allmänheten, sackade elitens

mycketunder krigen och inomi Vietnam, åtminstone vissaKorea
inflytelserika kretsar.

23 AffairsJohn Aldrich, John Sullivan, och Bordiga, "ForeignH. L. Eugene
BeforePresidential Candidates Waltz Blindand Voting: Do AIssue

Political MarchAudienceKV/lmericøm Science Review 1989:Nr.83, 1
124-141.
24 flyttasUnder började den amerikanska allmänhetens intresse1939 att

efterfrån inrikespolitik till utrikespolitik och hamnade första plats
vid slutet andra världskrigetHitlers Polen.invasion Frågan ersattes avav

frågor, Kalla krigetinrikespolitiska vilka ii sin överersattestur av oroav
tidigt domineradeslutet 1940-talet. den tidpunkten till 60-talFrånav

förstutrikespolitiska frågor allmänhetens och placeradesintresse i 48 56av
undersökningar, ofta de tillfrågade...1963 bröts utrikes-°/o50överav av

tillspolitikens dominans den framväxande medborgarrättsrörelsen...av
Vietnamkriget, förstaplatsen Mellanden återtog 1965.nytt, genom

och andra internationella frågoroch dominerade Vietnamkriget1960 1970,
inträffade dåallmänhetens enda undantagetintresse. i augustiDet 1967,

raskravaller förde fram frågan samhällskontroll... Med någraom
har fullständigt dominerat allmänhetensundantag ekonomin intresse

ofta för deunder de åren 1974-1984, °/10 60änsenaste mer av
tillfrågade. Smith, The Polls:Tom. Americas Most ImportantW.

QuarterlyProblems, National and International PublicPart Opinion
19851264-274.49:
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har frågor samband med lands förhållandei tillI Europa ett
medfört delar politiskt.väljarkåren aktiveratsEG/ EU att stora av

känslor har väckts och djupa klyftor befolk-Heta inomuppstått
allmänhet, iblandningen i de uppfattningari opposition mot som

härskat bland politiska ledare och aktiva. politiska mobilise-Den
och de skarpa blevringen särskilt tydliga undermotsättningarna

folkomröstningen medlemskap folk-i iEG iNorge år 1972,om
ratificeringomröstningen Maastrichtavtalet Frankrikei årom av

och både och folkomröstningarnai underSverigeNorge1992 om
medlemskap fyradessa folkomröstningari med-EU år I1994. var
borgarna lika djupt vad skulle bäst föroeniga demom som vara
själva och landet, de kan olika inrikespolitiska frågor.i Isom vara
den franska folkomröstningen fördeladeMaastricht rösternaom

för försig och efter klass-jämnt nej, och51% 49%nästan
yrkestillhörighet. sade med liten tillNorrmännen majoritet nejen

och till den allmänna debatten stodEG årEU I1972 1994.
förespråkare för ekonomiska,de säkerhetsmässiga och kulturella
fördelarna med till motståndarei opposition betonadeEU som
sådana värden demokrati, frånvaro brysselskt byråkratisktsom av
krångel, välfärdsstatensmiljöskydd, värderingar och politik, mot-
kultur och jämställdhet. Analyser hur fördelade sigrösternaav

skillnader befolkningenvisar inom i Nej"-rösternaNorge.stora

Österrike25Valdeltagandet i vilket högreEU-omröstningen i 82%,var var
det allmänna valeti Finland deltog väljarna, ungefär likaI °/o1994. 74än av

vid valet deltog färre demånga Sverige vidI 83,3%, 3,5%1991. änsom ca
föregående allmänna valen. Valdeltagandet högreI Norge 89%,närmast var

vid alla tidigare allmänna val. Detlef Jahn and Ann-Sofie Storsved,än
Through Referendum The Nearly Successful"Legitimacy Domino-

of the Referendums Finland, Sweden andStrategy in Austria,EU.
Politics OctoberNorway West European 1995:18, 4 18-37.nr.

u uppgick till bland lantarbetare,"Nej"-rösterna bland bönder70% 62%
och bland okvalificerade arbetare städerna. Bland lägre% i60 tjänstemän
och yrkesutbildade småföretagare fördelade sig irösternasamt stort sett

storföretag, företagsledningar,jämnt. akademiker, forskare,Personer i
lärare och anställda hälso- och socialvård röstadeinom med överviktstor
för. Michel Brulé, After Maastricht, The PublicFrance Perspective nr

November-December 1992:1 28-30.
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delarnaframför allt till de ochkoncentrerades västra avnorra
kyrkobesökare, kvinnortill fiske- och jordbrukssamhällen,landet,

offentlig sektor, särskiltanställda basindustrier eller inomoch i i
frånkom främstoch offentlig hälsovård.socialtjänst "a"-rösterna

och från röstande medsärskilt området kring Oslo,städerna,
iden-inkomster. röstandeakademisk utbildning eller höga De som

anhängare till Kristelig Folkeparti, Senterpartiettifierade sig som
övervägande del motståndare tillSocialistisk tilleller Venstre var

och väljareEU-medlemskap, medan både Arbeiderpartiets Höjres
anhängare. ha delatFolkomröstningen tycksstarka i Sverigevar

bör förefter linjer.de röstande övrigti Det note-stort sett samma
förundersökningar visade majoritetensvenska EU-attattras,

tillmedlemskap hade krympt minoritet,år ävenett en omsenare
fattat.då redanbeslutet var

för allmännareviderade standardversionen den opinionensDen
ungefäruttryckasinflytande utrikespolitiken skulle alltså kunna

Även vanligenföljer: demokratiska ländermedborgarna iomsom
inrikespolitiskaintresserade utrikespolitikmindre änär avav

bli aktiva och spelaunder omständigheterfrågor, kan de vissa en
utrikes-avgörande, roll för beslut iviktigaeller till och medviktig,

medborgarnafrågor. politisk fråga kan aktiverapolitiska En antas
till, allvarlig skadaorsakar, eller hotar upphovden såatt geom

målmedeller till och majoritetens intressen,minoritets,storen
politiska aktivistervälfärd, medborgarna börjaroch protestera,att

politiska ledare självafram för deras talan ochträder ärsom om
mycketbörjar då bli ganska liksplittrande inbördes. Frågan en

fråga. de hotande politiska kostna-omstridd inrikespolitisk Om
medankonkreta och omedelbara,derna tämligen uppenbara,är

and Listhaug, "The27 Anders Todal OlaCf. Pettersen,Per Arnt Jenssen,
and Change", ScandinavianReferendum Continuityin Norway:EU1994

Regional"ThePolitical Studies Tore Hansen,Nr. 1996:19, 3 257-281.
andBjörklund, Changeof TorNorwegian EU-Resistance"Basis 1996.

and ReferendumThe theMajorityContinuity: No 1972 1994
Även de olikaMembership theConcerning Norwegian EU" ms. om

varandra, multiplatenderar Överlappa visar regressions-faktorerna att
signifikanta oberoende effekter.de med hadeanalyser tagitsatt som
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abstrakta,vinsterna teoretiska och avlägsna, kan ledareär som
stödjer politiken till förlora.sist

Även denna revideradei standardversion sådana frågorär
emellertid sällsynta. det förlustenVietnamI soldaters livvar av

väckte allmänheten till insikt kostnaderna, medan desom om ut-
lovade vinsterna, dominobrickorna Syd- ochi Sydost-t.ex. attsom

hindrades från falla,asien avlägsna, och högstovissaatt teore-var
förtiska de flesta amerikaner. det frågangäller medlem-När om

skap ställs löfteni EU långsiktiga och ganskasättsamma om
abstrakta förvinster vissa specifika och påtag-européer mot mer

förlusterliga för andra.
Utrikespolitiska beslut dessa allt ovanliga. Inteär trotssom ens

NAFTA aktiverade väljare motståndarnasmånga ansträng-trots
skapa förningar rädsla effekter.avtalets Resultatet blev deatt att

flesta amerikaner brydde fögasig det. Faktum beslutetär attom
fattades politiska ledare och aktiva påverkannågon störreutanav
från vanliga medborgare.

Internationella organisationer och

processer

folklig kontrollOm utomordentligt till stånd demo-svår iär att
kratiska länder naturligtvis problemenmåste svårareännu attvara
lösa internationellai institutioner. hadeOm medNorge igått EU,

det då tänkbart deras medborgare skulle kunna liknan-är utövaatt
de inflytande och kontroll besluten Bryssel ochi Strasbourgöver

de har besluten deras riksdag och regeringöversom som egen
fattar Svenska medborgare kan ha inflytandestörre övernu
policybeslut vadi har,EU kan någon påståän norrmännen attmen
de kan påverka EU-parlamentet lika högi grad riks-sinsom egen
dag danskarna detKan Att sig och relativt homo-smårör om

länder förstärker bara Storlek och heterogenitetgena argumentet.
spelar roll. fråga kan också förMen ställas landstörresamma ett

Storbritannien.som
folklig kontrollFör uppnå nivå i meningnågonatt en som

sig den redan demokratiskai länder, skulleuppnåttsnärmar som
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lösa problembliinternationella organisationer mångaatttvungna
Politiskademokratiska länderungefär lika bra regeringar i gör.som

med-politiskaledare skulle skapa institutionertvingas som ger
kontrollinflytande ochtillfällen till politisk medverkan, iborgarna

effektivitetmed gradungefär utsträckning och samma avsamma
demokratiska länder. dravad de redan har i För nyttaatt avsom

ungefärbry likaskulle medborgarna behövadessa möjligheter, sig
beslut internationellaoch lika mycket politiskamycket, iveta om

län-regeringsbeslutde dag i sinaiorganisationer vet egnasom om
informerade,skulle kunna hållader. medborgarna sig måsteFör att

den allmänna debattenoch mediaeliterpolitiska eliter sig åtägna
skulle kunna väcka all-diskussionen alternativoch sättav som

säkerställa allmänmänhetens ochintresse För att enengagemang.
internationellnödvändigt skapadebatt, skulle det mot-att envara

mellannationella politiska konkurrensen partiersvarighet till den
poster. eller deraskandidater olika Valdaoch till representanter

skulle skullemotsvarigheter vilka de vara,oavsett tvungnavara
ungefär lika kontroll viktiga internatio-kunna överutöva storatt

demokratiskariksdagar ochnella byråkratier regeringar isom
byråkratier.länder dagi sinautövar över egna
för internationellthypotetiskthurFrågan representanter ettom

folken olika länderfolk skulle fördelas blanddemos i utgör ett
skillnadernaproblem. Med hänsyn till de iytterligare stora

folkmängd olika länder, finns detmellan inget representations-
tyngdlikaskulle kunna medborgaresvarje röst storsystem som ge

nedröstadeländerna från alltid blioch samtidigt hindra de små att
godtagbara mindre demokratierlösningar ide Alla ärstora.av som

detpolitisk jämlikhet mellan medlemmarna iskulle alltså motverka
federala kanoch andrademos. Liksom ii USAstörre system

det vad skettacceptabla lösningar pusslas ihop; i EU. Menär som
blikan den lättvilken kompromiss sigoavsett enman enar om,

28Även optimistiskVargas-Machucas slutsats någotRamon änär merom
andproblemenbehandlar han i To Be Larger Moremin, några Howav

Challenge of Political Parties,Accountable. The Paradoxical European en
samhällsforskningför vidvid Juanuppsats presenterats centrumsom

Madrid, decemberMarch Institute, 1994.15-17
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källa till finnsinre synnerhet detmotsättningar, i inte någonom
stark identitet.gemensam

troligare eftersom,Det motsättningar uppstårär ännu att som
redan alla beslut,jag nationella demokra-precis inästansagt, som

nödvändigtvis kommer betraktas förtier, skadliga vissaatt som
falletblir internationellaintressen. iDetsamma organi-personers

Särskildasationer. eller länder kan bära denregionergrupper,
bördan beslut. politisk kulturvissa stöder deEntyngsta av som

specifika kan till hjälp, ellerinstitutionerna kanske till ochvara
med krav, ska kunna överlevas. detmotsättningarna Menett om

tid utveckla politisk kultur, flerakanske generationer.tar att en
beslutpolitiska ska brett stöd och kunnaOm gällandegöras

förlorarna, blir det troligen dessutom nödvändigtgentemot att
formockså utveckla identitet, motsvarandenågon av gemensam

den finns dagens demokratiska länder.i hittills tillgängligaAvsom
uppgifter döma, har daginte ieuropéernaatt ens gemensamen
identitet. kan då rimligen sådan skaHur vänta Växaattoss en
fram någon annanstans

Sammanfattningsvis: det för vanliga med-svårtärom nog
borgare inflytande utrikespolitiska be-någotutöva större överatt
slut de länderna, bör sluta tilli inte hindren kommerattegna oss

mycket internationellai organisationer Kommerstörreatt vara
medborgarna länderinte anslutna till internationelli ärsom en

delegeraorganisation reell kontroll till politiskainternationellaatt
eliter, medborgare demokratiska länder dele-isättsamma som

viktiga policybeslut till nationella politiska eliter Ochgerar
kommer omfattningen delegeringeninte till internationellaav

med marginal hamnaorganisationer andra sidanatt stor om
godtagbar demokratitröskelvarje

29 ekonomisk, politisk och administrativ konstruktion fram-Europa som
kallar uppenbarligen kritiska attityder, reell samhörighetskänslaintemen en

det slag upplevs framtiden skapai nationsstater. kanOm iEU ettav som
för samhörighet, det utifrån vad dag före-svårt iärnytt system att vet

ställa hur det skullesig närvarande den europeiska identite-ut."..."För ärse
förtruppsfenomen." Sophie Duchesne and André-Paul Frognier,ten ett

There Identityä Niedermayer andiEuropean Sinnott: 193-2262223.a
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Slutsatser

och troligeninternationella organisationer inteAtt ärsäga att
kommer bli demokratiska detsammaaldrig inteär sägaattatt som

förefaller uppenbart de nödvän-de önskvärda.inte Det ärär attatt
för behov och mål demokratian-diga de mänskligamånga somav

hävdar kan tillgodoses demokratiskahängarna bäst regeringar.av
inledningsvis,Internationella kan,organisationer jag nämntsom

frånibland bistå odemokratiskt land deni svåra Övergången ettett
odemokratiskt demokratiskttill Dessutomett styre.ytterst mer

utvidga mänskligakan internationella hjälpa tillorganisationer att
aspekterna demo-rättigheter och rättssäkerhet, de andra viktiga

Även förlustkrati betonat tidigare. till priset vissjag av avsom
kontroll, viktiga potentiellademokratisk dessa vinster.utgör

klädessa möjliga fördelar anledningTrots jag ingen attser
fördemokratisk dräkt barainternationella organisationer i atten

dem ökad legitimitet.ge
rättfärdigas demokratiska,deras styrelser kaninteMen om som

rättfärdiga värld finns det alterna-hur kan då dem dagensIman
hierarkiertill demokrati källa till legitimitet.tiv Autonoma ärsom

finns. hierarkiermotivera, motivsvåra Företagensävenatt om
för driften till delenlegitimeras ändamålsenliga störstasom av

marknadsekonomier, dag hela världenägdaprivat i i nästansom
alternativ.föredra framför alla andra tänkbaraattanses vara

ideella sektorn demokratiskaAndra hierarkier den eller ii privata
länder forskningsinstitut, sjukhus,inklusive vissauniversitet,

m.fl. rättfärdigar odemokratiskareligiösa deorganisationer
aspekterna styrformer nödvändiga grundvali sina attsom av

3° alterna-håller det demokrati finns möjligamed i inte någraJag att enom
helt marknadsorienterad ekonomi.till till delen intetiv menstörstaen

företagshierarkier nödvändigaockså existerande siginteJag ärtror att vare
förmån tycks otillfreds-eller legitima, och till deras migargumenten

Preface Berkeley:ställande. bl.a. bokmin DemocracySe A Economicto
tvivel baraof California, närvarande detUniversity 1985. För är utan en

medhyser den uppfattningen, eller idéer linjeganska liten iminoritet som
framtiden, skulle naturligtvisden. Skulle den komma bredare stöd iatt

företag svårigheter.de flesta existerande hamnaledningarna ii storanu
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ledarna besitter mycket erfarenhetkunskap och destörre än som
leds, och bästa arbetar för dessas välfärd.sätt

länge idén demokrati och utövandet folkstyreSå som om av
till och med längre, har funnitsexisterat, det ocksåännu ett

alternativt hävdar styrelse bestående elitsynsätt attsom en av en
väktare, besitter överlägsen kunskap och moral, klartärav som

Ävenbättre demokrati. försvarar demokrati förkas-än om som
det det tillämpas ochsynsättet närtar stats styre, styr-en

ningen eller land, skulle detnation då möjligtinteett attav en vara
tillämpa för väktarskap styrning internationellaargumenten av

och det,organisationer inte,Om jag inte går attom som menar,
demokrati sådana finnsi organisationer, vilka alternativ dåuppnå

kvar Eller kanske ska vilket alternativjag skulle detsäga, vara
rätta

Även tydligt frågan,jag inte den skullenågot jagom ser svar
Vilja antyda delar ettav svar:

bör akta förVi avträda demokratisk legitimitet tillattoss
odemokratiska Under 1900-talet har redan mångasystem. sett
försök klä odemokratiska demokratins mantel. hari Viatt system

autentisk demokrati, demokrati, proletariatetssannsett
"folkets"demokrati, demokrati, aktieägarnas demokrati och

fler. Samtliga realiteten odemokratiska formeri förmånga var
byråkratiskt, hierarkiskt eller auktoritärt internationellaOmstyre.

demokratiska,organisationer inte då talainteär är tvungna att
klartext demom

ledningarna internationellaiMen organisationer inte ärom
demokratier, vad de då föreslår behandlar demJagär att som
byråkratiska förhandlingssystem. härskarna flestaPrecis deisom
auktoritära ledningar ochi kannågon intemån något sätt
underlåta lyhörda för undersåtars ochsina meningaratt vara
önskemål bolagsdirektörer kaninte längdeni ignorera sinaens
anställdas önskemål kan ledare byråkratiska förhandlingssystemi

hur länge helst bortse fråninte de ställsgränsersom som upp av
och önskemål hosopinioner de styrda. andra sidan, sådanOm, å en

starkt uttunnad form lyhördhet tillräcklig för göraatt ettav vore
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kan, politiskt "demokratiskt", hurjag inte någotsystern se som
helst politiskt kan kallas odemokratiskt.system

det önskvärda byråkratiska förhandlings-iNär prövarman
internationella kostnadernai organisationer måstesystem som

Ävendrabbar demokratin klart och med beräkningen.itasanges
kommer till slutsatsen eller de förväntadevinsterna,attom

finns det anledningingenvinsterna, ignoreraväger tyngre, att
kostnaderna helt. demokratiunderskotf beskrivitsDet som av
kritiker användningen det byråkratiska förhandlingssystemetav av
för bör betraktas kostnad be-styrningen troligEU, attav som en
tala för all internationell styrning.

Demokratins anhängare bör motstå sägerargumentet attsom
kraftig för-minskning nationella och sub-nationella enhetersen av

oundviklig därförsjälva globaliseringsigmåga är äratt styra att
oundviklig. krafterna till Ökadvisserligen lederDet är sant att som
internationalisering det mänskliga livets ekonomiska, politiska,av
militära, sociala och kulturella områden oerhörtut attser vara

emellertidmäktiga. kan hur säkert kan vilkeninte iJag vetase
utsträckning globaliseringen oundviklig eller oviss. Deär senaste

överfullaårhundradena kyrkogårdar oundvik-ärtre resternaav av
utvecklingar. för inför triumferandeliga" stället deI att ge upp

anspråken oundviklighet, bör bedöma dessvarje situationpå
meriter.egna

viktiga mänskliga behov kräver internatio-Om attanser en
nell kostnaderna för demokratin,organisation, bör intetrots
bara och degranska kritisera odemokratiska aspekterna hos orga-

också försöka utforma förslag åtgärder förnisationen, tillutan
förverkligas.ökad demokratisering och deinsistera att

fortsätterSlutligen, och internationell organisation6. attom en
odemokratiskt byråkratiskt något åtgörsett system utan attvara

31 förslagSådana har också forskare optimis-ärpresenterats av som mer
beträffandetiska möjligheterna demokratisera internationella organisa-att

vad David Held, and Global Orderthetioner jag Se Democracyän är. t.ex.
Stanford: Stanford kap.University Press, 1995, 12.

77



KAN DEMOKRATISKAINTERNATIONELLA ORGANISATIONER VARA

det, då skyldiga utveckla kriterier för bedöma deninteär att att
finns användbara kriterier med hjälp kanDet några avgöravars

uppfyllerhur väl demokratiska kanregering ävenen normer, om
fördetaljerna. vilka kriterier ska användaMen attvara oense om

granska internationell funnit nödvän-organisationen som vara
dig, de demokratiska kostnaderna dess ledning formitrots som

byråkratiskt förhandlingssystem medför vilka grunderPåettav
rättfärdiga föreslåska alternativa kan komma attnormer som
frågor kan och till och med obehagliga,Dessa svåra jagvara men

ska undvika dem beskriva odemokratiskaintetror att attgenom
demokratiska.system som

Författarpresentation

Robert Dahl professor statsvetenskap vid YaleA. emeritus iär
världens inflytelserika ochUniversity i USA. Han är mesten av

produktiva demokratiforskare. hans böcker har justEn mångaav
utkommit svenska, Demo/eratin och dess antagonister
Stockholm: Ordfront skall medverkahan vid1999. Hösten 1999
Demokratiutredningens demokratiteori.seminarium om
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Politik och styrning i
den världenmoderna

Bengt Jacobsson

från början seklet politiken kallI uppsatsen ettav om som
menade Weber politik både förutsätter ochMax passioneratt
perspektiv enbart ha kunskaper förmågaochAtt begripaatten
vad möjligt och omöjligt skapar kanhända innovativärsom en
byråkrat, knappast duglig politiker. andranågon Den åmen som
sidan bygger verksamhetsin brinnande saknarengagemang men
förmågan vadinse möjligt åstadkomma, blir helleräratt attsom
knappast särskilt framgångsrik politiker. lyckas skallFör attsom
politiker både ungefär vad deåtminstone vill, och ha insikterveta

vad möjligt åstadkomma.är attom som
ha blivit politiker,Det svårare åtminstone isägs att staten.vara
brukar internationaliseringenArgumenten och globalise-attvara

framföralltringen det gäller de finansiella marknadernanär gör- -
nationalstaterna beroende omvärlden tidigareännu änmer av
Strange den europeiska hargemenskapen1998. Framväxten av
också inordnat reglerSverige i och organisationerett system av

hög grad påverkar villkoren föri vad möjligtär görasom attsom
nationellt Jacobsson 1997.

l vill tacka för fåttsynpunkter harJag jag Sundström ochGöransom av
Anders Ivarsson-Westerberg. samarbeteMångårigt med Nils Brunsson,
Barbara Czarniawska, Rombach ochBjörn Sahlin-AnderssonKerstin
förklarar de förtjänster eventuellt finnaskan i Uppsatsenuppsatsen.som

skriven för forskningsprograminom Transnationellär ettramen om
reglering och omvandling finansierat Humanistiskärstatens som av
Samhällsvetenskapliga forskningsrådet HSFR.
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förts ganska omfattande diskussionSedan tid har det en omen
betyder förinternationaliseringen och globaliseringenvad stater.

skulle borttidigare vanliga spådomen vittra iDen att staterna
haroch överstatligakorstrycket mellan organisationerregioner

underskattade styrka.definitivt skam.kommit Den staternas
Ändå verksamheterhänder med in inågonting vävsstater vars

med överstatliga och medsamarbeten med andra internatio-stater,
roll förändras globalisering ochnella organisationer. Staters av

jfr iautonomi ineuropeisering Sassen 1999; vävsstaters en
annorlunda tidigaredelvisomgivning Evans 1995.är änsom

hävdat invävdheten leder tillhar sammanhangiJag att attannat
varandra.allt mindre grad blir kopplade tillolika delar istatenav

fragment tenderar bliblir alltmer fragmenterade. VarjeStaterna att
internationellaomvärld organisationer,unikt invävt i sin egen av

företagandra och intresseorganisationer. Mer änstater, en sam-
lederfår skärvor Samtidigtmanhållen interna-stat, stat.av en

kraftfulla försökoch till tämligentionalisering europeisering att
dvs. till strävandenhålla och samhället,samman attstaten

fragmenteringen Jacobssonminska 1999.
förändras denoch politikens villkor iorganiseringHur staters

Globalisering ochvärlden europei-inget naturgivet.ärär somnya
förevändning föroftavisserligen intressensering atttas som en

har exempelvisför sådant alltid velat göra, attpropagera som man
förbättra för handikappade ellersänka skatter, skärpa miljöregler,

globaliseringen kräverkännerVi igennågot argumenten:annat.
själva tillmedlemmar i vi...", viEU måsteatt..., "som gör oss

nödvändighetenOfta överdrivsåtlöje världeni inte..." osv.om
finns för handlings-saker. detvissa Detgöra mesta ettattav

införa exempelvis EU-direk-skall och tillämpa,närutrymme man
tiv.

Å förandra det blunda komplexitetensidan in-integår att att
samhället har Ökat följd detområdenmånga attsom en avom av

och det globala har kommitnationella, det europeiska vävasatt
skall den härPolitiken inför utmaningar. istår Jagstorasamman.

och påverkardiskutera hur globalisering europeiseringuppsatsen
finns förför och de svårigheter politikervillkoren politik, som

80



BENGT JACOBSSON

har ambitioner svårigheterDet visserligenäratt styra.som som
inte angelägna allvar.någonsinär är ännya, men som att tamer

kanVisst det allt styrbart,inte marknaderså är äratt attvara
Viktiga, byråkratin sällan kan förbigås och det ofta kanatt att vara
media bestämmer dagordningen. Kanske håller klyftan mellansom
vad politiker får för och vad de kan påverka bli störreansvara att

tidigare. finns också tendens regleringenDet samhälletän atten av
allt högre gradi överlåts till hävdar ändå politikenJagexperter. att
dvs. vad politiker och hur de försöker ochorganiserasäger gör,-

reglera bara börinte också den kan spela roll. Ochattmen en-
min utgångspunkt delåtminstone politikens legitimitetär att en av
handlar den skall betyda något.attom

Regleringen de finansmarknadernaglobala det kanskeutgörav
tydligaste åtminstone storskaliga exemplet hur politiken ut-

världens ledandesju industrinationer träffades febru-När imanas.
föreslogsari världsomspännande finansiellt stabilitets-1999 ett

forum för följa den ekonomiska utvecklingen global basisatt
Enligt den tyskeDN riksbankschefen,990221. Tietmeyer,Hans

skapandet sådan bättre lösning denexpertgrupp änvar av en en
världsomspännande myndighet politiker hade före-någrasom
slagit. Globaliseringen skapar uppenbarligen efterfrågan en ny
form reglering. Aven åtminstone ochstaterstaterav storaom
politiker betydelsefulla deni tydligt formerär processen, ser nya

expertbaserad reglering fram.växaav
Möjligen kan problematiseringen svårigheterna för politiker-

tyckas smula otidsenlig. Debatten har tid gälltatt styra en en-
offentligaden sektorns storlek, och de dominerande idéerna har

mestadels handlat begränsa politikens räckvidd. behand-Jagattom
docklar här explicit fråganinte vad politikens domäner börom

och "bör" hängerFrågorna självklart ihop."är iakt-Envara. om
tagelse dock sådana teoretiskt förmår begripa vadär att attsom

möjligt harinte det särskiltnormativaär göra ägnatattsom stort
samtidigt fokuserarintresse, sådana vad politiken börsom som

sällan har särskilt förvarit väl rustade förstå organise-göra att
praktik.ringens

önskvärt kan undvika alltförDet såväl voluntaris-är om man
tiska alltför deterministiska tolkningar. Allt definitivt inteärsom
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finnsför politiker.varken för ellermöjligt Detgöra, stateratt
Å andraför politiker villbetydande restriktioner den styra.som

efter vadnödvändigt heltsidan det sällan sigär att om-anpassa
ofta mycket olikaSådana krav kan tolkaskräver".givningen

detkomplexadessutom organisationersåpassStatersätt. är att
finnskreativt de krav ifinns goda möjligheter översättaatt som

önskar. alltid,det självomvärlden de Inteså att passar som man
rimligt ofta.men

aspekterviktigaskall inledningsvis iJag uppsatsen ta treupp
för första hur politik skapasdetdet gäller politisk styrning:när

för relationen mellanmed andra, det andrareaktivt utbyteti om
verksamhetersför tredje, huroch politik och, detreglering om

för denmöjligheter och begränsningarbåde skaparorganisering
samhälleleverpolitiker vill iArgumentet är att ettstyra.som

poli-också sker vid sidandär regleringenreglerat,är avmensom
förutsättningardiskutera politikens iAvslutningsvis skalltiken. jag

globalt marknads-europeiskt ochvärld karakteriserassom aven
expertkunskaper.och ökad tilltro tillskapande, enav

flerdimensionelltförsökskissartatUppsatsen är att ettett
diskussion kringförstå Avsiktenstyrning. är öppnasätt attmer en

formulera färdiga slutsatser.politik och styrning, någraän att
gradhög invävt iGenomgående betonas politik inågot ärsom som

sker det vardagligaPolitisk iandra samhälleliga styrningprocesser.
förskapas andra ochandra, reglerutbytet med att genomgenom
andra politikerverksamhetsområden Ocksåorganiseras. änatt -

företag, internationellaförvaltningar, organisationer, intresse-t.ex.
politikermed andra. Också andrautbyteti ängrupper agerar-

verksamhetsområden.ochreglerar organiserar

styrningPolitik och

förstå politik ochfråndelviskommer utgåJag sättett annat attatt
och media.läroböckerdet vanligtvis istyrning möterän ensom

utgångspunkter relativtnödvändigtdet minaDet göragör att
form modellbygge,här kantydliga. avsnittetDet ses som en av

för politiskförsök villkoren inombegripa styrningett attsom
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verksamhetsområden allt högrei grad har kommit på-som att
verkas globala och europeiska krafter. Inspirationen har huvud-av
sakligen hämtats från Organisationsteori

såledesJag utgångspunktmin medveteti förenkladtar en - -
bild politisk styrning. sådan bygger politiker fattarEn be-av att
slut förändringar. dessa beslutGenom politiker Be-om tar ansvar.
sluten tänks vägledas idéer och föreställningar vad ärav om som
önskvärt. Politiker vad de vill. politiker fattar beslutInnanvet
förutsätts de reda konsekvenserna olika handlingslinjer;ta av

förallt kunna välja den i bästa.mening skall,någon enligtDetatt
detta politik, finnas beslutsunderlag möjlig-sätt att ettse som ger
heter välja mellan alternativ förnuftigt politiskaDensätt.att ett
ledningen delegerar del beslut till andra. fall förutsätts dessasåIen

beslutsfattandei sitt styrda, mål, regler ellert.ex.vara genom
finansiella finns ocksåDet kontroll efterhand,iramar. en t.ex.

revision, de styrda har skött sig.genom attav
här bildenDen politik och styrning poängfylld. Besluts-ärav

fattande, delegering, försök målstyra, försök efterhandiatt att
kontrollera alla aktiviteter betydelsefulla. det finnsMenår ärsom
också del problem för den vill begripa villkorstyrningensen som
med dessa utgångspunkter. politikenEtt överordnadär att ses som
samhället. Världen tänks kretsa kring politiska beslut som mer
eller mindre lyckosamt implementeras. politiskaAtt organisa-
tioner invävda i sammanhang där det också finns andraår organisa-
tioner initiativ, fattar beslut och vill för åstad-tarsom styra att
komma förändringar glöms lätt bort.

Även politiska organisationer utrustade med formellärom en
auktoritet finns det också andra vill föränd-att styra, styrasom
ringar, och andra kan vilja politikerna. Någotänannatsom som

ledakan till konflikter. del dessa kan hanteras hierarkiskt,En av
dvs. den politiska ledningen förvaltningen vadsägerattgenom

2 finns den löpandeDet i oförtjänt referenser, bl.a. till Ahrnetexten
1998, Brunsson och March1989, Cyert Czarniawska och1963,

MarchSevön 1996, March och1981, Simon och1958, Meyer Rowan
Perrow Powell och1977, 1986, DiMaggio Sahlin-Andersson1991

ochScott Weick1989, 1992 1976.
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oftahantera dettaden skall Andra Detintegår sätt. ärgöra. att
blir be-förvaltningen, problemendensvårt att styra menegnanog

område ocksåifall finns andradettydligt inomstörre eget somens
områdehänderhar ambitioner inomDet ärettatt styra. som

villföljd agerandemestadels något.många somen av av
proaktivtofta reaktivtPolitiskt agerande kan änsnarareses som

ochhändelser initiativ i sinJacobsson Politiker1989. reagerar
betydelsefull.mindrebetyder den Där-omvärld. inteDet äratt

politikens dyna-bildden reaktiva modellenemot en annan avger
dvs.den proaktiva.mik Att ärän attatt ta svarareagera ansvar,

från medborgareexempelviskrav kan komma mensoman
kanoch lyhördhetfrån andra. Och dennaockså responsivitet ses

nedan litepolitikers agerande. skallrimligt inslag i Jagett ensom
vilka hinderreaktiva inslag, ochutförligare diskutera politikens

det den villoch möjligheter styra.som ger som
presenteradekritik den inledningsvisgrundläggandeEn avmer

finns konflikter mellandetden byggermodellen än attsom
Politikerhandlandet.handlar vadolika intressen styrom som

förutsäga.osäker ochandra världlever alla svåri är atten somsom
logik därhandlande byggalätt låta sittinteDet såär att en man

olika handlings-till konsekvensernabara kännainte måste av
konsekvenser skall värderas iockså hur dessaalternativ, utan

följahandlandeOfta enklare byggaframtiden. det sittär attatt
kom-följa kan reduceraoch Olsen reglerregler March Att1989.

dettvingad ellerdet mångaplexitet. Man göragör är att somman
böruppfattar göra.att man

framtidsinriktad logik dvs.följersådanaOckså mersom en
rationalitet använderföljer instrumentell sigregler sättavomsom

försöka hitta den bästakomplexitet. Vanligt intehantera är attatt
for-tillräckligt bra. Ledningenmedlösningen nöja sigutan att en

och det harden villlämplig ambitionmulerar uppnå, närsomen
efterkan dettaden nöjd. Alla ledningarskett så sätt strävaär

efter brukarde bästa.tillräckligt bra lösningar, Man sägaänsnarare
efter aktiverasrationella. Sökandetde begränsat någotär nyttatt

vill.detframförallt tyckerinte uppnårnär att som manmanman
ifallbefintligade lösningarna,söker inledningsvisMan nära men -
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lyckas allt längre bort från kända March ochdet det redaninte -
och MarchSimon Cyert 1963.1958,

länge resultatet politiken rimligt bra kan såledesSå ärav man
förvänta politiken förändras särskilt resul-mycket.sig inte Näratt

blir och de lösningarna leder till förbättringar,intesämretaten nya
fall för-blir läget sådana kan det hända politikenIett annat. att

vadskjuts mycket drastiskt Innebörden dettaisätt. ärett att
politiska ledningen vill alls behöver särskilt stabiltden inte vara
tiden. kan förändras konsekvens resultatet.Detöver som en av

förändras därfördet kan också andra skäl, vissaMen t.ex. attav
kommit framstå självklararegler i samhället har alltatt som mer

följa för den politiska ledningen.att
ansvarsfull politiker under 1990-talet detSom i Europa var

följaexempelvis självklart de regler den europeiskaatt som gemen-
hade för önskadeskapen skapat länder med deniEU som vara

s.k. konvergenskriterier för delunionen. Dessamonetära envar
tvingande regler skulle följas och för andra reglersom som man
frivilligt följde. följaLikaså kan det viktigt de FN-reglerattvara

finns miljöarbete för handeloch de regler kom-som om som man
finns således den omvärldWTO.inom Det iöverensmer om som

politiker befinner hel mängd regler kan detsig i styraen som egna
arbetet. i

här kan skissera komplicerad bild politiskSå man en mer av
den inledningsvis presenterades. Politiker be-styrning än ärsom

rationella. Konflikter vanliga. Politiker medinteragerargränsat är
andra vill och också har de använderannat,som som resurser som
för finns regler både vad lämpligtDet äratt styra. styr attsom som
vilja, och det lämpligt Regleringen möjliggör visstär attvem vara.
agerande, samtidigt Politiker tänkssvårare.gör styraannatmen
med hjälp regler, de det för regleratinomgör ettav men ramen
och organiserat system.

Verksamheter har efterhand kommit bli organiseradeatt ett
frågor har lättare eller hamna dag-svåraresätt gör att attsom

ordningen. påverkar både skapandet ochOrganiseringen mot-
tagandet regler. Delvis kan följdorganiseringen attav vara en av

för förändringar, ochpolitiker har velat åstadkommastyra att
därför skapat myndigheter, beslutsordningart.ex. etc..nya nya
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Delvis kan den följd företag,andra, intresseorgani-att t.ex.vara av
internationella och försöktsationer, organisationer andra, har att

för tillvarata ambitioner.organisera sinaatt
har bilden politiker färdigaaktörer medJag tonat ner av som

har stället betonat invävdhetenintressen. i vidareJag i ett samman-
hang. regleringen och hög gradDet organiseringen skapariär som
både aktörer och jfrintressen Powell och OcksåDiMaggio 1991.
vad möjligt vilja och spela strategiskt utbytetiär att att utsom
mellan företagexempelvis och politiska påverkasorganisationer, i
hög grad hur verksamheter reglerade och organiserade. Jagärav

följerskall de lite djuparei avsnitt kring huvud-som resonera
elementen den skisserade modellen: huri politik skapas reaktivt i
utbytet med andra; vilken roll politiker kan ha regleringenisom av
verksamheter, och hur verksamheters både skaparorganisering
möjligheter och begränsningar för den politiska styrningen.

Politikens reaktiva mönster

Empiriska studier har politiker ledervisat organisationeratt som
länkade till andra och där för-organisationer, initiativen tillär

oftaändringar kommer från andra ochBrunsson Jönsson 1979.
Politiker oftaresig krav kommer uti-ägnar att reagera som
från, dvs. från företag, internationellaintresseorganisationer,

utifrånorganisationer Jacobssoninitiativänetc., att agera egna
behöver problem, eftersom politikenDet inte1989. ettses som

tänks både lyhörd och med-responsiv. responsivAtt motvara vara
borgarna eller det kani partiet,gräsröttermot ettegna somses
naturligt inslag politikerrollen.i

Risken finns förstås politiska lyhördaorganisationer åratt mer
befinnerPolitiker ibland beroendeför-vissa. starkasig igentemot

hållanden, företag. självklartDet iär närmastt.ex. gentemot stora
ganska litet land med begränsat företagantal dessaett ett stora att

företag har form möjligheter-i skapaattresurser av pengar,
Ävenarbeten politikerna beroende beroendetäretc. som av. om-

också det företagdvs. ofta harär motsatta, att nytta statsav en
det knappast förvånande företag ställer krav ochär att attresurser,
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efter infria dessapolitiker de kan krav. Dennaså strävar attgott
lyhördhet ofta bakom kulisserna Selznicksker 1949.

politikens mekanismer ofta sådanatycksDet så är attattvara
uppmärksammade mediadet händelser omvärldeni iär som- -

vad och handlar hantera dePolitikensägs görs. attstyr omsom
det dyker problem försökerkrav uppstår. Når ettsom upp man

lösa det. Sedan problem skall dykaväntar nästaatt upp.man
ofta skall kortPolitiska hanterar kravorganisationer i Jagett taget.

de kan Analysen byggerskissera hur reaktiva mönstren ut.se en
företagstudie mellan departement ochrelationen inomettav

näringspolitiken Jacobsson 1989.
försökte uppstod,politiker de kravavvisaFörst t.ex.att som

andras företags, förvaltningens, indivi-hävdaattgenom ansvar
försökte medvetetdernas sig in i positioneretc.. Man manövrera

företagdär skulle kunna det gällerinte inärt.ex.man reagera,
företagsakut.kris hävda regeringen inte äratt att engenom

försökte reglera reaktionen krav.Politikerna i nästa steg att
fritt följdehanterade krav flexibelt ochinte iMan sätt,ett utan

fanns. denstället de regler kan politiska organi-Man säga attsom
dvs.gjorde själv till vanlig"sationen sig organisation, en orga-en

där handlandet olika reglerat.nisation sätt var
försöka påverka de kravYtterligare sättett att att somagera var

ställas politikerna.skede kunde kommai Dettaett attsenare
former politik;kunde dels olika symboliskgöraman genom av

försöka Ofta sådantskapa andras iintressen.att pratgenom var
den studien här refereras till det både begränsadepratsom var om

livskraftiga det kanskestatliga och Vikten regionerresurser om av
förutsatte poli-viktigaste för politiker. dockinstrumentet Det att

uppmärksammades och de kunde fram-tiker hade där de attarenor
lyssnadeställa självasig några på.som som man

där för-modell politik har skisserat härjagDen ärav som en
ändringar ofta drivs "utifrån": från företag, intresseorganisationer,

Försökhanteras, åtminstone någotEU Kraven måste sätt.etc..
krav och påverkakrav, reglera reaktionenavvisagörs att att att

oftahos potentiella kravställare. Politikerna hanterarförväntningar
kraven ministrarstegvis. Först prat, t.ex.reagerar genom genom

får till dettahävda här det till...inte"så måsteJ: n attatt att se,
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detinte här och Vidare.x måste över..." så Dessaupprepas... ses,tillfredsställareaktioner kan kravställarna, lovar oftaocksåmen
framtida substantiella handlingar än prat.mer

Politiker försöker hitta tillräckligt bra reaktion de kraven
inför.de ställs Delvis konsekvens den stegvisasom som en av

hanteringen krav kan det skillnader mellan vaduppstå sägsav som
och vad del kraven tillfredsställanämligenEn gårgörs. attsom av
enbart kräver här bilden poli-Denatt prata, annatgenom mera. av
tik bygger politikens invävdhet och politiker beroendeäratt

ifrånandra. oftast kommer utifrån ellerDen utgår initiativattav
nerifrån, förstainte det hand politiker föränd-i skaparäratt som

däremotringar. nedvärderingDet ingen politik. Skulle inteär av
beroende politikerna skulle krav riktas dem.några inga motvara av

Reagerandet kan också relativt handlingsutrymme.stortge
således missvisande betrakta reaktivt handlandeDet är att som

slags det "ideala" initiativtagandetstyrning och be-sämre änen
slutsfattandet. Politikens invävdhet och världens oförutsägbarhet

i utsträckning det omöjligt komma ifrånviss delgör att att storen
politiken alltid kommer handla kortsiktighet och reak-attav om

finnsOch det deltion. möjligheter kopplade till de reak-ären som
handlingsmönstren. framstårtiva efterhandmöjligtDet attsom

lära vad villsig blir möjligt låta kunskaperuppnå. Det på-attman
verka den viljan. och gradvis kommaGenom attegna reagera
underfund med vad har vadgjorts, verkar möjligt, vadsom som
andra vill kan komma fram till uppfattning.man en egen

heller nödvändigt förvägDet inte ha tänkt olikai igenomär att
handlingsalternativ. möjligt skaffaDet själv andrumsig visstär att
och rådrum. den hanteringenstegvisa blir det möjligtGenom att
efterhand hitta lämplig blandning åtgärder. kan hittaManen av
tillfredsställande och tillräckligt bra lösningar de problem som
finns. Under denna hantering händer det också problemen för-att

och då behöversvinner, inget reaktiva handlandetDetgöras.mera
kan ganska flexibelt hantera krav utifrån. Detsätt görett attvara
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motstridiga krav, eftersom det blirhanteraockså lite lättaredet att
krav tagetmöjligt isigatt ta ettan

handlamestadels politikSammanfattningsvis tycks omsnarare
bild politikproaktivt initiativ. Det ärän att ta somatt en avreagera

kan politi-och lyhördhet, andrabetonar intressenatt styraansvar
ofta hantera motstridigaoch politik handlar intres-ken, attatt om

interaktion också ska-hur dennaoch krav. har också visatJagsen
Politikerna har ocksåför den politiska ledningen.möjligheterpar

för andra, vilketregler påverka villkorenmöjlighet äratt genom
för avsnitt.nästatemat

politikReglering och

Regelföljandeföljer regler.logik därbeskrevJag en manovan
March och Olsenoch belägenhetfrågor identitetaktualiserar om

exemplifiera ioch Jacobsson 1998. FörBrunsson1989, att an-
företagreaktivatillslutning Ettmönster.ovan omresonemangen

arbetslöshetdet finns högfabrik därlägger regioninom enner en
för riktas ministernfråga: vad det situation Kravsvar år mot

fråga:han/hon borde jag.något svar ärgöraatt vem
följa ihävdar det finns reglervissa måsteMinistern att som man

sådanfråga: vad skall jagden situationer svar somtypen enav
typexempel regel-dennaP.situation Deti ärgöra etten som

följande.
använderfrån denhär logik skiljer sigDet närär en som

framtiden. Enligt denefter önskemål "intentio-handlar våra om
fram-och bedömningdetnella logiken intentioner vårvåraär av
andrasådan logik ställerhandlande. Medtiden vårtstyr ensom

handlings-framtiden, vilkatyckafrågor: vad kommer jag iatt om
handlingsalternativfår olikahar vilka konsekvenseralternativ jag,

bästhandlingsalternativs konsekvenser minaoch vilket passar
framåt vadlogik blickarframtida önskemål. Intentionell som

3 finns bokenpolitik reaktionutförligt i KonstenEtt somresonemang om
diskuterad ochomsorgsfulltBoken blevJacobsson 1989.att reagera

politiskdagordningen SvenskHinnfors bokenkritiserad i "PåJonasav
Hinnforsförändringstil i 1995.
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kommer ske, medan regelföljandets logik bygger historienatt
och det finns.som

Regler förenklar livet för flesta,de eftersom behöverinteman
tänka det bästa. också viktiga för samordna,De de kanärut att

bra för andra eller förbra alla. finns också olikaDett.o.m.vara
slags regler. kan skilja olika slagsMan regler: direktiv,tre nor-

och standarder och JacobssonBrunsson Direktiv1998. ärmer
regler utfärdade syftetmed andra till hand-tvinga vissaär attsom
lingar, och därför vanligen har form sanktionernågonsom av
knutna till kan utfärdasig. direktiv förhopp-Den med någonsom

de skall följasning ha auktoritet ellermåste makt. kanDetatt stor
frågan politiker, det kan också gälla ledningart.ex. vara om men

för andra organisationer.
framstår för detNormer självklara och oproble-mesta som

matiska, förbåde dem handlar efter och för demsom normer som
observerar dessa handlingar, åtminstone länge bägge till-så parter
hör kulturella gemenskap. först bryterDet någonär närsamma

den märks. tvingande betydelsenNormer iärmot en norm som att
det bryta dem, och frivilliga betydelsensvårt i detär att mot att
verkar följer dem därför detvill och därförintesom attom att

för tryck. kan finnasnågot demo-Detutsätts yttre normer om
krati, jämställdhet och miljö alla följer eller de föl-säger attsom

eftersomjer, sådana värden samhälle vid vissettgenomsyrar en
tidpunkt.

tredje slags reglerEn standarder. liksom direktivDeutgör är
explicita och har tydlig upphovsman. skiljer från direktivDe sigen

utfärdasde med hänvisning till de frivilliga. harDeärattgenom att
explicitainga sanktioner knutna till Standarder kansig. sägas vara

slags råd till andra vad de kan Råden kan gällagöra.ett om snart
vad frånhelst, vilka dimensioner skruvar skall ha till hursagt som
skall bygga ochorganisationer leva liv.sina Omman upp

standarder följs beror första handi vill följamottagarenom
standarden. Standarder oftamotiveras mycket explicit och tydligt
med de ligger i intresse.att mottagarnas

förstås lättDet inte praktiken skiljai mellan dessaär att typer
regler. tvingande förDet direktiv kan fri-är ettav som en vara en

villig förstandard politiker finns detFören annan. normer som
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skalldehur de skalltalar i vissa situationer,göra t.ex. att varaom
Allt detta kanskall de skall läggalyhörda, de sigatt styra, att

först hävdar deoch det politiker inteverka självklart är när att
det hurskall lyssna, eller lägga visar sig institutio-sig istyra som

jfr Blomqvistnaliserade dessa regler 1994.är
för skallfinns tvingande regler hurocksåDet agera somman

förslag riks-får läggapolitiker. kan exempelvis gälla iDet när man
företag, fårfår ha med hurdagen, vilka relationer man mansom

för politiker,finns standarderbedriva sin representation. Det som
förvaltningar effektivtgälla från hur lederkan allt sättettman

för verksamhetertill vad detmålstyrning, kvalitetssäkring etc. är
arbetsmarknadspolitik,finnas skall haskall att enensom man

Politiker dessaoch förvaltningspolitik.miljöpolitik styrs aven
regler.de också med och skaparregler, ärmen

det kanske viktigasteRegelskapande har betraktats instru-som
försöker poli-politiska ledningen har. Exempelvisdenment som

budgetprocedurer skallinföra regler hurtiker attstyra omgenom
myndigheter skallutformas, regler alla sigägnasäger attattsom

definierar barn-hur mycketproducera mål och resultat, regler som
därigenomskall få, och vidare. skaparbidrag så Desom en person

följa. Framförallt enbart sigandra skall interegler men ägnarsom
förvaltningentvingande.politiker skapa regler Att äräratt som

för rättssäkerhet ochregelstyrd har garanti motsetts som en
godtycke.

vid poli-regelskapandet samhället sker sidandel iEn stor avav
förregler hur verksam-kallade managementidéer, dvs.tiken. Så

uppfattas gradspridits och högheter skall har iorganiseras, som
förvaltningar konstruerardag sigsjälvklara. iFå när somreagerar

med ledningar, redovisnings-riktiga strategier,organisationer
fram standar-Kvalitetssäkring växtestyrsystem etc..system, som

formellastandardiserare,förespråkadesder många t.ex.som av
statliga myndigheter,och ocksåstandardiserare ISO SISsom men

kvalitetssäkring börjadekonsulter Efterhand, näretc.. ses som
och sjukvårds-direktiv. skrevs hälso-självklar, skapades in iDet

jfrverksamhetervårdgivare skulle kvalitetssäkra sinalagen allaatt
blandErlingsdöttir Politiska organisationer några många1999. är
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reglerare, och det viktigt relationen mellan olika slagsär att se
regler och olika reglerare.

den europeiska har detInom unionen utvecklats intressantett
samband mellan direktiv och standarder. skapa den inreFör att
marknaden skrivs ramdirektiv, och sedan refereras till standarder
Bundgard-Pedersen överlåter till de europeiska1997. EU
standardiseringsorganisationerna ochCEN, CENLEC ETSI att
fylla direktiven med innehåll. följa frivilliga standarder blirAtt
således följa tvingande direktiv. mellan olikaGränsernasättett att

regler blir särskiltinte tydliga. Och politikerna överlämnartyper av
del möjligheterna till standardise-privatastor att styraen av

ringsorganisationer.
Ofta innebär det kallas avreglering huvudsakligen verk-attsom

samheter omregleras. Skolverket försökerAtt intestaten genom
den gamla skolöverstyrelsen gjorde, verksam-integörstyra som

heten skolor ochi klassrum oreglerad. regleringen skerMen
verksamheter tidigare harAtt bedrivitssätt.annat som som

nationella monopol håller avregleras inom betyderEuropaatt
detinte oreglerade marknader. Reglerna kan förståsuppståratt

eller mindre detaljerade och de kan skapas olikamångavara mer
marknader alltid reglerade Exempelvisnågotsätt, är sätt.men

kan regleringen formas nätverk mellan företagi Axelsson och
Easton 1992.

Sammanfattningsvis sådana aktiviteter brukar kallastyrs som
för oftapolitik regler. politiker har följa olikaDen ärav attsom
slags förregler sköta uppgift specifikasin i situationer. Detatt
finns dock oftast handlingsutrymme. Reglerna definierar sällanett
exakt vad skall och det finns ofta möjligheter väljagörassom att
vilka regler skall koppla till.sig politiska ledningensDensom man
viktigaste instrument påverka kan skapa förregleratt attvara
andra. regleringen samhället sker ocksåMen i vid sidan poli-av
tiken, och samspel mellan politikeri och andra reglerare.ett

bedömer vilka möjligheter finns förNär politikenman attsom
reglera bör således uppmärksamma vilka andra reglerareman som
finns vid sidan de politiska Exempelvisorganisationerna. denärav
Europeiska Unionen viktig reglerare både med direktiv ochen -
standarder också internationella professio-organisationer,men-
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vetenskap, företagsammanslutningar organisationer, etc.avner,
finnsbetydelsefulla område. Och detkan reglerare inom ettvara

betydelsefulla. Verk-förmedlar regler, mediamånga ärt.ex.som
politik.ofta reglerade andrasamheter sätt änär genom

organiseringPolitik som

Verksamheter sektorer organiseradeinom görär sättett attsom
frågor medan andra systematiskt hålls bortadiskuteras,vissa öppet

aktörer, lösningar och problem har lättarefrån dagordningen. Vissa
faktorerandra. finnshitta varandra vissaDet görän attatt som

får uppmärksamhetoch frågor aldrigaktörer vissa Gaventa 1987.
frågor dennaSomliga och andraorganiseras in, organiseras Iut.

politiker ibland kan speladet uppenbartorganisering är att en
ofta för verksamhetersbetydelsefull roll. Delar viktigaärstatenav

för dennaoch för det sker organise-organisering, inomsom ramen
jfr Skocpolring 1985.

beskrivithar sammanhang organiseringiJag ettett annat som
förändringar Jacobssonviktigt för politiker åstadkommasätt att

för tillvaraskapa vissa in-organisationerGenom1984. att taatt
andradessa kopplade till nätverktill äratttressen, att avgenom se

förse olika slagsdessa nätverk medorganisationer, attgenom
det sannolikt skall händadet möjligt någotär göra attattresurser,

iblandföreskriva vad. Politik handlarexaktinteom än attatt om
definiera och ibland definierasjälv dessa nätverk, sigsig i utatt

från nätverk. detta påverkar politikerna aktivtsjälv dessa På sätt
frågor den politiskasannolikheten för skall kommavissaatt upp

dagordningen.
påverkaIbland politiker ha möjligheter direktkan små att en-

för förändraskilda ärenden, däremot ha legitimitet att orga-men
iblandverksamheter. Naturligtvis kan detniseringen svårtvaraav

förutsäga konsekvenserna, organiseringen äratt styratt men
politiker de endasannolikt. det heller inte såMen ärär att som

reglerarna.påverkar de de endainteorganisering, precis Enärsom
företagande och marknader skerdel organiseringenstor av av
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exempelvis vid sidan politiken, privata organisa-t.ex.av genom
ellertioner samarbete mellan företag.i

följs oftaOrganiseringen indirekt och hög gradi in-av en mer
formell Ifallstyrning. politikerna har självaorganiserat sigut -
vilket de förmestadels Överbelastas ärendeninte kan degör att av -
ändå påverka dels uttalanden i massmedia, delsgenom genom
informella kontakter med förvaltningar, företag och intresse-
organisationer. övergripandeDen organiseringen hindrarmer
sällan sådant. Mycket sker informelltstyrning och viaav mass-
media. Politiker får försiktigadock det informellainteså attvara

längre fäster formellaingen tilltro till den organiseringen.gör att
Under har denår organiseringen inom europeiskasenare

högunionen i grad påverkat politikernas utrymme att styra.
ÄvenArbetsmiljö exempel. under 1970-talet föreskrif-är ett var

för arbetsmiljön delegerade till och den statligaterna parterna
myndigheten. de delegerade till kommissionen och tillNu deär

standardiseringsorganisationernaprivata finnsi ocksåEuropa. Det
europeisk arbetsmiljömyndighet med begränsat inflytande.en

Såväl regleringen organiseringen sådan förär att utrymmetsom
nationell politik hög grad har reducerats.i liknande harPå sätt
utvecklingen varit inom andra områden.

Organiseringen påverkar skapandet regler. Genom inrättaattav
myndighet inom exempelvis miljöområdet skapas förutsätt-en

förningar det kommer produceras regler dettainom justatt att
område. skapaGenom organisation jämställdhets-inomatt en
området och skapa direktiv det sannoliktgörattgenom attman
jämställdhetsfrågor kommer finnas dagordningen. Genomatt

skapa kommission för förvaltningspolitiken detgöratt en man
sannolikt dels förvaltningspolitiska frågor kommer disku-att att

dels det kommer fram förslag regler inomteras, att om nya om-
rådet.

påverkas också regelföljandet.Genom organisering poli-Om
tikerna producerar direktiv bör också skapaså organisationman en

tillämpar direktiven exempleti politikernaJämO ovan. Omsom
decentraliserar skolfrågor till självständiga kommuner, skapar de
samtidigt behov kontrollera dessa självständiga kommuner.ett att

finnas reglerDet kommuner skall följamåste och det måstesom

94



BENGT JACOBSSON

finnas kommuner följer reglerna. fallet med skolan skapadesIsom
dessutom standardiserare det Skolverkettypen ny av nya som

skulle arbeta med direktiv gamlainte skullesom utan som
skapa standarder kommunerna fick följa de själva ville.som om

förstås varför politiker villFrågan organisera visstär sätt,ett
varför tid vill frågori viss miljö, jämställdhet ochattman en om
marknadsekonomi skall uppmärksammas. enlighet mediJag menar
det tidigare uppfattningarsådana skapas utbytetiresonemanget att
med andra företag, internationella media ochorganisationer, etc.

föreställningardet skapas de finns samhälle vidiatt ettav som en
tidpunkt. Politikerna har det lättastviss de det allatrorom som

andra också alla redan övertygade värdetOmpå. ärtror om av en
miljö och jämställdhet, det sannolikhet det kommerär stor attren

skapas ochorganisering reglering stöder dessaatt en som
föreställningar.

har således lämnat den inledningsvis skisserade grund-Jag
modell politisk betonar det strategiska agerandet,styrningav som

finnsbygger det aktörer med givna och in-attsom resurser
Politiker det enligt den modellen förgörtressen. styr attsom - -

de har tillgång till strategiska och kunskap.t.ex.resurser, pengar
kontrollera kritiska och begränsadeFörmågan att resurser ses som

avgörande. Modellen förutsätter förvägalla känner till såväliatt
alternativ, konsekvenser vad de själva vill. Modellen har sinasom

den har samtidigt fånga politikernas vardag.svårtpoänger, attmen
hög grad viljor framsåväl pågåendeiI växer som resurser pro-

gäller också politiker. Politiker sällan särskiltDet exaktvetcesser.
varken vad de vill eller vad viktiga Modellenutgörsom resurser.
bortser från politiker regleradi omgivning äratt agerar en som

hög grad definierar uppfattasvad möjligtisättett som som som
och legitimt och Politiker således invävda isäga göra. äratt att en
reglering och de delvis harorganisering medvarit atten som om
själva skapa. regleringen och sakerDen organiseringen vissagör
möjliga, begränsar samtidigt vad möjligt Nuär göra.attmen som
skall med dessa utgångspunkter återknyta till den inledandejag
diskussionen de villkor politiker inför.stårom nya som
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styrningvillkor för politik ochFörändrade

finnsinvävd samhälle där det ocksåPolitiken har alltid varit i ett
invävdhetandra skapar regler.andra organiserar, Dennasomsom

och med ochinnebördhåller i eiserinå att genP en y euro Pn
vill politiker skapas allt högre gradglobaliseringen. Vad . . .. . somman l

och eiskaandra, kan internationellautb medi ett te eurosom vara p
ochFramförallt det skapandet europeiskaoo ärorganisationer. av

för den nationellaglobala marknader innebär utmaningensom
för villpolitiken, och politiker styra.som

klyfta makt ochEn växande mellan ansvar

byggt reducera kom-Politisk svenska har längestyrning att
stöd den svenska förvaltningsmodellenplexitet medattgenom av-

ochtrycka frågor till förvaltningen, till intresseorganisationerner-
Samtidigt har det oftasttill kommuner Jacobsson varit1984.

frågor uppfattats viktiga. Poli-möjligt till desig näratt ta som
har blivit reaktiva, dvs. ända tillstikens mekanismer så sätt
förvaltningar,händer får kommuner och intresseorgani-något

verksamheter. demokratiskahand skötasationer Denegen
för alltid hardet detlegitimiteten har klarats varitatt mestagenom

frågorna politik".möjligt tillbaka och görata attatt
och idéer formas och reglerGlobalisering europeisering gör att

politiken.skapas allt bort ifrån den nationella och lokalalängre
tycks också allt högre grad haSåväl idéskapandet regleringen isom

halvprivataske vid sidan politiken ellerkommit i privataatt av -
för hälsa, och säkerhet skapasRegler miljö i privataorganisationer.

för före-standardiseringsorganisationer uppdrag. Reglerpå EUzs
redovisning global standardiseringsorganisationskapas itags en

Internationellaregler hög grad byggeriIASC på.vars EUsom
skiljedomsförfaranden och kreditvärderingsinstitut harprivata

för exempel.blivit allt viktigare Sassen 1999, någraatt ta
förändratFramförallt harkanske det europeiseringenär som

förutsättningarna för politiken. den europeiska dag-Det ärsom
och diskutera ochordningen också den svenska,är sättet att att

näringspolitik, miljö, polis och andrareglera arbetsmarknad,inom
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sektorer högi grad det händer svenskainom DenEU.styrs av som
politiken och den svenska administrationen håller inom många
verksamheter med det europeiska. Somvävasatt samman
nämndes inledningsvis leder detta tillinte det: nationella för-att
svinner. Marknadsskapandet förutsätter nationella regelverk.
Europeiseringen har också skapat omfattande försök redaatt ta
vad vill svenskar.som

Politikers formasviljor utbytet med andrai aktörer andra som-
exempelvis kan globalt företag,verkande EU-tjänstemän,vara
partivänner andra länder, börsmäklarei Wall ochStreet journa-
lister Financial Times. kan visserligen fortfarandeVi prata om

svensk konkurrenspolitik, den konkurrenspolitiken ären men
densamma kanVi svensk arbetsmarknads-EU:s. pratasom om en
politik, deneuropeiseringen allt högre grad jämförsigör attmen
med och kanske börjar likna andras. kanVit.o.m. prata om en
svensk förvaltningspolitik, den likheter medstoramen rymmer
andra länders förvaltningspolitik.

finns således dessa utbyten jämförelserDet i och med andra
tendenser verkar blir alltmer lika varandra.mot attsom man

dock det kan finnas möjligheterNotera både skyddaatt stora att
den existerande verksamheten och regler"översätta"att som
kommer utifrån kreativt innebärEuropeiseringen så-sätt.ett
ledes inte regler införs, och heltatt ett nytt system momentantav

det gamla. Europeiska regler och tolkas iersätter översätts en
svensk praktik. Omfattande europeisk integration kanske enbartär
möjlig ifall de tvingande reglerna generella desåpassär att storager
möjligheter för dem följaskall reglerna översätt-attsom genom

demningar till sin praktik.anpassa egen
Konsekvensen och skapandeteuropeiseringen inreav av en

marknad ändå det blir till frågor ochsvårare sigär att att ta att
politik". händer kanske det längregöra När något inte går att

tillbaka frågorna. arbetarskyddsfrågorna"ta hamnade fokusNär i
sluteti 1960-talet det förmöjligt regeringen attav var agera en

mängd olika organiserade omreglerade och skapadeMansätt. om,
förutsättningar för aktivt arbetsmiljöarbete.så Isätt ett mer

mitten 1990-talet del det områdets reglering inteär storav en av
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andra regle-för nationella politikerna.alls påverkbar de Det är som
och organiserar.rar

Såvälmindre utsträckning nationellt.Dagordningar alltisätts
penningpolitiken,den svenskadiskussionerna postservicen,om

för exempel-alkoholpolitiken miljöregleringen någraatt tasom -
fårde nationella. Politikerformas hög grad andrai än taarenor

möjligheterför de harsådant i principinte attensansvar som
för förändringarpolitiker fårNationella växertastyra. somansvar

finnsräckvidd.fram den nationella politikensbortom Ansvaret
således kvar, möjligheterna -i meningen organisera,att styramen

dagordningen har reducerats.reglera och sätta -
Europeiskafinns den Unionenreglering inom åt-Den ärsom

omfattandemycket och denområden omöj-Vissaminstone inom
Medlemskapetverksamheter. iliggör särnationell reglering aven

kan dettamarknaden och den Europeiskaden Unioneninre i
för den nationella poli-betydande legitimitetsproblemskapasätt

det möjligt skapa legitimitetväl vilken gradtiken. iFrågan är är att
får de kanför där politiker eller där inteintesystern styra,ett

framväxten nätverkandeMed nationsgränseröverstyra. av
såväl företag,olika inkluderande intresseorganisa-nivåermånga

klyftan och bliförvaltningar kan mellan styrningtioner ansvarsom
överbrygga.omöjlig att

där problem och lösningarYtterligare risk deär att arenoren
och där kunskapendryftas, frågor och diskuterasdär initieras om

fram, enbart ellervad bör europeiserasintegöras växersom
blir allt mindre pub-teknokratiseras ochglobaliseras deutan att

dynamik den Europeiskalika. finns genomtänkt inomDet en
för politik. kanreduceraUnionen Mangår utrymmetut attsom

försvara det ställetvisserligen detta med i är experter taratt som
europeiska riksbanker ochfram lösningarna, exempelvis ide bästa i

har dockstandardiseringsorganisationer. sinaExpertstyret egna
legitimitetsproblem, vilka skall diskutera avsnitt.jag i nästa
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Experter och för politikutrymmet

Lekmän enligt ordböcker de "profana, och de "oin-är ärsom
vigda". Enligt det grekiska laikos lekman hörande till folket".är
Lekmän tillhör således inte prästerskapet, dettasig präster-vare
skap består ellerjurister ekonomer. kanManpräster, sägaav att
lekmän sådana oinvigda det vidi tidpunktvissär ärsom som en
eller situation den auktoriserade kunskapen. Lekmän ianses vara
domstolar utbildadeinte lekmänjurister, kyrkani inteär är ut-
bildade lekmän vid universiteten akademiker.intepräster, Denär
allmänna betydelsen lekman icke fackmanär äratt en en en-
amatör.

lekmannensExperten det inte lättär såärmotsats, men att
definiera vad finnsvissa situationer detI kate-givnaär.experten
gorier människor kallas kallas sådanaav experter, t.ex.som som
sitter standardiseringsgrupperi HallströmTamm 1998.experter

offentliga utredningar skiljerI mellan och sakkun-experterman
niga. vanliga dockDet och denexpertis kunskapär att experter

har konstrueras. framställanågot Att sigärexpertersom som
anspråk invigd iär någotgöraexpert attsom att att vetavara -

de oinvigdanågot lekmännen Ifallinte sådana anspråksom vet.
inom område kan talanågot det finnsaccepteras att experter.om

det gäller konsulter kanNär det finnas bra sådana och dåligat.ex.
sådana, det gäller knappast dålig heltEn ärmen experter. expert
enkelt ingen expert.

ochExpertis reglering verkar hänga ihop.EU:s beskrevJag
regleringen bl.a. inom allt högre gradi har kommitEUattovan att

förlita till Standardisering,sig dvs. till formellt frivillig regle-sett
Standardiseringring. form reglering skiljer frånsigär en av som

andra och samordningsformer, marknader och hierarkierstyr- som
Brunsson Marknaden legitimeras utifrån1998. idén allaatt
aktörer har makt påverka utbyten,sina och aktör kaningenatt att
bestämma den andre. Hierarkier brukar legitimeras medöver att
ledningarna de har dirigerasätt gör rättutses ett attsom atten
andra. Standardisering brukar stället legitimerasi med hänvisning
till bäst.några Expertkunskapen viktig, liksomäratt vet argument

99



VÄRLDENPOLITIK STYRNING DEN MODERNAOCH I

fram bralösningaroch rationalitet.teknik Experter ärtar somom
för alla.

efterfrågas. kun-SådanexpertkunskapDagligen kan attse
överväganden skallbristvara viktigaskap göras.närses som en

lyssnatharexpertkunskap, eller intebristandeEller så att manses
förklaring ifunnits tillgängliga,de harexperter som ensom

fattatshar Viefterhand felaktiga besluttill Haas 1990. vetatt
det säkertfrån studier organisationer intevisserligen är attattav

beslutsunderlagkalkyler,insamlad informationofta omsorgsfullt
och symbol-kan ha signal-denalls används,etc. mest ettutan att

finns det ändådettaoch March Trotsvärde Feldman 1981. en
finnsOch detharefterfrågan detstark säga.attexpertersom

efterfrågan verkar öka.exempel denmånga att
den Europeiskareglerna kringdiskussionen MonetäraI om

professorsvenskexempelvis i natio-hävdadeUnionen EMU en
avgöranden ekonomi,viktiga inomandranalekonomi ävenatt

frånborde kopplas lossbostadssektorntrafik, sjukvård, etc.
kommunal miljö-för stället skötaspolitiken Eni experter.att av

miljölag-kringdiskussionitjänsteman i ansågHöganäs en nyen
"kompetentmiljöfrågor bordestiftning avgörasatt stora av en

eftersom politikernagrund",miljööverdomstol med lagen som
förstamiljönaldrig tänker idenneenligt tjänsteman nästan

tilltro tillsamhällen någrahand. finns modernaiDet att vetstoren
definierasandraellerdet ekonomer, juristerbäst, sig är somvare

kompetenta.som
Giddenskunde det, enligtskeden historien 1990,tidigareI av

och praktik ibådemöjligt för individer principi "... struntaattvara
och stället hållaförklaringaroch trollkarlars iviseprästers, mäns

fallet dendagliga livet. inte itillgodo med detrutinerna i Men så är
Giddens,expertkunskap."världen, med dessmoderna 1990, s.

Expertkunskapenbara saker.allthar blivitDet svårare84. göraatt
undkomma.mycket påtaglig och Experternasvårär attnumera
vad händerreflektionen i organisa-viktig rollspelar i över somen

samhällen.ochtioner
delvisexpertkunskap byggerökade tilliten tillDen att

aktörerProblem, lösningar ochvärlden globaliseras. överreser
globalavärldenavstånd. Vardagar Deni vävsstörre samman.
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integrationen har dock följtsinte politisknågon integration.av
finns världsstat,Det ingen det finnsprecis inte någonsom europe-

isk harVi inga kan utfärda direktiv gäller helaistat. som som
världen. Standardisering kan reglera i situa-sättett attses som en

där dettion finnsinte auktoritativtnågot fårVi slagscentrum. ett
symboliskt och sekulariserat samhälle bygger följersom att man
sådant förankrat auktoriseradi expertkunskap. ochär Europasom
världen ordnas i alla fall...,någon mån, i kaningen egent-men
ligen hållas föransvarig regleringen.

Över det fram skapargränser växer experter,grupper av som
dagordningarsina och ofta hämtar byggstenar till sinaegna som

kunskapsanspråk vetenskapen. legitimitetDeras hämtasur ur
kopplingen till vetenskap, den kopplingen praktikeni kanäven om

ganska Meyer viktigt1997, Furusten Det1998. ärvara svag att
uppmärksamma denna globala standardiserare ochgrupp av

åtminstone ibland har möjligheter påverka,experter som stora att
mestadels inte inför någon.men som ansvarar

Dessa har bl.a. litteratureni kring internationellagrupper
organisationer kallats för epistemic definieratcommunities", av
Haas 1990 professionella"... ärsom sammansatt av som gemen-

förpliktigade kausal modell och samling politiskasamt av en av en
värderingar. hållsDe sanningen modelli sintrosamman av en
och efter denna tillsanning politiskasträvan översättaattav en
åtgärder, och de övertygade välfärden för människorär attom
stärks resultat detta" Haas kun-41. Deras1990,ettsom av s.
skapsanspråk gäller både procedurer och innehåll. Kopplingen till
vetenskap framhålls mycket starkt.

del forskareEn inom detta område bekymrar hursig övermest
det kommer sig ochorganisationer ofta har så svårtatt stater att ta
till desig råd och idéer har utvecklats bland dessasom experter.
Bilden tycks ungefär den dessa s.k.i epistemic communi-attvara

utveckladeties kunskapen alltföri liten grad tillåts påverka ett
politiskt liv huvudsakligen kännetecknas trögheter ochsom av

handlande.vanemässigt kallas iblandExperterna in, närmestmen
politiker tycker det deras intressen, sambandi medatt passar egna
kriser den reaktiva politiken här vanligt problemses ettsom som
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uppfattadelösningarfinns bättreuppenbarligeneller detnär
problem någon annanstans.

vetenskapenfinns blandenligt iLösningen, Haas, annat vars
transculturaltransideological andfungeraspråk kan "...ettsom

Betoningensignification 46.system" Haas 1990, veten-avs
förändringarmöjliggörare intressant,skapens roll är menavsom

finnskunskapsanspråk inomdebetraktadet väl naivtär att som
expertkunskapallokritiskadetta Precisvetenskapen ärsätt. som

detSärskilt gällerfri från värderingar.sällanvetenskapligaden när
arbetsmark-politik,ekonomiskfrågor miljö,diskuterar som

problembetona dedet viktigtnadsfrågor Jag är attattetc. menar
och expertisväxande tilltro tillföljer den experter somavsom

och risken detteknifieringfinnas:verkar avpolitisering, växeratt
för.hållaskan ansvarigfram reglering ingensomen

politikenTeknifieringen av

hävdamedlösa problemenkan visserligenMan expert-att att
och ocksåhandling,för åstadkommanödvändigtär attattstyre

definierademokrati.handlingskraft förviktigt Genomär att omen
marknadslösningar,förenamöjligtblir detdemokratibegreppet att

hävdarjfr Jacobssonoch demokrati 1997. JagK.expertstyre
fårpolitikernanationellaklyftan mellan vad dedock ta ansvaratt

och detta i sigmöjligheterde harför och vad ärväxer, ettatt styra
förstås tänka lös-kan sigför demokratin.problemviktigt Man en

politiker,europeiskademos ocheuropeiskt ansvarigamedning ett
legitimitets-bekant sinaden lösningen egnarymmer sommen

problem.
för politiker börproblemenDiskussionen att styra varaom

tycks vilsnaPolitikernademokratin.debatt kringcentral i nären
området styrningOcksåförsöken inomdet gäller de att styra.egna

fram blandhar gissatfinns det modeller vuxit rätt expertersom --
politikeroch vaddefinierar hurmodellerstyrning. Det är som

för mål- ochmodellpolitiker.deskall Dennärstyra agerar som
förvaltningspolitiksvenskdomineratharresultatstyrning som

for-politikdefinierar hög graddecennier iunder attsomett par
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mulera mål och efterhandi utvärdera, läggainte sig iatt attmen
verksamheten. modellDet styrning högi grad defi-är en av som

bortnierar politiker från politiken, eller åtminstone ganskasom
exakt bestämmer vad politiker får och fårinte göra.

Tilltron till abstrakta och generella modeller Expert-år stor.
kunskap tenderar lekmannamässigtöver sättatt ta ett mer att
tänka kring verksamheter. gäller bådeDet modeller inom speciali-
serade områden, också modeller för ledning, kvalitetsutveck-men
ling och styrning. oinvigdaDe desig medborgare ellerärvare-
politiker har inte mycket kommaså med. Vad kan då poli-att-
tikerna möjlighet dengöra En inbyggd modellerna,iär ärsom
dvs. politiker inte skall lägga sig ställeti distans tillatt utan se

verksamheterna fungerar. sådan tankevärldI skall politikeratt en
formulerasig åt mål och till det finns tillsyn,ägna att attse

revision, kvalitetssäkring och utvärdering verksamheter.av
kännerVi alla igen lösenorden deni moderna världen och det är

svårt sådana förtalar utvärdering, kom-att argumentera emot som
och kvalitet. aktiviteterDessa tenderar dock skapa sinapetens att

dagordningar. fårVi utvärderare, tillsynsmän, kvalitets-egna
övervakare och certifierare och alla dessa i sinmåsteexperter, tur

legitimeras och ackrediteras något också hittaDe måstesätt.
tillse, kvalitetssäkranågot och övervaka, vilket leder tillatt att man

skapar aktiviteter i organisationerna mätbara och tillsyns-ärsom
bara Power Risken blir det1997. skapas lageratt ett nytt av
människor mellan politikerna och verksamheten är expertersom

revision, kvalitet, utvärdering och tillsyn. tvivelsutanNågot som
kan det för politiker.svåraregöra ännu

finns bådeDet intressant och märklig dubbelhet diskussio-ien
styrning. Politiken praktikeni mestadels reaktiv.ärnerna om

Politikerna hoppamåste allanågot, metaforiskagöra tåg, svara
krav utifrån Samtidigt det tänka kringär sättetetc. mesta attav

politik tydligt proaktivt.så flesta inklusiveDe alla politiker- -skulle vilja politiken långsiktigtvisionär, målinriktadgärna att var
det sällan.Men så besvikelserDessa beror dock kanskeärosv.

har bristfälliga modeller och teorier världenatt änmera om
finnsdet brister hos politikerna.att
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ochbyggasärskilt klok idéverkar heller inteDet att an-vara en
möjlig-politikersonödan begränsarvända modeller isig somav

formalisera styrningenförsökdecenniernasheter. De attsenaste
tillbidragitförvaltning harochriksdag,mellan regering meranog

underlättavill jagför politikerförsvåra än attstyra menaratt som
förvaltning, deneffektivmindrehar skapatdessutom de menatt en

förutanför den här Attdiskussionen ligger uppsatsen. styra
förstärkerreformerandet"detpolitiker egna"svårtär utan attnog,

till Weber,återvändaoch inriktning.teknokratisk Försnäv atten
väckerperspektiv ellervarken någrabrukade styrmodellernadeger

resultatstyrningför rnål- ochtalar daglustar. i passioneratVem

demokratiochPolitisk styrning

mark-hög gradoch skervärlden iiIntegrationen i Europa genom
markna-finansielladeframförallt integrationennader, avgenom

regle-tillidéskapandet alltmer privataförskjutsderna. Därutöver
befinnageografiskt kan sigolika områdenexperter somrare,

medenlighetför sund politik ilångt borta. inteStater ensom
kapital-drabbasdefinierade skrånkriterier inom experter avavnya

riskerarreella ekonomin. Videnflykt, med konsekvenser i att en
fårvad dekan ochmellan vad dessaklyftaallt större tastyra ansvar

Är regleringicke-offentligmedför. situationväg mot enen
gradhögikombinerad med ansvarigsker menutan enansvar,som

politikmaktlös
implikationernadehär diskuterat normativahar inteJag av

händervadbegripavad bördvs. Attgöra. sommanresonemangen,
hävdarsamhällsvetenskapen.för Jagutmaningi sigär attstoren

delbör kunnaproblemdemokratinsdiagnoserna över rymma en
också viktigtförkring Detfunderingar är attatt styra.utrymmet

användapolitiken, sig"teknifiera"onödaninte i styr-att avgenom
ändå villpolitikerför debegränsarytterligareinstrument somsom

ändå tillräckligtfinns detframgåttförändringar.åstadkomma Som
gäller dedetmed kunnaförenademed problem Närstyra.att
lösningarnaoch makt kanmedgrundläggande problemen ansvar

olika riktningar.sökas i
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första lösning skulle kunna lokaliseraEn politiken, dvs.attvara
föra mycket möjligtså avgöranden med-så näraatt ner som av

borgarna möjligt. andra lösning försökaEn behålla och/ärsom att
eller föra tillbaka makt till den nationella nivån, t.ex. attgenom
strategiskt EU-regler deöversätta" det själva vill.så "viatt passar

tredje lösning skulle kunna försökaEn skapa demokratisktattvara
ansvariga politiker europeisk fjärdenivå. lösningEn ären att
försöka skapa demokratiska motkrafter till marknaden och till

global olikanivå. kanPå såledessättexpertstyre man resonera
kring hur klyftan mellan makt och skulle kunna över-ansvar
bryggas. balanserarLösningarna olika mellan det möjligasätt
och det önskvärda, och de kan förstås komplettera varandra.

varken kan hämtaJag särskilt mycket stöd elleriattmenar
kan till klassiska förmodelleråtergå dvs. destyrning modeller

kritiserades tidigare Politikernai verkaruppsatsen. intesom
fritt" från andra intressen. Varken politikerna eller ärstaterna

Politiken verkar världi där det också finns andraautonoma. en
reglerar och andra organiserar. Marknader alltidärsom som

reglerade, och frågan väl vilken utsträckningi den regleringenär
sker och bör ske vid sidan politiken och vilkeni utsträckningav
den sker och bör ske politik. Eller, hurrättaregenom sagt,
blandningen och marknad, offentligt och och,privat,statav expert-
lekmannastyre dag, och bör framtiden.i iutser utse

tycks dockDet den här diskussioner kringtypensom om av
politik och riktigtstyrning inte dagens demokratidebatt."passar"

handlar medborgarna,Som folkets relation till sinamest om om
företrädare och den påstådda klyftan mellan medborgare ochom
förtroendevalda. Medborgarnas förtroende för politikersina sägs
ha minskat; det civila bristvara. Männi-engagemanget ses som en
skor fotboll,tittar surfar ochgår mekar mednätetgym,
bilen stället föri Aktuellt, besöka fullmäktigemöten,att se
ordna studiecirklar och uppsöka för diskutera. Och dentorget att

ändå tillsig märker folksamlingarna där utgörstar torgetsom att
bingolottoförsäljare, köande kunder vid Systembolaget ochav

medborgare köper lösgodis för fem och hektot.nittio Ochsom
inte skulle viljaså medborgare dryftargärnasom som- -

angelägenheter.gemensamma
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klyfta mellanföreställning växandefinns ocksåDet om enen
framställs mäktigaPolitikernamedborgare och politiker. som men

medborgarnalågt förtroende hoslite opålitliga. harDe väntarsom
bakgrund diskussio-politikerna.sig Jag mot avmenarmera av -

makt ochbåde överskattar politikernasdettaattovan nognerna - Är framföralltpålitlighet. detunderskattar deras några väntarsom
Klyftanpolitikerna själva.politikerna, detsig så är nogmer av

och medborgar-första hand mellan politikernafinns kanske iinte
flestalika pålitliga deflesta politikerDe är av osssomnogna.

Och ungefär lika vilsna.andra.
förvänt-längre hadenaturligtvis ingen någraDet värrevore om

smula hoppfull.kanpolitikerna. DetMisstronningar ses som en
förhållspolitiker ansvarigakan förstås bekymmersamt attvara

påverka.möjligheterpraktiken harsådant de intei så attstorasom
blimöjligheter börKlyftan mellan och inteatt styra nogansvar

minskar,hanterasalltför Problemet kan att ansvaretstor. genom
förbättraförsökerockså inte utanattgenom man ger uppmen

såvälförutsätter dock begriperförmågan Det attatt styra.
värld därdess begränsningar denmöjligheter ipolitikens nyasom
gradglobala allt högredet europeiska och detdet nationella, i vävs

för samhällsvetenskapen.ligger utmaningHäri storensamman.
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