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Förord

direktivregeringens till DemokratiutredningenI betonas arbe-att
bör koncentreras belysatill de förutsättningar, problemtet att nya

och möjligheter folkstyret införställs med tanke blandsom annat
förändringarna offentligadeni sektorn.

statliga verksamhetenDen har minskat omfattning, myndigheternai
har förändrats, detaljstyrningen har minskat till förmån för mål- och
resultatstyrning, fler verksamheter drivs bolagsform, budget-i en ny

har införts och Riksbankens oberoende har stärkts.process

direktivens formulering kommitténs framgårAV uppdrag dess-av
utom:

landstingen och kommunerna harInom omfattandeförand-staten, ett
och förnyelsearbete bedrivits under det decenniet.rings- bi-Ensenaste

dragande orsak till detta det bekymmersamma ekonomiska lagetar att
ställde det politiska inför politiskasituation. Detsystemet en ny
arbetet har till del handlat minska kostnaderna för verk-stor attom
samheten den offentliga sektorn. Medborgarnas förtroende förinom
den offentliga sektorn har därmed påverkats. syftetUtöver ratio-att
nalisera och effektiviserahar förandrings- och förnyelsearbetet också
haft mål finna starka demokratin och ökavägaratt attsom nya
människors delaktighet samhällsutvecklingen. böri Kommittén
studera vilka resultat dessa stravanden har gett.

Demokratin offentligaden sektorns förändring föri dettematvar
offentliga Demokratiutredningenseminarium, arrangerade isom
Gävle konserthus den skriftenjanuari härDen13 1999. utgör en
dokumentation de samtalen.av



FÖRORD

har ställning tillDemokratiutredningens ledamöter tagitinte
skriftens innehåll.

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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Inledning
DemokratiutredningenvledamotPernilla Zethraeus, av

med demo-arbetetuppdrag sigDemokratiutredningens är att ta an
följandebelysafront. direktivkratifrågorna bred Våra är att

och demo-ekonomiekonomin,områden: internationaliseringen av
kommu-Europeiskaden unionen,samspel,krati Sverige ii nya

medielandskapet,detinformationstekniken,nikationsmönster, nya
folk-och utvecklingen inomoffentliga sektorndenförändringar i

för dagens seminarium.vilket ocksårörelserna är temat
till detutreda orsakernatilläggsdirektivfåtthar ocksåVi attett

för öka med-föreslå åtgärderochValdeltagandetsjunkande attatt
demokratiskadetochdelaktighet iborgarnas syste-engagemang

met.
otraditionellt den meningen inteiarbetssättVårt är att som

med iutredningvanlig statlig nöjer gräva ettatt ner ossossen
lagändringarföreslåochdra slutsatserforskarrapporter, någraantal

diskussion,bedrivainriktadebetänkande,i är attett utan
front och läggabredforskningsarbetedebatt och föra attut

offentlig-möjligt idiskussionermycket internaså våra somav
form seminarier.heten, Vilket bl.a. igör av

debattskrifter ochlöpande antalocksåpublicerarVi anto-ett
har hem-för innehåll.forskare dess Vilogier där enskilda står en

deltadär kan iwwwdemokratitorgengovsehetersida enmansom
ochinformation seminarieroffentlig debatt och våraom

aktiviteter.
offent-förändringarna denidäremotdag skallI ägna oss

harför demokratin.konsekvenser Detsektorn och dessliga
reformermed antalunder 1990-taletförändringarradikalaskett ett
haftharlandstingssektorn.och Vikommun-har påverkatsom
banatkommunallagfåttkommunsammanslagningar, somnyen

kraftiga minskningarochför radikala omorganisationerVäg av
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INLEDNING

antalet förtroendevalda med former för beslutsfattande, mål-nya
och ochramstyrning del falli beställare- och utföraremodeller.en

Ibland kan det hitta självasvårt politiken för deävenattvara
förtroendevalda bland beslut budgetramar,styrsystem,om pro-

och allt vad det handlarcentsatser om numera.
den här kraftiga förändringenI finner ändå människor många

för folkrörelsernaDe har framvägar vuxit underengagemang. nya
90-talet parallellt förändringarmed de har skett offent-i densom
liga sektorn. Byalag, lokala demokratiexperiment och liknande
exempel kanske kaninte den mäktiga motkraft till avdemo-utgöra
kratiseringen samhället väl behöver, förhoppnings-så ärsom men

ändåvis ochnågot betydelsefulltnågot barastörre änmera att
reduceras till slags demokratisktnågot föralibi det politiska
etablissemanget. helstHur experimentlustanså intressant.ärsom

formernaDe väl värda studera och följa och det kringär ärnya att
dessa dagens seminarium kommer skallsig. Virörateman som att
försöka bena frågeställningen: vilka konsekvenser har 90-taletsut
förändringar fått för demokratin, vad innebär de formerna förnya
direktdemokrati och brukarinflytande för demokratin

Ni välkomna hitgång och jag vill med det kastaär än migen
direkt till presentation dagens första föreläsareöver ären av som
Peter Bogasson, sedan professor förvaltningi vid1991 ärsom
Roskilde universitetscenter i Danmark. forskningsom-Hans egna
råden lokalteorier institutionell förändring. studerarär Manom
flera olika inriktningar kring hur olika kollektiva medborgar-nya
initiativ lokal framnivå element offentligiväxer ett nyttsom
sektor. Peter och hansBogasson institution har också flera publi-
kationer bakom kringsig det här han kommersåämnet attnu
föreläsa Demokratin den offentligai sektorns förändring.temat



Demokrati i den

offentlige sektors

forandring
professor,Peter Bogason, Roskilde

artikel diskuterer vilkårene for det lokale demokrati underDenne
udfordrervilkår, der borgerne til aktive roller deninye nye,

offentlige brugere. roller skifter for enkeltedenservice Desom-
livet. anderledes end det traditionelle lokaleigennem De ier

demokrati, flestehvor de vaelgere nogle den politiskevar og
elite. Flere flere bliver indblandet offentligedeni serviceatog gøre
bedre. fordrer indsigt, tålmodighed tid. ArtiklenDet viserog
nogle udfordringer for politologernes demokrati lysetteorier iom

samfundsudviklingen.
skal først nogle skift samfundsforholdene reaktio-Vi ise og

offentlige fatden sektorsi organisering. Dernaest tagernerne
udviklingen henimod lokale demokratiformer aend-saztternye, og
ringerne relation til demokrati. Endelig dei teorier på, atom peges

demokratiformer krsever forståelser for måder på.atnye agerenye
udfordringer,Det kun kan løses ved aktiv indsats.er som

Fra moderne til postmoderne samfund1.

samfundvestlige har eller mindre grad årraekkei iDe større en
udvikling, kun opfattesder vanskeligt kanoplevet en som en

direkte fortsaettelse udviklingen det moderne samfund.i Det var
samfundsform, begyndelseder med oplysningstiden,den sintog

hovedkendetegn finde fra land-aendringernehvis iatvarog
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brugssamfund industrisamfund. fascineredetil Udviklingen de
akademiske Durkheimiagttagere Weber,såsom Marx, og som var
medvirkende til, sociologien blev fast etableret akademiskat som
disciplin universiteterne.

Modernitet effektivitetog

moderne samfunds effektivitetorganisatoriskeDet er en
hovedårsag til de vestlige samfunds velstand dag. høji Der er
effektivitet den industrielle produktion,i organisationen i

for kommunikationitransportsystemet varer og personer,
lande kontinenter, i organisationentvaers statsapparater.og og

har bxrende for udviklingenDisse statsapparater vxret
markedet uovertruffen Organisationsform, harstaten vaeretsom

for fair gennemførelse kontraktet mellem økonomiskegarant en
aktører. Nationalstaten har udviklet dersig organisation,som en

førstdemokratisk grundlag etablerede infrastruktur foren
samfundet, siden udviklede Velfaerdssystem, der broddenet togog

markedssamfundets blinde plet, den fordelingulige materielle
goder. nationalstat har udviklet ganske staerke praeciseHver og

til kontrolstyringssystemer udover denterritorium;eget
almindelige sikkerhed det enkelte land fori internt og over
omverdenen fysiskegxlder det den udvikling byområderne, deni
generelle udvikling landenes økonomiskei vissystemer, og en
lighedsfremmende omfordeling befolknings-goder mellem

blev etableret rettigheder foruniverselle borgerne,Dergrupperne.
startende frihedsrettighedernemed valgretten, siden udvidetog og

forskelligemed materielle goder inden for velfxrdsstatens rammer.
kan blandt forskere uenighed betydningenDer vaere nogen om

detaillerne ovenstående, generelt der nok enighedi men er om
udviklingens karakter til det, kaldernogle det høj-retningog
moderne samfund: samfundvelstående med høj sundhedsstandard,

veluddannet befolkning,sekulaert indstillet god trafikalog en og en
infrastruktur, demokratisk styreform materieltet seten og

produktionsapparat.avanceret
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samfundeneazndringerne øjensynlig ikke mediMen stopper
det. Nogle de forhold raffinerede,bliver yderligere andrenxvnte
aendrer karakter. hører enigheden forskereblandt andreHer og

sammenfattevil denne videre udvikling mediagttagere Jegop.
betegnelsen "postmoderne, vel vidende begrebet ikke vel-at er
defineret, det omstridt HollingerRosenau 1992, 1994,atog er

forståelseand Miller det fremgårMin detFox 1995.
følgende, begraenset faktorer,til de ønskerjeg Jegog er naevner.
altså ikke blive opfattet forandet end eksponent deat netopsom
track; der ligger diskussioni min tilslutning tilingen post-
modernisme politisk lene stxrkt ønskeet et atsom program, om
forstå disse tendenser samfund videnskab.i iog

Det postmoderne

bestårHvori disse postmoderne tendenser de vestligeiså sam-
fund kan levere skitse baggrundVi karakteristikkenaten oven
for det samfund.moderne

det første udviklingen hen imod informations-For etser
samfund, hvor den fordelnationale nedbrydes tilstatens graenser
for globale ubegraensede kommunikationsmuligheder.stort setog

har voldsomme forimplikationer den traditionelleDet
nationalstats muligheder for forinden sit territorium,at styre eget
ikke mindst sammenhaeng med liberaliseringen markederiset
for såvel kapital- materielle goder. enkelte individs mulig-Detsom
heder for bliver uendelige.orientere sigat naesten

det andet reduceres fornationalstatens mulighederFor
kontrollere kraft det øgedeterritorium iautonomt at eget

internationale politiske økonomiske samarbejde, hvor derog
opstilles menneskeretigheder, diverseregimer økonomiskenye -
samarbejdsformer, overnationale politiske enheder fx EUsom -
hvis regler den enkelte følge.måstat

det medførertredie de menneskelige aktiviteterFor visse
forformer ukontrollerbare følger, fx.der gxldendesiggør

formuleret miljøpolitiske problemstillinger, der desudensom
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oftest den enkelte Ofte anvendesgår tvaers stats grxnser.
risikosamfundet.udtrykket
fjerde velfaerdsstatendet aendrer karakter. lyset deFor I

overvaeldende muligheder, der principielt kunne forfølges til at
forøge ligheden mellem borgerne, der kapacitetsgrznser,nås er
leder til modstand imod yderligere skattebetaling. Samtidig opstår
der reaktioner imod den bureaukratiske styreform med sine
manglende muligheder for tilpasning til specielle vilkår. Der opstår

samarbejdsformer samfund,mellem hvor ikke-politiskestatnye og
bliver hyppigere; derforkan taleorganiseringer man om en

velfaerdssamfundudvikling henimod frem for velfazrdsstat.et en
medfører velfaerdssamfundet,Endelig udviklingen der bliveri at

fokus det enkelte individ, dermed denmere og mere og
velfaerdssamfundetsenkelte bruger tilbud. Nationalstaten

udviklede borgeren borgerens demokratiske solidariskeog og
velfaerdsstat. efter-trods alt relativt begraenseti Menansvar en

hånden alle sider borgerens dagligdag affinitetharstort setsom
offentligetil den sektor, bliver kravene fra brugerne skzerpede med

forhold,hensyn til disse ligesom Viljen til alle behandlesnetop at
fundstaendig forhold, Velfzrds-lokale bliver mindre.uansetens,

tilbud lighed bliver mødt med krav tilgodese denstatens atom om
enkeltes specifikke forhold.

fem tendenser det: tendenser.De Deovennxvnte netoper er
ikke samfundet.nødvendigvis dominerende alle hari Vior grupper
altså ikke fuldstxndigt postmoderne samfund omkring detet os,

samfundhøjmoderne eksisterer stadig for nogle mennesker. Der
stadig nationalstater, omfattende industri, staerke styrings-er

samfund.traditionelt demokrati i Dersystemer og vores er svage
afhaengigeindivider, der velfaerdsstatens derMenstøtte.er er
dernogle tendenser, anden det disse tenden-i retninggår og er-

analysere forstå, hvis skal kunne mediagttage,måser, og vaere
til forme fremtidens samfund. skal kort enkeltViat se en
tendens: individualisme sikkerhed.og

12
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sikkerhedBorgernes

stigende tendens til,betingelserpostmoderneUnder atenser man
lighedsidealer. viser sig iforkaster velfaerdsstatens Detman

underbetonerborgerne vigtigeudviklingen de vaerdier,i somsom
Inglehartbetingelserpostmodernemodernehhv. 1997,og mere

sikker-udviklingenparadoksalt nokBaggrunden39-45. er --
samfund med højereVelfxrdstat.under modernitetenshedsnettet I

forreglerslxkke kravetsikkerhed kangrad strengeomman
faerreDerfor bliver derforudsigelighed.adfaerd giver størresom-

politik økonomi,for adfaerdformer -ibestemtekrav menogom
tilskal holdeområder.religiøse Hvismoralskeogså osog

feltøkonomiske lagtder detpolitik, bliverøkonomi i vaegtog
Bagvedliggendesubjektiv Velvaere.høj gradlivskvalitet,høj en

ikkebliverproduktionsmidlernetilforhold ejendomsretsom
det resultatethøjder har prioritet,laengere eret tema, nogen

produktionsformen, der interesse.ikke selveproduktionen, er
sammenlignelig udvikling.felt derfor det politiskeInden er en

betydeligder laeggespolitisk autoritet,laegges lidenDer vazgt og
behovetfor den enkelte,formulighederne participation ogvaegt

tillystudtryktfor kunne Dersine meninger stort. er enat er
for alternativediskussioninteresseeksperimentering, storog

vaerdisaet.
derfor dersikkerhedende nordiske landeI stor, mangeeroger

dervaerdier slårpostmoderne igennemdepå, netopattegn
rede tilbefolkningerneInglehart kan sige,1997. Man at er

formuligheder participation.godeforventereksperimentering og
diskussionernedet slår iSpørgsmålet igennem omer, om

skal ioffentlige sektor.den Detindretningen nxstese
afsnit.
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2. Forandringer i den offentlige sektor i
Danmark Sverigeog

Såvel Danmark har haftSverige staerke aendringer deresisom
offentlige sektorer i overvejende de1980erne Det1990erne.og er

forandringer, forskelligi takt medtypersamme men og
forskellig tendenser forløbene.i Vi skal her fokusere de
kommunale forhold Bogason 1995.

Organisatoriske aendringer

Danmark startede sine aendringer i lyseti den1979-80
økonomiske krise, der affødt den oliekrise.2 Kommunernevar
fik da pålagt vxksten deres udgifter,i detstaten at stoppe og
lykkedes det løbeti kortereopnå årreekke. Frastort set at en
midten igangsatte Indenrigsministeriet omfattende1980erne en
raakke forsøg med frikommuner. Forsøgene inspireretvar
Sverige, langt omfattende havde forskelligemen var mere og
udfald forskelligei kommuner; de enkelte kommuner skulle selv
finde "deres" forsøg individuelt tilladelse tilansøgteog atom

gennemføre dem. Disse muligheder for forskellighed har nokat
gode katalysatorer til nytaenkning hver enkelt kommune.ivaeret

Udover frikommuneforsøgene startede nogle ministeriet raekkeen
forsøg lokalsamfundene:i Undervisningsministeriet gjorde det i
folkeskolen gymnasiet, Socialministeriet forsøgigangsatteog og
med lokale aktivitetsprojekter, der kunne opfange nogle mere
specielle ideer til anderledes social forsorg.

Skoleforsøgene ledte bl.a. til brugerbestyrelser blev indført,at
fra folkeskolen,i løbeti kom1990 børne-1990erneog og
aaldreinstitutioner med. Socialforsøgene ledte frem til raekkeen
aendringer lovgivningen,i anledning til flere saerordningerog atgav
blev initieret, saerlige tilskudspenge fra ministeriet.støttet

med udliciteringForsøg startede først løbetogså så ismåt, men
det fart.rigtigt1990erne tog

Sverige oplevede, modsat Danmark, ingen saerlig økonomisk
krise i startede tidligere end1980erne, Danmark med kom-og
munale forsøg, forsøgenei Sverige alle dei kommu-men var ens

14
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der hvor kunnedeltog. klassisk tilgang,Detner, var en mere man
sammenligne de forsøg raekke kommuner. Sverigesisamme en

betydeligt end de danske,kommuner eri gennemsnit større og
derfor for komundelsnämd,der ganske interessestor menvar en
ellers blev hovedinteressen imod beställere-utförererettet
modellerne udlicitering, da den økonomiske krise ramteog

forsøg økonomisk effektivskabeSverige. iDet atvar en mere
offentlig fokus forsektor. "Bolagisering" korn ligeledes i

offentlige fraaendre den sektor. midteninteressen i Førstat
kom demokratiske aendringer brugerbestyrel-i retning1990erne

dagsordenen.ser
Lidt hårdt kan de danske xndringertrukket sige, at varop man

forøgsperiodenstaerkt økonomisk orienterede før ind.satte
fra kontrol deDanmark havde midten ganske god1980erne over

offentlige udgifter. forsøgene lokaltkom, de delsDa megetvar
forankrede, dels de forskellige fra kommune til kom-megetvar

endelig inviterede de højere grad til demokratiskeimune, og
forsøg. forsøg lagde ikkesvenske centralt styrede,De opvar mere

fratil kommunal forskellighed, sidst staerkti 1980erneog var
offentligepraegede den økonomiske krise. Begraensning

udgifter derfor herunder naturligviskom i centrum, og
markedslignende forsøg, forsøg med demokrati lokal-iog
samfundet først fra midt har heleblev interessante i Der1990erne.
tiden medens der harstxrk i Sverige,vxret stat vazret enen

civilsamfundetstaerkere henimod brug Danmarkiretning -
omend offentlige involveret.med ganske mange penge

Betydningen for demokratiet

reglen detde vestlige lande taler demokrati,i iNår om mener
det har udviklet fra 1800-tallet,demokrati,repraesentative sigsom

landene gradvis fik demokratiske konstitutioner. nationalthvor På
fik parlamentariske tradition, lokaltdenplan institution og ogman
der udviklet forskellige grader selvstyre, baseretblev et

kraftkommunalt valgt råd, lille lokalparlament, der dog i sineet
forpligtigelser ikke fik lov til udvikle sigadministrative at

15
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måde det nationale parlament. Lokalt kunne det ikkesamme som
kunne denlamme praktiske administration vedaccepteres, at man

"regeringskrise". kommunale råd virke hele deresDe imåtteen
valgperiode.

demokratis idegrundlag basererDet repraesentative sig
oplysningstidens opfattelser rationel diskurs mellemom en
oplyste borgere Habermas hvor den frie debat leder frem1980,

fortil de helheden faellesløsninger problemer; altså derigtige
problemer, kraever kollektiv indsats for blive løst.atsom
Forudsxtningerne for det demokrati kan udoverrepraesentative -
frihedsrettighederne forenklet følgende. detsiges Forat Vaere-
første, der nationalstat, hvor den valgte elite indenat er en suverxn
for kan udviklingenterritorium overensstemmelse medieget styre
folkeviljen, den udtrykkes ved valghandlingerne. detForsom
andet, der omfattende fra folketdeltagelse udvaelgelseniat er en
den styrende elite ved valgene, således der bred opbakningat er en
til styreformen fra befolkningen.størstedelen det tredie,For at
deltagelsen sker baggrund bred oplyst debat deen og om
politiske forhold, her har den frie, partiorienteredemen presse,
traditionelt formidlerspillet staerk rolle forskelligeen som
synsvinkler, således der de enkelte lokalsamfund kon-iat var
kurrerende formidlere politiske for fjerde,synspunkter. detOg

de politiske fungerer filtre frasynspunkterpartierat som presse
vaelgere, således der kunne organisatoriske mekanismeropståatog

til håndtere de ofte modstridende krav fra samfundetat mange og
politisk indsats.om

sådant konkurrencedemokrati udvikledeKonturerne siget
fra midten 1800-tallet har de fleste fungereti vestlige lande iog
1900-tallet, med afbrydelser forskellige diktatoriske perioder i

raekke lande. Demokratiet gik godt spaend med det moderneien
samfunds udvikling, med industrialisering urbanisering, medog
omfattende befolkningen,uddannelse hele med udviklingen iog

kernefamilien sekulariseringretning dagliglivet. Denog
udvikling staerk der nok afspejlede staerkestøttet stat,var en
brydninger mellem arbejdsgivere arbejdstagere, samtidigog men
samlede uenighederne til fazlles handling faldtil alles bedste, hverti

forstand.materieli
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minimal-for konkurrencedemokratietUdgangspunktet var en
afbøde markedetsretstilstandender skulle sikre vaerstestat, og

samfundudvikledes det moderneefterhåndenkonsekvenser, men
dermed derderefter velfaârdstaten iindustrisamfundet, og varog

indgrebsmulighederfor iprincippet ingen statens sam-graznser
fraperiodenfundet. udvikling den isteerkeste i retningDen seter

størstedelenverdenskrigs slutning til omkringanden For1980.
skifte fra usikkerhed tilgradvistbefolkningen betød dette et
synsvinklerne demkratietsskifte aendredessikkerhed. Med dette

deførste udviskedes forskellene mellemfunktionsmåder. detFor
velfaerdsstaten,politiske allepartier; støtterstort set og manvar

for-formfinde uenigheder mellem marginalerkunne kun i
velfaerdsstatens fundamentaleindgreb; instru-skellige typer

ved. Hermedder ville drømmeder ingen, atmenter om røreer
udvandet, politikernes positionblev den politiske diskurs noget og

blev traethedundermineret; konsekvensen visstyrende elite ensom
politikerforagt.tenderende tilbefolkningen mht. politikere,hos en

fraaendringblevet understøttetudviklingDenne pressenser
konkurrerende til monopoliseret aviseraviser presse;enmange,

med stigende fokus politiker-partipolitisk tilknytning,uden og
synspunkter.stedet for fokus deres politiskepersonlige liv ines

forstxrket de lande,politikernes blev iUndermineringen magt
dereshvor arbejdsgivere arbejdstagere interesseorganisa-viaog

forhandlings-indflydelse den førte politikfik staerk viationer et
statsfor-inddrogsåkaldte neo-korporatisme, derdensystem
forhand-involverede politikernevaltningen end den i sinemere

frem-forkastet, hvis det vedlinger. ikke loveharMan set mange
isaettelsen blev meddelt, "de relevante organisationer enigeat var

forslaget.

Forskning i udviklingen

omfattende videnskabeliggenstand forforhold harDisse vazret en
velfaerdsstatens "krise"ofte betegnelsenunderdiskussion,

eller overbelastningand NielsenMouritzen 1991, styret
begrxnsedeefter lagdeLehner alt1979, vxgt statensom man

17
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formuligheder skaffe de nødvendige velfxrds-indtaegter tilat
eller betonede befolkningernes for stzerke kravstaten, om man

velfaerdsydelser.til Samtidig har der omfattende analyservaeret
samspillet mellem interesseorganisationer, med udgangs-stat og
punkt deni norske magtudrednings begreb forhandlings-om
økonomi Hernes 1978.

løbeti forstaerket,Men udviklingen1980erne 1990erneog er
kan her tale postmoderne tendenser, skal illustreresog om som

med konsekvenser forsine politiske, herunder demokratiske,
forhold. vaesentligt track her internationaliseringen ellerEt er
globaliseringen politik økonomi. Liberaliseringen Verdens-og
handelen har staerkt mindsket nationalstaternes muligheder for at
kontrollere mobiliteten såvel kapital arbejdskraft,som og
internationale regimer med underorganisa-såsom sineEU FNog

vedtager regler, detioner enkelte medlemsstater trofast måsom
implementere; her mister altså mulighed for selvstaterne at
fastlaâgge deres politik. den henseende de ansvarlige forI er over
kraefter uden for deres vaelgeres kreds. fleste enkelte harDe istater

periode decentraliseret aktiviteter lokalom-tilsamme mange
råderne, dermed muligheden formistet styringog taeten mere
disse forhold. Samlet konsekvensen udtømning det natio-er en
nale altså det klassiske parlament,niveau, til overnationale og
lokale beslutningsfora. nationale politik bliver stigende gradDen i
kendetegnet forskellige fremsymboler for egentlige politiske
standpunkter således personificeres politik mere og mere,-
sammenhaengende med TVs styrkelse mediebilledet.i Der
efterspørges politiske ledere med TV-profilgod enden mere
ledere med for fremtiden.interessant politiken

Dermed af-ideologiseringsig politikken. Denaermer man en
klassiske skillelinier vaek, politiske indgreb drejer fin-siger om en

det alleredetuning eksisterende, der uenighederingenog er
mellem politikerne fx ønskeligheden velfaerdsstaten. Derom er
højst uenighed nogle marginale aendringer. hvisMenom man ser

samfundets vil den klassiskesammensaetning, atman se,
skillelnie offentligmellem vanskeligprivat atog er mere og mere
opretholde den skillellinie forudsxtningerne forog var en-
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fortidens politik. daghøjreuenighederne mellem i Ivenstre erog
forhold,afhaengig lang rxkkeindivids velfaerddet enkelte en

det gxlderhar offentlig indbyggetder i sig og samme-
offentlige sikkerhedsnet bevirke,detvirksomhederne. Således kan

arbejdsløshed mindskes,kan seenkes; risikoen vedlønkravene ogat
elsempellønkrav reduceret. andetderfor behovet for højere Eter

mådeblotvirksomhedernes sociale ansvar, atensom er nyer
fordel for lokale løsninger,velfzerdsstaten tilreducere presset

profitsøgentraditionelle tilvirksomhederne dereshvor opgiver
krazvefor sikkerhed; de kan til gengaeldfordel for formernye

imod ulige kon-forståelse for beskyttelsebedre deres krav om
"forhandlingsøkonomienudtrykkurrence. HernesHernes

håndnogensinde. Kapitalend irelevant går1978 statogmereer
tryghed.for sikre individetshånd at

mellem politikoffentlige bliver skilleliniernedetI apparat og
første forudsaetter forhandlings-detforvaltning udvisket. For

offentligefra det formeltomfattende indsatsøkonomien en
stedet fåroverlades til politikerne alene.det kan ikke Iapparat, og

sammensmelt-embedsmxnd stadig staerkere roller ide ansatte
medførerdet andetoffentlige detdet private.ningen Forog

professionel ekspertiseselv, der skalvelfxrdsstatens vaekst i sig at
problemstillinger.de kompliceredetil håndtereat mange,

udstikkederfor stadig højere gradroller bliverPolitikernes i at
bekraefte embedsmaendellers degenerelle retningslinier, ansatteog

velfxrden. dafrem mod Videreudviklingderesi orices Nu erog
hvor ikke skaldermed klart signalere,rollen sige nej, atat og

sker sjaeldent.hen. detMen
forvaltningopbrydning skellet mellemTendensen til og

reduceret antalletforstaerkes plan. harpolitik lokalt Her man
fordermed styrkes denfolkevalgte de kommunale råd,i og oven

ikke-politiskesamtidigbeskrevne udvikling. Men saetter man nu
brugerbestyrelser,herunderlaegfolk former forind i organer,nye

forholdde lokalede skal med til institutionershvor at styreVaere -
for-politikoverladt til deroller, der tidligere Såansatte. ogvar

det lokale.får dimensioner interessantvaltning i Det aternye
traditionelleudvikling nedtones denbemzrke med densig, at

territorielle: lokalpolitikkensdendimension loalpolitik,i som var
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rolle for lokalsamfundet helhed. bliver deri sin iNuatvar sørge
stigende omfang bedt stillingtagen til det, kan kaldeom man
funktionelle behov, altså skolen for børneinstitutionen forsig, sig,
xldreomsorgen for indvalgtesig. bestyrelser skal ikkeDe nye, se

helheden, understøtte specialiseringen knyttet til denmen
enkelte tyderinstitution. det styrkerMeget på, at engagementet,

flestede mennesker har vanskeligt ved helhedhensyn,at tage
medens de lettere forfølgekan specielle Det også atsager. synes

tilfxldet for de såkaldte hverdagsmagere andBang Sørensenvaere
diskuteret i artikel denne1998, i antologi.Eva Sørenssom er
altså under postmoderne forholdDer synes at tegnvaere en

afstandstagen fravis de nationale, politiske problemstillinger deog
traditionelle politiske stigende, lokaltpartier. betingedeDer er og
ikke-partipolitiske hos mennesker,engagementer at spore mange

pragmatisk ikke-ideologisk grundlag med henbliket atog
de lokale fungereinstitutioner til bedre relativtat et snaevert
grundlag, hvert faldi det ikke helhedsorienteret dereter syn,
laeggestil grund. til gengxld den staerkereDet giver indlevelse, som

typisk for lokale hverdagsmager.1990erneser

3. Fra aggregativt til integrativt demokrati

kan samle brudstykkerne fraVi diskussionerne for.nu oven
Samfundet azndres med flere flere postmoderne tendenser,og nye
eliter, der aktive ønsker indflydelse deres forhold,er og egne

dem, der bestemmes den offentlige sektor.også Traditionelle
demokratiformer udviskes grund af-ideologisering. Skille-
linierne mellem politik forvaltning aendres udviskes,og og og
samtidig offentligeden sektor under forandring. giVerDeter nye
muligheder for indflydelse for borgere, forspecielt de aktiveog
brugere service.

Udviklingen henimod postmoderne tendenser samfundi vores
har konsekvenser for, hvorledes kan forstå udviklingen i vores
demokrati det for forskerne begreberat sxtteog er en opgave-
forandringerne. demokrati indførtDet reprxsentative underer
helt andre vilkår den dem, der gaeldende: fragåetnu er er

20



PETER BOGASON

fåtallige deltagere denidens oplyste, relativtmedminimalstaten
tilmed for enhvermaksimalstatoffentlighed tilborgerlige atreten

blevetdetMåske kanindflydelse. sige,hørtblive at ermanog
helhedensfølge medenkelte til kunne ifor denfor kompliceret at

-lidt med ulyststedetvzelger idemokratiske diskussioner. såMan
lederskabetspolitiskenationale interessekoncentrere den omat-

offentlige kommer isåpersonligerolle, det iengagement sagerog
samspilspecifikkeforfølges interesser ilokale.stedet deti Her et

imodånd henpraktisk opnåligesindede, orienteretmed i aten
begratnsetkonflikt. Fokusfor politiskresultatet frem et-er -

fraskiftet gåendekarakteriserefxllesskab. kanVi ensom
Marchdemokratisk institutiontil integrativ, 8Caggregativ en

Olsen 118-119.1989,
skift.fortrolige med dette Viikke heltflesteDe eros er

eller detkonkurrencedemokratiet, aggregativeopdraget til system,
optraedersamfundsform, hvormodernetil denknyttet som

forsig opnåmedindivider, hver sin må atstemme, grupperesom
Nøgleproblemstillingenantallet, der taeller.indflydelse; det aterer

kander ikketil beslutning,samle, stemmerneat enaggregere,
ved købslåresultatetklar tilflertal imod.skabes Vi opnå atatet er

til derandrealliancer med opnåeLfrem, ved lave grupper, eratos
herved, baseret visgrad orden,flertal. opnåsDen enersom

ledelse,byttevirksomhed quid Viforform accepterer enquo.pro-
tilklarenighed,henimoddisseder kan lede atog erprocesser

faktisk klarflertallet skifter;hvisskift ledelse,godkende eret
til,styrende.flertal kan Viethverttil vant aterat vxreat acceptere,

grundlaget denbaseret,politik materieltden form for erer
enkelte aktørdengoder, herfordeling måautoritative og

devedkommende,for givetbedstforfølge den kurs, synessom
spil.politiskedetformer for resultat eller gevinst imulige

lokaltform for politikdenne Det,Men retur. serer
det, derudviklingendet aggregativeved sidenplan, systemer

for-den enkelte kun integrativevirker bremse på, systematsom
karakter,aendrermål.individuellefølger Processernesine og

republikanskegrzeske, Herdet gamlelidtsig system.merenxrmer
overlevelsefaellesskabetsdetvaesentlig,gruppeidentiteten erer

forgrundlagetdannertilfredshed, derfor enkeltesfrem den
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politikken. Derfor kan ikke købslå til løsning, dersig imåman en
stedet konsensus deliberativ Dermedopnås via opnås eten proces.
grundlag for orden, baserer fornuft, følgeligsig måsom og
ledelsen have karakter tilforordnet eller kurator, der bestyreren
neutralt, til alles bedste. fordet ikke godHer anset tone ater

baseret flertal,igennem numerisk den forstandinoget etpresse
magtudøvelse staerkt begraenset.normativt logisk følgeIer naesten

heraf samler fordelingeninteressen ikkesig materielle goderom
selv der faktisk sker sådan fordeling, fokusi stedet,iom en er
hvorledes de fxlles formål bliver formål knyttetDisse tilopnået. er
opfattelser af, hvorledes fagligt professionelteller løsningrigtigen

ud, aktørerne forholde faglighedtil denne forsig stedetmå iser og
forfølge formål.personligeat

klarhedens skyld kan opstilleFor disse demokratiformerto
dikotomi figur.isom en

demokratiskeF ignr Aggregative integrative institutionerog
March OlsenBaseret på G 1989, 118-119

Aggregativ institution Integrativ institution

Folket: klynge af individer en gruppe
Folkeviljen: købslået forhandiet
Ordensgrundlag: bytte fornuft
Ledelse: maegler tiltorordnet
Forandring øjeblikkelig tilpasning
Flertals roIIe: dominerende begraensetaf normer
Politik-resultat: fordeling af iormålgoder feelles tillidog
incentivstruktur: gevinstmuligheder professionel integritet

det omfang, skiftet hen imod demokratiformI integrativ finderen
sted, det udfordring for teoretiske for-praktiskeer en vores og
ståelse demokratiets funktionsmåcle. formuleringrigtigereEn er
måske: forståelse demokratiets funktionsmåder der flereer nu-
former spil samtidig, det nok forvirrende for de flesteog er

til kun txnke konkurrencedemokratieti denvant atos, som er -
form.aggregative
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såvelafIntegrationUdfordringen:4.
brugereborgere som

demokratidet aggregativetilspidset kan sige,Lidt eratman
modernerolle dettraditionelle iborgerrollen, dentilknyttet

kommunalpolitiskeda sinesamfund, hvor stemmerogman nu
individuellefor detTil trodskommunale valg.ved dekandidater

kollektivetsdermelemdet alliancer ivalg vegnegrupper,oger
til bruger-knyttetdemokratihelheden.skaber integrativeDet er

skift siglokalsamfundets medlemmer påtagerrollen, hvor en
forskelligeafgraenset rolle service-funktionelt itidsbegraenset og

kan brugerenpostmoderne rolle. Herinstitutioner mereen-
denstxrkere,individualitettilsyneladende udfolde sin men

henimodkanaliserer aktiviteternedemokratiske etproces
resultat.kollektivt

offentlige sektor itraditionelle borger til denfra denKravene er
konkurrencedemokratiet:til Derfå, de knyttetgrunden ret og er

eksklude-kansåledesfor deltagelse, ingenåbenhedskal atvaere en
forhold, derdeltage grunelagfra kunne sagener eratres

oftestderderimodeller indkomstuvedkommende kønsåsom er
skal derbopael.alderbasis Dernaestdiskrimination ogen

det muligthandlingerne, såledesgennemsigtighed i atat ervaere
dokumenteradgang tilbeslutningsprocessernefølge med i og
endelig skalfor beslutningerne.forudsaetninger Ogermv., som

således kanadgang, ingenlighed for dem, der harder at envaere
andre.bekostningfavorisering

den begraznsningforhold, medfordrer disseogsåBrugeren at
ikke brugerede, derbrugerstatus:basisder diskrimineres er

konkreteindflydelse dehar ingeninstitutionen, processer.
talebunder dertilgift razkke krav, der ihariBrugerne at er omen

skalforhold.til den enkelte Derder knytter sigservice, persons
stede,fysisk tilkan kommetilgaengelighed, således at manvaere

behov,levering.forudsztning for Deservicenshvis det somer en
grad responsivi-mødt med højforventes blivehar,brugeren at

den kapa-velkommen ibrugeren oplever,således atattet, man er
individuelletiltilpasningsevneligeledes vilforventescitet. Der en

forhold tilkonkretebrugerensforhold, således tages opat
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overvejelse. Den service, leveres, skal baseret fagligsom vaere
kompetence, således kvaliteten højest forholdmulig i tilat er
behovene. endelig forventerOg brugeren blive forat praesenteret

handledygtig organisation, således der faktisk foren at nogetgøres
dem, der har behov. Den integrative demokratiform imødekom-

kravet responsivitet for den enkelte, denstøtterimer om og
forstand den postmoderne individualisering. samtidigMen
inddacmmes de individuelle krav i der forhindrermange processer,
den enkelte i udnytte udelukkende tilat systemet egen, snaever
fordel. deliberativeDe sikrer faellesskab for indivi-processer et
dualiteten.

fra brugereKravene borger kan let komme i opposition tilog
hinanden. det førsteFor lukkes borgeren ude fra forhold,rxkkeen
hvor nok skattebetaler, ikke konkret bruger,man er men og
dermed ikke kan påvirke de konkrete beslutninger. Problem-
stillingen her, der sker den afvejning mellem omkost-er om rette
ninger herBorgeren må gaeldendesig for dennytte.og gøre over
overordnede beslutningstager, altså det kommunale råd, skalsom
fastlaegge udgiftsrammen. det andet borgerenFor stillemå sig det
spørgsmål, ikke borger har interesse det,i derom man som en
foregår i serviceinstitutionerne har ikke interesseman aten-
skolebørn laerer niveau, således "kan talesprog samme at man
med hinanden helei landet disse krav kanMen vanskeligevxre

frem til institutionen, ikke bruger.nårat man er
Hertil kommer borgernesså, tilgangaggregative tilat systemet

let kan kollidere med brugernes integrative borgerrollenproces;
tilsiger brugvis hvorrå brugernes langten magt, processer er

differentierede forudsaetter langstraktemere og processer.
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facilitatorerforBrug5.

fordihåndtere,kompliceretdemokratiintegrativeDet ater
detend aggregativeovenfor, isåkravene, så meget størreersom

fejlfor slårisikoen ogsåkravenedemokrati. Når atstore,er er
hånd.hjaelpendebrug for Derderkan sige,Man at enstor. er

besluttendeindlokale aktører Iflere de ikommer organer.nye
for socialiseringde politiske partier visdage sørgede bl.a.gamle en

beslut-deaendrede vilkår.fungere undertil Mende nyeatnye
i sitdem SørensenEvaningstagere typen, sommange er-

højikkekalder hverdagsmagere i såantologibidrag dennei er-
den kanal ikkedermedtil politiske partier,grad knyttet erog

brugelig.
tildemokratiform knyttetsåEftersom den integrative taeter

embedsvaerket,overvejende blevforhold, der tidligere varetaget
facilitatorer.devel naerliggendedet ansatteat sompegeer
medpolitikere visbetragter deprofessionelleMange ennye

demvaerd stedetovervejelse idet kunneskepsis. Men at sevaere en
kansåledes dertil brugerne, opståvelanbragte kanaler at ensom

politikere.professionelle Debrugere,dialog mellembedre og
bindeled mellemspecielt sigpåtagemå så atansatte vaere

tilhjxlpe debrugere,institution atrepraesentanter ennyeogog
bedre arbejdssituation.

fordreregenskaber.facilitator-rolle kraever DenDenne mange
mellemkomplicerede diskussionertil igennematevne se

forståvanskeligt vedmåske harmennesker, der uenige ater og
forhold,indsigt defordrer ihinandens synspunkter. Den som

samtidigprofessionalisme.dvs.teknisk til debat, vis Menset ener
professionelle,endfordrer skue lxngere denden til atatevne

faldhvertlokale ideer, dermuligheder ide ipositivekunne se
professionelle idealer.med debrydeumiddelbart atsynes

traditionellemed dendel lighedernokmåskeDer ener
det kunusynlig.neutral,embedsmandsrolle Mennxsten er-

måskeaktiv,indimellemfacilitatortilsyneladende. måEn veere
foreslåfor kunneåbenfor debatten,provokerende styrke atat og

defor mindretal,det klart måellerkompromisløsninger atetgøre
flertallet ikkesamtidig til,flertalletstilpasse meninger,sig atseog
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overskrider det frarimelige ud det overordnede kollektivsset
hvadpraemisser. vist, traditionelt kalder politiskDet er man en

rolle.
det her: skillelinien mellem forvaltningpointenMen netoper

politik bliver helt umulig fastholde den postmoderne,iatog
demokratiske praksis. skal laereVi txnke andre baneriat og-
skal ta-:nke højt. behov for åbne diskussioner deDer er om nye
demokratiformer.
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Är byråkratin
demokratisk

förre chefredaktörSvante Nycander, DN:s

frånregeringsformen all offentlig makt i Sverige utgårI sägs att
Även från folket.folket. byråkratins makt tjänstemanutgår Om en

åtgärd ska kunnaLänsstyrelsen Gävle beslutari så manom en
legitimera detta demokratiskt.

s.k.det hänvisa till denvedertagnaDet sättet göra äratt att
fortplantar från väljarnademokratiska styrkedjan. Folkviljan sig

till länsstyrelsen tillvaldagen till riksdagen, till tjänste-regeringen,
fattar beslutet.mannen, som

detta.väsentligt och riktigtligger naturligtvis någonting iDet
demokratiska styrkedjan existerar.Den Men ärresonemanget

otillräckligt.ensidigt och
Ävenfiktion.det första folkviljan eller mindreFör närär mer en

oftastfinns entydig detdet relativt majoritetsopinion inteären
befattar sällandet handlandet.den statliga Opinionen sigstyrsom

målkonflikter och juridiska komplikationerde och de sakligamed
alltid de statliga besluten.imåste vägassom

demokratiska styrkedjan bra bilddet andra den ingenFör avger
Demokratiskasamhälle fungerar.hur demokratisktöppet,ett pro-

ömsesidigt.kännetecknas påverkar varandra Styr-att mancesser av
ensidigt den riktningen.och bör i Avningen inte, integår gå, ena

de förverkligaroch barariksdagen interegeringen väntar attoss
femtio-ledarskap.väljarnas önskningar också de Påutövarutan att

vänstertrafik, baraväljarna förtalet röstade några år83 procent av
högertrafik, och det hördesbeslöt riksdagen införa ingasenare

från demokratisk synpunkt.invändningar detstarka Det ärmot en
försöka ochuppgift för byråkratin ibland regeringenlegitim att
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riksdagen ändra förvaltningsmyndigheterOchmening. ävenatt
kan ha opinionsbildande funktion. Påverkningarna allaigåren
riktningar gång.en

har finSverige tradition självständighet hosI våraen av
ämbetsverk. den ihop med den demokratiskaHur styr-passar
kedjan uppgiftämbetsverkens bara verkställa beslutOm är att

fattats den varförpolitiska ska de då självstän-nivån,som vara
diga demokratisk legitimitet bara skapas den demo-Om genom
kratiska styrkedjan blir främstastatstjänstemannens demokratiska
dygd lyhörd de politiska makthavarna. Det ingetäratt motvara
bra saken.sätt att se

Byråkratins maktutövning kunna legitimeras ocksåmåste
den demokratiska kedjan, och återkommerjagsätt änannat genom

till hur det kan ske. bara teoretisk fråga.inteDetta Denärstrax en
har betydelse bland för förhållandet mellan ochregeringstor annat
ämbetsverk, förvaltning.mellan politik och har talatMånga om
vikten förvaltningskultur.god sådan vilar till hursistEnav en
byråkratin själv uppfattar roll och legitimitet demokratin.sin sin i

Under det fram frustration bland deåren 1976-82 växte en
borgerliga det för-partierna genomslag iså svårtöver att attvar
valtningsledet för politiska riktlinjer. Statsråden tyckte deattnya
hade alltför inflytandelitet ämbetsverken, fortsatteöver attsom

under den tidigare socialdemokratiska regeringen. Managera som
förvaltningsutredning,tillsatte folkpartistenleddesen som av

Daniel Tarschys och utmynnade i möjligheterregeringensattsom
förvaltningen borde stärkas. Utredningen denansågatt styra att

regeringsformen hade stärkt befogenheterregeringensnya gent-
förvaltningsmyndigheterna.emot

socialdemokraterna fick tillbaka regeringsmaktenNär 1982
kände de behov ökade styrmöjligheter de borgerligasamma av som
hade tillsattegjort. Verksledningskommittén medDe MobergSven

ordförande, och resultatet blev det kallade verkslednings-såsom
beslutet riksdageni idémässiga grunden den demo-Den1987. var
kratiska styrkedjan. borde förvaltningsmyndig-Regeringen styra
heterna handfast hade skett tidigare. Be-sätt ånett mera som
slutet innebar klarsignal för informella kon-styrningen genom
takter mellan departement och myndigheter. Tidigare härskade en
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konstitutionell doktrin förbjöd kallat ministerstyre. Densåsom
avskaffadesdoktrinen praktiken verksledningsbesluteti genom

frågai lagtillämpning.utom om ren
Ungefär samtidigt började och riksdagen delegeraregeringen en

mängd befogenheter förvaltningsmyndigheterna,till praktiken tilli
generaldirektörerna. befriade frånsjälv beslutaRegeringen sig iatt
alla möjliga detaljfrågor samtidigt försökte stärka detsom man
politiska myndigheterna övergripande frågor. Mål-igreppet om
och resultatstyrning skulle den tidigare styrningenersätta genom
detaljerade föreskrifter och anslagsvillkor. skullestyrningDenna
till del fortlöpande dialog departe-mellanutövasstor genom en

och myndigheterna.menten
Följden blev sidan regeringskansliet blev politiskt,å attena mera

sidanandra myndigheterna arbeta blev likai sittå sättatt att mera
företag. statliga verksamheten skulle bli effektivDen mera genom

fick ungefär befogenhetergeneraldirektörernaatt samma som
verkställande företag cheferdirektörer och med-i privata att utse
arbetare och bestämma ochorganisationenöveratt pengarna.

fick alltså den högsta ökad politisering, denVi nivån en
lägre företagisering fallenökad båda bekostnadnivån ien av-
det traditionellt byråkratiska och tänka. Dettasättet äratt agera en
förändring förbisettoch Både politiker och andra hargott ont.
de aspekterna det hänt.negativa som

tillsatte förvaltningspolitisk kommissionregeringen1995 en
ordförande.med Wickbom blev medlem kommis-Sten Jagsom av

det enda statliga uppdrag har haft. lämnadesionen, jag någonsin Vi
slutrapport kom ochpropositionvåren årEtt1997. etten senare en

riksdagsbeslut, del förslag.våratogsom upp en av
kritisk det tänkande hade präglatKommissionen motvar som

verksledningsbeslutet. hade invändningar hadeVi mot att man
förvaltningens styrbarhet, dvs. politikernas makt för-gjort över

valtningen, till den överordnade demokratiaspekten förvalt-
ningspolitiken. skrev:Vi

frågorkoncentration och styrbarhet leder tillstyrningEn om en
ensidig uppfattning statsförvaltningen hierarki be-av som en
kostnad frågor gäller förvaltningens förmåga till framför-av som
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erfarenhet, rättrådighet,hållning och dess kunskap,initiativ,
handlingskraft, och förmåga självförnyelse.kreativitet till

styrbarhet och förskrev ytterligare kravet iKommissionen att
ställas högt och tillade:sig måste

förväntningar statsförvaltningenMedborgarnas anspråk och är
myndigheterna ochemellertid den statstjänstemännenarten attav

tillerkännas självständighet.samtidigt måste mått För-ett stort av
havaltningen integritet.måste

effektivitetdemokrati, rättssäkerhet och börI sägsrapporten att
förvaltningspolitikens överordnade mål och dessa målattvara

sammanhang. styrbarhetinbördes Förvaltningensi sittmåste ärses
effektivitetdemokratifråga, kraven rättssäkerhet ochen men

för den politiska styrningen.sätter gränser
och tankegångdetta centralKommissionen i39säger är en-

rapporten:

Demokratin styrelseform syftar till medborgarna såatt ettgesom
inflytande förhållanden derasmöjligt beröröverstort som som

indirekt. förvaltningen bästtillvaro, direkt eller tjänarHuregen
ändamål frågan detdetta Ställer återigenvisar sigså, attman

sammanflätatdemokratikravet förvaltningen med, ellerär
sammanfaller överordnade målen, rättssäkerhetmed, de andratvå
och effektivitet. Förutsebarhet, likabehandling och hög etisk
standard liksom effektivitet och ansvarsfull hantering allmännaav

för enskilde ochmedel underlättar den planera sinatt styra egen
tillvaro. Förvaltningstjänstemännens duglighet, kunskaper och

Statsför-erfarenheter detta perspektiv demokrativärde.iär ett
valtningen och del det demokratiskastatstjänstemännen är en av
systemet.

försök förvaltningenalltså kommissionensDetta attvar ge en
rkedan.demokratisk vid sidan den demokratiskaitimitet stg av y J
försökermedbor ndi heterna bara.Det är ett arintresse att integ m g

genomföra beslut och direktiv ovanifrån också. . utan tar egna
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agendanförsöker påverka iochformulerar probleminitiativ, sam-
demokratin.stärkerförvaltningsådanhällsarbetet. En

eller börfungerarhurschablonbildfinnsDet statenaven
väljarnaochmed riksdagendet regeringen,Enligt denfungera. år

verksamhet,för viljeinriktningen ibakom står statenssomryggen,
bildenverkställighet. Denenbart sigförvaltningenmedan ägnar

poli-baraDels regeringen intekorrigerasbehöver två årsätt. en
uttrycktavaletdetden itisk instans, senasterepresenterarsom

förvaltningsmyndig-den högstaocksåfolkviljan. Regeringen är
ackumuleradetidunder långdenlojalt tillämpaharheten, attsom

förvalt-Delstraditioner.rättsligaregler ochlagar, åravmassan
verkställighetförbara instrumentnågontingningen än avettmer

villfunktion.påverkande ViharFörvaltningenpolitisk vilja. enen
förmågaharperspektiv,harstatstjänstemän attsomsom egnase

ibland initiativocksåhåll ochlångtupptäcka problem tarsom
informera allmänheten.ochför bilda opinionatt

följaFörvaltningspolitiska kommissionenförsökteDet synsättet
reformpro-viktig delbetänkandet.olika avsnitt Eni avavupp

regeringskanslietoch istärka regeringenhandlar attgrammet om
statsrådet börförvaltningsmyndighet. Närahögstafunktionen som

medbefattningshavareopolitiskfinnas högdepartementi varje en
kompe-sakligförförvaltningenerfarenhetbred representeraattav

myndigheterna någotledningenoch kontinuitet i enavavtens
Humphrey TV-serieni Yes,"sirsecratary,permanent en

förvaltnings-kommissionenmarkeradeSamtidigtminister".
skrevKommissionenroll ochsjälvständiga ansvar.organens

ochlojal regeringenförvaltningen skaexempelvis motatt vara
lojalitetenfattats. ide beslutverkställa Menochriksdagen som

förseoch regeringengranska beslutenockså, heter det, attingår
menadesynpunkter. Kommissionenmed kritiskadess kanslioch

statsförvaltningen;styrande för helaskaallmånintressetatt vara
regeringensmedborgarnas tjänst", inte Ibetänkandet heter I

tjänst.
informell styrningdenpolemiseradeKommissionen mot syn

finnsför och iuttryckutredningarnade båda tidigare gett somsom
föreslog uppstramningverksledningsbeslut. Viriksdagens aven

för-informell styrningförsta bördetreglerna två Försätt: av
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valtningen bara ledningsnivå, mellan statsråd ellerutövas stats-
sekreterare och verkschef. Samtal tjänstemannanivå mellan
departement och myndigheter får ha karaktärinte styrning. Förav
det andra all informellmåste styrning kunna dokumenteras, till
exempel den redovisas offentligt ellerattgenom attgenom man
fört anteckningar. Båda dessa krav saknades verksledningsbesluteti
1987.

perspektiv förvaltningspolitikenDet har försöktjag beskriva
grunderna för vad kommissionen skrev i kapitelvar en av ett om

statstjänstemännens ställning och Den statstjänstemanna-ansvar.
roll och den förvaltningsetik kommissionen ville verka för har som
utgångspunkt förvaltningen bör ha självständighet och integri-att

Vad kommissionen skrev offentlighetsprincipen ochtet. om stats-
tjänstemännens meddelarfrihet hade utgångspunkt. Stats-samma
tjänstemännen har förpliktelser det allmänna kanintemot som
härledas enbart lydnadskravet den statligai hierarkin, och de harur
rättigheter dem särskilda möjligheter allmän-tjänasom ger att
intresset.

Kommissionen kritiserade arbetsrätten tycks ha blivit vik-att
förvaltningsrättentigare det gäller bestämmaän när att stats-

tjänstemännens ställning. regeringsformen talasI statlig tjänst.om
den särskilda lagI statlig tjänst enligt regeringsformen skaom som

finnas har devalveratstjänst till anställning. före-Kommissionen
slog utredning reglering offentligaden tjänstenen om en ny av

Ävenmed starkare betoning det förvaltningsrättsliga. dettaav var
markering statstjänstemannens särställning ochen av ansvar.

vad hade förNå, regeringen uppfattning deni proposition som
korn fjoli de frågor harI jag berört: ingen alls. Proposi-nästan
tionsförfattaren inte notis själva kommissionensisynsättettog om

och den bara läser fårpropositionen ingen kännedomrapport, som
hur kommissionen tänkte. Betänkandet blev smörgåsbord,om ett

där regeringen plockade sig bit här och bit där, deten en men
sammanhanget gick förlorat. del detEnmesta av av som rege-

ringen och föri sig till fick praktikeni innebördsäger en annan
det rycktes loss. gäller tillDet exempel fråga förvaltnings-när i om

kultur och etik.
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uppenbarligenfinns inledande avsnittpropositionenI ärett som
ska ledasvilken läsaren in iportal,tänkt utgöra rege-att en genom

förvaltningspolitik:ringens

bitbrainför tid. har kommitStatsförvaltningen Vistår enen ny
förvalt-den statligamed utvecklalångsiktiga arbetetdetiväg att

samklang medfått förvaltninghar istårningen. Vi störreen som
internationellvälsamhället och hävdar idet svenska sig ensom

effektiv förvaltning,förgrund har skapatsjämförelse. godEn en
där demokratinhög ochrättssäkerheten för medborgarnadär ärär

vitaliserad.

slut-detta, drogintetsägande, och läste jaghelt jagDetta närär
helabestämt.vill någonting Iregeringen inte sägaattsatsen

Principfrågordetpropositionen är taront manresonemang.om
honnörsord kvalitet,tillbekännaställning till sigatt somgenom

medborgarupp-rättssäkerhet.etik ochkompetens, Det sägs att
skilda verksamheter.håller vittförenar ochdraget statenssamman

hade kunnatkommissionenformulering ocksåDet är somen
medborgar-hurled diskussionanvända då iett omenmen som-

förvaltningen, tilltill andra aspekterförhåller sigintresset
ellerbeslutförverkliga statsmakternasexempel uppdraget att

saknassådan diskussionsjälvständighet.myndigheternas När en
fras.medborgaruppdraget barablir bekännelsen till en

hållerframgår det regeringenställen propositioneniPå några att
härverksledningspropositionen Såfast vid grundtankarna i 1987.

ochbeslutstatsmakternasverkställer"statsförvaltningenheter det:
demokratiska samhället.svenska Detdetdärmed grundsten iär en

initiativdet förvaltningenfrågan hur alltväcker gör egetgenast
betrakta dentycksdemokratin.förhåller till Regeringensig

demokratiskgrunden förden endastyrkedjandemokratiska som
förvaltningen.legitimitet i

användsfinns. ställe propositionenundantag iPåEtt ut-ett
förvalt-handlar detdemokratifråga".viktigtrycket Då attom

befolkningens etniskaarbetsföradenska återspeglaningen
sammansättning".
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föreslogKommissionen utredning lag statligen om en ny om
tjänst skulle den nuvarande lagen offentlig anställ-ersättasom om
ning LOA. tillDet regeringen nej i propositionen:sa

vill framhållaRegeringen syftet med LOA inte primärt äratt
förhållandetreglera mellan arbetsgivare och arbetstagareatt utan

tillgodose de allmänintressen gällande vidsiggöratt som
utförandet offentlig verksamhet.av

slår finnerOm förstLOA lagensnågra avsnittman upp man om
tillämpningsområde och begreppsbestämningar.vissa Sedan
kommer arbetsrättsligt kapitel heter "Arbets-ett rent som
konflikter och skadestånd", därefter huvudsak förvalt-iett par
ningsrättsliga avsnitt tjänstetillsättningar, tjänstgöringsskyl-om
dighet och bisysslor. Sedan kommer kapitel blandatnågra av
arbetsrättslig och förvaltningsrättslig karaktär. kapitel handlarEtt

turordning vid uppsägningar. kapitlet disciplinansvar lyderIom om
första paragrafen här:så

arbetstagare uppsåtligenSätter eller oaktsamhet åsido vadav som
åligger honom hans anställningi och felet får disciplin-ringa,är
påföljd åläggas honom för tjänsteförseelse. Disciplinpåföljd enligt
första stycket får dock fall åläggasi arbetstagarenågot därför att
han har deltagit strejk elleri därmed jämförlig stridsåtgärd.

ÄrObservera detta gäller otillåtna stridsåtgärder. tjänste-ävenatt
förseelsen kollektiv upphör tjänsteansvaret. Exempelvis mask-en
ningsaktion inom polisen enbart brott fredspliktenettses motsom

kollektivavtaleti och får leda till disciplinpåföljd,inte vilkaoavsett
skador har uttryck föruppstått. Detta arbetsrättenär ettsom att
har förvaltningsrätten sidan.åtträngt

förslag ochMånga kommissionensi harresonemang rapport
berört.regeringen inte gäller till fråganDet exempel om en sam-

ordnad förorganisation de sociala transfereringssystemen. Det
gäller också frågan informellaregeringens för-styrningom av
valtningen och förstärkning regeringskansliet rolleniom av som
ledare statsförvaltningen. Det jag tycker migmönster ärav attse

harregeringen undvikit sådant skulle politiskt ömtåligtsom vara
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förändringareller aktualiserar i regeringens sätteget att styrasom
och ställa med riket.

förvaltningspolitikenharmedierna eller riksdagenVarken ii
Moderaternaunder de väckt intresse.åren något nämnvärtsenaste

offentliga sektorn,förnyelse dentalathar när pro-menom en av
synpunkter;hade debehandlas riksdagen ingaskulle ipositionen
gällde in-kommenterade bara den del propositionende somav

utredning.och byggdeformationsteknologin annansom en
brister och problemvecka får bevis inomvarjeSå gott som

miljö-utreddestatsförvaltningen. Tunnelkommissionen, som
de bristerexempel, iskandalen vid Hallandsåsen, ärär ett annatett

avslöjadessamlingslokaler ochtillsynen över restauranger som
efter branden Hisingen.

finns dettillfälliga olycksfall arbetet, ellerdet isigRör om
funderafruktbartorsaker kanunderliggande generella Det attvara

överdriven politiseringfinns samband med delsdetöver ettom
delarnaoch företagisering bådadels överdriven ekonomismoch -

all brukartraditioner medbekostnad de goda rätt ansessomav
statsförvaltningen.utmärka den svenska

högt.förändringskrav bordeEtt sättaspar
harOlof har påpekat SverigeStatsvetaren Petersson att en svag

saknar lag-det enda landetkontrollmakt. inomVi EUär som en
självständighet.förstiftning med den statliga revisionensgarantier

stabsfunktion hosbetraktas revisionenSverigeI rege-som en
Förvalt-den under riksdagen.flesta andra länder liggerderingen, i

delföreslog revisionenningspolitiska kommissionen storatt aven
till statligöverföras från Riksrevisionsverket revisions-ska nyen

Riksbanken, dvs.ungeför ställningmyndighet med samma som
självständighet. skullemed garanteradunder riksdagen Detmen

verk-professionalismoberoende och imarkera vikten statensav
samhet.

länkenregeringskansliet den ihar vittnatMånga äratt svagaom
Statsråden ochkallade mål- och resultatstyrningen.den så stats-

deointresserade, ochoftast ganskasekreterarna även ärär om
personskiften.grundkontinuitetenintresserade tätaär avsvag

bredchefstjänstemän medopolitiskaskulle behövaDepartementen
och resultatstyrningenförvaltningen för mål-erfarenhet att geav
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bra innehåll. skulle stärka enheten denDet statligai mång-ett
falden, motverka tendensen till fragmentisering.

gäller statsförvaltningensDet identitet, dess ochvärna särartatt
professionalism. Rollen börstatstjänsteman uppgraderas, detsom

bli fint och förpliktandemåste någonting arbeta medborgarnasiatt
tjänst.
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vägar till lokalNya
demokratil

Örebrouniversitetslektor,Stig Montin,

Inledning

pågående avdemokra-samhälletbild det svenska visarEn enav
demokrativärdenvärden undan iEkonomiskatisering. tränger

frågablir alltden praktiska demokratindebatten, ommer en
beslutsfattandefolkstyre, politiskthandlingskraft änsnarare

förförtroendeteller mindre slutnatenderar ske iatt rum,mer
ochbland medborgarnaoch förtroendevalda minskarpartier

Valdeltagandet minskar.
engageradebild det svenska samhället visarheltEn avannan

angelägen-medborgare lokal nivå sigtar an gemensammasom
förfolk mobiliserarskolan, sigheter. Föräldrar isig attengagerar

fleroch allt kommunerutveckling hembygdenskapa ipositiven
demokratiutvecklingsprogram. dengenomför lokala Det är senare

artikelbilden förevisas dennaskall isom

Demokratiexperiment

DemokratiutredningenSyftet med bidrag tillmitt är att ge en
förekommande demo-granskande kunskapsöversiktkritiskt av

föroch dess betydelse denkommunernaikratiexperiment

l referenserlitteraturhänvisningar till FöringaI görstexten sem.m.
analyser.exempel ochLokala demokratiexperimentStigMontin, 1998, -

skriftDemokratiutredningens SOU 1998:155.nr
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kommunala demokratins utveckling. drag kanI säga attgrova man
del experimenterande uteslutande den kommunalarören egna

organisationen eller alla falli tydligt fråninitierat kommunled-är
ningen, medan andra experiment initierats medborgare lokal-iav
samhället. förstaTill den kategorin kan föra sådant för-som
nyelse fullmäktige, kommundels-/stadsdelsnämnder, områdes-av
styrelser och brukarinflytande. Till den andra kategorin kan föras
framför allt de drygt lokala utvecklingsgrupperna.3 500

åtskilliga kommuner landet utvecklasI i kan kallasnågot som
för demokratipolitik, dvs. politikområde där demokratiskaett
arbetsformer sådana uppmärksamhet. iRuntägnas storsom om

finnslandet intresse bland medborgare kollektivaiett stort att
former sig lokala problem, fram-denta trotsan gemensamma
trädande individualismen samhällsutvecklingen.i

börVi självklart inte överskatta dessa förändringar.ochinitiativ
ifrån alla kommunerLångt med förnya full-experimenterar att

mäktige. Alla brukare inte intresserade medverka lokalaiär attav
skolstyrelser eller brukarråd. folkomröstningarLokala har fåttinte

vidare genomslag kommunerna.något i Valdeltagandet vid de
exempel direktvalda lokala förekommer dent.ex.organ som

Åreopolitiska nämnden Svågadaleni och områdesstyrelse i ären
Åre.inte särdeles högt i Svågadalen och62 i47procent procent

bör hellerinte underskatta dem.Men sker spridningDet en av
idéer och de politiska börjarpartierna alltmer inse de måsteatt

till krav inflytandesig lokalsamhälleti och medanpassa vara
och utveckla former för lokal demokrati.nya

Politikens och demokratins explosion

partibaseradeDen representativa demokratin och kom-utmanas
pletteras. Uppdelningen mellan och civilsamhälle ifrågasätts istat
den praktiska politiken. Politiken exploderar. del harEn övergått
till och andra transnationella ochEU transregionala medanorgan,

del har spridits till olika nivåer och miljöer landet.inom Poli-en
tiska avgöranden utvecklai regler för hanteringtermer attav av

problem och fördelninggemensamma av gemensamma resurser
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demokratinsutanför representativaoch denfälls mellaninom,
luckrascivilsamhälleochmellanolika Gränsen stat upp,organ.

ochbyalagLokala utvecklingsgrupper,lokal nivå.minstinte
politiskagemenskaper; desocialaföretagarföreningar äränär mer

involverade poli-grad iförsta de högdet igemenskaper. För är
detlokal politik.genomföraforma och Förtiken både attgenom

ochvärderingar in-med olikabefolkas människordeandra av
Politikensproblem.samhandlar kring gemensamtetttressen som

sprids ochavgörandenpolitiskabetyder bådeexplosion attatt
civil-det socialaochpolitiska kommunendetmellangränsen

Allt flersociala.finns detPolitiken isamhället luckras var-upp.
utanförfälls de representativaavgörandendagspolitiska organen

medenheterterritoriellafunktionella ochoch det uppstår nya
betydelsefulla.och politisktdemokratiskaanspråk att vara

medborgar-dvs. därdemokratier,olikafår uppsjöVi aven
styrelseskickformar slagssammanslutningar överett gemen-

politikenstalarangelägenheter. På sätt omsomsammasamma
explosion. uppstårtala demokratins Detkanexplosion ettom

fördemokratieröverlappande inomantal partiella störreenramen
demokratieralladetenhet. princip ingetdemokratisk I ärär nytt,

ochmedborgareeftersom de inkluderar visspartiella gruppen
Ökardemokratierpartiellaantaletandra.exkluderar Det är attnya

demokratinmindre partielladenolikaoch sätt somutmanar
kommun utgör.t.ex. en

och brobyggarenVardagsmakaren
med förhoppningarnasvenska,demokratiperspektivetUr om

förlegitimitetmed högdemokratifungerandeväl representativen
politikensförefallerdemokratiskaetablerade institutionerna,de

problem. Hurexplosion minstoch demokratins utgöra ettsagt
ocholika brukar-skall desamordnaspluralismskall denna Hur

demo-underfogasmedborgarsammanslutningarna ensamman
förvägledandepolitisk helhetssyndärkratisk hatt är resurs-en

partibaseradedenmellanrelationenkommerfördelningen Hur
och de olikademokratindemokratin denrepresentativa "stora
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formerna medborgarorganisering sker lokalsamhälleti denav som
"lilla demokratin utvecklasatt

identiteterVissa bekräftar och förstärker arbetsdelningen
mellan den lilla och den demokratin medan andra ifrågasätterstora
och överbryggar den. Till det förra kan föras medborgaren som
politisk konsument. identitetDet förknippas medär en som att
oftast betala skatt och oftastsitt diffusa stöd till detrösta, ge -
politiska Medlemskap olika föreningar,i däribland poli-systemet.
tiska vanligapartier, medlemskapet Identitetenpassivt.är ärmen

förknippadvidare med rättigheterutnyttja sinaär med-att som
borgare och mottagare/kund den offentliga servicen.av

politiskEn identitet bekräftar och stödjer arbets-annan som
delningen mellan den lilla och den politiken den liknöjdeärstora

höjdsin föredrari övrigt ointresseradröstar,som men att vara
politik. politiska aktivitetenDen minimal och kan till delärav stor

karakteriseras åskådaridentitet eller består föraktfulltsom en ettav
betraktande. identitet förekommerDenna litteratureni densom
private medborgaren fri från politik affärer,sigägnarsom
kärlek, konst och litteratur i sin sfär.privata Politiskt engagemang
och beslutsfattande andra får sysslanågot med.är som

Båda dessa politiska identiteter funktionella förhållandeiär
till arbetsdelning mellan och "eliter", mellan"massa den lillaen
och den demokratin. finnsDet emellertid andra politiskastora
identiteter funktionella,inte ifrågasättande. Medärsom utan

fråninspiration dansk demokratiforskning skall sådana poli-två
tiska identiteter lyftas fram.

Vardagsmakarens domän den lilla politiken, formiär t.ex. av
föräldraråd daghemmet, lokal skolstyrelse eller byalag.ett en ett

Han/hon särskiltinte engagerad deni politiken. Sällanär stora
framställer emellertid vardagsmakaren den politiken i miss-stora
nöjestermer eller formi likgiltighet. Han/hon relatio-av ser mer

mellan den lilla och demokratin slags arbetsför-nen stora som en
delning. Vardagsmakaren sig inte underordnad eller iser som svag
förhållande till eller makthavare allmänhet.iexperter

beskrivsDäremot partierna eller kanske partisystemetsnarare
ofta i ordalagnegativa eller med skepsis.viss vardags-Det som
makaren sysslar med betraktar han/hon överhuvudtaget inte som
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det allsOfta uttrycks det med intepartipolitiskt relevant. äratt
för denpolitik sysslar med. Partierna representantersomsesman

använd-ideologiska paket inteochdemokratin dess ansesstora
demokratin.den lillabara i

demokratin parti-den lilla ifrån iAtt ettengagemang
Vardagsmakaren.tilltalar Däremotinte någotär somengagemang

förtroendefullaVardagsmakaren haroftaförekommer det att
detkommunenmedkontakter inomvissa ärmenpersoner -

den praktiskafrågor.specifika problem eller Detrelaterat till är
föravgörande inteproblemorienteringen år engagemanget,som

"goda samhället.eller det Detdemokratiallmänna idéer ärsom
politisk organiserings-ideologiinte någon utgörsammansatt som

där"platsideologigeografiskt avgränsadmöjligen slagsprincip, en
denbästaeller barnsbästabygdens våra utgörgemensamma

drivkraften.idén ochgrundläggande
Å poli-konkretiseringvardagsmakarenskaparsidan avenena

och handlingsorienteratmålmedvetettiken i engage-termer av
utifrånexpertpolitiken" sittHan/hon engage-utmanarmang.

Vardagsmakaren sig iformer.kollektivalokalai engagerarmang
gemenskaperformerför olikapolitik ochvardagslivets är öppen av

oftauppfattasmultikulturella" inteoch Det somengagemang.
personliga relationer.det handlarproblem,något större ommer

Å vardagspolitiskthandlar detandra sidan ett engagemangom
ochnäraliggandefunktionelltgeografiskt ochfokuserassom

verk-politikensgrad den lillahögbegränsade områden. iDet är
miljöfrågor,politiska spörsmålsamhetsområde. Generella såsom
funktionellgeografisk ochharsociala frågor störresom enm.m.

Vardagsmakaren.förlika Var-betydelse intresseinteär stortav
Han/honindividualistisk och kollektiv. utgårdagsmakaren bådeär

ochproblem, behov utmaningar,relateradefrån individuellt t.eX.
för bygdensskolan eller intresse,förhållandebarns isina men

syftenmed likartademed andra,tillsammanssig gärnaengagerar
denorganisation. Trotsoch bildarför sitt prag-enengagemang,

Vardagsmakarenoch ideologitill politikmatiska hållningen är
skall konstituerasden bildade organisationenangelägen avattom

beslutsformer.ocharbets-demokratiska
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finns medDet vardagsmakaren närbesläktad politisk iden-en
titet kan kallas "brobyggare". Brobyggarens domän också iärsom
första hand den lilla politiken, han/hon också aktiv deniärmen

politiken. Han/hon medlem och aktiv flertal för-iärstora ett
eningar, däribland lokal partiförening. fallvissa kan brobygga-Ien

också egenföretagare. fleraGenom sitt iren vara engagemang
sammanhang skapar brobyggaren länkar mellan olika institutioner
och organisationer. Han/hon förtrogenväl med de regelverkär
och gäller den lillai såväl deni demokratinnormer som storasom
och känner "hemma flerasig i institutionella sammanhang.

detta överlappandeGenom medlemskap och kanengagemang
brobyggaren fungera mellan olika ochöversättaresom grupper
organisationer. Därmed kan olika missförstånd förebyggas.t.ex.
Rykten vad "kommunen" egentligen sysslar med, eller omväntom
vad den lokala utvecklingsgruppen sysslar med kan därmed genom
brobyggarens försorg klargöras innan det till misstroendeväxer
och konflikter. förtrogenhetsinGenom med olika ochnormer
regelverk kan brobyggaren kontakter med relevantagenom

företagarepolitiker, effektivare mobiliserasättexperter, etc. ett
olika resurser.

Partianknytningen ideologisk grundhållning, det ärger en men
lokalsamhället det viktigaste. Han/hon har partiideologiärsom en

botteni arbetar huvudsakligen likheti med vardagsmakarenmen -
efter platsorienterad ideologi, fördvs. lokalsamhälletsen mer-

bästa. Mycket det brobyggaren vadsig i gällerav som engagerar
mobilisering lokalsamhället betraktar han/hon inte parti-av som
politiskt relevant. Till skillnad från vardagsmakaren dockär

frågorpolitiskastörre miljöfrågor och frågorsåsom sociala
viktiga för brobyggaren.

Båda dessa politiska identiteter kan frukt densägas vara en av
exploderande politiken. flerAllt vardagspolitiska avgöranden fälls

olika välfärdsproducerandeinom enheter och lokalsamhället.i Vad
bland intressant med dessa politiska identitetertvåär ärannatsom

de uttrycker konkretisering politiken. deDet är nära-att en av
liggande kollektiva spörsmålen startpunkten och slut-ärsom
punkten för De också artikule-engagemanget. representerar nya
rade former brukar- och medborgarsammanslutningarav som
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skiljer från territoriella demokratiska enhet.kommunenssig Det
kan beskrivas mellan artikulerade ochsärintressenspänningsom en

framför alltdet kommunala allmänintresset. Samtidigt båda,utgör
brobyggaren, länkar den demokratin.olika till Det ärsätt stora
kanske brobyggarens politiska identitet kan överbryggajust som
klyftan mellan den lilla och den demokratin.stora

Vitalisering, autonomisering eller
kolonisering

Relationen mellan olika brukar- och medborgarorganiseringar
lokala utvecklingsgrupperbrukarråd, områdesstyrelser ochsåsom å

sidan och kommunens politiska och administrativa organisa-ena
den andra kan utvecklas flera bakgrund detioner å Motsätt. av

genomförda teck-studier hittills kan utvecklingslinjerär tresom
och kolonisering.Vitalisering, autonomiseringnas:

första utvecklingslinjen innebär detDen uppstår autono-att en
Medborgare och brukare utvecklar socialt kapital imisering. ett

lokalsamhället, delaktiga den kommunalade sig inte imen ser som
politiken. stället vill de bli självständiga möjligt by,i sinI så som

bostadsområde, skola eller daghem.sitt sin sitt inte intres-De är
hinderserade den demokratin denutan mest ettstora somav ser

för den lokala utvecklingen. Därmed spänninguppståregna en
kommunalamellan de lokala självhävdande Vardagsmakarna och de

självhävdande enheter.aktörerna, mellan olika Spänningensamt
ökar takt med människor lokalai sinvärnaratt gemen-om egen

problemlösningsförmåga.identitet ochsamma
andra linje innebär lokala och andra organise-En att grupper

först lokalbland brukare och medborgare utvecklarringar en
identitet sedan koloniseras den kommunala Deapparaten.som av

ochden politiska och administrativaintegreras organisationeni
framförloras självständighet.Därmed deras Det växeravväpnas. en

klyfta mellan den elit med den kommunalaintegrerassom appara-
Skolråd bliroch medlemmar. Föräldrar väljsövriga in iten som

halvprofessionella skolans språk och avståndet tilloch börjar tala
föräldrar ökar.övriga
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tredje vitaliserirzglinjen innebär relationenDen är attsom
mellan den lilla och den demokratin ömsesidigleder tillstora nytta
och förrespekt. medborgare och brukare samarbetar finnaNär att
lösningar angelägenheter skapas socialt kapitalettgemensamma

stärker deras demokratiska identitet och legitimitet. Förståel-som
för den kommunala politikens olika avvägningsproblem ökarsen

kontakter med politiker och tjänstemän. ömsesi-Dentätagenom
diga respekten och leder till de kommunala aktörernasnyttan att
politiska kapital Relationen mellan lokala utvecklings-växer.

oftaoch kommunen beskrivs detta och debattensättgrupper
kapital, medborgaranda oftasocialt innehåller tanken attom m.m.

den lilla demokratin kan skola och tillinkörsport denvara en en
demokratin. lokal brukarstyrelse leder tilliEngagemangstora en

blir denintresserad kommunala politiken vidareiatt man av
och politisktmening sig i parti.ettengagerar

omfattande nätverk social handling form föreningariEtt av av
och socialt medförkapital automatisktorganisationer inte att
demokratin utvecklas demokratisk medborgaranda elleri termer av
leder till de politiska och demokratiska institutionernaatt ett

förankrasbättre bland medborgarna. starkt socialt kapitalEttsätt
kan också leda till polarisering mellan frag-olika och tillgrupper

samhället. avgörande för vilken riktning detmentering i Det i
sociala kapitalet hur deanvänds politiska institutionernaär
fungerar, hur etablerade och regler kringnormer gemensam pro-
blemlösning fungerar relation till civilsamhällets olikai organise-
ringar.

de förmågaetablerade politiska harinte institutionernaOm att
legitimt olika medborgarorganiseringar finnssätt mötaett en

risk det sociala kapitalet leder odemokratisk utvecklingtillatt en
demokratisk. Således kan demokratiskainte institu-änsnarare en

ochtioner partier representativa vitt-såsom ersättas ettorgan av
förgrenat föreningar,nätverk lokala utvecklingsgrupper, brukar-av
styrelser och leda ökadtill demokratisk medborgaranda.etc. en

sociala kapital utvecklas dessa län-Det i organiseringar måstesom
kas till de politiska för undvika fragmente-institutionerna att en
ring.
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olika demokratiexperimenten kanDe spridningses som en av
makt. Fler människor och inflytande. Samtidigtutövarengageras

det viktigt påpeka denna maktspridning faktiskt innebärär att att
lokala eliter framträder. Vardagsmakaren och brobyggarenatt nya

tillhör dessa eliter. Vad därmed angeläget diskuteraärnya attsom
och studera hur dessa eliter andra lokalsamhälletiär representerar
och hur deras kan utkrävas.ansvar

experimenten kombineras denI några partibaserade demo-av
kratin med demokratiformer. exempel då områdes-Ett ärnya en
styrelse till hälften fullmäktige och till hälftenutses av genom
direktval. kanske sådana kombinationerDet är utgör nästasom

den lokala demokratiutvecklingen.i det kanPå sättetsteg var-
dagsmakaren och brobyggaren inordnas i ansvarstruktur.en

finns anledning förhålla nyfikenDet både ochsig kritisk tillatt
olika former medborgar- och brukarinflytande fram iväxerav som
kommunerna vid sidan den partibaserade demo-representativaav
kratin. Makt, och viktigarepresentativitet aspekteräransvar att ta
fasta bör också betonas flertaletpå. Det medborgare inte äratt
aktiva dessai demokratiexperiment. politiske konsumentenDen
och den private medborgaren befolkningen.majoritetutgör en av
Vardagsmakarna och brobyggarna fåtaliga.är

Varje tillskott demokratiformer bör någotav nya ses som
positivt, det hotar deni viss partibaserade demokra-månäven om

Alternativettin. troligen de etablerade återfårpartierna inteär att
betydelse.sin Alternativet växande andel politiskaär snarare en

konsumenter, medborgare ochprivata växande maktlöshet.en
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iMedborgermagt
virksomhedoffentlig

eksempeldanskedet-

universitetscenterRoskildeSørensen, lektor,Eva

Introduktion1.

harDanmark organiseretpolitiske imåde detDen system er
hvilkenSpørgsmåletdebetragteligt i år.xndret sig 30 er,seneste

magtpositionfor medborgernesharxndringerdissebetydning
dissebelysningvilkår.for demokratiets Enempowerment og

for aendringernesredegørelseafsaetspørgsmål imå neermeretage en
indhold.form og

derde institutionstyper,forandringsprocessenkerne iEn ater,
Lundquist,styringskzede 1975parlamentarisketil denknytteter

end demformålandreheltder tjenerinstitutioner, attrxngter
beslutterpolitikernepolitikere,vxlgerborgernesikre, atat ogat

ikkevalghandlingendagimplementerer.administratorerne I er
indflydelse.politisktileffektive vejnødvendigvis den mest

beslut-politiskedendeltagere ipolitikerne deheller enesteer
politiskedenneutralt vaerktøj iforvaltningenningsproces etog

proces.
institutioner,politiskedetikke bareimidlertidDet systemser

hvad godaf,opfattelsenselveforandring.under ogsåder Det erer
tilvejebringes.hvordan den Deforsamfundsstyring noget og,er

parlamentariske styrings-til dender knyttersucceskriterier, an
Samfunds-skabehandlersamfundsstyringgodkzede atomater,
tilvejebringeoppefra-og-ned,kontrolenhed, sikremaessig atogat
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samfundsmaessig stabilitet. kriterierDisse dag udfordretier
alternative succeskriterier: forskellighed ok, der brug forat ater er
initativer nedefra-og-op, offentlige institutioneratog er om-
stillings- tilpasningsparat Sørensen, 1999.og

Drivkraeften bag introduktionen disse alternative succes-
kriterier det politiske i begyndelseni1970erneater, system og

ikke har1980erne standi til indfri den stadigtvxret at store og
stigende maengde styringsopgaver, det blevet pålagt. Mansom er
taler bølge failuresgoverning Mayntz, Jessop,1993;om en

der blandt1998, organisationsudviklere Samfunds-mange og
forskere har medført med modernitetens tiltro tilet opgør
rationalitet instrumentalitet. Op mistede1980erneog gennem

simpelthen detpå, muligt udvikle organisa-mange troen at ater
tionsformer, der sikrer effektiv top-down styring Lipsky, 1980;
Hull Hjem, 1987.og

Resultatet denne erkendelse langsom xndring dener en
måde samfundsstyringen organiseret ändringen frapå. gårer

mod"governmentstyring" Sharpf,"governancestyring 1994;
Kooiman, Rhodes, Pedersen,1993; 1996; Bogason,1994; 1998.
Governmentstyringen efterorganiseret principperne denier
parlamentariske styringskxde med hierarki, centraliseringvxgt

legalitetsorientering. forskelTil herfra de organisations-og er
former, der governancestyringen netvxrk, lokal autonomiprzeger

problemløsningsorientering.og
Governanceforskere bred kam beskriver denne ud-over en

vikling fra governmentstyring tilsom en overgang governance-
Efterstyring. opfattelsemin det imidlertid korrekt sige,er atmere

samfundsstyringen dag,i modsaetningi til tidligere, forholdemåat
tilsig modsaetningsfyldte succeskriterier. Good Government" er

blevet balancegang mellem forenelige målsactningeren svatrt
Sørensen, udviklingen1999. Det institutioner, dernetoper
balancerer omdrejningspunkter fra både government- og
governancetxnkningen, der i dag.står Scharpf beskrivericentrum
styringssituationen netvxrk skyggeni hierarki" Sharpf,som
1994.

Denne situation genfindes udviklingeni offentlige institu-
bådetioner Nordamerikai i Vesteuropa, udviklingenog men
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de historiskeforskellig afhaengigtvissig igennem ogsxtter
de enkelteudviklingdet politiske ikulturelle forskelle i systems

internationaliseringendetdansk sammenhaeng ilande. I sesen
decentraliseringen tiludviklingen iherunder iisaer EU og

kraftigder har ført tilkommuner institutioner, enamter, og
detEndvidere idanske politiskelagdeling det system. ses

dermangfoldighed gråzoneinstitutioner,fremvaeksten en
offentlige denmellem den privateskarpeopløser den oggraense

sektor Greve, 1998.
betydningdenfølgende skal koncentreredetI somos om

offentlige sektorden iomfattende decentraliseringden
forhold til denhaft for medborgernes magtposition iDanmark har

decentraliserings-taler normaltoffentlige sektor. Man treom
fra tildecentraliseringførste bølge denbølger. Den stater

kommunalreformenbegyndelse med ikommune, sintogsom
forradikal indendecentraliseringDenne1970erne. mestvar

bølgeundervisningsektoren. i 1980ernesocial- Denne ogerog
forsøg med lokal-videreført spredtemedblevet1990erne og

der talefartbølgebydelsråd. anden i HerDen 1980erne.tog er
tilfra kommunerdecentralisering styringsopgaver stat ogom

daginstitutioner,Eksempler plejehjemoffentlige institutioner. er
nogleproduktionsrettede institutioner.forvaltningsstyrelser Iog

efteropbyggetselvstyreoffentligetilfxlde de institutioners ener
andrederaktieselskaber, iVirksomhedsmodel statslige mens

modelmedarbejderstyretudvidelse såtilfaelde tale ener om en
første form der taleMed denomfatter brugerne.den er om en

deroffentligemarkedsmaessiggørelse den styringform for mens
mellemtil bygge broform lzggermed den anden statat ogop

tredje decentra-civilsamfund DenSørensen, 1998.Greve, 1998;
frem detfra midtenliseringsbølge, 1980ernetog og ersom

denmellem eller kommunesamarbejdestadig stat enetxttere
frivilligeildsjazle eller oganisationercivilsamfundsaktørerside og

offentligesåledes, deSamarbejdet organiseretden anden. ater
fastlaeggercivilsamfundsaktørernemyndigheder financierer og

decentralsieringsform isazrindholde. Denne eropgavens naermere
voksdenundervisningsområdet.for social-indenslået igennem og

idetlovfaestet,det blevetudviklingDenne senesteer
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kommunerne har pligt til samarbejde med de frivilligeatnu
aktører omkring løsningen socialområdet. Manopgaver
kunne med god tale, fjerde form for decentralisering.ret om en

tzenker den fremvaekstjeg eeldrerådHer rundt kommu-iom
der blevet lovfazstet således alle kommunernetopnerne, ater pr.

skal havejanuar xldreråd. fEldrerådene, der vaelges1999 oprettet
ved almene valg blandt kommunens aeldre har til blive hørt iret at
alle kommunalbestyrelsessager, der kan berøre desiges aeldreat
Smed, Samlet de sidste1997. sige,at decentrali-må års30man
seringsproces Danmark har omfattende.i vxret

Decentraliseringsprocessen har medvirket kraftigt til, det poli-at
tiske har skiftet karakter fra form for korpora-system ar vaere en
tistisk lagkageparlamentarisme, hvor beslutninger blev truffet i et
samarbejde mellem interesseorganisationer statslige,entenog
amtslige eller kommunale myndigheder, til form forat vzere en
netvaerksdemokrati the shaddow ofin hierarki, hvor virksom-
heder, interesseorgainsationer, frivillige offentligeorganisationer,
institutioner, borgergrupper myndigheder forskelligeog

indgårniveauer beslutningsnetvaerk,i der forhandler fremsig til
beslutninger. beslutninger, derDe kommer ud denne netvzerks-

har højere grad karakteri kontrakter aftaler endproces og
lovgivning.

fraudSet spørgsmålet medborgernes magtposition iom
forhold til det politiske får decentraliseringen den effekt,system at
den enkelte medborger får adgang til stigende antal indflydelses-et
kanaler, hvormed de kan påvirke den offentlige harstyring. Man
ikke laengere bare adgang til indflydelseskanaler krafti rollesin

borger. knyttet tillige indflydelseskanalerDer sig til detsom nu at
kunde, medlem bruger. indflydelseskanalerDisse sigvxre og retter

imidlertid først fremmest mod det lokale niveau det politiskeiog
system.
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Samfundsudviklingen medborgernes2. og
empowermentmagt

fordenne udviklingHvad betyderdet tid til såNu at spørge:er
forholde til det politiskemedborgernes magtposition i system I

tilrettelagtfra Neden, derforskningsprojektet Demokrati oger
forskningscenteretforskereudført samarbejde mellemi et

Ålborg RoskildeUjniversitetKøbenhavns Universitet,C05, og
harforsøgt finde herpå.har ViUniversitetscenter, at svar

beslyst denempirisk materialeindsamling atsøgtgennem
mellem decentraliseringsammenhzng empowerment.ognaermere

dele:empowermentbegrebetdelt idette studie harI toop
myndiggørelse.Maegtiggørelse og

de poli-indflydelseskanalerhandler deMatgtiggørelse somom
for Samfundets medlemmer.rådighedstiller tiltiske institutioner

befolkningenskonkludere,fra perspektiv kanud detteSet atman
denindflydelse blevet forebedredefor imuligheder at er
fået adganglokale harforstand szerlig grad det niveaude iat --

fåetbåde øgedeindflydelseskanaler. har exit-til reekke Deen nye
offentligefrit alternativemulighed for valg mellemkanaler, dvs.

for påvirke beslut-dvs. mulighedvoicekanaler,ydelser, øgede atog
vaesentligtimidlertidpolitiskedetningsprocessen i Detsystem. er

indflydelsesmulighederforfor disseholde prisensig øje,at at nye
borgerindflydelseskanal,traditionellehar svxkkelse denvaeret en

logiskstadig mindre.fordi politikerne bestemmer Det er en
konsekvens decentraliseringen.

effekten decentraliseringsprocessenSkal vurdereman
fraimidlertid langtdetbefolkningens politiske empowerment er

centraltligemaegtiggørelsen.tilstraekkeligt såDet at seat erse
fraDemokratimyndiggørelseseffekterne. taenker iHer

den udvikling,politiske identiteter, dvs.udviklingen deNeden i
hvad det vilbefolkningens forestillinger sigefinder stedder i om,

samfund. politiskedemokratisksamfundsborger i Denetat vxre
forsamfundsmedlemmernehandler hvadidentitet atanserom,

de forfor andre; hvemfor selvpassende adfasrd anseren ogvaere
hvem dehvem der ikkepolitiske aktørerlegitime er;ogat vaere
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for henholdsvis fjender; hvor de denanser atvenner og og mener
poltiske enheds hvem inde hvem ude.gårgraenser er og er

Diskussionen mellem Alf Hal KochRoss 1967 i1981og
slutningen handlede hvorvidt demokrati frem for1940erne om,
alt styreform eller livsform. Skønt begge anerkender,er en en at
både styreform livsform central betydningen for demokra-og er

overlevelsetiets laegger demingen nzevnevaerdig gradi vxgt
overvejelser samspillet mellem dem. vil Demokrati fraDet iom
Neden råde bod Efter opfattelse styreformpå.gerne vores er
organisationsstruktur livsform politisk identitet uløseligtog
sammenknyttede, i det med March JohanJames G. P.man og
Olsen kan kalde politisk1989, March1995 institution.en og
Olsen definerer politisk institution relativt stabileet setten som
regler, der fastlxgger, hvad der adfaerd.passende reglerDisseer er
indlejret nogenlundei sammenhxngende stabilt menings-et og

derunivers, betinger aktørernes forventninger til institutionen og
forestillingerderes hvad forventerinstitutionen dem. Påom,

den måde kan sige, institutionen udgør menings-atman en og
regelstruktur, både eksistensbetingelse begraens-som er en og en

for denning enkelt. eksistensbetingelse den forstandDen ier en at
institutionen skaber orden tilbud identifika-meningeten om og-

kaotisktion i verden. samtidig konstituerer denne ordenMenen-
identitetsstruktur, der betinger såvel tilvalg fravalg.en som
Med udgangspunkt denne forståelse forholdeti mellem

identitet institution kan parlamentarismensige, atog man som
politisk tilbyder befolkningeninstitution nogle ganske bestemte
politiske identifikationsmuligheder: enkelte kan vaelge mellemDen
politikeridentiteten, borgeridentiteten, sofavxlgeridentiteten eller
udenomsparlamentarikeridentiteten. Med valg politikeridenti-

vaelger politik profession. Skal udfylde denneteten man som man
identitet tilfredsstillende kraever det,vis politikså tilat man gør

hovedbeskxftigelse.sin bliver homo politicus.Man Opgaven som
politikeren beslutte befolkningenspåtager sig medater, vegne
henblik fremme almeninteressen. Veelger derimodat man
borgeridentiteten spille relativtså rollepassivaccepterer atman en

deti politiske liv. Man primaereaccepterer, at atens opgave er
udpege de der skal trzeffe beslutningerne forpersoner, en gennem
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kommunalbestyrelse.folketingde almene valg tildeltagelse i og
deltagelsesformersupplerende menigtHertil kommer dog nogle

der muliggørden offentlige debat,partimedlem deltager i enog
andenUndlader ellerborgeridentitet.aktivnoget man enmere

sofavaelger den derbliverdeltage de almene valggrund iat man -
har den mulig-udenfor politiske liv. Endeligvxlger detståat man

politicus, der ikkeudenomsparlamentariker homohed bliveat en-
livfor det etablerede politiskede inden hvilkeaccepterer rammer

haengerfire politiske identiteterudspiller Eksistensen dissesig.
parlamentariskeden måde, hvorpå detmedsnazvert sammen

duOrganisationsformen lacgger til,demokrati organiseret. atoper
temmelig aktiv, duellerpassiv ogsåså at entenret erenten ogerer

etablerede politiskekant med detdel eller system.en
ikke blotplads understrege, aktørerdet sinHer at at oger

underkaster den aktividentitet.bart trxder ind giveni Man enen
medvirke tilkanbearbejdning identitetsdannelsesprocessen. Deti

hvorfor fleste tilfxldeforklare, det de viser sigi atat vxre en
fordidet derforandrevanskelig institutioner. Detat er eropgave

identitetsforandring yderstidentiteter klemme,i smerte-er enog
udfleste nødtvungent kasterfuld de kun sig Detproces, som
forfor der alvorselvfølgelig saerlig grad de identiteter,gaelder i

fragmenterede identiteter,fylder den samlinginoget som
individkonstituerer det enkelte DetSørensen, 85.Bang 1997:og

politiskeforandringerfor politicus ihomo at acceptereer svxrere
for individer, hvisend det deinstitutioners meningsunivers, er

marginal.politiske identitet mereer
samspil mellemskulle klart, derståDet et naertat ernu

betyder,identitetsdannelse.organisationsazndring Det at etog
fokusmedborgernesstudie måempowerment sxtte sam-

framaegtiggørelse myndiggørelsemellem ispillet overgangenog
dentil governancestyring. Detgovernmentstyring opgavevar

med pilotstudiefra Neden. forbindelseDemokratii I etsatte os
faldtNørrebro Københavnidentitetsdannelse Indrepolitisk i

politisk identitet,forbindelse kimen tildeni somover en ny
hverdagsmageren.kaldevalgte at
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3. Hverdagsmageren

Hverdagsmagerne karakteriseret ved, de rela-interesserer sigater
lidt fortivt de principielle rammefastsaettende politiskestore og

problemstillinger. form for opfatterpolitik de typiskDen som
politikernes bord. "Selvfølgelig jeg, politikernestemmer men er
nok trxffebedst til de der beslutninger". Hverdags-at store

fuldt tilfredse med laegfolk forhold til detiatmagerne er vaere
demokrati, for egentlig det lokaleinteresserer mig mere".store

ønsker deltage med detDe de laegfolk kan bidrage med,at nu som
eksperterne detsig de gode til. altsåDertagermens som er er
måde taleingen politikerne opfattes modstandere. Deatom som

bare del det, der opfattes hensigtsmaessiger en som en
arbejdsdeling. Politikerne desig spørgsmåltager store mens
hverdagsmagerne dagligdags anliggender detoptageter man-
kan kalde hverdagens politik skolen, arbejdeti bolig-iog-
området. Hverdagsmagerne fraaltså langt aktivtpassive. Deer er
involveret formeller anden fori aktivitet, der har medaten gøre
konkret problemløsning hverdagslivet. deni anden side dePå er
langt fra heltidsengagerede politisk arbejde.i Politikat vaere er

helt udramatisk naturligsig inoget man engagererer som en og
integreret del hverdagslivet ikkei øvrigt. altops-Det er en
lugende aktivitet mod frelse frigøreeller andre. Manrettet at
deltager ad hoc eller deltid fordi det sjovt,man synes er
udviklende eller nødvendigt. opfattelse politikDenne betyder,

politikken ideologiskemister sin principielle karakter.at og
Venstre-højre skalaen underordnes personlige lokalemere og
overvejelser politisk deltagelse skal selvgiveatom, nogeteen og

umiddelbar forskel løsningeni dagliglivet problemer.gøre en
Sammenfattende kan fire centrale träsk vedman pege

hverdagsmagernes politiske identitet: de har bred politikop-en
fattelse traeffesder politiske beslutninger samfundetoveralt i og
ikke bare det politiskei de opfatter ikke det etableredesystem;
politiske modstander, nødvendighed;system som en men som en
de deltager deltid eller ad hoc fordi politik lille delvigtiger en men

deres identitet; deres politiske knytter tilengagementog an
konkret problemløsning forbindesei med deres hverdagsliv.
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deltagelse knytter sigpolitiskeHverdagsmagernes engagement og
hvisdemokrati,lillekan kaldespecifikt dettilsåledes etman

slagord er:

det selvgør
dudér, hvordet ergør

nødvendigtellerdetfordi du sjovtdet ersynesgør
deltidad hoc ellerdetgør

forproblem øjekonkretmed løsningendet etgør
beslutnings-tillid til dinmedansvarligtdet ogegenoggør

handlekraft
for detbrugdu harsamarbejde med eksperter, nårdet i0 gør

foreliggendebaggrund deikke sådan,detNu at man,er
tiludvikle sigDanmark vedkonkludere,resultater, kan at enat er

tilfazldetgrad det måhvor højhverdagsmagere. Ination ener
Ikke destoafdaekke.tilmedvirkeforskningsindsatsfremtidig at

spekulativenoglegrund til siggodmindre der over-at gøreer
for, med-betyderhverdagsmageridentitethvadvejelser om, en

overvejel-Sådannepolitiskedetmagtposition iborgernes systern.
overvejelserne maegtig-tendensden omsomstøtter omser

fra governmentstyringresulteredeovenfor Overgangengørelsen
indflydesesmulig-befolkningensbetyder,governancestyringtil at

svxkkesgengaeldmensned tillokaledet niveuheder styrkes
fra borger-politiskedet Overgangenhøjere iniveauer system.
retning.hverdagsmageridentitet iidentitet til sammepeger

hverdagsmagerenDemokratiet4. og

demokratietfald for SvaretdetHvad betyder i givetså ater,
medmulighedermedtil ansigtdemokratiet båd ansigtstår ognye

Hverdagsmagerietmulighederne.førstfarer. LAdtruende seos
politiskvaelgeforfår mulighedbefolkningenbetyder, at enat

eller borger-politikerrollentilhverken knytterderidentitet, an
politikvaelgerpolitikerrollen kraever,valgrollen. Et at man

delaltoverskyggendetid. Politik bliverfuld ensnxrmesten
borgerrollen,valgetbetyderAlternativtselvforståelse. at man
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indstiller sig bliveprimaert tilskuer til det politiske livat en som
det udspiller folketingetsig i rådhusene. Hverdagsmagerneog
vxlger tredje vej. De insisterer ville indgå aktivt ien at sam-
fundets politiske liv krafti deres Samfunds-menigestatus som
medlemmer. har ikke taenktDe blivesig andet end det. Og,at
kunne kernen demokratii ikke det,argumentere,man eter netop

ganske almindelige mennesker indgår aktivt i styringenat
samfundet

Hverdagsmageriet varsler imidlertid betydelige farer forogså
demokratiet. deres manglende forinteresse ideologier, abstrakte
principper de spørgsmål signalerer fremvaekstenstoreog et to-
delt demokrati: lille demokrati vendt modet konkret problem-
løsning deti lokale, demokrati vendt mod fastlaeggel-et stortog

nogle overordnede vzerdier forprincipper Samfunds-sen og
styringen. Hverdagsmagernes manglende forinteresse den store
politik kan imidlertid ikke ligestilles med den saerinteressevare-
tagelse, haevder brugerdemokratiet førevil til.som atnogen
Faktisk hverdagsmageridentiteten brugerdemokratietpå,peger at

lignende decentrale deltagelsesformer højere gradi giverog rum
for individualitet end for individualisme. Individualisme udtryker
for selvtilstraekkelighed fravzeret bånd følelesetztteog og en
ansvarlighed forholdi til det sociale. Individualitet derimod hand-
ler den enkelte insisterer sig selv detpå i sociale.atom, at vaere

betyder,Det handlinger de fleste tilfaeldei tidat en og samme
har individuelt kollektivt perspektiv. Kollektive anliggen-et etog
der opfattes vxsentlige for selvsig delsom man ser som en en
social sammenhaeng". Demokratiets problem derfor ikke såer

kampen mellem faellesinteresse saerinteresse. Det imeget og er
langt højere grad spørgsmålet hvorledes der skabes koblingom, en
mellem det konkrete det principielle mellem det detog store og-
lille demokrati. mangelnde koblingEn mellem de demokratierto
kan komme til betyde, almindelige menneskers politiskeat at

modsig de de håndterbare ting,engagement retter nxre og mens
afstårde fra stilling detil komplekse principielleat tage store, og

spørgsmål. betyder,Det beslutningsnetvxrkene selvstaendiggørat
forholdsig i til befolkningen, hvilket i udviklingenretningpeger
elitedemokrati. sådan udviklingEn truende for demokratietet er
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kommunikereforståtilbefolkningen eliternesfordi at ogevneog
får VedBefolkningenbliver begrxnset.med hinanden atsvaert

håndteringforgrund eliternesder liggerr tilde overvejelser,forstå,
forskelligemellemherunder prioriteringerforskellige sager,

indblik devanskeligt iside får kunderesEliterneopgaver.
konkretevidenherunder den styreprocesser, somomressourcer,

besidder.almindelige mennesker
de frugterfor høstehvad der kanSpørgsmålet at oggøreser,

fraudviklingenfarer for demokratietafveerge de governmentsom
Centraltsignalerer.hverdagsmageriet,herundertil ergovernance,

af,nødvendigheden derforbindelsedendet i at gøresat pege
måde,Samfundets institutionerforaktivt organisere enatnoget

bundetdemokrati bliverlille detsikrer, detder taetterestoreat og
der deambition,imidlertid ikke denDet senereprzegerersammen.

omdrej-de eksplicitteDanmark.decentraliseringsproces i Etårs
publichar detfor Manage-ningspunkter denne Newvaeretproces

produktion.politikadskillement-inspirerede ønske at ogom
politisketraditionellefastlaegges deskal iPolitikken organer, mens

handleralenetildecentraliseres institutionernederde omopgaver,
Finansministeriet,konkret 1993.politikken styringiomsaetteat

lokale institutuionerindrettet deharden begrundelseMed man
be-politikere institutioner såmellemsåledes kontakten erat og

oprettelsen bruger-eksempel herpåmulig.skeden Et ater,som
fulgtblevfolkeskolenskolebestyrelserdominerede i 1990 at en

placeretbeslutningsorganskolekommissionernenedlaeggelse et
kommunalpoliti-deltagelseskoler medkommunemellem og

skridt i retningkere, laerere brugere. Første sammen-enog
derfordemokrati krzverdet lillebinding det et opgørstore og

meningsfyldt adskillemuligtdetforestillingenmed atat ogom, er
traeffesder institutions-beslutninger,produktion.politik Deog

det muligtbaggrund bliverdenpolitik.niveau også Først ater
politiskehverdagsmagerebinderderetablere institutioner, og

eliter txttere sammen.
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Ãtstramningen och

folkviljan
Lennart Nilsson, universitetslektor, Göteborg

ÃtstramningenÄmnet för anförandedetta och folkviljan. Medär
förståsåtstramningen den period under 1990-talet prägladessom

budgetunderskott och växande statsskuld och innebarav som
minskade offentliga utgifter och höjda skatter. Folkviljan avser
svenska folkets åsikter den offentliga sektorn och dess gränserom

bedömningen offentligt finansierad olikaservice inomsamt av
verksamhetsområden. resultat kommerDe redovisasattsom
bygger SOM-undersökningarna Samhälle Opinion Massmedia

årligen genomförs vid Göteborgs universitetsom

Ãtstramningen
Växande och offentliga inkomsterBNP utgifternaöverstegsom
utgjorde det reala underlaget för ökade refor-ochsatsningar nya

förstaunder hälften 1970-talet. offentliga sektorn hadeDenmer av
då överskott och det finansiella sparandet motsvarade 3-5ett pro-

Under slutet förändradeBNP. 1970-talet oljepris-cent av av
chocken och den internationella lågkonjunkturen med stigande
arbetslöshet förutsättningarna. Utgifterna, främst transfereringar-

fortsatte Öka medan inkomsterna stagnerade. Budgetåretattna,

I SOM-undersökningarna genomförs nationell årligen sedannivå 1986
och regional Göteborgsregionennivå i sedan Holmberg, ochSe S1992.
Weibull, Opinionssam/øället och Nilsson,L 1998 Mångfald-L 1998
bilder storstadsregion, SOM-institutet, Göteborgs universitet.av en
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offentliga utgifterna tilltotala iuppgick de 671982/83 procent
motsvaradeoch underskottet BNP.relation till BNP 7 procent av

ochstigande skattekvothögkonjunkturen,följande långaDen en
offentligaförbättradebidrog tillminskad statlig konsumtionen

överskottfinansielltoch uppnåddesfinanser 1990 mot-ett som
svarade BNP.4 procent av

och utgiftersektorns inkomsteroffentliga procentDenFigur av
BNP
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1998/99:1,centralbyrån Prop.och Finansdepartementet,StatistiskaKällor.
bilaga 2.

sjunkandemedförde emellertidförsta1990-talets BNPUnder år
skattekvotarbetslöshet och sjunkandestigandeföljd,åritre

offentliga sektornsmellan den in-snabbt växandeettnytt gap
rekordstort under-utgifter; för redovisadesochkomster 1993 ett

Åtstramningen förmotsvarandeskott BNP.13,5 attprocent av
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offentliga utgifter och höjdaminskadebalans innebarskapa
skatter.

sektornoffentligaoch denMedborgarroller

mellan med-förhållandetför diskussionutgångspunktSom aven
funktionellaoffentliga sektorn skall begreppetoch denborgarna

vilka egenskaperurskiljermedborgarroller användas. iBegreppet
välja-offentliga, nämligenrelationer till detmedborgarna har som

offentligoch brukare service.skattebetalare, anställd som avre,
berördhetnärhet ellergraderMedborgarrollerna aktualiserar avav

offentliga.det
omfattning och inriktningoffentliga sektornsdenFrågor ärom

verksamhet drivsgäller såväl denpolitiska frågor.centrala Det som
lösningaroffentliga ochmellan privataoffentlig regi, avvägningeni

medborgarna ställ-väljaresocialförsäkringssystemet. Som tarsom
partidessa frågor lägga sintillning röst ettatt vars pro-genom

Samhällsservicen imed de åsikterna. äröverensstämmer egnagram
skattebetala-och egenskapskattefinansieradutsträckning i avstor

synpunkteranledning hamedborgarna ocksåhar att sam-re
de anställdafinansiering. harhällets och dessas Dessutominsatser

serviceområde närhetoffentliga sektorn ellerden visstinom ett en
inställningenkan påverkaverksamhetenochtill intresseett somav

dessoffentliga sektorn och bedömningen service.till den av
elleroffentligt producerade och/deMänniskor utnyttjarsom

erfarenheter,har direkta intefinansieradeoffentligt tjänsterna som
ocksåhar åsikterutsträckningpåverkar vilkenbara i utanomman

bedömning servicen.för vilkenbetydelsekan görman avvara av
klient, kund,brukare, nyttjarehar mångaDenna getts namn:grupp

brukaredanska låneordetskall detoch servicemottagare. Här an-
åtnjutandede kommer imotsvarande kanvändas. På sätt avsom

form transfereringar tänkasbidragoffentligt stöd eller i på-av
deallmänhet ochoffentliga sektornden iverkas i sin syn

värde-har detZetterbergspeciella stödformerna. Hans använt
dem"kassaklienter pensionärerladdade uttrycket samt somom

ocharbetslösaberoende bidragförsörjningför sin är av som
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studerande. detta sammanhang kommer brukareI användasatt
begrepp innefattarockså de uppbär stöd ellerettsom som som

bidrag.
Relationerna mellan medborgarroller och den offentliga

sektorn illustreras nedanståendei översikt:

Väljare

Den
Brukare offentliga Skattebetalare

sektorn

Anställd

olika rollernaDe skilda delvisintressen ärrepresenterar mot-som
stridiga kan brukarnas intresse god kommaservice kon-it.ex. av
flikt med skattebetalarnas intresse hålla betalningen formiattav

skatter välfärdsstatens legitimitet kanFör detav nere. storvara av
betydelse hur rollerna kombineras. har tillDet exempel hävdats att
den generella välfärdspolitiken innebär också de be-attsom som
talar mycket skatt fåri utdelning bidrar till dess legitimitet, medan

med grundtrygghet innebär de betalar fårskatt intesystem att som
behovsprövade bidrag och de får bidragen betalarinte någonsom
skatt dvs. det klyfta mellan dem betalar ochuppstår demen som

får. påverkar stödet för välfärdsprogrammenDet negativt,som
kommernivåerna ligga väsentligt lägre nivå iäntrots att att en

med generell välfärdspolitik.system
marknaden konsumentenPå val och betalar själv.sitt Detgör är

relation mellan kunden och den tillhandahåller elleren som varan
tjänsten. det gäller den offentliga sektorn finnsNär det flera in-

har berättigad anledning ställning. Med-tressenter attsom ta
borgarna har såväl rolleni väljare, skattebetalare, anställd ochsom
brukare skäl bedömning.sin individ har utifrånVarje singöraatt
ekonomiska och sociala radposition i avseenden ställningatt taen
till offentligaden sektorn kombination medborgar-genom en av
roller. välfärdsstater de skandinaviskaI bildar de mönstersom som
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och frivillighet prägladeblandning beroendenrepresenterar en av
allmänintresse och egenintresse.av

beslut med-offentliga sektorns deexpansionDen gör att som
flerpåverka dag långtborgarna väljare kan med i är änattsom vara

betraktats1930-talet skulletidigare och skatten har nivå somen
sedan den all-bortom det möjligas Väljarrollen hargräns.som

infördes omfattat människor ochallarösträttenmänna vuxna
omfattar också praktiskt alla medborgare.skattebetalarrollen taget

Underroller har innebörd tidigare. service-Dessa samma som
offent-främst till dendemokratins epok det brukarrelationernaär

ochfått betydelse tidigareliga sektorn helt än sam-som en annan
arbets-fler landsting eller kommuntidigt har dag allti stat, som

givare.
demokratin skall väljarrollen haEnligt den representativa över-

skallmedborgarrollerna, dvs.höghet de övriga röstöver en man en
skallfälla utslaget de allmänna valen, då medborgarna sinai utse

fatta politiska besluten, harskall de intesårepresentanter mensom
bestämdför-demokratisk tidalltid fallet.varit I rösträttenvar av

allmännagraderad utifrån förmågan betala skatt.och Den röst-att
skatteförmågainnebar alla kvinnor ochrätten män oavsettatt

diskuteradesUnder och 1970-talenskulle tyngd. 1960-ges samma
erfarenheter dehur och de anställda och devilket sätt represen-

denpåverka besluten baraterade skulle möjlighet inte inomattges
offentliga. Medbestämmande-sfären också deninomprivata utan

beslutsfattandet ochförhandlingar förelagen med möjligheten till
representerad beslutandeirätten partssammansattaatt organvara

renodladicke principielltolika prövades och itvå vägar envar som
väljarrollensform betydelse, dock primattillmättes utan att

ochfokus förskjutits brukarrollenifrågasattes. dag harallvar I mot
samrådbeakta brukarnasolika särskilt intressenvägar att genom

Principfrågan gäller hurråd eller styrelser.eller irepresentation
demokratin.brukarinflytande förenas med denskall representativa

betraktas brukarin-dagens demokratidebattinlägg imångaI
inflytande.demokratisktflytande liktydigt medsom
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Opinionen den offentliga sektornom

Under perioden fram till svenska folkets inställning till1988 var
den offentliga sektorns storlek förhållandevis stabil och polarise-
rad med ungefär lika ville bibehålla minska den.många Isom som
slutet högkonjunkturen, då det förelåg överskott för denettav

Årkonsoliderade offentliga sektorn, rasade opinionsstödet. 1990
det ville skäragånger så många sigtrevar motsattesom ner som en

sådan förändring. Därefter vände trenden, och då under-1993
skottet den offentliga sektorns finanseri detstörst,var som var
för första SOM-undersökningarnai övervikt för demgången som

minskning. Sedan dess har fler flersig det ochvaritmotsatte en
slutit offentligabakom den sektorn. Hösten 1996som upp var

mellan dem vill bevara offentlig sektor och demgapet storsom en
vill minska den rekordstort.som

hela periodenSett det opinionsför-1986-1997över är stora
skjutningar har denna centrala vänster-högerfrågaIägtsom rum.
har också spännvidden mellan de positioner partiernassom sympa-
tisörer betydande,intagit varit tid.varierat Genom-övermen
gående har Vänsterpartiets sympatisörer ochvarit positivamest
Moderata samlingspartiets till den offentliganegativa sek-mest

storlek. Opinionsbalansen för de socialdemokratiskatorns
sympatisörerna klart anhängarepositivt; till och kds1986var mp
intog mellan blockenpositioner med inställning.negativsvagten
Mittenpartiernas klarsympatisörer likanegativa, intevar men

skäraeniga moderaterna.attom ner som
Under perioden stabil de olikaopinionen inom1986-1988 var

med undantag förpartierna kds, där blev be-sympatisörerna mer
Därefter förskötsminska. allapositionerna inom partiernägna att

inställning offentliganegativ till den sektorn, och detmot en mer
främst och SocialdemokraternasVänsterpartiets sympatisörer,var

Årblev kritiska. opinionsbalansen negativ in-1990som mera var
samtliga främstpartier. till deDet sympatisörer partierom var som

till den offentligavarit positiva sektorn hade signärmatmest som
de traditionella borgerliga väljarnas negativa positioner. För-
skjutningarna vänsterkanten mycket mellan och1986storavar

den borgerliga sidan förändringarnaPå väsentligt mindre.1990. var
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sektornofentligaden i SOM-folkets åsikterSvens/enFigur om
undersÖ/eningøzrna procent1986-1997

Procent
70-

villminskaden50- Andelsom 4-,
offentligasektorn

424040 37 37

30 32
28

Andel motsättersigensom 24minskning oilentligadenav20A sektorn

o lIIlTIlIl II l 1996 199719951994199319921991199019891986 1987 1988

offentligadenminskaställning till förslagetfick attSvarspersonerna taKommentar
varkenbra förs/ag,ganskaMycket bra förslag,svarsalternativensektorn och var:

dåligt förs/ag. I procent-dåligt och mycketförs/agdåligt ganskabra förslag,eller
avstått från besvara helade attingår samtliga utombasen somsvarspersoner

frågan; års undersökning 42i 1997 personer.

offentligatill denblev positivochtrendenDärefter vände ånyo mer
Året attitydenblevefter valetochförst inom 1991sektorn, V s.

fortsattetillalla partier.inom Fram 1993sedan positivmera
förändringenochinställningpositivsvängningen varmot meraen

Fortfarandeborgerligatill de partierna.anhängareblandstarkast
docksympatisörerde borgerliga partiernasförbalansmåttenvar

sektornoffentligaminska denvilleflerdvs. det ännegativa, somvar
starkaoch denUnder valåretminskning. 1994,sigmotsatte ensom

statsskulden,ochbudgetunderskottetfokuseringen var
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opinionen inom samtliga partier, mindre kritisknågot tillutom mp,
nedskärningar ochåret innan mp-sympatisörerna intogän posi-en
tion till de socialdemokratiska sympatisörerna. Däreftervänster om
har samtliga partiers blivitsympatisörer kritiska till minsk-än mer
ningar den offentliga sektorn. enda undantagetDet utgörav
vänsterpartisterna hela tiden varit till nedskär-negativasom mest

ochningar under legatår nivå. Bland borgerligasenare samma
Årenhar förändringarnasympatisörer varit mycket 1996-97stora.

det bara bland Moderata samlingspartietsär sympatisörer detsom
finns opinionsövervikt för minska den offentliga sektorn.en att

opinionen privatiseringom

SOM-undersökningarnaI har frågoringått förslag till privati-om
sering sedan bakgrund debattenMot fem1987. valdes områden,av

fyra ingått såväl 1987, 1988, gäller1990 De1993-1997.varav som
sjukvård, skolor, äldreomsorg och statlig affärsverksamhet. Tre av
dem avsåg privatisering betydelseni till ökadövergång andelen en
privat produktion:

Bedriva sjukvården i privat regi.0 mer av
Oka antalet privatskolor/satsa friskolor.0 mera

företagprivata förLåta äldreomsorg.0 svara

fjärdeDet området utförsäljningavsåg statlig affärsverksamhet:av
Överföra affärsverksamhet,statlig Telia/Televerket i0 t.ex.

händer.privata

undersökningsårenDe två och kännetecknades1987 1988 storav
stabilitet i opinionen. Opinionen tillpositiv privatiseringar närvar
det gällde sjukvården, medan den tillnegativ privatiseringar närvar
det gällde affärsverksamhet, skola och särskilt äldreomsorg.

Förändringen attityden till privatisering följer1987-1993av
huvudmönster inställningen till den offentliga sektornsamma som

helhet. Motståndet privatiseringar minskade 1988-1990.som mot
År fanns klart stöd för1990 privatiseringar inom sjukvårdenett
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förlikadetaffärsverksamhet, medan mångaoch statlig somvarav
Därefter rasadeäldreomsorg.skola ochinomprivatiseringaremot

År motståndetalternativ.föropinionsstödet privata 1993 motvar
väsentligtoch äldreomsorgsjukvård, skolalösningar inomprivata

frånavståndmajoritetområdendessaPå1987.större än togtre en
särskiltförändringensjukvårdenytterligare privatiseringar. För var

markant.

förslagtillinställning privatiseringSvenska folketsF igar avom
balansmåttoffentlig verksamhet 1987-1997

Opinionsbalans
+40j

-50 T 1 IT IIl T T II
199619971993 1994 199519921987 1990 19911988 1989

VI0I DOvoriou plSaluOka uu Idahosjuk-50mm annuIIIHIQ umnbt menmotav lmkolor161unallannnxwnhol duon privatpømukoâo: svinv09:ITelia/Talande| amoovgu:püvlllhlndd

i figurenredovisastill förslagenfick ställningSvarspersonerna taKommentar: som
bra ellerförslag, varkenganska braMycket bra förs/ag,svarsalternativenoch var:

Balansmåtteldåligt förslag.dåligt mycketförslag ochdåligt förslag, ganska anger
dåligtandelen förslag.minusbra förslagandelen

71



ÅTSTRAMNINGEN OCH FOLKVILJAN

Under perioden minskade motståndet1993-1996 privatise-mot
ringar inom sjukvård, skola och äldreomsorg medannågot, synen

privatisering fluktueratTelia med överviktav en svag mot
privatisering då frågan fick förnyad aktualitet.1996,

Privatiseringsvågen försköt1987-1990 opinionen alla om-
råden och flertaletinom ochpartier, rekylen 1990-1993, som var

starkare, berörde alla verksamheter och allaännu partier. På samma
det gällde inställningen till den offentligasätt sektornnärsom var

förändringarna kraftigast bland1987-1990 sympati-personer som
Åsikternaserade med ochVänsterpartiet Socialdemokraterna. hos

anhängare till de borgerliga partierna, utgångslägeti posi-som var
tiva till privatiseringar, ändrades endast begränsadi utsträckning.
Däremot svängningen i privatiseringsnegativ riktning 1991-var

flertaleti fall bland de borgerliga1993 partiernasstörre sympatisö-
Sedan har det endast skett förskjutningar1993 medsmärrerer.

något minskad spännvidd mellan partiernas följd.positioner som
Förändringarna mellan och olikai riktning1996 går och1997 är

svårbedömda. statlig affärsverksamhetFör ökade andelenmera
vill utförsäljning Telia, och det1997som över-se en av var en svag

vikt föri opinionen privatisering.en
skolansInom område har det under skettår sväng-senare en

ning stöd för alternativ till den kommunala skolan.större Imot
undersökningarna fram till fick de svarande ställning1996 tillta
förslaget öka antalet privatskolor i undersökningårs1997att men
hade förslaget ändrats till friskolor vilket för-att satsa mera

jämförelse.svårar Förändringen frågan hade emellertid före-en av
bådagåtts alternativen i västsvenskaårs1996 SOM-attav testats

undersökning.
fanns höstenDet i Göteborg fler för1996 änemotsom var

båda förslagen, balansmått för privatskolor respektive för-16 -5
friskolor, och svarssambandet starkt, tau-b flerDet+0,57.var var

för friskolor för öka antaletänatt satsasom var attsom var
privatskolor och framför allt sympatiserade medvar personer som

och mindre till friskolornegativa till privatskolor. Om-änv, s mp
Moderata samlingspartietsvänt sympatisörer positiva tillvar mer

privatskolor till friskolor. GöteborgI med andel eleverän istoren
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föröverviktfristående skolor det 1997 att satsa meravar en
friskolor, balansmått +6.

oförändrat, medansjukvård opinionsläget attity-privatFör är
den till äldreomsorg negativ innan. Detprivat året1997 änär mera

för diskussionenbildar utgångspunktendenna situationär omsom
påverkan höstenmediernas opinionen 1997.

Medieeffekter

för SOM-undersök-fältarbetet den nationelladåHösten 1997,
experimentliknandepågick, skapades situationningen närmasten

omfattande ochkritisk och mycket intensivdå inleddeRapport en
för-äldrevård medmediebevakning privat reportageett omav

femtedel hade besvarat enkäter-hållandena vid Polhemsgården. En
jämföra dennastartade.innan reportageserien Genom att gruppna

vilken påverkankunde undersökasmed dem svaradesom senare,
den smittadelänge effekten varade ochhade, hurreportagen om av

affärsverk-skola, statligattityderna andra områdensig som
helhet.samhet den offentliga sektornoch somsynen

granskningMåndagen oktober kritiskaden inledde sinRapport13
förhållandena vid Polhemsgården:av

Gokväll.
mardrömDet är 50m en

utanförvård/oem Solnas/eöters/eornaSå på inyöppnatsager etten av
denmedStockholm. Personalen hinner knappt patienternaatt ge

blöjor. Samtidigt harenklaste vända dom eller bytavård, Lex. att
kommunen lagga vårdenmiljoner på privatpåtjänat atatt en

hjälp. Tfrån de börs BANDEpåintagnaMenentreprenör. ropennu ..

och äldre-efter inslag Polhemsgårdenkväll återkomKväll om
framträdde anhöriga,reportageserien patienter,I per-omsorgen.

andrasocialministern och deoch fackligasonal organisationer,
och andratalesmän vårdfrågor, parti-statsministernipartiernas

kommunförbundet, Landstings-för Svenskaledare, representanter
vårdförbundet och privata
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fick mycket genomslag och fortplantadesReportagen iett stort
andra medier och fick Journalistpriset.Rapports Storareporter

Under dryg månad ökar motståndet privatisering inommoten
äldreomsorg och sjukvård med balansmåttsenhetertio och förtro-
endet för sjukvården sjunker också under Efterperiod.samma en
och halv månad attityderna till äldreomsorg ochprivat sjuk-ären
vård desamma före början.reportageseriens Någonsom motsva-
rande effekt kan däremot för andrainte registreras undersökta
områden.

Tabell Inställningen förslagentill låta företag förprivataatt svara
äldreomsorg, bedriva sjukvården i privat regi, satsamer av mera
friskolor, överföra statlig affärsverksamhet Telia händeri privatat.ex.

förslaget minska offentligaden sektorn fyravid olikasamt att
tidpunkter hösten balansmått1997

Före Efter Efter1 2 Efter 3 TotaltOmråde" 10.1o--14 15.10--31 11.01--28 12.01--1.29

Äldreomsorg -31 -42 -38 -24 -37
Sjukvård -20 -30 -30 -18 -27
Friskolor -7 -9 0 -6
Statlig affärsverk. 0 +6 0 +3 +3
Offentliga sektorn -25 -25 -21 -17 -23

Kommentar. Balansmáttet andelen bra förslag minus andelen dåligt förslag.anger

Grupper till äldreomsorg ochpositiva privat vårdmestsom var
ändrade uppfattning utsträckningi andra; det gälldestörre än
kvinnor, medelålders, privatanställda och borgerliga sympatisörer
jämfört med kommunaltpensionärer, anställda och ochmän, s- v-
sympatisörer kritiska utgångsläget.isom var mera

Medieeffekter bara frågainte vad sker i speci-är etten om som
fallellt under avgränsad tidsperiod. handlar kompli-Det etten om

samspel mellan mediernas utbud och hur det uppfattas,cerat
människors erfarenheter det de åsiktertasegna av som upp, man
redan har och opinionsklimatet samhället.i viktigaste slut-Den

kan dras resultaten från denna studie är ävensatsen som attav en
omfattande medieexponering förhållanden verksam-inom ettav
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hetsområde endast har begränsad effekt medborgarnasi sig
faktorerattityder. väsentligen andra grundläggandeDet är mera

samhällsfrågor.påverkar opinionsutvecklingen isom

Medborgarnas bedömning serviceav

första ändrad ekonomisk1990-talets innebar dramatisktår en
följd och snabbtmed sjunkande undersituation iBNP årtre ett

växande budgetunderskott. väsentligt inslag i saneringenEtt av
utgifterna,statsfinanserna har begränsningar bådeVarit av genom

transfereringssystemen och minsk-sänkningar bidragsnivåerna iav
till serviceproduktionen. Eftersom kommuneranslagenningar av

och landsting har huvudansvaret för tjänsteproduktionen detär
de regionala och lokala nivåerna åtstramningen varit mestsom

för offentligakännbar den servicen.
följadenna bakgrund det kunna med-väsentligtMot är att

borgarnas bedömning den offentligt finansierade servicen överav
den faktiskatid. Bedömningen innebärservice servicenatt somav

den uppfattats medborgarna relation till förväntningarnaisättsav
Bilden den erbjuds kan haservice. service registreratsav som

erfarenheter, personlig information från andragenom somegna
har erfarenheter information vanligen medi-eller viasättannat

Även område bildatyrkesverksamhet berört kan hainomer. egen
underlag för ställningstagande för den inte nyttjar tjänsterna.som

förkoppling kan också tänkas andra utgångspunkterDenna ge
bedömningen.

SOM-undersökningarna har bedömningen service inomI av
fem följts under 1990-talet: barnomsorg och skola,serviceområden
social fritid och kultur, kommunal infrastruktur samtomsorg,

serviceområdenhälso- och sjukvård. det gäller olikaOpinionen när
sammanfattas hjälp balansmått, andelenmed ettav som anger

ellermycket eller ganska nöjd andelen mycketminus ärsom
och procentbasen. Värdet kanganska missnöjd ingår ivet svaren

från missnöjdaalla nöjda, till allavariera +100, -100,är ärom om
faktorer, har bestämdoch det påverkas hurtvå många enav som

åsikt och differensen andelen nöjda och andelen missnöjda.mellan
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det följande skall bedömningen service granskasI inärmareav
avseende: bedömningen frånmed utgångspunkt olikatvå serviceav

medborgarroller bedömningen olikaservice isamt ortstyper.av

Medborgarroller samhällsserviceoch

Individernas ekonomiska och sociala förhållanden kön, ut-som
bildning och yrke skilda utgångspunkter för kontakterna medger
och beroendet samhällsservicen. detta sammanhang skall dockIav

traditionella analyser skillnaderinte mellan olika socio-ekono-av
miska och samhällsservice redovisas fokus skall iutangrupper
stället inriktas olika medborgarroller, diskuteratssom ovan.

SOM-undersökning fick de intervjuade deårsI 1991 ange om
själva eller anhörig utnyttjade och de självaservicennära om
arbetade elva serviceområden.inom
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balansmåttsamhällsserviceedborgarroller ochM 1991Figur
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genomgående i sinpositivaHuvudresultat brukarna ärär att mera
Differensenallmänheten.samhällsservicenbedömning äränav

barnavårdscentraler, barnomsorg,mycket det gällernärstor,
också betyd-bibliotek.privattandläkare ochprivatläkare, Den är

för skola,kollektivtrafik, mindreför ochande äldreomsorg men
anhörigasidrottsanläggningar.vårdcentraler och Desjukhusvård,

allmänhetens ochgenomgående mellanbedömningar ligger
där de anhörigaområde, sjukhusvård,brukarnas görutom ett

personligharallmänheten.bedömning De er-somsomsamma
åsikter servicenbrukare, har baraintefarenhet servicen, omsomav

medan deockså nöjda,andrautsträckningi äränstörre utan mer
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beroende indirekt information, främst media,ärsom av genom-
gående mindre nöjda.är

de femPå serviceområden där de anställda tillräckligtutgjort en
för kunna särredovisas, de likartad någotgörstor attgrupp en men

bedömningpositiv allmänheten servicen detinomänmera av egna
verksamhetsområdet. gäller barnomsorg,Det idrottsanläggningar,
skola, sjukhusvård och vårdcentraler.

fanns bland svenska folketDet skillnadervissa bedöm-1991 i
ningen samhällsservicen nationell beroendenivå vilketpåav

departi svarande med.sympatiserar De positiva social-mest var
demokraterna, nöjda bedömningi sin allmänhetenär änsom mera

alla områden de bedrivstvå i privat regi. Därnästutom som
folkpartisterna.positiva Skillnaderna mellanmest var personer

med olika emellertidpartisympati detaljeradesmå. Mervar ana-
lyser i Västsverige väljarrollenvisar i medborgarnagöratt samma
bedömning oberoendeservice partisympati.av av

skattebetalarperspektiv fannsUr inte några1991ett systema-
tiska skillnader i bedömningen samhällsservice mellan olikaav
inkomstgrupper.

Bedömning service i olika ortstyperav

kommuner och landsting detI de valda politikerna harär attsom
fatta beslut den sidanservice och skatt och avgifterå denåom ena
andra. mellan vilka förmånerAvvägningen och rättigheter som
skall beviljas medborgarna och vilka uppoffringar skall belastasom
dem formi skatter och avgifter tillhör det politiska mandatetsav
kärna. den demokratiska fungerarOm väl skall den ledaprocessen
till invånarna nöjda med eller åtminstone resulta-äratt accepterar

politiken de ekonomiska förutsättningarna,givet och dettet av an-
kommer väljarna kommuni varje ställning. de nationellaIatt ta
SOM-undersökningarna har det inte möjligt redovisavarit in-att
ställningen till den kommunala enskilda kommuner,servicen i men
det möjligt genomföra analys för olika dettaär Iatt ortstyper.en

skallavsnitt resultaten från sådan analys för 1992 presenteras.en
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uppdelning olika framträderVid intressantortstyper etten
Medborgarnas bedömning varieradeservicen imönster. stortav

mellan förlikartat olika verksamhetsområden allasett ortstyper.
fanns det skillnader hurmellanDäremot i positivstora ortstyperna

bedömning. de mindrei sin invånarnaI tätorternaman var var
mednöjda de elva kommunala ochservicen. ingetPåmest av

landstingskommunala serviceområden opinionsbalansenvar nega-
de femton serviceområdena undersökningtiv. På åtta i års1992av

tillhör tillfredsmedborgarna denna de medi ärortstyp mestsom
samhällsservicen. den lokala välfärdsstatensgäller såvälDet
servicefunktioner barnomsorg, barnavårdscentraler, socialvård-
och äldreomsorg skola, tillgång bostäder och miljövård.som-

det städer ochinvånarna iDärnäst är större tätorter är mestsom
nöjda med samhällsservicen, främst bibliotek, idrottsanläggningar
och den offentliga sjukvården. boende landsbygdenDe jäm-är
fört med andra nöjda med skolan,invånarna i ortstyper men
mindre tillfredsställda bibliotek,med idrottsanläggningar, den

sjukvården framför allt kollektivtrafiken.privata samt

79



ÅTSTRAMNINGEN OCH FOLKVILJAN

Medborgarnas bedömning samhällsservice olikaFigar iav
balansmått1992ortstyper

Bibliotek
Sjukhusvárd
Vårdcentral
Folktandvård
idrottsanläggningar
Prlvattandlákare
Skola
Bamavárdscentral
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Boendei mindretätort Boendei stad eller större tätort
ALA o.o

Boendepá landsbygd Boendei storstäderna.ren
Stockholm,Göteborg Malmöoch

mio ø--åa

BalansmåttetAnmärkning. andelen nöjda minus andelen missnöjda.anger
förVärdena i figuren högsta och lägsta ortstypsvärde respektiveanger

serviceområde.

fem-Storstadsborna kritiska. gäller inom tioDet 1992är mest av
områden, särskilt folktandvård, skola, tillgång bostäder ochton

äldreomsorg. områden storstadsborna nöjda,På är näm-tre mest
kollektivtrafik.ligen privattandläkare, privatläkare och iDet är

sjukvården bli verkligtstorstäderna den kunnatprivata ettsom
alternativ till Vårdcentraler och sjukhus. också de tätbe-iDet är
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kommunika-kollektivtrafiken erbjuderstorstädernafolkade som
privatbilismen.medkonkurrerakantioner som

underopinionstrenderochBedömningar
1990-talet

välfärdsstatens servicelokaladenbedömningMedborgarnas av
nedskärningar1990-talet.under Trotsstabilitetuppvisar attstor

negativasvenskarnaområden integenomförts flerainom är mera
inombedömning servicenallmännafem tidigare i sinår1995 än av

gällerverksamhetsområdena.undersökta Detsammade väst-
verksam-specifikadedet gällerbådesvenskarnas bedömning när
före-helhet. Detkommunens servicehetsområdena och som

verksamhets-mellan olikaskillnaderemellertidkommer stora
ochkommuneroch mellan olikaområden ortstyper.

mindreemellertidkan registreras någotUnder 1996-1997 en
skola. Medvård ochoffentlig service inombedömningpositiv av

villandelenhar ocksåunderekonomiförbättrad år somsenareen
finnsdetöka.slutat Trotsoffentliga sektornbibehålla den attatt
fram-ochsjukvårdskola,privatisering inomklar övervikt moten

minskatalternativmotståndet privataäldreomsorg harförallt mot
ochskolorfriståendeantalet barndär iGöteborg ärnågot. I stort

för förstafinns det gången1990-talethar ökat under 1997 över-en
tydaresultat kanfriskolor.för Dessavikt enatt satsa mera

roll väl-sektorns ioffentligadendelvistendens mot ny synen
betydelse.tillmätsservicefärdsstaten, där bedömningen störreav

nöjdaocksånöjda med servicenMedborgare ärär merasom
kommunendenfungerardemokratin ivilketmed det sätt egna

till resultatetInställningenkritiska servicen.de ärän avmotsom
hur deförbetydelseordmed andrapolitiken är styran-synenav

fungerar.demokratinkommunala Kom-denoch hursköterde sig
ochvälfärdsstatens servicehuvuddelenförhar ansvaret avmunerna

ochkommunernapåverkaruppgiftfullgör dennadehur synen
självstyrelsen.kommunaladen

väljarrollen, dvs.offentliga sektorntill deninställningenFör år
rollenocksåideologi, viktigastochpartisympati även somom
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skattebetalare och anställd yrkessektor betydelse. Däremotär av
har inte brukar offentliga tjänster och bidragpersoner som som
småbarnsföräldrar, pensionärer och arbetslösa denen annan syn
offentliga sektorns storlek. Brukarrollen tycks mindrevara av
betydelse för den allmänna attityden, den avgörandeärtrots att
för bedömningen den konkreta servicen.av

De svängningarna i inställningen till den offentliga sek-stora
storlek och till privatiseringar under de tio harårentorns senaste

haft starkt genomslag olikai Kvinnor genomgåendeärgrupper.
till den offentligapositiva sektorn och avståndetän män,mera

mellan kvinnor och har tid huvudsakvarit i oförändrat.män över
Det intressanta dettai sammanhang emellertid detärmest att

också skett förändringar tid inom blandpartierna,överstora
partiernas sympatisörer, den offentligai sektorn ochsynen
privatiseringar. Trenderna har devarit fasförskjut-ävensamma om
ningar kan och styrkan förändringarnai varierat mellannoteras
partierna och tid. betydelse förAv kunna förstå för-ochöver att
klara dessa opinionsförändringar faktorerexterna inter-är som
nationell påverkan, de nyliberala idéströmningarna från det.ex.

Östeuropa.anglosaxiska länderna och skeendena i viktigEn annan
utgångspunkt den ekonomiska situationen och den förda poli-är
tiken med avvägning mellan det ekonomiskt nödvändiga ochen
det ideologiskt önskvärda. debatten återspeglasI internationella
strömningar, den ekonomiska verkligheten och ideologiska posi-
tioner, debatt betydelse både för opinionsutveck-ären som av
lingen och de politiska besluten.

Perioden kan indelas skeden:i förvänt-1966-1995 Detre stora
ningarnas missnöje, kritiken den offentliga sektorn ochmot upp-
slutningen bakom välfärdsstaten. förväntningarnasDe miss-stora

undernöje fårexpansionsåren den första perioden,ge namn som
sträcker frånsig mitten 1960-talet till slutet början1970/av av av
1980-talet. andra skedetDet sin början i mitten 1980-talet,tar av
och kritiken den offentliga sektorn med krav avregleringmot
och privatisering blommar under slutet detta decennium förut av

höjdpunktsinnå Därefter sker trendbrott och1990. miss-att ett
kommernöjet ställeti de förändringar ekonomiskaatt avse som av
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genomförs. Under detta skede ekono-skäleller ideologiskaoch/ av
välfärdsstaten.bakomsker uppslutningmisk åtstramning en
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Medborgarrätten och

självstyretslokaladet

arrogans
professor, LundSune Sunesson,

gällerganska begränsat.skall idagProblemet jag Detärtasom upp
lagstiftning ochfrågorna rättigheter,särskild aspekt kringen av

självstyrelse.kommunal
antologibidrag lovatförstudie till det jagFöredraget är somen

förvåren.skrifter undertill Demokratiutredningensskriva en av
Ämnet Socialhögskolans forsknings-arbeteanknyter till vårt

forskningsprogrammetLund, främst det övergripandeavdelning i
tillbakadragande, också kontakternakring Välfärdsstatens men

dansk social-doktorander och deras studiermed danskamina av
detkunnafyrkantigt uttryckt skulleMyckettjänst. säga attman

ochutvecklingen mellankännetecknat den svenska 19981992som
förmåner och alltsåselektiviseringtilltagande service,är enaven

välfårdsstaten,behovsprövade inslagfrån generella till iövergång
drag residuali-tidmedan det danska uppvisatsystemet avsenare

for people"facto-urskiljandede servicessering, ett sompoorav
och ökadeundantagits från den demokratisering responsivitet som
problem då:Tillberömmer sig vårtav.man annars

paragraf läserSocialtjänstlagens vi:sjätteI

socialnämnden förtill bistånd sinenskilde harDen rätt av
hans behov kanförsörjning och livsföring intei övrigt,sin om

biståndetenskilde skalltillgodoses Densätt.annat genom
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tillförsäkras skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så atten
det stärker hans leva självständigt liv.att ettresurser

Socialtjänstens kallade individ- och familjeomsorgså organiseras i
socialbyråer och socialkontor eller vad allt det kan heta stads-i-
delsorganiserade kommunförvaltningar.

utformadesDessa organisationer Socialutredningeni och1975
och fr.o.m.socialtjänstlagen, uppföljarei till det1977 1982, som

hette den socialvården, dengång svenskaöppnasom en mot-
svarigheten till det internationella begreppet "outdoor relief, den
fattighjälp skerinte inne eller anstalt.institution §6som
Socialtjänstlagen biståndet till det skyddsnätet densistagör om-
enskildes behov kaninte tillgodoses skall social-sätt,annat
nämnden bistånd till försörjning. enskilde har till det,Den rättge

det. vad betyder detstår Men
fyllt har folkpensiontill för försörjningen.Har år65 rätt

högre vad skulle fåttDen socialnämnden, och denär än ut av
ovillkorligt, Villkor har med behovetsutgår görautan attsom

täckning och stadgaringen den skall utformassätt,annat att
något utbetalning. Tydligen den intesätt än ärannat genom en
oförenlig med självständigt liv, och sidosyfteningaett anges.
Villkoren för denna rättighet alltså helt annorlunda.är

Villkor lever alltid med eller ochHelt hålletsätt.ett annat
universella och rättighetsbaserade förmåner finns för helainte
befolkningar Atkinson, Villkor arbetslöshetsförsäk-i1993.

villkor sjukförsäkringen,ringen, villkor föri det villkorlön,vårär
Ändådet för barns och barnbarns veckopengar.våra tycker deär

de har till dem.rättatt
Vad betyder då Vad betyder försörjning Vad betyderrätt

Ärbehov Vad betyder skälig Vad betyder bistånd sjätte para-
grafen moralutsaga Beskriver faktisktden eller önskvärten ett ett
tillstånd

Är försörjning det enda har till, äldreomsorgingenrättman
Innebär försörjningtill förlorar tillrätten rättenrent attav man

det mednågot Eller innebär dengångrösträttenannat, som var en
får till därför harnågot just tillrätt rättatt annatman att man

försörjning, med fri sjukvård i USAsom
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försöker redablir detDet svårt, svårare närär ännu man
brukar denvarför har vanligaDet"rätt". rättsvaret attvaraman en

medborgarrätten, ochSocialtjänstlagen hänvisar till är mansom
Marshalls Social citizenship. till socialatill begreppVisar Rätten

eftersomförsörjningsbidrag aspekt medborgarrätten,är en av
utövandet politiskaoch mänskliga rättigheter liksomautonomi av

förutsätter materiellmedborgarrättigheter praktiken vissi en
standard, dennaenligt teori.

för dettaskälen särskiltintresserarEtt är attatt ossav
också vill fråga:

får för-konsekvenser för välfärdsstatenVilka systernsom-
ändringar rättigheter till medborgarnadet anvisasi Jagsätt som

kommerskall förklara vad med det jagjag sånärmare närmenar
långt.

först begreppen och rättighet.måsteMen närma rättoss
viktigt och centralträttighet, lexika,minaBegreppet säger är ett

vill definiera det. Nationalencyklopedinbegrepp, smiteringenmen
konventionellasnabbt från definitionen till skillnaden mellan

gällande lag, ochrättigheter, sådana grundade iärt.ex. som en
för vilka grundvalen oberoende lag,moraliska rättigheter, är av

rättigheter för vilka grundvalen alltså hämtasmåste någon annan-
till exempel moraliskti något system.stans,

formuleradeför detSådana moraliska är ettsystem mesta som
moraliskadär kan dra slutsatservissasystern satser, omav man

följer kan grundade pliktipremisserna, i sin tursom vara enman
ellerfölja Gud, iprincip, inreviss naturrätten, röst etc.,att enen

handlingars konsekvens, utilitarismen, alltsåantaganden t.ex.om
balanserasFöreställningen rättigheternyttomoralen. måsteatt av

plikter sådan moralisk teori.är en
rättigheteruppdelning rättsliga samhällsgivnaSjälva denna i

mycket dagens politik, däroch moraliska rättigheter betyder i
genomslagskraft.får allthalsbrytande moralresonemang större

härledasMed uppfattningen det skall kunna"rätt"äratt ursom
frågan försörjning och rättigheteröverordnad princip är omen
det härleda rättighetenockså lätt lösa. Finns sånågot ärattatt ur,
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det riktig", moralisk rättighet, det barainte verkligären om en
rättighet. lika fint.inteDet är

Andra tycker hela uppdelningen felaktig eller be-äratt rent av
fängd. Kritiken frånkommer dels rättsmaterialister, nietzscheaner

filosoferoch andra vill avsluta moralfilosofin, dels kommersom
den från sociologer.

Filosofen Axel gjorde inledningen arbeteHägerström i sittav
den romerska obligationsbegrepp viktig distinktion.rättensom en

fastslog och rättigheter alltidHägerström 1953: 5-6 rättatt
ideologiska begrepp, och förinte i sig någonär motsvarassom av

materiell substans. faktum hävdarDet innebärnågon "rättatt en
han uttryckeringenting värdering socialtiänannat att etten sam-

manhang. attfå byggerMen in-något Detärrätt annat. ett
gripande, där kan makt bakom kravet. maktenVarsättaman
verkligen ligger bara de vilka fås.avgörs rättav processer genom

brukar kunna förklara därförJurister detjust äratt att som
behöver också lagliga, konventionellaHägerström rättig-säger,

heter specificerade, utkrävbara och lokaliserade. För attvara man
skall kunna tala rättighet förvaltningsrätten, börinomom en
denna preciserad lag både vadi gäller innehåll ochnoggrantvara
förutsättningar, utkrävbar... svenskavårasägersamt vara en av
professorer offentlig Westerhälli Lotta 1996: 31.rätt,

sociologin föreställningen rättigheten socialtI är ettom
faktum, för tala med Durkheim. sociologiskaDe teoriernaatt om
rättigheter från det talar rättigheterutgår institu-äratt om som

förväntningar,tionaliserade alltså förankradeväl antaganden om
vad skall hända socialti ett system.som

Professorn offentlig Fridthjofi rektor vidJan Bernt,rätt
deuniversitet rättslärda Norden särskiltBergens iär en av som,försökt utreda välfärdsstatensden moderna lagliga reglering. För

det uppenbart, diskussionerna ochBernt rättvisaär rätt,att om
laglighet alltför ofta saknar insikt det nödvändiga sambandetom
mellan de politiska värderingarna, såväl kommuner bakomi som
lagstiftningen, den rättsliga förvaltnings-och dennormeringen

praktiken. villmässiga klart vad skyldigheterBernt göratt man
och rättigheter egentligen innebär. Bakom det svävande ramlags-
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ochoredamycketdöljertill det, sigoch hänvisningarnabegreppet
medborgarna.använderocksåvirrvarr, tyvärr motsom man

vimsigakommunernaskanskedettaexempelsvensktEtt är
dendebattenimaterialiseras justdenförtjusning nyaomnusom-

"rättighetsbestämmel-tankensocialtjänstlagen ersättaöver att-
påpekarverket,själva"skyldighetsbestämmelser".med Iser

skyldighet ibland kommaochrättighetkanBernt, ett ut om
skyldighetellerutkrävamöjlighetmedborgaren rått attatt enges

totaltpolitiskt lanseraförsökeruppfylls, inte att enom manmen
bardetklart visarskyldighet, interelativiserad är somVemsom

skyldighet.den Omtillförhållandeochskyldigheten i är envem
nödvän-det inteskyldighet visavifårkommunen görstaten,en

för kommuninvånaren.livet lättaredigtvis
välfärdsstatensvenskabetrakta denvanligtDet år somatt

facto-rättigheter,debygger vissaefter principuppbyggd somen
efterförsökauppfylla, bl.a.börasig sträva attattstaten ansersom

detfinnsochgod bostad Menha arbete,människor skall omsorg.
modellenden svenskabetraktagrund föregentligdå någon somatt

andrarättighetspräglad änmer
påpeka.viktigtkanvilketdetjuridiskt inte så,Rent är attvara

norsk rättig-Kjönstad,nämnde, AsbjörnjagBernt, annanensom
baradetpåpekatflera andra harochhetsjurist äratt genom en

egendomrättighetsskyddliknar detgrundlagsförankring somsom
trygghetsrättigheter kanregeringsformen,har i varaansessom

Westerhäll,säkrade 1996:34.
får lämnarättighetsbegreppsociologisktanvänderOm ett

då ocksålämnaridealteorier.modellernassocialpolitiska Mende
exempeloch tillMarshallförenar Ttanketradition Hden som

eftersom densocialtjänstlagen,skrevdemellerWalter Korpi som
medborgarskaptillhänvisningenfrån formelladenutgår somatt

materiell substans.normalt harfaktiskt ocksåför rättighetergrund
alltidnaturligtvisblir dettasociologiskadetFör synsättet en

dedet institutio-föreslåskulle ställetfråga. iempirisk Jag äratt
fakta.socialarättigheterförväntningarnanella äravgör omsom

Ärfakta.socialadeskälgoda såmänniskorTror ärsystemet,av
finnsdetuppbyggdasocialpolitiska såalltså de att ensystemen

kommerförstå vadför medborgarnamöjlighetklar attatt som
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hända dem i livets olika skiften, och kan de räkna med för-att
sörjningshjälp under sådana betingelser normalt kan inträdasom

Eardsley, Bradshaw m.fl. sammanställde för1996 några år
sedan jättematerial vad de kallar "Social assistance iett om
OECD-länderna. utforskasHär inte bara det skulle kalla social-
bidrag, också rad andra bostadsbidrag,utan en system, system som

specialdestinerade till olika undersökerär Härgrupper m.m. man
handläggningsformer, kvalifikationssystem, hur mycket bidrag
reduceras har andra inkomster, vilka särskilda situationerom man

kvalificerar för förmåner också inplaceringenMensom osv. av
social helaassistance i socialpolitiken Vi redantas vetupp.

bl.a. Lødemels undersökningarIvar den svenska1992genom att
politiken enhetlig fattiglagspolitik den iär någotän ären mer

land, dvs. socialbidragssystemet alldeles enhetligt,ärannat att
saknar disregards, dvs. rättigheten behålla inkomsterVissa elleratt
viss egendom och helt uppbyggt försörjnings- och behovs-är
prövning. Bradshawgruppens resultat linjei med detta. Detär
svenska effektivt deni meningen det relativtärsystemet att ger
goda alls högst-inte i inkomstkomplementOECD för dem-Åfår socialbidrag. andra sidan det omöjligt utifrånärsom att
bestämda typbehov vad skall i socialbidrag i Sverigeveta man
eller skall huvudtaget.något överom man

kritik frånEn kommunernavåg och Kommunförbundetav
föregick den urholkning i socialtjänstlagen§ infördes6 1av som
januari knäsättes1998. Här principer. Dels dekonstruerastvå det
redan ihåliga begreppet "skälig levnadsnivå uppdelninggenom en
mellan komponenter, påminner den gamla socialhjälps-som om
lagens bestämmelser "obligatorisk och "frivillig "socialhjälpom
Vidare undantas flera bidragsbehov, föri och sig lagen,isom anges
från överklagningsmöjlighet.

hänvisadeKommunerna till den kommunala självstyrelsenatt
förutsättamåste kommunerna också kunde fingeoch göraatt

lokala anpassningar allmänna principer.av
Både efterinnan och lagens införande undersöktes effekterna
den lagens inriktning.av nya

undersökning frånI Socialstyrelsen hösten Social-1997en
styrelsen, demonstrerades1997 uppdelningen obligatoriskaiatt
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sänk-innebarförsörjningsstödetfrivilliga delaroch störreenav
rad kom-familjer långför socialhjälpsberoende istödetning enav

hela beloppen.bruttosänkning IlO-procentigän enavmuner en ca
Socialstyrelsefrånopublicerad undersökningfortfarande samma

förstaredan under detfrånlagen januaridet sigvisar 19981att
människor skavadförändra tolkningentillutnyttjatsåret att av

systematisk nedgång iUndersökningensocialbidrag till. visar en
överklaga.kanansökningarbifalla de intetendensen att som man

håll,entydigtalltså neråt.kommunala anpassningarna gårDe ett
publicerade underLundKommunförbundets länsavdelning i

kändagäck med dendriverskrift 1998Lagercrantz,1998 somen
m.fl. tidigareHydénCUS/Socialstyrelsenfrån av 1995,rapporten

tredjeden repeti-m.fl.Gustafssonbl.a. 1990 rapporterar omsom
utdelningvidtillvägagångssättundersökningtionen avomenav

behandlingenUndersökningensocialbidrag. visar gångän att aven
olikabara mellanvåldsamtsocialbidragsansökningar intevarierar

olika hand-mellansocialkontor, ocksåoch olikakommuner utan
tusentalsfår sökandedenkorridor. denläggare i Hos enesamma
biståndberättigad tillhos den andre. Denkronor ärän sommer

hos den andre.blir utkastadhos den ene
gillandemeddäremotKommunförbundstjänstemannen citerar

CUS-undersökningen.och förkastatlästtjänsteman somen --
här detdetforskare. de justdumma Begriper inte såVilka äratt

självstyrelsekommunalhärdemokrati. härskall i Det såärvara en
fungeraskall

tillförhåller densjälvstyrelse sigVarför finns kommunal Hur
land,medborgare Sverige,imedborgarskapet Om är ett somman

kom-dehar då ikommuner, ingenväljer dela sig i rättatt manupp
uppdelatlandet iärmuner som

medborgarrätt jagförsöket åsidosättaDet att somarrogantaste
Ängelholms försökmoderatleddakanske dethört tals attom var

äldre människorservicebehövandepotentielltinflyttning tillvägra
heltgränspolitik,häpnadsväckande ioch dennaför sedan,årnågra

medförsvaradesfattiglagspraxis, givetvisgammalenlighet med
självbestämmandet.kommunalatill dethänvisning

offentligprofessorerna ifår till minajag vänner,nyaen av
Helsingfors:Kaarlodet Tuori, ihärDen gången ärrätt.
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till sociala och bidragOm tjänster nödvändig förrätten är att
kommuninvånarna och offentligprivat kanautonomigarantera

rättigheterna stridinte med demokratiprincipen.i destå kanMen
heller konfliktinte i med den kommunalastå självstyrelsen. Det
centrala för kommunal självstyrelse nämligenärargumentet att
åstadkomma demokratiska påverkningsmöjligheter lokalplanet.

kommunala självstyrelsen förstaDen hand till förinte i kommu-är
nala ochorganisationer byråkratier, för kommuninvånarna.utan

och hänvisar han till Finlands grundlag, kanså hänvisa till vår
författning Tuori, 1993.

välfärdsstaten drar tillbaka, vilket falletNär sig i Danmarkär
och förändrasSverige, också förväntningarna, och därmed rättig-
heterna. Löftet till arbete praktikeni tillbakadraget,rätt ärom en

för ögonblicket.åtminstone Förväntningen till äldreom-rättenom
kan uppfyllasinte den nivå verkade naturlig denärsorg som

dagi gick iår pension.75ärsom
Historikern Anders analyserade förBerge 1995 något år

sedan socialförsäkringarna frami Sverige till drar slut-Han1935.
all rättighetsbaserad socialpolitik bygger ochinternasatsen att

eller mindre utsagda politikkon-motprestationer,mer som
struktörerna bygger in Socialpolitikeni blir därförsystemet. ett
medvetet genomfört folkuppfostringsprojekt, folkhemmet är
trevligt disciplinerat.men

ståndpunkt,Det intressant kanske den tidvisär ären sann
också. Problemet bara den ensidig. frånbaraDen utgårär äratt

politik, från de medborgareinte gjorde den möjligstatens som
den. Risken kanske också den statisk.är äratt trogenom att

Rättighetspolitik bygger den fortsätter rättig-att att vara en
hetspolitik. den inte det längreMen ärom

danska professorn offentligDen i Kirsten Ketscher 1996rätt
påpekar kritisk kommentari till den danska Bistandsloven,en nya

lagen längreinte rättighetslag, skyldig-äratt en men snarare en
hetslag för medborgaren, förinte Medborgaren be-staten. som
höver hjälp har exempelvis plikt låta sig aktiveras.attnumera en
Vad händer den fattige medborgaren vill låtainte sigsom om
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Är kommunalaaktiveras framgår aktivering den meninginte. i som
föreslagna danska också beundrasden lagen vissasom av

förtroende försvenskar verkligen aktiv delaktighet skaparen som
socialt faktumsocial rättighet, skapar rättighet etten som en som

socialantropologen Marshall Sahlins och hans kändaciterarJag
bok Stenålderns politiska ekonomi. DetStone Age Economics,

folken nuvarande Zambia.handlar Bemba, de viktigaste iattom av
för fördelningssystem. Utdel-Bemba kända sina citerar:Jagår

föda absolut avgörande sida hövdingsskapet,ningen är avav en
familj.liksom det då det gäller auktoriteten by elleri För-är en en

förråden för Bembashuvudstaden verkarorganisera imågan att
uppfattning förbunden hela trygghet och väl-med stammensvara

uppehåller det politiskastånd. viktigaste institutionerDe som
enhet den sammankopplingen mellanvisar närasystemets

förmåga fördela livsmedel Sahlins,auktoritet och 1974:262.att
idioter. det de självaBemba kändainte De ärär vet att somsom

arbetat förråden. de kräver fördelningihop Men stämmeren som
hadet de det skallmed Deträtt. äröverens som anser vara man

politiken till.
Åter svenska socialpolitik. Social-då och till slut tilligen vår

från materiellabidragssystemet befriat alla rättighetsdrag, deär
och Danmarksåväl de sociologiska. Liksom i Norge ersättersom

nyttomoraliska drag andra föreställningar vad det innebär attom
flerberättigad. idag allt visarMen attrapporter somvara ser

fleroch obehag vidlåder allt desjälvnedvärderingstigmatisering, av
framståttandra vålfärdsordningarna, tidigare har justsom som

effekt både moralismens ökaderättighetsbaserade. Det är aven
och välfärdsstatens tillbakadragande, ellerinsteg i systemen, av

betraktas väl-med ord kan längrejuristens inteStaten som en
färdsstat, fall avseende,detta service-i ivart utan snarare som en

och ekono-tillhandahåller bistånd i prioriteringarmånstat, som av
Westerhäll,miska val" 32.1996:

samhället fårVilka systemeffekter, vilken påverkan om
berättigade till, bara försvinnerdet människor trodde de Dettavar

föruppgift för samhällsvetenskapen, och Demokrati-jättelikär en
valdel-utredningen, borde undersöka sambanden mellansom

kommunaltagande och empiriska mått arrogans.
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Hövdingarna hos Bemba fick problem förgrundennär sam-
hällets trovärdighet rubbades. de enda fårinte svårig-De är som
heter bli förtrodda basen sammanhållningen ned.rivsnäratt
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möte medVanmaktens

folkstyret
Stockholmprofessor,Göran Ahrne,

demokratisk konstitu-den tredjesociala rättigheternaDe är av en
utvecklatsrättigheternaHistoriskt har de socialahörnpelare.tions
likheträttighetermedborgerligade såsomövriga:tvåänsenare

rättigheteryttrandefrihet och politiskainför och såsomlagen
huruvidaetablera politiskaoch frihet partier. Frågan ärrösträtt att

tidigareutvecklade delikasociala rättigheterna tvåde är som
Marshall, 1965.

grundpelaredessa demokratinsurskiljerSamtidigt tresom
funk-karaktär och tillolika till sinakonstatera de sinkan äratt

fastareoch politiska rättigheternamedborgerligationer. De är
medvetandet destöd det allmännaetablerade och har starkare i än

människor harland Sverige.sociala rättigheterna i Fåäven ett som
den allmännainvändningarstarkanågra rösträtten,mot men

omfattningenberättigadeifrågasätter det imänniskormånga av
socialhjälp.arbetslöshetsersättning ellersociala rättigheter som

de kan blirättigheternassocialadet ligger delvis deOch i attnatur
och mindre själv-komplexaifrågasätta, eftersom de är mermer

allmännatill exempel dentill innehållklara sitt rösträtten.än
rättigheternasallmänna iAvståndet mellan de principerna

förpraktisk handlinginnehåll och och deras omsättning istatus
rättigheternade socialafrågamedborgare längre ivarje änär om

dehelleroch politiska rättigheter.beträffar medborgerligavad Inte
inför lagenpraktiken likhetVad innebärproblem: iär utansenare

allaocksåden allmännaoch hur uppnår rösträttenatt german
depraktikenhördamöjligheter sig måstemänniskor lika Igöraatt

ochinstitutionellalltidmedborgerliga rättigheterna en
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form,organisatorisk också påverkar deras innehåll. reali-Mensom
serandet de sociala rättigheterna komplicerat. Socialaär änav mer
rättigheter formuleras ekonomiskai betydligti störretermer ut-
sträckning rättigheterövriga Barbalet, 1988.än

sociala rättigheternaDe i utsträckning avhängiga deär stor
andra medborgerliga rättigheterna och de formuleras kollektivti
politiskt handlande och liknandepartier intressegruppe-genom

dessaringar. kan de sociala rättigheternaI dagiattprocesser se
oftare kommer till diskussion och omprövning övrigaänupp
rättigheter, heller dessa färdigutformadeinte ochäven ärom
ständigt omförhandlas grund till exempel förändrademåste av
teknologiska förutsättningar för yttrandefriheten "internet.som

de sociala rättigheterna förMen både politiskaär ännu utsattamer
och ekonomiska konjunkturförändringar och de har högre pris.ett

deTrots sociala rättigheterna kollektiva till sin ochäratt natur
erövrade kollektivi politisk kamp medborgaremåste varje själven
begära tillgång till socialasina rättigheter. Och dennai situation

medborgaren ofta utlämnad införstår övermakten. statligaDen
offentliga maktutövningen och sökarljuset riktatär äranonym

den enskilde individen/medborgaren jfr Foucault, De1987.mot
sociala rättigheterna uttryck för medborgarnas kollektiva makt-är

den enskilde individen ska utkräva sina socialanärresurser, men
rättigheter befinner hon eller han oftasig i resursmässigtett
underläge myndigheterna. dennaDet i situationärgentemot som

folkstyretmellan och vanmakten klientSommötet äger rum.
befinner du dig antagligen nödsituationi och det kanen vara
bråttom, för myndigheterna det alltidinte lika bråttom.ärmen
Även kunskapsmässigt befinner klienten underläge:sig i ett
Myndigheterna dina sociala rättigheter du själv.änvet mer om

Nedan ska diskutera och exemplifierajag inslag dennai assymet-
riska relation mellan myndighet och medborgare, dengörsom
problematisk, det grundeni handlar just rättighetertrots att om

Ändåoch tillgångar. kan de praktiken framståi förtryckandesom
och förnedrande. ska detta med hjälpJag göra görsutsagorav som
i intervjuer publicerade skrift fråntvå i Demokratiutredningenen
med titeln marginalen"På SOU intervjuer1998:161. Det är
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med kvinnor erfarenheterderas kontaktertvå med desinaom av
sociala myndigheterna har de rubrikerna "Underi rapporten
existensminimum framtid bidrag. sig"En Det irörsamt utan
båda fallen kvinnor allvarligare sociala problemtvå utanom yngre

missbruk eller kriminalitet. försörjningsproblem,Det ärsom
främst grund arbetslöshet, lett dem till kontaktatt taav som
med de sociala myndigheterna för kräva rättigheter,sinaatt men en

de intervjuade kvinnorna hon fortsättningenisäger vägrarattav
vända till socialtjänsten: förolämpassig låter flermig inte"Jagatt

Hellre lånar släktingar eller svälter.gånger. av
Myndigheterna folkstyrets baksida.så Deutgör, säga,att

sociala rättigheterna har de politiska manglandei ochprocessernas
kohandel förvandlats till föreskrifter.lagar, regler och Somliga
regler mindre omstridda och därför ofta formulerade,klarareär
medan andra regler arbetslöshetsersättning och utbetalningsom av
bidrag från socialtjänsten Omstridda och ofta dunklare for-är mer
mulerade. otydligare lagar och regler desto roll spelarJu är större
de olika myndigheternas hantering ärendena. myndigheter-Frånav

och de enskilda sida de medborgaretjänstemännens måstenas som
vänder till dem omvandlas till fall.sig situation tolkasDeras imåste
ljuset rådande regler och och hanteringenpraxis redovisasmåsteav

form fallbeskrivningar Johansson,i den enskilde1992. Förav
medborgaren kan detta högst frustrerande. Myndig-vara
heterna/tjänstemännen reda åtskilliga personligamåste ta
detaljer klienternas liv samtidigt klienterna upplever attom som
tjänstemännen alls till deminte individer.ser som

tydligt båda de refererat till.Detta i intervjuer jag Bemötan-är
det upplevs ochmekaniskt kvinnorna tjänste-attsom en av menar

borde till "människan och individen de träffar".männen se som
Samtidigt begär tjänstemännen de ska redovisa för detaljer iatt

liv läkarkontaktersina och känslomässiga relationer till sinsom
familj.närmaste

regelverket för sociala rättigheter klientensI många ingår att
ska beskrivassituation relation till hennes sociala familj,i position:

arbete, utbildning tycks och ganska rimligt.Det vissättetc.
Samtidigt fårdet orimliga konsekvenser. praktiken betraktasIsom

klienter individer. framgårinte intervjuI tjänstemanattsom en en
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för flytta ifrånbestämtifrågasatt det lämpliga kvinna sigi attatt en
dendet situa-sambo: dum jag mig isin jag sattevar somvar om

dåeftersom hade inkomst.tionen jag inte någon Hon säger att
själv". omvandlingfick skyllahon enligt sig Dentjänstemännen

konfrontationentill fall skerfrån individuell medborgare isom
oftarättigheternas regelverkmed de sociala är smärtsam er-en

personligtfarenhet upplevs både närgångengång somsom en
och kyligt distanserande.

fallindivider tillsvårigheterna omvandlaSamtidigt skapar att
finnsmisstänksamhet detregelverkoch tolka olika attatt omen

intervjuade kvinnornagodtycke behandlingen. dei Enett av
otydliga ochfår och får reglermenade vissa vissa inte". Omatt är

hur olikaför skillnader mellantolkas detmåste utrymmeger
jfr"fall Hvinden,hanterartjänstemän sina 1994.

bevisbördanfråga rättigheter liggerdet socialaTrots äratt om
rättigheter hosberättigad uppbära dessahon eller han är attattom

Hela tiden uppleverden enskilde medborgaren. misstroen-man
själva. Klienternade och klienterna får vända och in sigut

lönespecifikationer och detochha med hyreskontraktsigmåste
mindreframgår blev tvingad ansökaockså kvinnaatt att om enen

det gäller de socialalägenhet för kunna bidrag. rättig-Näratt ut
med-jämförelse med deheterna förhållandet det iär motsatta

inför det gäller dedvs. likheten lagen.borgerliga rättigheterna, När
första hand misstänkt ochrättigheterna klientsociala varje iär

domstol det myndig-hon harbevisa han/måste I ärrätt.att en
har dessa olikheterheterna har bevisbördan. Självklart sinsom

slåendeinnehåll, det ändågrund rättigheternas olikai ärmen en
retoriken dekontrast förtjänar uppmärksammas iävenatt omsom

rättigheterna.sociala

rättigheter praktikenkonstaterade medborgerliga iOvan att
formorganisatorisk interaktioneninstitutionell och imåste en

dock barasociala rättigheterna harmellan medborgarna. inteDe en
olika myndighets-form, de har olikaorganiserats isättutan

handhavande har specialiserats och delatsstrukturer. Deras upp
förhållande under-fler och flermyndigheter tjänstemän. Detta

medborgarens problema-mellan den enskildestryker kontrasten
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fall för olikaolikadessaoch hanteringentiska livssituation somav
förofta ha olika reglerkanmyndigheternaolikamyndigheter. De

problem.upplevsindividenenskildedendet sammasomsom av
från försäkrings-skickasmänniskorofta hurDet rapporteras om

sjukatillräckligtför dearbetsförmedlingen intetillkassan äratt
arbetsförmedlingenrestarbetsförmåga. Påoch de har vissatt en

tillkunna hänvisasför de skaalltför sjukadockde attsomanses
specialiseringseffektliknandejfr Ahrne,arbetenlediga 1989. En

för kunnaområde:dettaklassiskblivit inomhar närmast att
arbetsförmedlingenarbetssökande måstesigregistrera ensom

dvs.arbetsmarknaden,förtillgänglighonkunna visa ärattmamma
daghemsplatsförför barn,daghemsplats sitthar att enmenen
dock blivitregler harförvärvsarbete. Sådanahon hamåste ett

mellanSpecialiseringenförekommande.vanligtmindre myn-
till medborgarna.ökad distansdigheterna skapar en

myndig-mellanmed specialiseringensambandiFrustrationen
fårdetbäggetydligt de intervjuerna: Somuttrycks iheterna ärnu

varandra.tyckermyndigheter inteolikakänslajag omatten av
och socialenförsäkringskassanArbetsförmedlingen, säger tvärtom

jobbar ihopdekänns inteochsaker ting. Det utansom omom
varandra.mot

det gällererfarenheterliknandeharandra kvinnanDen när
myndigheter.från olika Honersättningaradministration av

hand-och ekonomi,reglerinformationefterlyste mer avommer
bättre.och utbildningarbetssökandeplaneraför kunnaledning att

från försäk-och ersättningenmellan lönkan Övergångarna"Nu
förödande".ochbli både knepigasocialenringskassan och

liknandeförvånansvärtharkvinnornabåda intervjuadeDe syn-
ochbli bättrekunnaskullemyndighetskontakternahurpunkter

bemötande:mänskligareefterlyser deförstadetvärdigare. För ett
fram-kvinnornainlevelseförmåga.förståelse och En"mer avav

social-träffaskulle underlättadethåller också att sammaatt
hon någonsinhonvilket inte minnssekreterare varje gång, att

mycketochreglerefterlyser de klarareandradetgjort. För ett
detfinnsAntagligenmyndigheter.olikamellansamarbetebättre
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samband här, kvinnorna villDet såett ärsom en av sa: attman
det ska till. de trevliga, bestämdaAtt och Ochrättvisa. detär är
förmodligen betydligt lättare för ansvariga tjänstemänäven att vara
trevligare reglerna tydligare.ärom

ska här kort diskuteraJag förstärka de socialasätttre att
rättigheterna också dem lättare administrera:sätt görett som att

de bör strikt individuellavara
de bör bara tydliga och enkla0 vara
bevisbördan läggs myndigheterna och kontrollen sker i
efterhand

Politiska rättigheter individuella. denDetrösträtt är ärsom en-
skilde individens val gäller. bör ocksåDetta gälla de socialasom
rättigheterna. sociala rättigheternaDe ska medborgarnagöra
självständiga befriaoch dem från beroendet till andra människor.

deAtt sociala rättigheterna individuella rättigheter skullese som
också underlätta administrationen.

Tydligheten skulle förstärkas specialiseringen mellanom myn-
digheter upphörde. flesta frågor beträffandeDe medborgarnas
sociala rättigheter ligger skärningspunkteni mellan arbetslöshet,
sjukdom och brist Frågor människors rehabili-rörpengar. som

tilltering arbetslivet frågor typiskt hamnar mellan myndig-är som
heterna jfr Lindqvist, flerallt1998. människor blir fattigaNär
för de arbetslösa, inordnasinte arbetslöshetsförsäk-iäratt men
ringen det dags slå ihop de olika administrationssystemenär tillatt

myndighet har huvudansvaret för de sociala rättigheterna.en som
behövsDessutom tydlighet vilka regler gällerstörreen om som

och vilken finns.praxis som
Skulle det inte möjligt tänka sig myndigheternaattvara att

faktiskt första handi litade de människor söker social-som
bidrag bevisbördanAtt ligger dem kräver sina socialasom
rättigheter administrationen långsammare, vilket kan försvåragör
den sökandes situation och framför allt skapar detta förhållande ett
maktmässigt underläge för den medborgare söker stöd.som
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dock klart till syvendeDet och ligger styrkan desist iär att
sociala rättigheterna den demokratiskai och medbor-iprocessen

politiska medvetande. Och det gäller de sociala rättig-närgarnas
heterna det människor införmånga i Sverige sigär stegrarsom
tanken verkligen alla medborgare självklar grund-att garantera en

frågatrygghet försörjningi också kräverutan att attom mot-man
form arbetstvång.prestationer i tycksDet inte vågarav som om

lita alla medborgare verkligen beredda arbeta för sinäratt att
försörjning, kontrollera dem förnedraochmåsteutan attegen man
fördem verkligen deras arbetsvilja. alltjämtDetpröva är nästanatt

tredjedelar svenska medborgare opinionsundersök-två iav som
uttryckerningar misstankar människor missbrukar sinaattom

sociala rättigheter Svallfors, sociala rättigheternaDe inte1996. är
fullt utvecklade. Människor har arbeten för detsäger mestasom

de glada för de har jobb och de ocksåtrivs sinaäratt att ett
Ändåjobb. finns utbredd skräck för det finnasskulle kunnaatten

frånsmiter plikter, och kontrolleranågra sina måsteattsom
dem detalj dei minsta innan kan stöd till för-visst sinett

Ärsörjning. tiden dennainte skräckbild, elleröverge ärattmogen
det medborgare känner det för-så många innerst inneatt egna
värvsarbetet, plikter,sina börda de villinteså tung attegna som en
låta människa slippa undan detta hårda slitnågon
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StockhomKerstin vinterhed, docent,

för skrivasextiotaletfor Amerika slutettill ijagNär att omav
plötsligtfattigdomen drogs in iJohnsons krig jagpresident mot en

Central ParkManhattan med slutmåldemonstration genomenorm
Welfare rightshettesocialbidrag. Rörelsenför tillrätten move-

sidasida vidgick socialarbetarnaoch demonstrationstågetiment
bistånd.deras tillklienter för kräva Detmed sina rätt storaatt

rättigheter, deutnyttjade sinaproblemet, de, såansåg attattvar
till understöd.de hadeinte visste rättattens om

tillbaka detta.tänker DetTanken svindlade lite jagnärgrann
dagotänkbar händelsefantastisk iskulle lika omsomvara en

ochmed klientergjorde saksocialarbetare sinasvenska gemensam
för dem.bättre villkorkrävde

gäller detögonblicksbild.förmedla Denna gångmigLåt en annan
Småland mittenMarks kommun isocialbidragstagarna ii som

samhället".Individens Sjuttonnittiotalet bildade iIris, rättuttytt,
och tvingadeutanför kommunalhusetdemonstrerade utpersoner

Jan-Åke förSjökvists-märkta kommunalrådet att tatrappan
s.k.infört denhade Marks kommunDåemot protesterna.

socialbidragskost-försöka dra nedUppsalamodellen för att
socialbidragsökteinnebarnaderna. Modellen att somen person

skogen Marksensamstående iförst; isöka jobbmåste mammaen
absoluthjälp. intevecka. fick honsökt jobbhade Sen Men98 en
bevakadetilltänkbara, detminsta sågän nogagrannarna sommer

med ekonominhjälpte henne ikarldet inte någonatt somvar
hemlighet.
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folk blir lite och kringJa, sig det besvärligasig tider.när ärom
Exemplet Marks kommun för tanken till Christina Lindgren
Ekerö, också ensamstående flerbarnsmamma skrevjag närsom om
barntillägget drogs för vuxenstuderandein Christinas falli1996,

plötsligt inkomstbortfall kronor månaden.i Aldrig har4000ett
jag väl upplevt sådan den förgången,proteststormen som
Christina och hennes fyra fick fortfarande socialbidragungar
enligt och kunde fortsätta existera. tålde folk,Det intenormen att

vanligt folkinte för sig.gör rättsom

kommer ihåg den nuvarandeJag socialtjänstlagen genomfördesnär
börjani åttiotalet, stolta lag med portalparagrafervår sina om

solidaritet, frivillighet, integritet och demokrati. Kanske denvar
inte då riktigt förankrad folkdjupet;i det blev jobbnärens ont om
började den alla händelseri skaka fogarna ordentligt.i utveck-Då
lades socialtjänsten till för konflikten stat/kommun, näm-en arena
ligen skulle bära kostnaderna för den ökade arbetslös-vem som
heten, den kommunala socialtjänsten formeller allmäntnågon av
arbetslöshetsunderstöd. har kampen fastnat,Där fastän grad-nog

med allt förskjutningvis starkare försäkringshållet. Deten
antydde fall ordförandeni varje deni sittande socialtjänstutred-
ningen, Lundberg socialpolitiska föreningensInger s stora
konferens socialtjänsten framtideni Stockholmi höstas.i Honom
funderade bryta försörjningsfrågan socialtjänsten ochatt ut ur
hitta för kostnadsfördelning mellan och kommunett system stat
enligt dansk modell, riktigt hur fick förjag aldrig klart mig. Från
Danmark kom den famösa iden avkrävaattannars om ung-
domar arbete/studier utbyte socialbidrag,i högst dubiösmot en
lösning med starka inslag negativ särbehandling redanav som
kritiserats starkt Salonen,Tapio socialbidragsforskare frånav
Lund.

viktigaste förändringenDen inom socialtjänstens område hittills
gäller emellertid Överklaganderätten. redanDenna starkträtt är
urholkad och omfattar formaliaendast det gällernärutomnumera

försörjningsfrågor. hälften bidragslagarnaBara känner tillrena av
överklaga, konstaterar HermodssonAnne irätten att en ny
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befarar demokra-verklighet.avhandling, ochVision Hon attnu
ytterligare. Planensocialtjänsten kommerhåltins växaattsvarta

helt bort socialtjänstlagensför närvarande tycks att taut
den tillsocial rättighetslag, ochgrundbult, detta göraäratt enen

hälso- ochför myndigheter slagskyldighetslag av samma som
föra sakför enskildasjukvårdslagen, alltså den sinrätt attutan

vidare domstol.i
socialpolitiskasocialtjänsten illadetta sker dåOm är ute, som

inledningsan-föreningens ordförande Grönwall i sittLars sa
skullelugntförande Stockholm. det kani DetJa, säga. varaman

föredefinitiva epok, dådet slutet i Sverige satte attossen
för ochlagstifta också samhälletsjämlikhet utsattamestom

medlemmar.ringaktade

åttiotalet AlbyAlbyskandalen iihåg ini DetKommer var
medStockholm börjadeBotkyrka randkommun till som manen

socialbidrag.dem söktemodellen ställa kravden I"att somnya
berättaför förtroende ombads sinastället samtal där iett omman

trepartssamtalfråga förhör, s.k.blev detproblem ett ettomnu -
sökande ställdesUppsalamodellen där denmetod också inomen -

sades vidobservatör antecknade alltochväggenmot somen
fick han självhjälpsökande detDenmötet. veta att var som var

bostad kunde han väloch hade hanskulden till problem ingensina
från hetteModellen kom och Tonytälta parken.i USA gurun

framträdande,kronor cashMannochio, 7000tog peren guru som
tillsynsärendegjordes tillden tiden. Albymycket Menrätt ett

generaldirektör då,Barbro Westerholmsocialstyrelsen, där varav
ochlagfästfastslogs till bistånd Sverigeoch det irättenatt var

kunde villkoras.ingenting som
uppfattningfullt för dennaWesterholm hade stödBarbro inte
hades-märkta. Och hon inteheller dekommunerna, inte iiute

Gertrud Sigurdsenstöd regeringen. sden ansvariga ministerns i
självbestämmanderätt,kommunerna och talade derashöll om

socialvården.knäcka heladet håller Detjust attargument som
hantill den intervjun innanJohn Takman mig i sistaär gavsom sa
social-alltid funnitsförra det harhan dog tvåvåren, sorters

medkännande hyggligademokrater, dels de sossarna som man
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kunde samarbeta med och dels småborgarna och renlevnads-
moralisterna föransåg måste sigmännen, göra rättattsom man

och de gjorde förinte stod för framsteget.sig irätt Vägenatt som
ambivalensen, den dubbelhetenDen steriliseringsfråganigen igår

och den tycks ständigt återkomma socialbidragsdebatten.i
det mycket viktigt ochJag dettainseärtror att att se om man

vill komma framåt. finns stark ambivalens lutherans-Det i vårten
ka samhälle den jobbar förinte och och densiggör rättmot som
ambivalensen dagen hårda tider. skai i den kangår Då intesom
försörja själv plötsligt försörjasig själv och därmedsig ochjämt

dalt.inget
det finns också socialdemokratisk traditionMen ochen annan

det den huvudfåran. tänker den tidiga social-Jagär ärsom
demokratiska kampen för socialförsäkringar rättighet frånsom en
socialdemokratiskt håll medan borgerligheten talade fattig-om
kultur folkuppfostran.och tillåterVi dra näross munnen
millionärer konsten bli rik arbetssam-recept attge oss genom
het och sparsamhet. börjaVi lite till olyckliga socialainse attmans
massföreteelser allt kommer omkring ha andra grundermåstenär

sådana kunna avhjälpas predikan individuellaän som genom om
dygder, Hjalmar striden folkpensionenBranting stodnärsa om

hetast. ord ljuder eko bakomHans Tapio Salonensettsom som
yttrande socialkongressen Stockholm höstasi där han under-i
strök socialbidragssystemet hade fel det alltid haft:att samma som
det skamligt, godtyckligt och sköts semiprofessionell kår.är av en

insikten fanns hos civilministerDen Schotte också.1913 Han
trodde aldrig fattigvården kunde bli värdig hjälpform ochatt en
pläderade för folkpensionen för unvdika denjust personligaatt
bankruttförklaring förutsättningen för alls skulleattsom var man
kunna komma ifråga för fattighjälp.

väl märkaDet det liberaler och socialdemokraterär att att var
ihop lade förgrunden det socialförsäkringssystemetsvenskasom
och den liberala Karl Staaf, förstatsministen, del, beklagadesinatt

pensionsreformenoppositionen från Centralförbundet föratt mot
socialt arbete, blivit bitter och frän.CSA så
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delades alltså redan den svenska socialpolitikenSå i två1913
delar, stark del, baserad rättigheter och baseraden en svag
behov. socialtjänstlag försökstorstilatårs1982 måste ettses som

upphäva denna dualism försök kanske är vägatt ett attsom nu-
misslyckas.

förkanske helt säkerjag total kollapsJag intesäger är att en
slutet. Kanske det stället insikt de dilemmani isåär är att en som
försökt åskådliggöra framjag kan leda till nytänkande ochett

kanske hamnar då där både Salonen ochTapio Ingerman nu
Lundberg befinnatycks och där befann försig också snartoss

sedan, nämligen formtrettio minimiinkomst ellerår i någon av
inkomstgaranti, alltså försörjningstatligt garanterad också fören
de dag hamnar utanföri det vanliga social-stora grupper som
försåkringsystemet, dvs. ungdomarna, kvinnorna, de arbetslösa,
invandrarna.

försäkring förslag också dessa till-En något ärav grupper
talande eftersom då slipper ifrån den individuella, godtyckligaman
och förödmjukande behovsprövningen, risken samtidigtärmen

dels lägger bidragsnivån lågt det knapptså gårstor att att attman
överleva, alltså skapar B-lag, delsatt ett permanent attman man
försäkrar bort arbetslöshetsproblem, arbets-ett att man ger upp
linjen svensk socialvårdinom och därmed människor.en massa-Är det här Danmark har föreinte också där diskuteradegått Men

fall ordentligt vadi varje det innebar medvetet prioriteraattman
bort missbrukare med flera från aktiva hjälpinsatser: detsvåra var

moraliskt problem socialcheferna Danmark ochi mångaett som
andra berörda brottades med länge. aldrig de löstejagMen tror att
saken, det blev tilljag slut mellan demprioriteringutan tror att en

värda och dem det.inte härPrecisatt satsasom var som var som
fast har haftaldrig diskussion saken.någon öppen om-

finnsOch förstås risken det ändåså existeraratt en grupp som
klarar leva minimilöneninte heller och måsteatt taav som man

hand och där Socialbyrån gicknågot så igen intesätt ärom
den här hellergångenstängaatt
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anförandeska avslutaAlla behov gäller mittinte Jagpengar.
hemtjänstfärskt exempel hur det känns sökamed alldeles attett

upplevelse för vanligmycketinte någon, smärtsam enmen en
aldrig frågat förr. här berättelsenskötsam medborgare Det ärsom

före jul:Sundström ringde migMargareta straxsomom

Sundström, plötsligtlacka julbörjadeDet Margareta 70,närmot
köksbordskanten.svimmade kök och slog bakhuvudet hårtsitt ii

fick och har haft yrsel sedan desshjärnskakningHon menen
fått från hemtjänsten.hjälp handla och städa har hon intenågon att

för dendär tryggheten, betalat skatt allajag i år,Den som-
fanns behövde den, hon..inte jagnär säger

ensamstående, äldreSundström bland mångaMargareta är per-en
och lågt blodtryck,Stockholm. lideri Hon astma mensoner av

hittills hon klarat själv. henne ovanlighar sig Det gör är attsom
flesta och lider,hon blev förbannad till barasist. tigerDeså men

för vartenda 0rd, hon,hon berättar historia.sin stårJag säger även
det de det märkersociala inte,inte mig. För görtror man.om

tycker överdriver.De att man
kravlade sängkammaren,kvicknade till ijag jag migNär-

och berättar Sundström.och mig NärMargaretasängen sov,
blev rädd och åkte tillvaknade dånade det huvudet, ivägjag i jag

fick dygn, sedan skulle hem-akuten jagKS. Där stanna ett
hjälpa de.mig,tjänsten sa

fickhade de hjälpringde ditjag ingenså JagMen när att ge.
släktingklara själv, de, och hade ellerjag ingenmig somsa granne

kunde hjälpa till handlaatt
människordet ville, besvära andra mittjag inte iPrecis som

frågajulbrådskan ska till skatteverket ochjag jag inteNu om
banken stället för betala alltkan imina isätta attpengar

skulle bli riktigtskatt. vill ha slant till privatvård, jagJag en om
dålig.

Sundström bitter. har arbetat heltid ändaHonMargareta är
fram för fem sedan och alltid skattat enligt dentill pensionen år

tariffen för ensamstående. begriper hon väl skattenhögsta Det att
ochhennes behov och hontill gårgår än gatornaannat egna
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åker kommunalt alla andra. det. bara detDet inte Nej,är attsom
fanns hjälp alls förinte henne, hon behövde det förnågon när

första gången.
gick här och ensamhet, honjag i min honIgår grät säger när-

ringer DN.
hälsar hos henne finner liten dam knallblått,iNär söten

bosatt trevlig lägenhet Gärdet. hon har fett.i det inteMenen
efter skatt och hyranPensionen kronor.går8000 5000är

räcker till mycket blir det inte.Resten såmat, mer
Tänk hemtjänsten skulle kosta kronornittio i timmen,att-
hon förskräckt. kronor för handlaNittio lite Jagmatsäger att vet

hade haftinte jag råd händelsevis hade fåttjag någon.om om nu

Sundström arbetade allai landstingets regionplane-Margareta år
kontor Stockholm och det mycket honi inte inteär vet om
stadens sjukhus. bara sjukhusfabriker ochAtt någrasatsa stora
sedan dra pesonalen hon. Vid tidigareär vanvett, ettner anser
tillfälle fick hon akutan och då fannssitta nio timmar det inte

glas räckhåll. Folk golvetinom med väggenett vatten sattens
stöd.som

hade bara stolar, hade tid räknaDe jag dem, hon.35 sägeratt-
personalen hon det politikerna honingetMen säger äront om,

vill åt.
avskaffa politikerna, undrar hon EllerKan åtminstoneman-

dem till veckas praktik fårtvinga sjukvården de vad dei så atten se
ställt till med.

Sociala hon för.mindreännuger
skulle kunna ligga här och och dö ensamhet-Jag i minruttna

brydde hon. det faktisktnågon sig, Ja, Mansäger ärutan att sant.
känner hadesig inte leva längre. Och det harrätt attsom man man

heller fårinte hjälp sådan härinte inågon situation.när man en
Sedan ilsknar hon till.

för förstaringde de veckor dåI gången tremorse men var-
förbannadjag jag hjälp ville ha. fårså jag ingen inteManatt attsa

människas själ.trampa en
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