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Förord

egentligen med den demokratinVad representativaär poängen
för försöken förverkligaVad bygger den ideal och hur har att

dem lyckats
den här småskriften professor Holmbergpreciserar SörenI

Med stödforskningsläget kring den demokratin.representativa
framgångarockså hittills opublicerade studier klargör han dessi

och misslyckanden.
författarensställning tillledamöter harKommitténs inte tagit

ståndpunkter.

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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Representativ
demokrati

HolmbergSören

Tekniker,uppfinnare.förkändaSamhällsvetare inteär att vara
uppfinningar ochmedicinareoch gör patent,tar mennaturvetare

definns naturligtvis.Undantag Etticke samhällsvetare.så av mer
ochuppfinningGallupsmassmedieforskarenkända Georgeär ut-

urvalsbaserade opinionsmätningar,förteknikenveckling somav
samhälls-revolutionerade den1920-talet.gjordes slutet Deni av

fått kommer-och har dessutomforskningenvetenskapliga storen
sysselsätter opinionsmätnings-betydelse. dagens Sverigesiell I

stål-människorhälftenbranschen vid så mångai mening nära som
medanhela tiden opinions-minskarOch stälnäringenindustrin.

Holmbergochblir fler 7-38.1998:3Peterssonmätarna

Två uppfinnare

utpekaskunnaskulledemokratiRepresentativ sätt somsamma
forskaregjorduppfinning. intesamhällsvetenskaplig Om än aven

hundraför cirkasamhällstänkareoch tvåpolitikerkreativautan av
politiskmodernförenkling kansedan. Med vissår säga atten

föddes revolu-demokratifokus tvåmed representativteori ur
franskaoch denamerikanska1700-talet, denslutetitioner av

de viktigasteskallrevolutionen. Om två äras upp-sompersoner
MadisonochFrankrikebli Abbédet Siéyês i Jamesfinnarna måste

de antikasamtid ochuppfattade,Båda precis sinAmerika.i som
friadärmellanfundamental skillnadgrekerna, systemetten

valdadärochstiftade lagarsjälva sinamänniskor systemett
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fattade besluten folketså Representativtvägnar.representanter
och demokrati olika Demokratiting. Aristotelestvå istyre var var

efterföljd där alla deltog beslutsfattandet,i antingenett styre
eller via inte valviatorget representanter utsetts utansom utsetts

med hjälp lottdragning alla kunde chansen bliså attav att
beslutsfattare.

Flera beslutsorgan det gamlai Aten sammansattavar av perso-
utsedda lottdragning.via Grekerna uppfattade valner som en

aristokratisk metod allainte möjlighet bli besluts-som attgav en
fattare. gjorde ocksåSå EspritMontesquieu. desDeI Lois säger
han: "Selection by lot thein of democracy, selection bynature
choice the ofin aristocracy. The lot of selectingnature a way

offendsthat leaves each reasonablecitizentono one; a
ofexpectation hisserving fråncit. Manincountry." 1997:70.

and MadisonSiéyês intesåg representativt någotstyre som
slags till direktdemokrati.approximation uppfattadeDe sin upp-
finning kvalitativt Arbetsdelningnågot och specialise-nytt.som
ring, Abbé Siéyês de avgörande faktorernasåg bakom alltsom som
samhälleligt framsteg, huvudmotiv förSiéyês förordavar att ett

byggtrepresentativt vald församling beslutsfattare.styre en av
legitimitet skulleSystemets sedan från presumptionenemanera att

väljarna valetvia samtyckegivit sitt till de valdas beslut. Därmed
knöt den representationsteorin till den gamla Q.O.T-prin-nya an

från dencipen romerska Quad 4b omnibustangit,rätten. omnes
øpprobari debet berörtractari Det alla ochmåsteet övervägassom

godkännas alla. Godkännande från de berörda legitimeradeav
Översattfattade beslut. till betyderrepresentationsteorin det att

väljarna valhandlingen godkännervia sina beslut.representanters

De gamla grekerna

det antika legitimeringsprincipenI Aten helt annorlunda.var
Grekerna uppfattade allas aktiva deltagande och möjlighet bliatt
beslutsfattare endast lotten detom Via centrala iän som en
demokrati. Aktivt deltagande, indirektinte samtycke val,via var
det legitimeradei teorin beslut antikensi det klassiskaAten. Isom
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Periklespeloponnesis/eakriget sågårbokThukydides Detliktalet i
ochsamhällslivetdeltar iintehan kallarlångt att personer som

Held 1997:35.medborgareför odugligapolitiken
del-samtycke viktigaredockochMadison Siéyês änFör var

avspegla väljarnasroll inteOchtagande. attrepresentanternas var
uttryckte det:Madison Eneller åsikter. Somegenskaper represen-

the public viewsenlarge...refine andsyftetations är att
ofbody citizens,of chosenmediumthrough thethempassing a

of theirthe intersetdiscernbestwisdomwhose truemay
publicthat thehappenWelltillade: ...itoch hancountry..." may

will beof people,therepresentativespronounced thevoice,
thepronouncedgood thanpublictheconsonant tomore

från Maninthe cit.convened for purpose."themselves,peoples
prak-för Madison intedemokratiRepresentativ1997:2. avenvar

demokrati.direkttill Repre-approximationnödvändigskältiska
direkt-bättreför Madison änsentativt tvärtom styreettstyre var

refine andkundeofbody citizens"chosendemokrati, "aety
hansövertygadMadisonpublicsthe views".enlarge attomvar
val-alla,förbeslutbättreupphov tilluppfinning även omgav

sikt.kortdetalltid insågintemännen

tilluppfinnareEn

undervästvärldenfram irepresentativt växteDen styre somtyp av
frånidéernaenbartnaturligtvisgrundades inte1800-talet

Äldre ändatankeelementrevolutionen.amerikanskafranska och
detoch minstständerriksdagar intemedeltidenstilltillbaka

medel-gamladenroll.ocksåspelade Menparlamentetengelska en
Valmännen,företrädde någratida tanken representanternaatt

tillförändrades långsamtkungeninförståndet någon att repre-
företräddebeslutsfattaresjälvständigaskulle somsentanterna vara

och poli-filosofenengelskeinför hela nationen. Densjälvasig
förslagkraftigtidig ochEdmund Burketikern är exponenten

kanske bordehanviktigförändring. insats sådenna Hans år att
representativamodernadetuppfinnarnainkluderas avavsom en

styret.
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berömt talI till sina valmän i Bristol efter vallokalerna1774ett
hade lanserade Burkestängt idén valda inteatt representanter
skulle företräda sina valmäns åsikter eller intressen Eulau 1967,
Esaiasson och Holmberg stället skulle de företräda1996. I hel-
hetens, nationens intressen. Valda skulle inte kunnarepresentanter
bindas instruktioner och inneha bundna mandat. Valdaav represe-

skulle obundna friaoch använda sitt omdöme.ntanter vara att eget
AmerikaI Madison anhängare Burkesvar en varm av argumenta-

tion bundna mandat. det föreslogsNär den amerikanskamot att
konstitutionen skulle innehålla rättighet instruera vald:en att

argumenterade Madison och lyckadesrepresentanter emot stoppa
förslaget. På 1800-talet upphöjdes Burkes definition förtroende-av
mannarollen till grundlag i länder, däriblandmånga i Sverige 1810.

riksdagsmansEn beslut skulle självständigt, obundet in-vara av
struktioner från väljarna.

Partierna gör entré

Under början 1900-talet det moderna partiväsendet konsoli-närav
derades i västvärlden blev formellt obundna förtroendemän dock i
realiteten bundna partirepresentanter. Den representativa demo-
kratin blev partidemokrati grundad sammanhållna partieren
med utmejslade och partidisciplin. KelsenHans redanprogram sa

1920-talet demokrati med nödvändighet och oundvk-äratt
ligen detsamma partidemokrati fråncitat Manin 1997:211.som
Den kända partidemokratiska styrmodellen brukarmest
engelska kallas Responsible Party Model och går ansvarigaut att
partier vid valen lanserar framåtsyftande de sedanprogram som
försöker genomföra efter valen Schmitt and Thomassen 1999.att

valda förtroendemännenDe skall inte Madison tänktesom
förfina och bredda folkets åsikter. John Stuart Mills ideal om
parlamentet där besluten fattades efter rationelltsom en arena
reflekterande inte ledstjärnan Heldär Förtroende-1997:211.

skall stället försökai genomföramännen mycketsåatt som
möjligt partiprogrammet. I teorin i enlighet medärav styre
Responsible Party Model den dominerande modellen dagensi
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kallaslämpligenmodellen kanAnhängarepartidemokratier. av
partidemokrater.

dock viapartidemokratin uppståriLegitimering sam-samma
ochframåtVäljarnaåberopade.Madisontyckesprincip gersersom

teorinIpartietsgodkännandesittvalhandlingenvia program.av
genomföramandatklartharendastpartiernadetinnebär attettatt
modellentolkningstriktEnitagitsdet avprogrammen.uppsom

vallöften.bundna sinapartiernainnebär är avattm.a.o.

Ansvarsdemokater

ogillat.skulle ha DenMadisonochBurkebådetillståndEtt som
byggerförordathaskulledepartidemokrativariant ettsomav

be-fåtthadedevalda.och Ommellan väljareförhållandefriare
allmedhade degenombrottmasspartiernasochvittna rösträttens

ochWeber någotmodellden Maxsäkerhet senaresomanammat
Davidbrittiskeförordade. DenSchumpeterJoseph statsvetaren
HeldelitdemokratikonkurrensgrundadtilldenHeld har döpt

mellanväljaskall kunnafolketmodelleni1997:210. Kärnan är att
beslutsfattandetskallsedankandidaterellerolika partier men

Demokratidet här:uttryckte såSchumpetervalda.deöverlåtas
deförkastaellergodkännamöjlighetfolket harinnebär bara attatt

uttryckasdetta kanaspektdem...Enskall avstyrasompersoner
1962:284-5.Schumpeterpolitikerstyre."demokrati ärattsom

diskussionimustigaremycketprinciputtryckteWeber ensamma
demokrati,medVad niLudendorffmed general 1919. menar

folketväljerdemokratiensvarade:WeberLudendorff. Ifrågade
Hållvalde:denför. Sedanförtroendedet harledare, sägersin som

ifår lägga siginteFolk och partieroch jag säger.gör sommunnu
handlat såledarenhardömafår folket orätt,gör...Sedanvad han -

demo-sådannöjd:Ludendorff blev Engalgen.tillhanskickas
från Tingstenhämtatmed om.också kunnaskulle jagkrati vara

denigenkännerhankommentarTingstens är1961:68-69. att
ochbådeskall ha "tagafolkettankengammalgermanska rätt attatt

härskare 1961:70.vräka

11
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Legitimitet dockuppstår tidigare via valen, isom men nu
huvudsak via valet ledare inte via valet några speciellaav av pro-

Politikens innehåll dock inte helt frånvarandeär igram.
Schumpeters modell. Väljarna förväntas visserligen inte ställningta
till partiernas framtidsprogram. förväntasdeMen efterhandi vär-
dera resultaten den förda politiken. Partier och ledare skall be-av
lönas eller bestraffas för sina gärningar förinte sina löften. Styr-
principen politikerna skallär och väljarnaatt An-agera reagera.
svarsutkrävande efterhandi modellens signum.är kanDet tyckas
något betänker valen intemagert, engångs-men ärom man att
händelser återkommer regelbundet efterhandsansvarutan poli-ger
tikerna starkt incitament med hjälp anticipation handlaett att av

folket vill blir de inte omvalda Manin 1997:175ff.som annars
Väljarnas retrospektiva bedömningar och förtroendemännens
anticipation domen begänsar politikernas obundenhet. Poli-av
tikerna bör både känna till och hänsyn till vad folk vill förta att
maximera sina chanser bli återvalda. Folkviljan alltsåsigatt smyger

bakvägenin i Schumpeters modell. Förespråkare modellen kanav
benämnas ansvarsdemokrater.

klar rödEn tråd förbinder Madison, Siéyês, Weber och
Schumpeter. De alla effektivitet och ledarskap i försatte centrum
sina demokratiteorier. folkligaDet deltagandet mindre viktigt.var
Utom naturligtvis det gällde valen, eftersom folketnär via valdel-
tagandet sitt samtycke till Perikles god med-gav styret. tes att en
borgare deltagande medborgareär trodde de inte på. Någraen
populistiska deltagardemokrater kan de inte anklagas för haatt
varit. fokuseringDeras effektivitet och ledarskap dagiär än

direktdemokrati ochtunga argument emot representativemot en
demokrati med starka inslag medborgaraktivitet. Modernareav
teoretiker Berelson, Dahl, Sartori och Eckstein fullföljersom

med tillägget stabilitetsargument.resonemangen stabiltEttettav
kräver starkt ledarskap och kan hotas alltförstyre mycket folk-av

ligt deltagande Pateman 1970:6-15.

12
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Deltagandedemokrater

deltagardemokratiskt orienterade teoretiker vårdarDagens mer
från och underkänner det liggerAten inte någonting iarvet att

med flerasWebers betonar de självaargumentation, missatattmen
kärnan den demokratiska tanken demokrati folk-betyderi att-

det folkliga deltagandetminimerar riskerar demo-Omstyre. man
krati bli det Schumpeter talade det villprecis sägaatt som om,
politikerstyre. huvudargumentet för starkare deltagar-Men en
demokrati har med definitioner.inte MadisonPrecisgöraatt som
hävdade demokrati kvalitativt bättrerepresentativ direkt-änatt var
demokrati hävdar deltagandedemokrater aktiva medborgareatt
leder till kvalitativt bättre demokrati. Carolerepresentativen

uttrycker det här: .the justification forPateman democraticså . a.the oftheory democracyparticipatory primarilysystem rests on
the human results that from the participatory Oneaccrue process.
might characterise the model whereparticipatory maximumas one
input required and where includesparticipation output not

policies decisionsjust but also the development of the social and
political of individual, feedbackcapacities each that thereso
from input delsPateman 1970:43. Argumentet åroutput to att
politiska beslut skall föregås folkligt deltagande, barainteav vara

godkännande efterhand, dels, ijohn efterföljd,i MillsStuartett att
deltagande kompetens och ansvarskänsla.ger

utveckling MillsEn tanke det politiska samtalet, denår attav
ständiga diskussionen människor emellan, det drivasvåraregör att
ensidiga förståelsen föroch ökaregenintressen in-gemensamma

Deltagande stärker allmänandan Lewin Boström1970,tressen.
1988. Benjamin affectiveBarber uttrycker tanken väl: The power

talk then, the stretch the human imaginationtopower so
of selfinterest be reconceptualizedprivate andthat the I can

reconstitutued that makes possible civility andas a we common
Barber 1984:189f. Modellen brukar benämnasactionpolitical

eller deliberativ demokratiteori. grundläggandediskursiv "Den
deltagarna dettankegången samtalet vidgarär öppnaatt genom

eftertänksamtperspektiv, och kansina privata sättett enas
bästa från Hallbergdet citerat 1997:35. Engemensammaom

13
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relaterad tanke Robert Putnams deltagande förenings-teori iär att
verksamhet och samhällsliv ökar tilliten människor emellan och
därmed möjliggör både politisk demokrati och marknadsekonomi
Putnam 1993.

Deltagardemokraternas huvudargument alltså politisktår att
deltagande upphov till bättre beslut. Deltagande färdighetger ger
och det offentliga samtalet minskar inverkan olika egenintres-av

Madisons och uppfinningSiéyês mycket annorlunda del-iärsen.
tagardemokraternas dentappning ursprungligen. Menän var sam-

förenartalet dem, Madison fokuserade samtalet elit-även om
nivå, inte samtalet bland de människorna. Madison be-många
tonade betydelsen överläggningarna kongresseni och vishetenav
hos obundna politiker. Likt Platon han tillitsin till densatte upp-
lysta eliten. Folket han liksom Schmupeter skeptisk till. Ivar mer
Capitalism, Socialism and slår SchumpeterDemocracy fast välja-att

önskemål ofta "påfallande ointelligenta, ochtrånga egois-är:res
tiska och det kan inte uppenbart för alla varför bör tillbevara
detta helgonskrin det gäller politiska beslut 1962:256-64.när
Deltagardemokraterna folket och pekar Viktentror mer av
överläggningar människor emellan och ifrånutgår Övningatt ger
färdighet. Tillspetsat kan deltagandedemokratema isäga attman

efterföljd skeptiskaRousseaus till eliterna och betonar behovetär
folkligt deltagande och kontroll.av

Till empirin

långt idéhistoriaSå och politisk teori. vad empiriskFrågan är nu
forskning tillståndet för dagens demokra-representativasäger om

framförallttin, tillståndet de äldrei etablerade demokratierna.om
Representativ demokrati modernai sin tappning partidemo-som
krati har framgångsrikvisat sig uppfinning. Andelen demo-vara en
kratiska och har aldrig varit undersåväxerstater stor som sentnu
1990-tal. Enligt Freedom Index, byggerHouse uppgiftersom

politiska rättigheter och mänskliga friheter, kunde Värl-81om av
dens klassificeras demokratier194 år 1997stater som motsvaran--
de andel vilket ökning från42 34är 1983procent,en en procent

14
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frammarsch omfattar alltsåDemokratinNorris 1999a. är men
Och länderjordens länder.majoriteteninteännu stora somav

fortfarande demokratier.Indonesien och Nigeria inteKina, är
centrala frågor. demokratise-Utvecklingen väcker två Kommer

vad händer de gamlafortsätta världen och iringsprocessen överatt
förborgatförsta frågandemokratierna denetablerade Svaret är

fortsatt utveckling.framtiden. kan endast hoppas positivVii en
kanfrågan hanterbar. kräverandra inteDenDen är att semer

vad händerendastframtiden. kräverDen någoti att vet om som
Och frågan dendagens etablerademed demokratin i ärsystem. om

förstärk-geografiska demokratinutbredning motsvaras av enav
etablerade demokratier-demokratiska de gamladet ining styretav

försvagningstendenser. 1970-taletkaneller Påtvärtom sena om
förestående kris för dentaladedet många väster-som om envar

förknippade medländska demokratin. Kristeorierna är somnamn
och andHabermas, Bell, BrittanHuntington NewtonKaase

hotad.grundläggande legitimiteten sades Sam-Den1995. vara
Inneboende kontradiktionerhället bli ostyrbart.väg att varvar

Samuel skrevbryta sönder demokratierna. Brittanväg t.ex.att
suffers from internaldemocracy...liberal representative1975 att

which likelycontradictions, increase time. presentto over .onare . oflifetimeindications, within thethe likely tosystem pass away
adult. från andpeople cit. Newton 1995:26Kaasenow

omoderna 1980-talet.blev dock snabbt DenKristeorierna
politiska forskningen pekade samstämmigtutveckling liksom

undergång omedelbartden västerländska demokratins inteatt var
förestående. Beliefssameuropeiska forskningsprojektetDet stora

opinionsutvecklingen underdetaljstuderadeGovernment som
osystematiskaperioden endast finna ochkunde1970-1990 svaga

oftastöd Domedagsprofeterna hadeför olika kristeorier. såsom
fel.hundraprocentigtand FuchsKlingemann intefel 1995. Men

och för-förutsägelserna legitimitetsproblemlåg det iNågot om
självaförtroende. Bland kunde det visas partierna,attannatsvagat

försvagadfått vidkännaspartidemokratin, långsamtikärnan en
identifikation ochmedborgarna. Väljarnas känslablandställning av

flesta länder,demed hade blivitanhängarskap sina partier isvagare
and HolmbergSchmitt PartiernasSverigeminst i 1995.inte

15
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försvagats,väljarna hade långsamt vilketkänslomässiga grepp om
väljarrörlighet mellan och mindreupphov till ökad partiernagav

stabilitet i systemen.
Beliefsfrågeställningar Government-projektetinDe som

fortsatt för forskningen. destuderade har i Mångastått centrum av
återfanns oroande förtendenser motiveraattvar nogsvaga som

fortsatta sammankalladestudier. Pippa NorrisSensommaren 1997
forskare från hela världen till konferensfrån Harvard ledande en

förtroende och legitimiteten för denkring politiskt representativa
Critical Globalblev bokendemokratin. Resultatet Citizens.

nyhetfor edNorrisSupport Democratic Government 1999a. En
utvecklas för undersöka gradendet analytiska redskapär att avsom

för och stöd mångdimensionellastöd demokratin. Legitimitet är
klassis-elaborerat analysschema detbegrepp kräver änett mersom

lanseradeDavidka gång Easton 1975.Easton 1965,som en
-förolika samhället/urskiljde stöd nivåerDär Easton tre

förför den politiska och centrala politiskanationen, regimen
m.fl. stöd fem för samhället/aktörer särskiljer Norris nivåer:-

förför för hur fungerar, regi-regimprinciper, regimennationen,
och för olika politiska aktörer. kanNivåernainstitutioner sesmens

diffust sådan,från stöd tillkontinuum nationen överett somsom
värden, till stöd för olikastöd till demokratiska institutioner,

politiker. Tanken graden legitimitetoch enskildapartier är att av
och förändringaroch stöd kan olika olika nivåer attut ense

förtroendefortplanta till andratid kan sig nivåer. Tappatnivå över
och till minskatför politiska kan spilla ledapartier över ettt.ex.

riksdagen.för exempelvisförtroende politikens institutioner, som

Regimstöd

forskning detofta samhällsvetenskaplig kan abruptiSom ettvara
och operationellahopp mellan teoretiska begrepp mätningar. Så

stödet förCritical det gällerockså i Citizen: när mätaatt sam-
från Ronald Ingleharts världsom-hället/ hämtasnationen. Data

genomförtsWorld Values hittillsspännande mätserie Survey som
och 1995-97. Den omgångengånger 1981-84, 1990-93 senastetre
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omfattade 40-tal förländer. stödet nationenMåttet1995-97 ett
bygger fyrkantiga frågor hur stoltnågottvå är attom man vara

förland respektive villig slåssmedborgare i sitt sittär attom man
blir krig. analysenland det KlingemannHans-Dieter gjortsomom

och medveten problemet hoppas hans skall "denotemåttär attom
ofbenign form and necessarily patho-patriotism nota carry a

logical Klingemann skala skapasconnotation 1999:39. Den som
utifrån frågorna medelstöd förde visar nationentvå 68ett
för de undersökta länderna. nordiska länderna, liksomDe USA,38
hamnar klart medel med värden kring Sverige 85. Lägst80över
placerar Tyskland fort-och ländersig 36 Japan 18, två som
farande efterbrottas med andra världskriget.negativt Ny-ett arv
gamla länder Ryssland, Ukraina och de baltiska staternasom
hamnar kringunder medel medan urgammalt land Kina60, ett som
placerar högt med värde hela Värdena för-sig har inte84.ett
ändrats entydigt under 1990-talet. länderVissanågot sätt upp-

ökande stöd medan andravisar Sverige uppvisarnågot t.ex.ett
sjunkande stöd de baltiska Slutsatsen drast.ex. staterna. årsom

stödet för relativt starkt ochgenomsnittnationen i inteäratt
minskande the under there has been"min countries comparison-

decline forconsistent the politicaltime supportno over
community national level. GlobaliseringenNorris 1999:16.at

hota folk-nationalstaterna länge tycks alltså detmå intesåänmen
liga opinionsstödet för ha försvagats. bene,nationen Nota om
kan frånresultaten World Values och dess fyrkantigaSurveytro
intervjufrågor.

Demokratin principsom

gäller det för demo-principiella stödet den politiskanivåNästa
kratin sådan; alltså stödet för demokratiskt idealettstyresom som

Ånyoformen intervjufrågornaden bästaeller iärstyre.avsom
fåttValues tillhuggna. Respondenterna harWorld Survey grovt

ivad de påståenden "democracyinstämmer imån attuppge som
form of respektive "democracy goodthe best government a

flestof de länder hamnade andelengoverning. Iway personer
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klartsvarade instämmande den skala skapades översom som
placerade bland de högstaSverige sig80 93procent; procent,

högre enda land erhöll medel-något USA Ett88än procent. ett
värde under landet Ryssland med endastDet70 51procent. var

samband mellan stödet för demokrati bästaEttprocent. svagt som
styrform och hur länge land demokrati kundevarit iakttasett en
Klingemann Stödet starkast de gamla etableradei1999:46. var
demokratierna medeltal och de allrai iprocent88väst svagast

demokratierna medeltal drar slutsat-Norrisprocent.80nyaste
...there few grounds for about the widespreadsen: are concern

adherence ofthe principle democratic values, measured thisto at
abstract level, the under the endin countries comparison... not
of history this the oftriumph liberalto representseems

form ofdemocracy ideological alternativeagainst any govern-
Rakare uttryckt, demokratiNorris principen1999:17.ment." om

den bästa styrformen, har mycket starkt opinionsstöd allaiettsom
undersökta länder Ryssland. Stödet speciellt starkt deiärutom

erfarenhetländer har längst politisk demokrati, dvs. i desom av
etablerade demokratierna västvärlden. bättre betyg kani Ett
knappast tänkas för demokratin princip.som

Nöjd demokratin fungerarmed hur

kommer till den tredje legitimitetsnivån börjarNär närma oss
fenomen.konkreta gäller hur medborgarnaFråganmer nu upp-

fattar fungerar de facto.demokratin centrala analysred-Detatt
intervjufrågaskapet funnits med EU-kommissionensiär en som

den kallade Eurobarometern, ändaopinionsmätningar, i sedanså
början 1970-talet. gäller hur nöjd med detFrågan är sättav man
vilket demokratin fungerar det landet. 1990-talet hari Påegna
frågan funnitsockså med den Eurobarometerni variant av som
genomförts central- och liksom Latinobarometerni i iÖsteuropa,
Sydamerika. Tidseriedata från Eurobarometern visar storen
stabilitet under perioden med kringi genomsnitt1976-1995 55

förklararEU-medborgarna nöjda med hursigprocent av som
demokratin fungerar länderi Fuchs, Guidorossi,sina egna
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Graden nöjdhetSvensson med hur den nationella1995:333. av
demokratin fungerar däremot markant mellanvarierar olika länder.

från liggeri mätningen nordiska länder,Högst nämligentvå1995
och Danmark med befolkningenNorge 80överstrax procent av

nöjdasig med hur demokratin fungerar. Andrasom uppger vara
EU-länder med resultat medel Holland och Västtysklandöver är

Östtysklandmed respektive nöjda f.d.i andelen71 67 procent var
nöjda lägre, endast EU-länderna kommer48 procent. Lägst av
Italien med nöjda, följt Grekland och18 28procent procentav

och Portugal kringSpanien 40 procent.
Sverige uppvisade värdet nöjda, under1995 55 procent strax

förmedeltalet hela har dockEU. Senare mätningar visat en upp-
för andelen nöjdagång i Sverige. enkätstudierSOM-institutetsI

har andelen förklarar nöjda med hursig svenskpersoner som
demokrati fungerar ökat från 46 1995, 51överprocent procent

till enkätundersökningar lägre1997 61 1998 någotprocent ger en
andel nöjda, Holmberg valundersökning1997:340. I års1998se
uppgick andelen nöjda med hur svensk demokrati fungerar till 69

Även Eurobarometern hari andelen svenskar nöjda medprocent.
hur den nationella demokratin fungerar frånökat 55 1995procent
till Eurobarometernvåren56 1998 1998.49procent

ÖsteuropaResultaten för de demokratierna ochi i Latin-nya
amerika visar lägre grader nöjdhet med hur demokratinav
fungerar. nöjdaI snittet med34 1996,Östeuropa procentvar
riktiga bottennoteringar mellan Ryssland ochi6-8 procent
Bulgarien. Polen nöjda och Tjeckien uppvisade48 41procent
relativt goda siffror under medeltal. SydamerikaEU:s Istrax var
graden nöjdhet med demokratin fungeradehur lägre iännu änav
Östeuropa. nöjda endastGenomsnittet i Latino-29 procentvar
barometer flesta länder låg medeltaletDe med1996. Uruguaynära

klar avvikarepositiv med hela nöjda och52 procentsom en
ochMexico Columbia lika klara avvikare med endastnegativasom

respektive nöjda Klingemann Huvud-12 16 50.1999:procent
slutsatsen såväl de europeiska de sydamerikanskaav som ana-
lyserna graden nöjdhet med hur den nationella demokratinär att av
fungera mycketvarierar starkt mellan olika länder någonattmen
entydigt nedåtgående trend inte kan iakttas. viktigt resultatEtt är
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länder med långnöjdhet tenderargraden istörstattatt envaraav
oroande deterfarenhet demokrati. hade varit varitDet mer omav

fungerarnöjdhet med hur demokratin hadegradentvärtom att av-
erfarenhet demokratisktländer medlägstvarit i Menstyre.mest av

förknippaderfarenhetdet demokratiskinte så. Lång varnu var
med fler nöjda medborgare.

samhällets institutionerFörtroende för

för de etableradehar resultaten braHittills åtminstonerätt ut,sett
förtroende och stödkommerdemokratierna i Närväst. nu

bleknar dockdemokratins kärninstitutionertill samhällets och
först.trendenupptäcktes den nedåtgåendebilden. Amerika För-I

ifrånflesta sjönk, allttroendet för de samhälleliga institutioner
storföretag rättsväsende och kongressenbanker och till Lipset

från World Valuesand Schneider visarData Survey1983. ut-att
förtro-flesta byggtiakttas de länder. indexvecklingen kan i Ett

ochförsvaret, rättsväsendet, polisen, parlamentetendesiffror för
trend fjortonoffentliga förvaltningen visade minskandeden ien

däriblandvästdemokratier mellan och ietablerade 1981 1991,
Danmark Daltonoch i inte i 1999:68.Sverige Norge men, för utvecklas underför förtroendet parlamentenResultaten hur

flest länder, drama-också nedgång de1990-talet ivisar mesten
procentenheteriländer,tiskt östeuropeiska minusi många 24t.ex.

den klaraste ned-Ryssland. Bland västländerna uppvisade USA
tappadeprocentenheter. riksdagmed Sverigesminusgången 15

procentenheter.förtroende, endast medockså minusi 2men
medrelativt resultatAbsolut uppvisade Sverige 45ett gottsett

föreller förtroendeuttryckte mycket ganska stortettprocent som
bland länder,fjärde platsriksdagen. placerade SverigeDet 21

Finlandföre länder ochklart Spanien ,USA 3037, 33som
efterockså klart toppadeVästtyskland Norge 6929. Men som

förtroendeutveck-och dessutom uppvisade positivlistan ensom
endast länderprocentenheter. iling tvåDet+10 som envar

förförtroendemycket eller ganska parla-majoritet stortettangav
färreSydafrika. länder detoch alla övrigaINorge änmentet var
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förtroendestöd till det natio-positivtfemto procent ettsom gav
nellaparlamentet.

blirdetaljerat utvecklingen intei SverigeCm merser
årligafullt mörk och entydig. mätningarbilder SOM-institutetsså

förför förtroendet alla samhällsinstitu-nedgångvisarinte en
1990-talen. kanunder och institutioner visationer Inga1980-

flera harujpåtgående förtroendetrend, institutioner intemenen
förtroendeförlorat deförtroende. har ii De ärmesttappa som
facket banker-och ochpolitska riksdag regering,institutionerna

bankkrisenför sjönk under iförtroendet bankerna stensom enna.
denupphämtningenbörjan 1990-talet. pågår gårEn segt.menav

trend,Anda också negativuppvisarinstitutioner även omsom en
ochfram tillbaka, sjukvården, polisen,kumrna lite och ärsvänger

framföralltförsuret. grundskolan, harAlla liksom itappattre,
1980-talet harförtnende tillbaka till inteunder nittiotal. Settsent

ungefär den-förlorat förtroende. hargrunlskolan Nivåen variti
huvudsakkanAndra också uppvisa iinstitutionersamna. ensom

ochstabi massmedia radio/TV och dagspressförtroendenivå är
underendastinstitutionerstorföretagen. Många mättsom

siffrornade högaockså stabila värden,uppvisarår t.ex.senae som
för lungahuset ochuniversiteten/högskolorna. Domstolarnaoch

förtroende sedannedSvenka kyrkan har dock i mittengått något
Brothén 1999b.Holmberg och Weibull1$90-talet 1999,av

ligga lägstNvåmässigt tenderar de politiska institutionerna att
Ofh förtroendefler utrycker bristmed än somsompersoner-

lägreförtroende. Kommunstyrelserna liggeruttrycker än rege-
ringrn lägre ligger de politiskaoch riksdagen, partierna.änmen
Allt: nämligendock andra politiskalägst hamnar institutioner,två
EU-;ommissionen SOM-studienoch Europaparlamentet. I sen-
högen följandeförtroendeligans botten måttetsåg1998 sättut

förtroendesvarbganssiffror andelen minuspositivaär som anger
EuropaparlamentetEU-kommissionennegativa: -39,-43,andeen

kom-de fackligapditiska organisationernapartiernade -20,-34,
och riksdagenmuntyrelserna övrigaregeringen För-5 +1.-11,

förtroendeoftast fler uttalardetinstiutioner änär personer som
avstånd. Sjukvården den institutionsomtar som upp-som var

helaSOM-studien hade värdehögst förtroende ivisare 1998 ett
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högskolor hadeuniversitet/ medan radio/ och kunga-+60, +50 tv
huset hade +46.

alltså svepande talaDet går inte alla etablerade insti-att attom
förtroende.tutioner i samhällsinstitutionerMånga åtnjutertappar

fortfarande förtroendehögt försvag-uppvisa någraett utan att
ningstendenser. minskande förtroendet huvudsakDet i poli-är ett
tiskt problem. första förtroendethand förDet i centrala institu-är

den politiska demokratintioner inom försvagas. bekym-Mestsom
fördet de politiska partidemokratinspartierna kärna.ärmersamt -

Partiidentifikation

ställningFörsvagningen partiernas märks mycket tydligtav om
väljarnas känslomässiga partianknytning. Gradenman ser av

partiidentifikation sjunker. Andelen väljare uppfattar sigsom som
starkt eller övertygade anhängare minskar denågot parti isvagt av
flest västerländska demokratier. Under perioden 1965/ 70-1990/ 95
minskade graden partiidentifikation studera-i sjutton nittonav av
de västdemokratier Dalton Sverige de länder1999:66. ettvar av
där nedgången markerad. Andelen övertygade partian-mestvar
hängare har minskat fråni Sverige till65 1968 42procent procent

Nedgången lika påtaglig det gäller de övertygade1998. är när mest
anhängarna från starkt partiidentifierade väljare till39 1968-
endast Minskningen blir tydligare19 jäm-1998. änprocent om
för med läget 1950-talet då andelen starkt övertygade partian-
hängare höll kring Gilljamsig och Holmberg50 1995:66-procent

och harDanmark graden partiidentifikation67. I Norge svängtav
och ned tid den långsiktiga trenden har varit negativöverupp men

flestade länder.precis i Danmark har andelen övertygadeIsom
partianhängare minskat från till56 1971 49 1994.procent procent
Motsvarande siffror nedgång fråni Norge 72 1965är procenten
till and Andersen ListhaugBorre59 1993 1997.1997,procent

där den längsta tidsserien finns, harUSA, andelen partiidenti-I
fierade väljare minskat från till under80 1952 60nära procent strax

1990-talet. Andelen starkt övertygade partianhängareprocent
har också minskat från cirkai USA, 40 1952, överprocent som
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under1970-talet, tilllägst omkring i mitten något 3020 procent
partiidentifierade1990-talet. Andelen starkt ameri-procent

minskat, under dekanska väljare har alltså ökat intenågot, senaste
folket uppfattaramerikanskaorsakernatjugo åren. En är ettattav
och demokraterpolitiskt avstånd mellan republikanertydligare än

har utvecklingenWattenbergtidigare Sverige gått1990:145. I
avstånduppfattar minskande ideologiskthåll. Väljarna ettmotsatt

Väljar-den centrala vänster-högerdimensionen.mellan partierna
socialdemo-uppfattar vänster-högeravståndet mellant.ex. attna

fråntiogradig skala minskatoch moderaternakraterna 6.0en
Partidemo-till Gilljam och Holmberg 1995:60.5.3 19981979

fungerar väljarna klara alterna-kratin bäst partiernanär presenterar
klara alternativ.naturligtvis, dockrimligativ; inom gränser men

för partiidentifikationen illa-nedåtgående trendenDen är ett
för hoppfullt resultatvarslande tecken partidemokratin. mitt iEtt

partiidentifikationallt mörker dock graden uppvisarär att enav
cykel. årliga visarmycket tydlig elektoral SOM-mätningarnaDe

högre under valårtydligt väljarnas partiövertygelsemycket äratt
förtroendet för olikamellan valen. gäller ocksåDetsammaän

riksdagen. Valen alltså posi-politiska institutioner, är ettt.ex.som
bara ökaförtroendeskapande fenomen. tenderar intetivt De att

de leder också tillmänniskors och männi-intresse attengagemang;
förtroende för de centrala politiska aktörernaskors ökar

lyckat haoch Weibull kanskeHolmberg inteDet så1999. är att
dag de länder helaval sällan har. iSverige Sverige iså är ettsom av

till val.ofta medborgarna chansenvästvärlden minst attsom ger
trendmässiga nedgångenviktigt stryka under den iDet är attatt

partiidentifikationen partikris, nödvändigtvisindikerar inte enen
för har minskat,Väljarnas förtroendepolitikkris. partierna men

medför politik har dragitsdet har inneburit iinte intressetatt
analyser väljarnas subjektivafallet. Valundersökningarnas av

tid.för politik klar ökningvisarintresse tvärtom överen
förklarade mycket eller ganskaAndelen sig varapersoner som

1960-talet. Vidintresserade politik höll krigsig 45 procentav
den andelen tillde valen och hade stigit 581994 1998senaste

och Holmberg Politik-respektive Gilljam 1995:169.56 procent
minskat.har samtidigtstigit partiintressetintresset som
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Partidemokratins framtid

kombinerar politiskt ochOm intresse partiidentifikation får
fram fyra väljargrupper storlek kan mycket parti-sägavars om
demokratins framtid. Olof har döptPetersson 1977:272

till partiaktiva intresserade politik och parti-grupperna av
identifierade, fribytare intresserade politik parti-utanav men
identifikation, politiskt intresserade parti-vaneröstare men
identifierade och varken politiskt intresseradepassiva eller parti-
identifierade. Följer storlek tid detvisar sigövergruppernas att

stabilt partisystems kärnväljare och partiaktivavaneröstarnaett - -
minskar medan de lättrörliga fribytarna och den likaså lätt-mer
rörliga ökar.passiva Andelen partiaktiva, den klassiskagruppen
partidemokratins idealväljare, har frånminskat till36 1968procent

samtidigt fribytarna, individualistiskt28 1998procent ettsom mer
och direktdemokratiskt idealväljare, blivit fler från 14systems -

till dockStörsta1968 28 1998. 1998procent procent gruppen var
de medpassiva ökning från30 De21 1968.procent, procenten

tillväxt kanpassivas hot både den gamla parti-ett motses som
demokratin och den individualistiska demokratimot mer som
fribytarna förebudeventuellt är ett om.

Partidemokratins förestående hädanfärd dock knappast aktu-är
ell överskådlig framtid.inom Därtill stödet för fort-partiernaären
farande för starkt och stödet för olika alternativa demokratiformer
för outvecklat. Preliminära frånresultat internationelltett stort
projekt kring opinionstöd för olika valsystem The Comparative

ofStudy Electoral visar det principiella stödetSystems 1999 att
för politiska fortfarande flestapartier starkt de västdemokra-iär

Väljare tjugofemtaltier. länder har fått frågani besvaraett om
politiska nödvändiga förpartier det politiska... är systemetatt

skall fungera..." Resultaten klara svaradevisar majoriteter 1att
eller femgradig skala länderi Australien2 70 procent,en som
Israel StorbritannienSpanien70 procent, 80 procent, 76 pro-

och nödvändighetSverige dockcent 79 Partiernasprocent. var
förankrad i och demokratieri vissaUSA 55 procent isvagare nya

Östeuropa Litauen Polen och51 procent, 61 procentt.ex.som
Ukraina 50 procent.
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Politikermisstro

för olika poli-gäller stödetförtroendenivånkonkretaDen mest
områdetfinnsdedelen mätningaraktörer.tiska Större somav

äldstaallmänhet. mätseriernaför politikerförtroende i Degäller
finnsländerandra1950-talet.startades i För någraUSA mät-

medan deochtillbaka till 1960-talet Sverige Norge,t.ex.ningar
förränstudierregelbundnamedvästländer kornflesta inte igång

visadeundersökningarnaamerikanska1970-talet.under De
förblevfemtiotalet in-underförtroendenivåerhögarelativt som

period medinleddesSedan1960-talet.tilltakta mitten enav
fram till börjanvaradepolitikerförtroende 1980-sjunkande avsom

student-Vietnamkriget,sammanföll tiden medNedgången italet.
följd SomWatergateskandalen Nixons avgång.revolten och av

presidenttid. Underförtroendet under Reaganslägst Cartersvar
förtroendet,återställdes del1980-taletpresidentperiod under en av

perioder.Clintonsunder Bushs och Detför sjunkaåter senasteatt
för-ökandeförknippades med någotpresidentvalet i USA 1996 ett

Zelikow andnedåt King 1997.sedantroende gått Nye,ånyosom
utanförintervjufrågor visarmotsvarande USAmedMätningar

länder;allra flestatrend deockså nedåtgående ilångsiktigten
tyd-och mindreTyskland Sverige,ländermycket påtagligt i som

för-uppvisade lägstDanmarkligt ochi länder somNorgesom
ochsjuttiotalet,Glistruptidentroendesiffror under i mitten av

politikerförtroendetdäriakttagbart Holland,allsinte i tvärtom
HolmbergDaltonstigit och 80-talenunder 1999:64,1970-

i1999b:107. instämdeSverigeI 46 procent svarspersonernaav
riks-påståendet sitter ivalundersökning "Dei1968 års att som

folkvad vanligthänsyn tilldagen mycketoch beslutar intetar
motsvarandehadevalettycker och tänker". iTrettio år 1998senare

och HolmbergGilljamtill hela 1995:85-stigitsiffra 75 procent
subjektivsedanocksåvalundersökningarna ingår 1988I87. en

Även denpolitiker.för svenskaförtroendegradenfråga om av
Andelenallmänhet.för politikerförtroendetapp iklartvisar ett

för-eller ganska litetmycketde harsvenskar ettattsom uppger
tillfrånför politiker har ökattroende 1988 6855 procentprocent

förknippadpolitikermisstro inteformenDen är1998. uppmätta av
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med kunskap eller Politikerföraktarna inteärengagemang. mer
politiskt kunniga och engagerade andra. tenderarDeän tvärtom att

mindre kunniga och engagerade. Resultaten tyder politi-vara att
ker har blivit nedsättande 0rd, slags skällsord, svenskiett ett
debatt. tideni det hedrandeEn gång förtroendevald.attvar vara

fintinte likaDet politiker dag.iär att vara

Stöd för nationen och demokratin, mer
tveksamt för partier och politiker

Slutsatsen den forskning sammanfattas Criticali Citizens ärav som
demokratin har starkt medborgarstöd det gäller idealennäratt ett

och principerna. Nationalstaten den huvudsakliga bärarensom av
demokratin har också starkt stöd flestade länder.i dePåett mer
konkreta planen minskar dock stödet och uppvisar varia-storen
tion mellan olika det gäller bedömningenNär hur demo-stater. av
kratin fungerar deni nationen kan ingen allmänt nedåtgåendeegna
trend iakttas, stödet klart Sydeuropai i Nord-är änmen svagare

och demokratieri etablerade.i detNäräneuropa, svagare nya mer
förtroendestödetgäller för demokratins institutioner parla-t.ex.

och för demokratinsmentet centrala aktörer partier ocht.ex.
politiker blir bilden mörkare. Nedåtgående trender kan iakttas i
de flesta länder och stödnivåerna ofta klart lägre för tjugoär än

sedan.trettio förtroendeställningår Partiernas bland medborgarna
har helt försvagatsklart partidemokratierna.i

forskarna Criticali försökerNär Citizen analysera de nedåt-
gående förtroendekurvorna för ochpartier politiker diskuterar de i
huvudsak fyra olika förklaringar. försvagadeDet civil-typer av
samhället declining social bristande förmågatrust, regeringars att
leverera efterfrågade godheter failure of perfor-government

brister dei politiskamance, utformning failure ofsystemens
constitutional design och moderniserade värderingar moderniza-

and changingtion values.
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kapitalSocialt

de ned-skulle ligga bakomförsvagat civilsamhälleTesen ettattom
mycket stöd.får ellerförtroendekurvornaåtgående inget ett svagt

finnakanfinner det endast i USANewtonKen ärattt.ex. enman
människor litarvilken utsträckningtrend det gäller inegativ när

tilltronmellanmänskliflesta andra länder ökar denvarandra. deI a
sambandetocksåstabil visaseller Det1999:175.Newtonär att

förförtroendeoch politiskttilltro människor mellanmellan
föga troligtmycketeller politiker Detinstitutioner ärär attsvagt.

förtroende. Vidarepolitisktviktig faktor bakomsocial tilltro är en
föreningsaktivitetsamband mellanhypotetiskavisas Putnamsatt

sambandettillit likaså mycket precisoch social är svagt, som
förtroende. Alla länkarpolitiskt iföreningsaktivitet ochmellan

Resul-starkför för bygga teori.teoriPutnams är att enuppsvaga
valundersök-material frånstudier byggdafrån svenskatat

liggerhåll.SOM-studierna pekaroch Detningarna åt samma
alla sambandempirisktteori,någonting i Putnams ärsettmen

Holmberg Norrisväldigt sköra Rothstein 1996a.1999, samman-
colddashesfattar för drastiskt: short,kanske Newtonnågot "In

politicalthatsocial-capital theory and truststresseswater on
factorsthan socialof political ratherbe producttoseems more a

Norris 1999a:22.

leveransförmågaDet politiska systemets

minskande poli-faktorerna bakom detde viktigaTanken att en av
politiskadet gäller dettikerförtroendet brister närär systemets

får hellereftertraktade godheter inteförmåga olikalevereraatt
UrsprungsidénCriticalstarkare stöd resultaten i Citizen.något av

länderpolitiken allaförväntningar stigit imänniskorsattvar
efter andraoffentliga sektorndentillföljd expansionen avav

diskrepans mellanm.fl. Och denvärldskriget Crozier 1975. att
tilluppstod tid leddeförverkligandeochförväntan över ettsom

omdisku-sektorn.förtroende för den politiska Det mesttappat
ekonomiska utvecklingen.naturligtvis denområdet härterade är

Critical pekar vissaresultat i Citizen:De presenterassom
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samband, genomgående mycket sådana: "mtheremen svaga was a
modest relationshipconsistent between for politicalyet support

andinstitutions subjective satisfaction, buteconomic institutional
seemed unaffected objective indicators of economicsupport

performance. och vidare "minstitutional confidence not
influenced either levels of inflation and unemploymentrecent

changes those conditions Norris l999az22-23.recentor
Miller och Listhaug, detaljeradgjort studiesom en mer av

och konkluderarSverigeNorge, USA, annorlunda: failednågot "...
performance directly contributes declining publicgovernment to

for and forinstitutions politicians..." Desupport government
bygger slutsatssin någorlunda tydligt samband tidöverett
mellan budgetunderskott och politikerförtroende. Sambandet de
finner stigande budgetunderskott har samband medär att ett
sjunkande politikerförtroende Miller and Listhaug 1999:212.

Andra studier byggda svenska data tyder också relativtett
klart samband mellan ekonomiska faktorer och förtroende. Det
finns koppling individnivå mellan bedömningar dent.ex. en av
svenska ekonomins utveckling förtroendetoch för riksdagen.
Människor uppfattar utveckling för dennegativ svenskasom en
ekonomin tenderar ha lägre förtroende för riksdagenatt ett
korrelation Holmberg 1999b:115. för tidigt.25, Det är attnog
fastslå ekonomiska faktorer rollspelar obetydlig bakom detatt en
minskande politikerförtroendet. Ekonomin spelar roll,nog en om

viktiginte ekonomerså mångaän tror.som

Politisk misstro har politiska orsaker

särskilt djärvaDen inte tanken hapolitisk kan politiskamisstroatt
fårorsaker stöd Criticali Citizens, inte överväldigandeän ettom

starkt stöd. ofta i samhällsvetenskapligaSom så ochsammanhang,
kanske speciellt det gäller diffust ochnågot sånär svårmätt som

förtroende,opinionsstöd och de empiriskavisar mätningarna
relativt och skakiga samband. teoriEn ursprungligensvaga som
formulerades Olof pekar betydelsenPetersson de politiskaav av

förtroendeskapandepartiernas roll Petersson Missnöje1977:264.
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ståndpunkter färgareller sigmed det partiets insatser avegna
till ökadförtroendet för politiker. Och tendensendet allmänna en

fler blir missnöjda medfler och människorindividualisering gör att
stödFöljden blirsamlade åsiktpaket. partiernapartiernas tapparatt

frånpolitikermisstron tilltar. Resultatoch den allmännaatt
med relativtför alla väljarevalundersökningarna partiervisar ettatt

och väljarevänster-högeravstånd till detlångt partiet somegna
sakfrågepolitik mindrebedömer det positivtpartiets genom-egna

högre grad allmän politikermisstrogående tenderar hysaatt aven
1999b:117. detHolmberg Frustration partietöver genera-egna

allmän-förtroende för och politiktill minskat iliseras partierett
het.

kopp-politiska också relativt starkaAndra samband är ärsom
mellan politisk och bedömningar regeringenlingen misstro av

allarespektive den förda politikens resultat. Så mät-gott somav
hatenderaranhängareningar visar regeringspartier att ettatt av

allmänt politikerförtroende anhängarehögre oppositions-än av
får villvilket förtroendetpartier, visar stiger näratt man som man

fårfår vill. Dagspolitikenoch sjunker intenär man som man
förförtroendekonsekvenser för de ocksåbara ansvarigainte utan

för allmänhet.politikens institutioner och politiker Sverigei I
haft högreinnebär det oftast harsocialdemokratiska väljareatt ett

förtroendeallmänt för politiker borgerliga väljare. Menän sett
ungefärlängre väljareperiod har samtliga partiersöver tappaten

förtroende. harlika mycket i regeringsinnehavet inteVariationer i
politikerförtroendet under dehindrat ned alla lägerigåttatt

särskilttrettio Regeringsfaktorn kan alltså bidrainteåren.senaste
förklaringentill fallitmycket varför politikertilltron Sverige iiav

kontinuerligt sedan 1960-talet.stort sett
politiken har samband med förtroendefördadenAtt ett syns

mellan politikermisstro och hurkopplingentydligast serom
områden.den offentliga olikaservicenmänniskor bedömer

starka sambandSOM-data relativtAnalyser visarbyggda
och gradolika välfärdsområdenmellan bedömningar serviceav

med vadpolitikerförtroende korrelationer kring Missnöje.25.av
politikermiss-till Ökad politikermisstro.lederlevereras Närsom

mellan ochmarkantökade i Sverige åren 19731968mesttron som
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minskade andelen väljare markant den förda poli-ansåg attsom
tiken till den fördel, frånvarit till63 48procentegna gruppens

Ökat med fördaPetersson missnöje den1977:264.procent
politiken gick hand hand medi ökad politisk misstro.en

Spelreglerna spelar rollen

Förd politik spelar alltså roll för graden politisk misstro. Meren av
intressant kanske också politikens spelregler tycks haär att ett
samband med politikertilltron. politikerför-Norris visar att
troendet tenderar högre länder medi majoritetsvalnågotatt vara

länder medi proportionellt valsystem. Likaså tenderarän ett
förtroendet högre länder medi dockpartier minst itvå änvara
länder med dominerandeantingen eller olikaparti mångaett

Politikerförtroendetpartier. visade också högresig inågotvara
parlamentariska jämfört med presidentsystem, och högre isystem
enhetsstater federala confidencei institutional...än stater.

likely be highest parliamentary democraciesmost to
charaterized plurality electoral moderatesystems, two-party or
multi-party and unitary l999bz233.Norrisstates"systems,

kausala bakom alla dessa sambandDe naturligt-ärprocesserna
mycket svårgenomskådliga, faktorvis men en gemensam som

framträder och möjlighet utkrävaochär transparens att se ansvar.
länder utmärks högre genomsnittligtDe poli-någotettsom av

tikerförtroende utmärks också ha politiska där det äratt systemav
lättast utkräva dem har makten. Ansvarsut-att ansvar av som
krävande lättare i tvåpartisystem med regeringsparti iär änett
flerpartisystem med olika och kanske hoppande koalitioner, lättare

enhetsstater med maktcentrum federalai där makteniänett stater
utspridd, lättare parlamentariskti med tydligtär ett system ett

maktcentrum presidentsystem oftasti utmärks makt-än som av
delning och lättare med majoritetsvalsystemi leder tillstater som

medpartier i proportionella valsystem tenderarän stater attsom
upphov flertill partier. i möjlighetenKärnan ärresonemangetge

till ansvarsutkrävande. med oklara eller dåliga möjligheterSystem

30



SÖREN HOLMBERG

för ansvarsutkrävande får svårigheter med medborgarnas för-
sikt medtroende lång legitimitetenoch Lewinse 1998.

Resultaten överraskar ansvarsdemokraterna. linjeinte iDe är
med hävdat.vad de alltid Vad ansvarsdemokraterna dock bör be-
tänka funnade sambanden mycket och byggerär äratt svaga en
enda undersökning World Values länder.Survey i1990-93 25

finns andra studier medborgarnas bedömningDet visat attsom av
hur demokratin fungerar det landeti s.k.positiv iegna var mer
konsensussystem proportionella valsystem och partiermånga än

majoritetsvalsystemi Anderson and Guillory Empiriska1997.
studier sällan enkla och entydigager svar.

Postmodernism

Ronald Inglehart håller framstårNär dock ofta resultati pennan av
empiriska studier både entydiga och övertygande. också iSåsom
Critical Citizen: där han utifrån data från World Values Survey

för värdeförskjutning postmaterialis-iargumenterar tesen att en
tisk riktning minskar människors tilltro till auktoriteter men

stödet förstärker demokratin: The post-modern phase of
development leads declining for authority theto respect among

of advancedpublics industrial but thesocieties time,at same-
risegives for democracy"growing Inglehartto support

1999:236. Synen auktoritet han med hjälp inter-mäter av en
handlarvjufråga håller med forMoresom att: respectom man om

Wouldauthority be good thing. Andelen människora som svarar
fråganjakande klart lägrevisar sig rikare länder fattigai iänvara

korrelationen hela för länder, medär .62 57 Japan,stater som-
99hSchweiz nordiska länderna uppvisande bland de lägsta

andelarna kringjakande och länderprocent20-30svar som
Sydafrika och Bulgarien i med cirkaVenezuela, Ghana, 90topp

Inglehart tolkar resultaten bevis förjakande ettprocent svar. som
development .conducive decliningis.....economicatt: to respect

for kan också andelen jakandeauthority visa240. Hans att svar
flestade undersöktaminskar tid i Sverige28 36. Iöver stater av
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frånmed procentenheter,andelen nedja-svar niogår 30 procent
till 1996.1981 21 procent

förAuktoritetstron minskar. det problem deingetMen utgör
eftersomenligt Inglehart, auktoritets-etablerade demokratierna,

och minskar bland postmaterialister. Ochlägstär mesttron
postmaterialister tenderar auktoritära starkastavvisa regimeratt av

för däralla. det resultatet analys InglehartBeviset i 38är av en
sambandet mellan andelen postmaterialister ochländer studerar

fråganbad leaderandelen "Havingvery strongsvarar asom
elections.does have bother with parliament andwho not to

länder med postmaterialisterKorrelationen blev I många.60. var
för stark ledare länder medstödet via iänett styre ensvagare

postmaterialister. Tyskland svarade cirkaI 70 procent att ett styre
motsvarande andelstark ledare dåligt. Sverigevia Ien vore var

ungefär den endast Ryssland.medan i1245 procent procentvar
frånenkla, baseras huvudsak resultatIngleharts analyser iär

förhöja statistiskavilket tenderar deaggregerad ländernivå att-
intervjufrågor,mycket trubbigasambanden och bygger men-

Minskande auktoritetstro märkshans resultat ovanligt tydliga.är
bland den växandeetablerade och rika demokratier ochtydligast i

postmaterialister. Och minskande auktoritetstro inteärgruppen
skep-eftersom postmaterialisterhot demokratinnågot ärmot mer

auktoritära materialister. tolkningtiska till regimer Enän av
minskande auktoritetstron viktigIngleharts denteori ärär att en

detfaktor den minskande politikertilltron. ingetbakom Men är
ocksåeftersom leder tillbekymmer den minskande auktoritetstron

värdeför-för demokratin. Modernismensökat opinionsstödett
den.förstärka demokratin, försvagaändringar kommer inte Detatt

budskap. skeptisk läsare påminnsIngleharts positiva Enär att man
med glada beskedlika kritisk budbärare kommerbör mot somvara

med dåliga.budbärare kommermotsom som
Critical det medborgerliga förundersöker stödet denCitizens

medborgarnaspolitiska demokratin med hjälp analyserav av
frågaruttrycktsubjektiva bedömningar. medborgarnaKort man

den fungerarsak vad de tycker demokratin, hur ochrakt om
fel fram-hur centrala aktörer sköter sådantsig. ingetDet är ett

självfalletbedömningarMedborgarnas relevantagångssätt. är när
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demokratin. undersökningsmetodenutvärderar Men ärman
den tänkbara. framgångssättnaturligtvis enda andrainte Många

kan studera hur politikerna bedömeranvändas, självat.ex. att
demokratin eller undersöka hur väl olika demokratiska förut-

uppfyllda frånbland väljare och valda. resultatsättningar Liteär
detta skall redovisas det följande.studier slag inågra av

Politiskt deltagande

börjar undersökningar medborgarnas politiska deltagandeVi av
och kompetens. ifrånDeltagardemokrater väljarna harutgår att
tillräcklig kompetens och delta högtpolitiken.intresse i Ettattav
folkligt deltagande eftersträvat mål. Ansvarsdemokraterna,är ett
förespråkare för Webers och Schumpeters elitkonkurrensmodell

godamed möjligheter till ansvarsutkrävande central ingredi-som
från medborgarna deltar valen ochutgår i visaratt tummeens, upp

eller ned, fäster mindre vikt vid högt politiskt del-i övrigt ettmen
tagande. Tilltron till väljarnas kompetens begränsad. Bernardär

drogBerelson femtiotalsklassikern slutsatsen väljarnasi Voting att
kunnighet och uppfyllde de demokratinrationalitet kravinte som
ställde: "Om demokratin enbart berodde de enskilda väljarnas
kvalifikationer det underligt demokratin lyckas överlevaär att

århundradena" Berelson, Lazarsfeld and McPheegenom
1954:311.

Valdeltagandet det med-naturligtvis centrala. Om inteär mest
borgarna ställer och kollapsar demokratin. Studierröstarupp av
valdeltagande det och fram tillvisar ökat i i USAVästeuropaatt
början för därefter1960-talet minska Dennågot.av att genom-
snittliga nedgången har begränsad från cirkai varitVästeuropa 85

till under 1990-talet.något I USA1960/65 80 procentprocent
Valdeltagandet påtaglighar i varit iminskningen något mer -

från Topftillpresidentvalen 63 1960 49 1996procent procent
minskande svenska ValdeltagandetIDEA Det1997:24.1995:41,

från ned till ingår1976 91.8 81.4 1998procent procenttoppen
internationell trend. individplanet finnsalltså visstPåi ett sam-en

valdeltagande och politikermisstro. Människorband mellan som
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förtroende föroch tenderar hysa högrenågotgår röstar att ett
frånpolitiker och människorpartier Detavstårän rösta.attsom

minskande politikerförtroendet med all sannolikhetär en av
faktorerna bakom det sjunkande Valdeltagandet.

dockminskande Valdeltagandet västvärldeniDet motsvaras
allmän nedgång det politiska deltagandet. Utvecklingeninte iav en

har den rakt Medborgarnas deltagandevarit itvärtom motsatta.
och mycketolika politiska aktiviteter har ökatutöver röstaatt

1950-talet.påtagligt sedan talar parti-i Vi inteVästeuropa om
aktiviteter minskat andra former del-snarast utansom om av
tagande demonstrera, bära kampanjknapp, skriva underatt ensom

uppvaktning, bidra deltanamninsamling, delta ekonomiskt,i ien
köpbojkotter Andelen deltar dylikaivästeuropéerm.m. som

femtiotalet; frånaktiviteter har ökat drastiskt sedan bland britter
form aktiva till helai någon18 1959 77procent procentsom var

från aktiva bland tillaktiva italienare1990, 195910 56procent
siffror frånjämförbara svenska finns inte1990. 1959,procent men

frånresultat aktiva och aktiva58 741981 1990 procentprocent
deltagandeökning Topfklarvisar i Sverige 1995:69.ävenen

Levnadsnivåundersökningarnas och den svenska maktutredningens
studier sak. klar det politiska del-visar iuppgångEnsamma
tagandet utanför Fritzell och Lundbergpartierna Petersson,1994,
Westholm och Blomberg deltagardemokraterna1989. Men som
bekymras Valdeltagandet ned och partiaktivitetengåratt attav
minskar skall jubla för tidigt deltagandet utanförinte över att

frånökar. demokratirådpartierna visasSNSI 1998 attrapporten
svenska folkets deltagande utanför fortsattpolitiska partierna inte

jämförtöka under 1990-talet. nedgång medEnatt noterassvag
läget Och demokratirådet framförallt deDet1987. säger: ärsom

förpliktigande formernaenkla och ökar. politiskaminst Desom
aktiviteter kräver arbetsinsatser ochstörre permanentsom mer

däremot eller tillbakagårstagnerar rentengagemang av
m.fl. totala deltagandenivån dockPetersson Den1998:56. är

fortsatt mycket högre under 1990-talet tidigare under sextio-än
och sjuttiotalen.
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Politiskt självförtroende

stigande politiska sammanfallerdeltagandet medDet männi-att
skors politiska självförtroende har ökat. engelska talarPå man om

of efficacy, ungefärpolitical betyder tilltro till den"a sense som
förmågan inflytande.politiskt Demokratirådetsutövaattegna

undersökningar svenska folkets politiska självtilltrovisar vuxitatt
under 1990-talet m.fl. bra indikatorPetersson 1998:50-52. En
denna ökande förmågantilltro till den resultaten frånäregna en
intervjufråga funnits med valundersökningarna sedani 1960.som

handlar vad människor samtalet kommerFrågan ingör närom
politik. förAndelen de det brukar medatt mestasom uppger vara
och åsikt frånhar ökat till helasin 23 1960säga 44procent procent

samtidigt andelen de bryrinte sig1998 att attsom som anger om
lyssna eller aldrig lägger diskussionen frånminskatsig i 43 procent

till Gilljam och Holmberg1960 1995:177.19 1998procent
Människors ökade självförtroendepolitiska och växande tendens

delta debatten föri naturligtvis nyheter deltagande-positivaäratt
demokraterna, och speciellt för dem förespråkare delibera-som en

demokrati,tiv samtalsdemokrati. Demokratirådets studieen
underbygger slutsatsen medvisa "personeratt att storagenom
diskussionsnätverk kunnigare andra... Undersökningenär än ger
således stöd idén den medborgerliga dialogens betydelse föråt om
upplyst förståelse m.fl.Petersson 1998:119.

Deltagande kan dock olika former ochsig allamånga inteärta
lika verkningsfulla det gäller påverka. Medborgarnas be-när att
dömning vilka påverkansformer effektivast pekarärav som
bekymmer för den gamla partidemokratin. Demokratirådet har
jämfört resultaten intervjufråga valundersökningi års1979av en
med från Utfalletresultaten studie medborgarnavisar i1997. atten
minskande utsträckning val, arbeta politiskaröstning i iattser

och arbeta fackliga effektivapartier i organisationer på-att som
verkansmetoder. påverkansmetoder uppfattadesDe som som mer
effektiva allt fler förarbeta uppmärksamhet mediaiatt attav var
och personlig kontakt med makthavare m.fl.Peterssonatt ta

och folkrörelser blir mindre viktiga samtidigtPartier1998:52.
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media och individuella blir viktiga.initiativ Partidemo-som mer
kratin betydelse samtidigt samtalsdemokratini vinner.tappar som

Politisk kunskap

Kunskap kärnfrågorna debatten mellan ochiär en av ansvars-
deltagandedemokrater. Ansvarsdemokrater tenderar haatt meren
skeptisk kunnighet ochväljarnas kompetens deltagar-änsyn
demokraterna. har alldeles lättinteVem rätt är avgöra.attsom

definieras finnsKunskaper kan olika och de bådemätningar ärsom
fåtaliga och för olika tolkningar. Demokratirådetsmångaöppna

fokuserades faktakunskaper politiskamätning 1997 t.ex. om
och Resultaten bedömdes tämligeninstitutioner processer. som

nedslående". exempelvis endast svaradeDet 55 procentvar som
frågan vilket stiftar ochlagarSveriges 48rått om organ som

frågan hur partiermångarättprocent som angav svar om som
för m.fl.närvarande sitter i Sveriges regering Petersson 1998:111.

tidsjämförelse gjordes tillbaka till undersökningEn 1978som en
visade dock förbättrad kunskapsnivå 1990-talet.något påen

valundersökningarna kunskapsfrågorhar olikaI typer av
funnits med ända sedan 1950-talet. blandade.Resultaten mycketär

siffror väljarekan belysa kunskapsnivån bland svenskaNågra att
likamåhända ibland kan betecknas oftanedslående minstsom men

upplyftande. ochväljarna skall kunna åsiktsröstaOm eventu-som
för.ellt utkräva till valetde känna vad partierna Imåste ståransvar

kände tilldet endast väljarna1956 32t.ex. procentvar av som
valetvilken socialdemokraterna ATP-frågan. Vidåsikt intog i 1960

kunskapen frågansocialdemokraternas position i om om-var om
sättningsskatten mycket bättre visste villepartiet84 procent att-
införa det kallades den tiden. förslagHögernssom attoms av-

förstaskaffa barnbidraget också välkänt 1960 76 procentvar av-
väljarna kände till det. Vid valet kände till1964 70 procent att
hade socialdemokratisk endast kunderegering, 38en men procent

förstadåtidens kammare valdes indirekt landstingen.viaattange
hade hela vidAtt s-regering visste Tage Erlanders78 procenten

avskedsval 1968.

36



SÖREN HOLMBERG

vadväljarnaUnder sjuttiotal visste 90över procentsent av
kärnkraftsfrågan.föroch socialdemokraterna stod icenterpartiet

tillfolkomröstning kändeVid förtiden års 801980 över procent
flesta linjerplacera deHarrisburgolyckan och kunde partier rätt

el-produktionen kände dockKärnkraftens andeleller1, 3.2 av
ställningstaganden löntagar-endast till. iPartiernas24 procent

för de partiernafrågan kända till1982 75-80 störreprocentvar
för kunskapengäller partiernasGilljam 1988:106. Detsamma om

Vidvid riksdagsvalettill EU-medlemskapinställning EU-1994.ett
hurtillfolkomröstningen kände månganågot 50över procent

Brysselhade imed kommissionen sitti EU. Att sätestater som var
ministerrådetmedan antalet svenska ivisste 91 rösterprocent

EU-folkom-Kunskapsstudien videndast känt 41 procent.var av
visadeKunnighetenoch Finland.gjordes också iröstningen Norge

ungefärFinland och nivå i Sverigelägre isig något sammavara
förmågaVäljarnasandoch Esaiasson 1998:89.Norge Borg att

ochfem fotoidentifiera alla partiledare åren 1956-68mättes
frånkunskapsökningvisade mycket klar 25 procent somen

illustrativtfemkände till alla till 19681956 76 ettprocent -
kunskapshöjande förmåga.exempel TV:s

valkretsarna harkandidaternaKännedomen de lokala iom
andelensedan Resultaten visar1956.mätt att personer som

minskat frånkandidat harkanåtminstone någon 60namnge
Personvals-både ochtill 1998.19941960 41procent procent

ökadtill allmänalltså ha lettkampanjerna tycks inte någon1998
tillkändeVid valetkännedom kandidaterna. 571998 procentom

ErikfrånTobisson moderat, nedLars 1985.64är procentatt
Åsbrink till Johankändesocialdemokrat 1998.85 procentsom

hanLönnroth känd. Endastmindre visste32 vänster-att varvar
Pilsäterfrån extremlåga KarinAttpartist, 1994.11 ärprocentupp

tillfolkpartist kände endast Innan Ingvar1998.16 procent
partiledare ochblev statsministrarochCarlsson Göran Persson

till derespektivekände 19941985 7675 attprocentprocent
socialdemokrater.var

faktafrågorserieAndelen rätt omenpersoner som svarar
följande valundersökningenenligt Svars-politik ivarierar 1998.

fickfaktapåstående ochpresenterades för ett omangepersonerna

37



REPRESENTATIV DEMOKRATI

det eller fel. denOm arbetslöshetens storlek svaraderätt öppnavar
kände till de87 inte88 måsterätt,procent procent att person-

kryssa, från försäkringskassanersättningen nittioatt procentvar
lönen vid sjukdom visste kände till83 74av procent, procent att

riksdagSveriges har ledamöter, det högaktiva kärnavfallet349 att
slutförvarasinte skall utomlands visste 72 75procent, procent var

underkunniga medlemSpanien och, tillEU sist, 59attom var av
cirkavisste tio alla bor i Sverige ärprocent att procent av som

födda utomlands.
Slutsatsen kan dra alla dessa kunskapsmätningar inteärman av

Ãrsjälvklar. den klassiska: flaskan halvtomFrågan eller halvfullär
mycket kan dockSå resultaten rimligeninte kan läggas tillsägas att

grund för förenklad alarmismnågon svenska folket ärtypen attav
politiskt mycket okunnigt och kunskapsnivån sjunker. Sam-att
tidigt det klart samtalsdemokratinsstår ideal mycketatt om
kunniga och engagerade medborgare hellerinte tilluppnåtts
hundra Flaskan halvtom alternativt halvfull. Debattenärprocent.
mellan ansvarsdemokrater och deltagandedemokrater fortsättakan

någondera sidan behöver känna allvarligt hämmadesigutan att av
resultaten kunskapsmätningar. Båda lägren fortsättavåra kanav att
tolka verkligheten detsom passar.

framåtSe bakåteller

Tyvärr tvingas sak det gäller den viktigasäga närman samma
frågan huruvida väljarna framåttittar eller bakåt de be-närom
dömer ochpartier Forskningenregeringar. kan inte entydigt säga

ansvarsdemokaterna har eller fel de ifrånutgårrätt näratt att
väljarna huvudsaki retrospektiva bedömningar degör när röstar
Fiorina kan Visa sambandet mellan1981. Man vad väljarnaatt
tycker frågorolika och huri de har blivit starkare i mångaröstar

Åsiktsröstningenländer. har ökat. det innebärMen inte auto-
matiskt det tillbakablickande bedömningar domineraräratt som

Åsiktsbildningmänniskor bildar åsiktsig och väljer parti.när en
baserad framåtblickande bedömningar grundade vallöften
och förhoppningar framtiden också möjlig fram-ärom en process,
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ochregeringsmakteninnehargällerförallt det partier intenär som
kan bedömas.politik enkeltförd Idärför harinte någon somsom

och framåt-bakåtblickandebådenaturligtvisverkligheten spelar
Analyserför hur väljarnafaktorer rollblickande röstar. aven

och hurröstandeför väljarnasregeringsfrågan spelarvilken roll
försökaföranvändaskanbedöms ha skött sig,olika regeringar att

betydelsenfrånbedömningarretrospektivabetydelsensärskilja av
bedömningar.prospektivaav

finns sedan längevalundersökningarnasvenskade uppsätt-I en
olika insatserombeds bedöma regeringarsväljarnafrågor därning

hur detillfrågasdesamtidigtperioder bakåtunder olika omsom
under densköta sigkommerregeringsalternativolika atttror att

hittills harResultaten visatmandatperioden.kommande att sam-
för destarkastregeringsbedömningblockval ochbandet mellan är

tänk-devärderingVäljarnasframåtblickande bedömningarna. av
tenderarframtida någotinsatserregeringsalternativensbara att vara

bedömningenkopplade tillstarkare röstningen än rege-av
dock ochSkillnadernahistoriska småringsalternativens insatser. är

tillbaka-antagandet derimligapsykologisktdetgör attom man
framåtblick-defärgar sigregeringsbedömningarnablickande av
retrospektivabakomliggandeomvända.denande blir slutsatsen De

deindirektdirekt och viafår sammanlagt,bedömningarna
deeffekt röstningenprospektiva bedömningarna, änstörreen

Gilljamframåtblickande värderingarna 1990:285.
spelarbåda faktorernadockförsiktiga slutsatsenDen är att en

tillkan hänvisaansvarsdemokraterna någotroll inteoch att
retrospektiva bedömningarforskningsstödentydigt atttypenav

Partidemokra-regeringsalternativ.dominerar väljare röstarnär
ifrånModelResponsible utgårförförespråkarna Party somterna, ,

behöver inteframåtriktade partiprogram,väljare röstaratt
effekternadirektatill dekan hänvisaöverspelade.sig Dekänna att

direktadestarkareregeringsbedömningarframåtblickande änärav
här liteblibakåtblickande. Slutsatsen såmåsteeffekterna tyvärrav

forskningsresultatempiriskaofta det sigvisaruppgiven. Som så att
har fel ochföranvändasentydigt kaninte avgöra vematt vem som

debatter.teoretiskt-ideologiskahar irättsom
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Väljare och valda

krävs förDet dansatvå Demokrati handlar enbartinteatt tango.
Väljare. Demokrati handlar också valda ochom om representanter
samspelet mellan väljare och valda. Hittills har främst ägnatom

frånresultat forskningen kring väljare och mzssopinioner.oss
dags också föraDet de folkvaldain handlingeni ochär att se

lite moderna forskningsresultat kring relationen mellan väljare och
valda deni demokratin.representativa Studier kring representa-
tionsprocesser de heta forskningsområdem underär 1990-ett av
talet. Flera komparativa projekt publiceraär vägstora att
resultat, nordiskt, fokuserar EU-länderna ocht.ex. ett ett som

jämför antal etablerade demokratier låda sidorett attsom av
Atlanten andEsaiasson Heidar Schmitt and Thomassen1999,

and WesselsKatz Miller m.fl.1999, Svenska data1999, och1999.
svenska forskare representerade allai studierna. Denår typ av
empirisk representationsforskning det fråga har gamlaärsom om

i Sverige. Särlvik ochBo Miller startade denWarren slutetianor av
1960-talet, inspirerade amerikanska studier från 1950-talav sent
Särlvik Roth Holmberg and1969, Miller Stokes1990, 1974,
1963.

Representationsundersökningarna resurskrävandemycketär
eftersom de kräver jämförbara intervjudata samlas in såväl blandatt
medborgare bland valda Och de kräversom representanter. att
valda ställer och låter undersökas, Vilketsig derepresentanter upp
hittills har mycketgjort i hög utsträckning i mycketi Sverige. men

utsträckning länder utanföri riksdags-Norden. Andelensämre
ledamöter ställt dei studier genomförtvi åren 1969,som upp

och har alltid legat1985, 1988, nittio1994, 1996 1998 över procent
Brothén Motsvarande den1999a. studier i Amerika eller
europeiska kontinenten får mycket sällan svarsandelar femtioöver

lättinte genomföraDet elitstudierär elitenprocent. att vägrarom
delta. det problemet harMen alltså inte i Sverige. Kvalitativt sett
goda undersökningar valda svenska politiker kan fortfarandeav
genomföras.

skallVi uppmärksamma fem frågorcentrala det gällernär
relationen mellan väljare och Valda deni representativa demo-
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ehurugrad relevanta,högfenomenberör ikratin. Frågorna ärsom
ansvarsdemo-mellanföremfas, diskussionenmed olikanågot

medUttrycktdeltagardemokrater.ochpartidemokraterkrater, en
klarnakommer små-förhoppningsvis såbegreppsjargon attsom
rollrepresen-social representation,kommerningom att se

ochanticipatorisk representationåsiktsrepresentation,tation,
socialamed denbörjardynamisk representation. Vi representa-

dendebattämnenriktigt klassiska inomberör detionen. Den ett av
församlingardemokratin. Skall valdarepresentativa vara samman-

demsamhälle valtdetsocialt avspeglardeså att sett somsatta
fram-ochpartidemokratermedanAnsvarsdemokraterna nejsvarar

tenderarförallt deltagandedemokrater att svara

representationSocial

Riksdagensfrågade svenska riksdagsledamöterNär 1994 om
samhälletviktigaste iavspegla desammansättning skall grupperna
viktigteller ganskamycketsvarade cirka det90 procent att var

tillintroducerades med hänvisningWängnerud Frågan1998.
influerathavilket kanfördelningen mellan ochkvinnor män

uppenbarligengod social representation någotMen ärensvaren.
Åtminstoneriksdagsledamöter.föreftersträvansvärt många ett

mycketdetplan och praktikenallmänt iFör sersom en norm.
världenparlamentsforskningenannorlunda resultatFå inomut.

avspeglarvälbelagda valda intesåäröver representanterattsom
Parlamentarikerväl.väljares karakteristika särskiltsocialasina

priviligierade miljöerfrånvärlden kommatenderar änöver att mer
flesta sina Lovenduski and Norrisde väljare Putnam1993,av

yrkesgruppenNarud and ivanligasteValen Den1999.1976,
cirkaadvokater procent35amerikanska kongressen är t.ex.

europeiska parlament jurister-noll.arbetaremedan andelen I ärär
fler kringarbetareandelensamtidigt någotfärre ärnågot somna

riksdagsledamöterSvenskaNorris 1996:188. är5-10 procent,
välsituerade,flesta länderlagstiftare deiockså precis mersom --

frånoch kommerstatusjobbhar haftbättre utbildade, mermer
dehemförhållanden de väljare Devälbärgade än representerar.
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tenderar också huvudsaki och medelålders Esaiassonmänatt var
and Holmberg Oskarson och Wångnerud1996, 1995.

jämförelse riksdagensEn och väljarkårens socialaav samman-
långsättning i rad avseenden differensernavisar är störst nären att

det gäller ålder, yrkesbakgrund och utbildning. Medelåldern är
klart överrepresenterad riksdageni medan både och äldre åryngre
underrepresenterade. Utbildningsmässigt har klar majoriteten av
ledamöterna studerat universitet/ högskola 67 1996.procent
Motsvarande andel bland medborgarna fortfarande endastär strax
under det gäller yrke framföralltNär30 tjänstemän,ärprocent.

också jordbrukare överrepresenterade. underrepresente-Mestmen
rade arbetare. Andelen ledamöter med arbetaryrke vid tidenär ett
för invalet till riksdagen endast harSom6 1996.var procent mest

Åretandelen arbetare riksdageni tillnått 16 1933.procent.upp var
Sedan dess har arbetarnas andel minskat. yrkesgruppEn annan

också underrepresenterad dagensi riksdag företagareär ärsom
endast det gäller andra1996. sociala bakgrunds-2 Närprocent
variabler skillnaderna mindre, förnågot den skullär utan att vara
försumbara. fortfarandeMän överrepresenteradeär t.ex.
kvinnors bekostnad. Andelen kvinnor riksdageni cirka 40 pro-

dockcent internationellt mycket hög. genomsnittligaär Densett
kvinnorepresentationen i världens parlament 13 1998procentvar

RiksdagsledamöterIPU bor1999. högrei utsträckning väljareän
hemi och de bostadsin högrei utsträckning väljarna.äger äneget

offentliga sektornDen också något överrepresenterad blandär
ledamöterna. En överrepresenterad riksdageniärannan grupp som

det mångkulturellai inföddaSverige svenskar. Invandrareär är
relativt klart underrepresenterad bland ledamöternasett en grupp
Bäck och Soininen Dahlström1996, 1999:13.

dramatiskaDet historiskt har hänt det gällernärmest som sett
den sociala rekryteringen till riksdagen andelen kvinnor harår att
ökat från noll till cirka sjuttiofem40 år.över En nästanprocent
lika dramatisk förändring har inträffat det gäller ledamöternasnär
yrkesbakgrund. Andelen jordbrukare riksdagen hari minskat från

till40 yrkesgrupp1906 Den4 1996. vuxit iprocent procent som
antal riksdageni lika snabbt jordbrukarna har minskatnästan som

de professionella politikerna endastär 2 1906som procentvar men
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harSamtidigtledamöternahelautgjorde 1996.37 procent avsom
färre.blivittjänstemannabakgrund intemed högreledamöter
andelungefärhåller kringandel sig 20Deras somprocent, samma

harrekrytering inteyrkesmässigaRiksdagens1920-talet.
högreriksdagdagenstid.breddats Snarare I utgörtvärtom.över

Påklar procent.proffspolitiker majoritetoch 59tjänstemän en
ledamöterna. Somde endastomfattadetjugotalet 25 procent av

widenedhaveClass disparitiesuttrycker det:Pippa Norris
while inbias, rustingof socialThe lawironsubstantially time.over

phenomenonglobal 1996:186.remainscountries, asome
underrepresenteradealltidhar det har varitHistoriskt sett

företagare,tidochkvinnor,arbetare, senareungasomgrupper
representation.bättreinvandrare krävtochpensionärer som

Överrepresenterade representationderaskräver inte attgrupper
brukargod social representationförFörespråkareminskas.skall en

ochjämlikhets-tillhänvisaför saksin attargumentera genom
viktigtparlamentetioch allarättviseskäl ärnärvaroatt gruppers

beslutskvaliteten iochlegitimitetenförbättrarPhilips Det1995.
framhäveravspeglingstankenKritikernaloppet.det långa att enav

meningsutbytetfria ilåsa detavspegling kansocialöverdriven
böralltför låsta.kan bli DessutomMandatenvalda församlingar.

skalltillhörighetsocialsakerdet andra avgöraän somvara
partidemokraternaenligtställningstaganden, partietst.ex. program

förbästamed landetsövervägandeneller fria rationella ögonen
vilkenundersökningar iEmpiriskaansvarsdemokraterna.enligt av

ochtillhörighetsocialmellansambandfinnsdetutsträckning ett
sällsynta,bland valdaagerandeåsikter och ärrepresentanter men

LegislativeHandbooksamband.de finns pekar Isvagasom
...viewedMatthews:DonaldexempelvisResearch säger as
of legislatoresbehaviorthevariables explainingindependent asor
has beenrecruitmentlegislativeshapinginputs prettysystems,

byggerslutsats iMatthews uppgivnawashmuch 1985:42.a
ochStudier ii Sverigeundersökningar.amerikanskahuvudsak

desamband,finns klaradet iblandpekarNorden även omatt
förkontrollerarspecielltimponerande, intealltidinte är om man

WängnerudHolmberg och Esaiassonpartitillhörigheten 1988,
ochgäller köndetbådeNarud and Valen 1999. Men när1998,
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yrke kan iaktta samband de flesta partier. SverigeItvärs överman
tenderar kvinnliga riksdagsledamöter och kvinnliga väljaret.ex.

miljövänliga,något kärnkraft,något någotatt vara mer emotmer
skeptiska till högteknologi, något positiva till barndag-mer mer

hem, ideologisktnågot till och skeptiskanågot tillvänstermer mer
slutsatsEU. Den Esaiasson och drogjag gäller1988 än:som

Riksdagsledamöters sociala tillhörighet spelar roll. Krav...en
social rekrytering till riksdagen kan viftas bortinte meden annan

ändring betyderinte troliganågot. Det iargumentet att ären
stället ändrad rekrytering kan betyda längrenågontingatt en
sikt" 1988:164-65. Någon upptäckt det dock frågainteärny om.
Redan slog den studentsociala1946 utredningen fast: bredare"En
social rekryteringsbas till de ledande samhälleti tordeposterna
komma mildra klassmotsättningarna och befästa den politiskaatt
demokratin fråncitat Erikson och Jonsson 1994:126.

Rollrepresentation

Social har iblandrepresentation kallats passiv representation som
kontrast till aktiv representation, involverar konkretaen som

handlingar och vilja företräda Pitkin vill1967:3. Omatten man
valda skall handla efter andra ledstjärnor denatt änrepresentanter

övertygelsen, följa sitt ellerparti sinaröstaegna t.ex. att som
väljare, ändamålsenliga och internaliserade rolluppfattningarär en
möjlighet. Valda olika eller mindrerepresentanter anammar mer
varaktiga roller arbetei sitt företrädare. Studier kring roll-som
representation, speciellt konkret definierade roller, visarmer att
det vilket förtroendevalda uppfattar uppgiftsin rollsätt sin-har betydelse för hur de Esaiasson and Holmbergen agerar

Esaiasson1996:59-80, Svenska studier1999. har visat rollenatt
partirepresentant kommer allra först bland klar majoritetsom en

riksdagsledamöterna. föra framAtt det politikpartietsav egna
cirka ledamöterna mycket75 viktigt. Andraäranser procent av

uppgifter arbeta med enskilda väljares problem ellerattsom att
föra fram den valkretsens intressen uppfattas mycketegna som
viktigt färre ledamöter cirka föra framprocent. Att45av egna
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färreåsikter tyckeråsikter eller olika intressegruppers årännu
medPartidemokratin harmycket cirkaviktigt procent.25-30

konkurreranderiksdagen. Potentielltandra ord starkt rollstöd iett
hemmavalkretsen,företräda själv, företrädaroller sigattsom

drabbadeeller företrädaföreträda korporativaolika intressen
boy klartemmd harindivider amerikanska,på ettatt svagarevara

stöd bland svenska ledamöter.
nyanserad,Bilden blir densamma, något om sermen mer

bedömerriksdagsledamöterna sin representations-hur normativt
defrågat ledamöterna hurroll. flera riksdagsstudier harI anser

uppfattninghans/ hennes iledamot bör röstaatt enegenen om
ståndpunktfråga med det partietsinte överensstämmer egna

ocksååsikter valkretsen. harde väljarnas Virespektive med iegna
de väljarnas åsiktfrågat hur ledamot bör stårrösta när egnaen

svenska riksdags-Resultatenpartiets. visar, 1998, attsenastemot
Burke.Edmundledamöter håller med gamle Kring 60 procent

efteråsiktskonflikt med väljare börledamöter sinaiansåg röstaatt
cirkatycker. Endastövertygelse väljarnainte 25 procentegen som

and Holmbergskulle rådahävdade väljarnas åsikt Esaiassonatt
populärväljardelegat iRollen inteBrothén 1999c.1996:52, ärsom

mellanriksdagen. Burkes gamla motsättningMen representanter-
hetadenoch valmännens åsikterövertygelser inteär mestnas egna

ledamöternapartidemokrati intepartidemokrati.i I är ut-enen
alltsåhuvudsaksedda partier.väljarna i sina Det ärutan avav

vill blivårda deledamöternarelationen till partiet måste mest om
omvalda, relationen till väljarna.inte

självständighetNutida burkeaner alltsåvisar sin attgenom
åsiktenhävdar de densticka parti. Normativtsitt attmot egnaupp

ochkonflikt.bör före vid mätningarnapartiets I 1985, 1988en
individua-likahar dock normativtledamöterna inte varit1998

de väljarna.detlistiska partiet vis visvis vis áá egnaegna som
härförespråkar emellertidledamöternaKring 35 ävenprocent av

börden ståndpunktenhållning ochburkeansk att egnaanseren
partidemokratinsfler ansluter tillmedan sigföre partiets något

före individen cirkarolluppfattning, börpartiet 45att pro-
rollsynpartidemokraternashar alltsåNormativtcent. ettsett

ansvarsdemokraternas individua-starkare stöd riksdageninågot än
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listiska Och stöd har alltså rollen väljardelegat.svagastsyn. som
Bland väljarna åsikterna representationsrollerna precisär tvärt-om

klar valmanskårenmajoritet i riksdagsmanEn vidom. attanser en
åsiktskonflikt mellan själv ochsig väljarna eller mellan partieten

och väljarna bör stödja väljarnas åsikt. Burkes individualistiska
rolluppfattning populär bland väljarna medan rollenär näst mest

partilojalist klart populärminst Holmberg och Esaiassonärsom
partidemokratiSjuttio har fått1988:52. år väljarnainteav att

valda vid åsiktskonflikter bör priori-acceptera att representanter
partilinjen framför väljarnas åsikter. partidemokratinsEntera av

grundbultar har slagitinte blandigenom väljarna. hellerInte
Burkes princip först tilltalar särskilt mångasättaatt representanten
väljare. flesta väljare tyckerDe väljarna skall först.sättasatt

bra illustration till väljarnaEn rollen väljardelegatsätteratt som
högt resultaten från SOM-fråga därär 1997en svarspersonerna
fick hur viktiga de antal företeelser föransåg att ettange att ettvar
modernt samhälle skall fungera. Viktigast tyckte medborgarna det

politikerna, likt väljardelegater, lyssnar opinionen. Helaattvar
det helt avgörande eller mycket viktigt.87 Påprocent attangav var

andra plats korn människor val ochi mediernaröstaratt att
kritiskt granskar politiken båda politikernaAtt83 procent. går
före och opinionsbildare likainte populärt, endast 54agerar var

det helt avgörande eller mycket viktigt. Del-procent angav som
tagardemokraternas kärnidé människor bör poli-sig in isättaatt

frågortiska och politiken ficksig i också begränsatengagera ett
stöd respektive det helt57 37procent procent attuppgav var-
avgörande eller mycket viktigt Andersson 1998:21.

svenska resultatenDe det gäller parlamentarikers rollupp-när
fattningar unika, varken blandinte ledamöter eller bland väljare.är
Rollen partilojalist den dominerande bland förtroen-valdaärsom
demän de flestai västeuropeiska länder, undantag finns. Imen

däremot denUSA individualistiska förtroenderollenär mest
vanlig. väljarnivå delegatrollenPå populär överallt, ochär mest
partilojalismen uppskattad,minst mindre uppskattad denän
individuella företrädarrollen andConverse Pierce Barnes1986,

Damgaard 1982.1977,
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rolluppfattningar .clock tillLedamöternas intenormativa är en
mycket detbetyder särskiltdel söndagskostymer. interinga De när

riksdagen. det kommer tillkommer till konkret handlande i När
villflesta medkritan de allra ledamöter parti.sitt Omröstar man

följer väljar-partilojalisterna roll medankan sinsäga attman
ställetdelegater och individualister det. tenderarinte iDegör att

partisammanhållningen har ökatallt följa iparti. Ochsitttrots
Partidemo-minskatriksdagen under inte 1999.år, Jensensenare

ledamöter stolt-hittills försvagatskratin har alltså vissainte attav
rolluppfattningar partilojalistens.med andra normativa änserar

fungerar med andraRollrepresentation partirepresentationutöver
0rd särskilt väl.inte

Ãsiktsrepresentation
Ãsiktsrepresentation speciell rolluppfattning.kräver Detingen

åsikter avspeglar väljarnas.räcker med ledamöternas Omatt
dvs. devidare och talar beslutsrepresentation,däremot går attom

vilja, blir detfattade besluten skall avspegla väljarnas något mer
olika förutsättningarkomplicerat. antalDå måste ett upp-vara

fyllda åsiktsrepresentation kan ikaninnan översättassäga att
övertygelseefterbeslutsrepresentation. ledamöter sinOm röstar

till besluts-kandet lätt åsiktsrepresentation översättasär att attse
också skeförvanskningar. kanrepresentation såMenutan om

ellerföljer åsikter, de känner till dem,ledamöter väljaressina om
förutsatt harledamöter parti, partietsittröstar att sammaom som

rolluppfattningindividualistiskaåsikt väljarna. Burkes ärsom
för besluts-förena med åsiktsrepresentationlättast attattm.a.0.

partilojalistväljardelegat respektiveRollenrepresentation. som
ståndpunkterförutsätter god väljarkännedom eller partiernasatt
skall leda tillför åsiktsrepresentationmed väljarnasstämmer att

partilojalistväljardelegat respektivebeslutsrepresentation. Om en
efter feluppfattadväljarehar åsikt sina röstar ensom samma som

partiståndpunkt,avvikandeeller efter från väljarnaväljaropinion en
god besluts-åsiktsrepresentationen ikommer inte översättasatt en

representation.
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Beslutsrepresentation avseendeni centraltmångaär änmer
åsiktsrepresentation. beslut och genomförande lederDet är som
till konkreta effekter, åsikter. det fokuserarinte Att trots
åsiktsrepresentation beror saker. Dels ifråntvå utgåratt att
det allmänt finns förhållandevis samband mellansett ett gott
åsikter och handling demokratiskai parlament, dels besluts-att

efterföljandeoch den genomföranderepresenta-representation,
involverartionen, mycket komplicerade längemätningar. En såän

forskningsgren har dock börjat problemet.sig Påtany an
amerikanska talar opinion-policy research, dvs.man om man
försöker analysera hela frånkedjan till beslut ochmassopinion
tillbaka till Jacobs and Shapiromassopinion andPage1994,
Shapiro detta sammanhang håller dock1992. till åsikts-I oss
representation.

Alla demokratiska skolbildningar ifrån formutgår någonatt av
åsiktsöverensstämmelse finnas mellan väljare och valda.måste Om

kort frågorinte sikt och allai lång ochåtminstone siktså i
frågor;viktigare eller minimum deär överensett attsom man om

demokratiska spelreglerna. Pitkin uttryckte det här den moder-iså
klassikern T/øe TheConcept Representation: representative...na

be found persistently odds with the wishes of themust not at
represented... skola lägger1967:209-10. Den vikt vidminstsom
åsiktsrepresentation ansvarsdemokraterna. Partidemokrater ochär
deltagandedemokrater tenderar åsiktsöverensstämmelseatt se som
viktigare. riksdagsundersökningen helaI ansåg1985 78 procent av
ledamöterna det mycket eller uppgift förganska viktigatt var en
riksdagen avspegla väljarnas åsikter Holmberg och Esaiassonatt
1985:254.

Graden åsiktsöverensstämmelse mellan väljare riksdags-ochav
ledamöter har systematiskt sedani slutetSverigemätts 1960-av
talet. Undersökningarna har baserats väljarnasmätningar ochav
ledamöternas åsikter antal frågor mellan tilltolv tjugoett stort
frågor undersökning. Resultaten visar inte impone-någonper
rande grad åsiktsrepresentation. indikator detEn på ärav att
mellan till de undersökta sakfrågorna har25 35 procent av ut-
märkts majoritet väljarna har haft åsikt änattav en av en annan
majoriteten riksdagsledamöterna. genomsnittligaDenav procent-
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differensen åsikter allamellan väljarnas och ledamöternas när
frågor tudelats för eller eller harnegativ varieratpositivemot,

skillnadmellan och procentenheter. långtDet13 20 är större änen
Holmbergslumpen skulle and HolmbergEsaiasson 1996,ge

riksdagsledamöterna drogs slumpmässigt1996b. de iOm 349
procentdifferensernastället för väljas skulle de åsiktsmässigaatt

mellan väljarnas och ledamöternas åsikter hållagenomsnitt sigi
procentenheterkring procentenheter, och mellaninte 13-204-6

trettioårsperioden.har under denuppmätt senastesom
dentala god åsiktsrepresentationDet svårt närär att om en

alltifråndemokratins alla mekanismer nomine-representativa -
opinionsbildning under val-ringsprocessen, partiernasöver

upphovkampanjen till väljarnas åsiktsröstning valdagen ger-
till vad lottningsproceduråsiktsrepresentationsämre änen en
skulle riksdagsledamöterna uppfattar åsiktsrepresenta-Mengöra.

Brothéns riksdagsstudietionen bra. Martin ansågI 1998som en
ledamöterna riksdagen avspeglademajoritet 57 procent attav

väljarnas åsikter mycket eller ganska bra. Bland medborgarna var
det detsamma Brothén 1999b.endast trodde Det21 procent som

bara konstatera hade ledamöterna.väljarnaär rätt änatt att mer
graden åsiktsöverensstämmelse särskilt höginte iAtt ärav
framgår jämför från andraockså medSverige mätningarnär

länder. och resultaten skakiga,Antalet komparativa studier är
finns åsiktsöverensstämmelsedet Gradenmönster.ettmen av

mellan väljare och valda högre deinte i Sverige i övrigaär än nor-
diska länderna. ungefär desamma. åsikts-Nivåerna Bästär är

överraskandeIsland Holmberg 1999d.representationen Mer
kanske åsiktsöverensstämmelse bättregraden iinteär äratt av

länder Tyskland, Frankrike ochSverige i USA. Menän stora som
fallet jämförande studier Holmbergenligt deså inte gjortsär som

Även här ungefär desamma.nivåerna1999a. är
eventuell slutsats skulle kunna demo-representativaEn attvara

utformning konstitutionellakratier vallagar och andraoavsett av
spelregler upphov till ungefär grad åsiktsrepresenta-ger samma av

börOch det tycks speciellt hög grad. Tilläggastion. intevara en
Studierkanske denna slutsats gäller nationell representation.att av

åsiktsrepresentationen väljare ochmellan i EU-representanterna
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parlamentet tyder EU-parlamentarikerna avspeglar väljarnasatt
åsikter nationella parlamentariker Brothén 1997,ännu sämre än
Schmitt Thomassenand 1999.

demokrati omfattarRepresentativ bara åsiktsöverens-inte
omfattarstämmelse. också ledarskap och opinionsbildningDen

och därmed åsiktsskillnader mellan väljare och valda. baraDet är
konstatera de flesta undersökningar åsikts-gjortsatt att som av

pekar de krafterrepresentation åstadkommer åsikts-att som
mellan väljare och valda krafterrepresentativitet devarit änsvagare

tidsförskjutningaråstadkommer och åsiktsskillnader. Politisktsom
ledarskap och opinionsbildning ovanifrån har vanligarevarit än
opinionsbildning nedifrån och lyhördhet uttrycker detom man

alternativt populismpositivt uttrycker det negativt.om man
bristande åsiktsrepresentation kan konsekvenser förAtt en

tillron till och politikerna kan utifrån analyservisassystemet av
åsiktsöverensstämmelsen och flyktingfrågornai i Sverige.EU-

frågornaBåda bland de lägstauppvisar graderna åsiktsrepresen-av
Riksdagsledamöternatation. klart till ochpositiva tillEUär mer

flyktingar väljarna. Bland väljarna finns endastänatt ta emot en
åsiktsmässigt koppling mellan EU-frågan flyktingfråganoch isvag

EU-motståndare tenderarså negativanågotmotto att att vara mer
flyktingmottagningtill finnsEU-anhängare. båda falleniMenän
relativt klart samband med graden politikermisstro. Och detett av

samband framträder lika tydligt andra sakfrågor.inte iär ett som
EU-motståndare och motståndare flyktingar,till fleratt ta emot

starkt underrepresenterade riksdagen, tenderartvå i attgrupper
hysa klart högre grad politikermisstro genomsnittet.änen av
Liknande samband har också hittats och Danmarki Norge
Holmberg 1999b, Aardal Valen and AndersenBorre1995,og

finns samband mellan bristande åsiktsrepresentation1997. Det ett
och politiskt missnöje.

Anticipatorisk representation

god åsiktsrepresentation högt dagordningen förinteEn står
ansvarsdemokrater. god väljarkännedom viktigare.En Omär
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väljarnas reaktioner skall kunna kunskapenanticiperas måste om
väljarna god. God väljarkännedom förockså måsteär ettvara
ledamöter försöker väljardelegater. inteVetsom agera som man
vad väljarna tycker kan företräda dem hurinte gärna änman man
vill. Kunskap väljaropinionen föronödig leda-inte övrigaärom

heller. kan alltid användas för öka chanserna tillDenmöter att
allmäntomval. kan anticipatoriskMer representation ettses som

alternativ till åsiktsrepresentation. Ledamöter harintesom samma
åsikt väljare kan det företrädasina dem de sigtrotssom om ser

väljardelegater, och utifrån förhoppningsvissinaröstarsom
uppfattningarkorrekta vad väljarna vill.om

Med tanke hur viktig väljarkännedomen teoretisktär ärsett,
förvånandedet hur begränsad forskningen området. fåtalDetär

studier finns dock mycket resultat.samstämmiga i sina Denärsom
mänskliga lag önsketänkandets starka inverkan, psyko-om som

förstlogen formulerade fårTravers 1940-talet, klart stöd iett
undersökningar valda väljar-perceptionerrepresentantersav av
åsikter. Travers lag människor har stark tendenssäger att atten se
det de vill Människor tenderar andra tyckeratt tro attse. samma

de själva. Människor åsikter andra,projicerar sinasom egna
speciellt det fråga andra tycker eller vill haärom om som man om

god relation till. finnsFörklaringen Heiders kognitivai balans-en
teori, människor efter konsistens verk-i sinasäger strävarattsom
lighetsbilder. Uttryckt med mindre betyder detjargon männi-att

villskor samklang dei med sådant gillar och i motklang medvara
desådant ogillar Heider Människor tenderar1958.1946, att tro

deras tycker de själva medan derasvänner ovänneratt samma som
tycker annorlunda.

Forskning kring svenskahur väl riksdagsledamöter känner till
väljares åsiktersina olika sakfrågori upphov tillinte någrager

direkt resultat. klardåliga ledamöterna cirkaEn majoritet 75av
vadkan det väljaremajoriteten partietsprocent ange av egna

aktuella sakfrågor.tycker Andelen ledamöteri serie rätten som
kan vad samtliga väljare tycker lägrei genomsnitt något 60ärange

endast ledamöterminoritetDetprocent. 24 procentenvar av
missade förutse hurgenomsnitt väljaropinionen skullei attsom

förändras sakfrågor under kommande mandatperiod.i åtta Deen
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flesta gjorde rimliga and Holmberganticipationer Esaiasson
Undersökningar EU-parlamentarikers väljar-19961124-28. av

kännedom kunskaper, direktvisar katastro-intesämre men
fala frånEU-parlamentariker alla länder känner tillnivåer. t.ex. att
de till väljare. Vad de känner tillpositiva sina inteEMUär änmer

avståndet till väljarna ofta ungefär dubbelt såär äratt stort, stort
de Holmberg 19990.trorsom

väljarkännedomen kan alltså till nöds betraktasNivån som
acceptabel. Problemet de åstad-uppstår när somser processer
kommer det relativt hyfsade resultatet. det denDå visar sig att

faktorn förklara uppfattarviktigaste det gäller hur politikernär att
vad väljare tycker har förmed rationellainte göraatt processer
kunskapsinhämtande, grad väljarkontakt, utbildning,t.ex.som av

rolluppfattning.mediaexponering eller viktigastenormativ Den
faktorn stället ledamöternas åsikter och huruvida deivar egna
hade åsikt väljare eller Bland ledamöter medsina inte.samma som

åsikt väljare allamajoriteten sina nästansamma som av angav
förcirka ståndpunkt väljare. projiceradesina Deprocent90 rätt

åsikter väljarna och hamnade Bland ledamötersina rätt.egna
med åsikt väljare likasinaän nästan storen annan uppgav en

fel åsikt för väljare. projicerademajoritet sinaprocent De70
fel eftersomockså åsikter väljarna hamnade desina intemen

hade åsikter väljarna.samma som
tankeväckande och otrevligt resultat framkommerEtt rätt om

studerar vad påverkar ledamöternas väljarperceptioner mestsom
de åsikterna eller väljarnas åsikter. analysmultivariatEnegna-

ledamöternas åsikter har effektvisar perceptionernapåstörreatt
Önsketänkandetväljaråsikterna. har starkare effekt riks-än en

dagsledamöternas väljarperceptioner väljaropinionens verklig-än
het. renodlad önsketänkningsmodell förklarar ledamöternasEn
väljarperceptioner renodlad kunskapsbildningsmodell.bättre än en
Önsketänkandet överskuggar verkligheten. iFöga tröst samman-
hanget resultaten likadana analysenprecisär näratt utser genom-
förs bland parlamentariker EU-parlamentet och tiotal länderi i ett

effektParlamentarikernas åsikter har starkarei Europa. egna en
väljarperceptionerna Holmbergväljarnas åsikter och Esaiassonän

Holmberg Skyddsglasögonen starka de1999c. så1988: 129, är att
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andelenofta verkligheten. detlyckas Någon tröst ärstänga attute
möjliggör analy-riksdagsledamöter och EU-parlamentariker som

har åsikter de väljarna,dvs. andra än utgöregnasen, personer som
undersökningarna cirkaallaminoritet i procent.30en

Önsketänkandets konsekvenser

Önsketänkandet får konsekvensparadoxal i representativenen
Informationskanalerna mellan väljare och valdademokrati.

och de fungerar bästfungerar de borde fungera bäst närsämst när
finns åsiktskonflikter mellande behöver fungera. detinte När

valdafungerar väljare ochväljare och valda kanalerna närsämre än
naturligtvisborde perceptivaDenDet tvärtom.är överens. vara

fungerar slags sammanhållande kittsnedvridningen i ettettsom
önsketänkapolitiskt Väljare också tenderar attsystem. upp-som

fallet.oftastfattar det vadpartietsig ärnärmare änegna somvara
Åsiktsrela-till Väljarna.Ledamöter åsiktsgapet deinte egnaser

frånvald harmonieras båda håll. Incita-mellan väljare ochtionen
hållsförändring och uppbrott minskas.till Partiermissnöje,ment

Önsketänkandepolitikerförtroende upprätthålls.och ärsamman
faktor politiskt Ansvarsdemokraterstabiliserande i ett system.en

leder till tröghetkanske önsketänkandelaguppskattar Traversatt
samtidigt deoch ökad stabilitet politiskai måstesystem, men

Alltför mycketfundera rationalitetbristen iöver processen.
dårarnas paradis därönsketänkande och riskerar hamna i ettatt

alla politiska verklighet.sinser egen

representationDynamisk

central frågademokrati dynamiskRepresentativ Enär en process.
Åsiktsrepresentationhur förändringar kommer till. inteärär ett

Åsikterfenomen. förändras både bland väljarestatiskt bildas och
förväntaden bästa världar kanoch valda. iInte attav ossens

frågor skall avspegla väljarnasvalda alltid och allairepresentanter
nytänkandeför opinionsbildning ochåsikter. visstEtt utrymme
alla samtidigt.finnas. idéer och åsikter kan drabbaintemåste Nya
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dynamisk representationsmodell innebärEn väljaropinionenatt
ibland leder utvecklingen och de valda följeratt representanterna
efter eller de valda politikerna före och väljaropinionengåratt
följer efter. amerikansk litteratur talar bottom-upI man om en

föreväljarna och valda följer eftergårnärprocess representanter
eller top-down de valda före ochgårnär tvärtomom en process
bildar och folkopinionen följeropinion efter. Andra amerikanska
benämningar för fenomen beteckna opinionsföränd-är attsamma
ringar mass-driven föreväljaropinionen och elit-drivengårnärsom

politikeropinionen eller tala fromrepresentationnär styr att om
below respektive from above. Allarepresentation drama-termerna

kärnpunktentiserar i demokrati, självarepresentativ åsikts-en
samspelet mellan väljare och valda. tänkbarEn åtminstonenorm,

lång sikt och viktigare frågor, den föri utvecklingenär att som
framtiden lyckasi med den följer.någon gång sig detIsom

långa loppet bör åsiktsrepresentation uppstå. representativEn
demokrati där väljare och valda hela tiden åtskilda ochsig irör
otakt ideal förinte något någon.är

Modern amerikansk forskning kring sambandet folk-mellan
genomfördoch politik har finnaopinion tenderat stöd föratt en

bottom-up olika före influerarmassopinioner ochgårattprocess,
utformashur politiken olikainom policyområden andPage

Shapiro Huruvida de konstaterade före-1992. massopinionerna
och påverkats frånopinionsbildninggåtts och politikerpartierav

undersökts.har dock Måhända detinte vid först anblickensom ser
bottom själva verketi opinionsbildnings-ut som up-processen

down-processer.mässigt Ragsdale hävdar histo-Lynär top att en
risk förändring har inträffat förändrati opinionsrelatio-USA som

folketmellan och beslutsfattarna. gamla relationenDennen sym-
boliseras Theodore Roosevelt simply madeav som sa: up my
mind what they the oughtpeople think, and then did bestto my

them think it. relationen illustrerar RagsdaleDento get to nya
förtälja hur sentida presidenter arbetar: Reaganattgenom

modified speeches according what internal White pollsHouseto
and focus showed...Bush received daily pollgroups reports on
American attitudes toward Iraq...these polls helped... establishto
the ultimate direction of involvement...BillAmerican Clinton
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feltshowed that the publicprepared White pollsspecially House
faithful his campaignthe president should be centristtomore

madethe days, Clintonensuingpromises. In announcements
of federalthe thebacking middle class denouncing sizetax cut,a

under denoch konsultClintons opinionsmätaregovernment..."
Dick skrevredan klassiskehär perioden den Morris,smått somvar
gick till Bokenbok hur han och Clintonavslöjande väga.omen

Oval OfficeBehind thehar betecknandedet 1997.namnet
följandesammanfattarRagsdale den situationen sätt:nya

ofthepresident take omnipresence"Todays into accountmust
immediate andwhich continuouspublic polls,opinion present an

offrequency and visibilitytheir performance. Theplebiscite on
conform withpresidentspublic opinion toput pressure onsurveys

presidentspreferences of the public... Consequently,the known
publicdelegates who opinionlikely behave react toto asare more

shape Ragsdalethan who it. 1997:229-30.trusteesas
betydelsenforskare betonaEuropeiska har tenderat topatt av

kanske vanliga bottomdown-processer och de är änatt up-mer
Model spelardär Responsiblespeciellt i Partysystem enprocesser,

Bernhard Wessels hardominerande roll Thomassen visat1994.
beskriver hurdown-modellen bästopinionsbildning enligt topatt

Wesselsutvecklatsåsikter kring europeisk inomintegration EU
Även forskare Eulau betonaramerikanska Heinz1995:161. som

ovanifrån: alloch ledarskapbetydelsen opinionsbildning Inav
electorate thatthemodern democraciesrepresentative
the elites policylessresponds active tomannermore ora

hold the eliteshavingthus indeedinitiatives, p0wer...tosome
rather thanframework by the eliteswithin policyresponsible seta

the Eulaucitizenry." 1987:210-12.
båda opinionsbildningsprocessernabetonaviktigtDet är att att

demokrati.och bottom legitima idown Förutsattärtop enup --
ochfri, självklart legitimtyttrandefriheten det partierär är attatt

massmedia,försöker bilda in-politiker opinion, precis närsom
opinionsbildare det.företag enskilda aktivaoch görtressegrupper,
de politiskaeftersom olika elitgrupper, inklusive partierna,Men

eller mindre löstopinionsbildningsresurser,oftast har än mermer
underligtdet kanskeorganiserade medborgaropinioner inte såär
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bottom ibland uppfattas demo-någotatt up-processer som mer
kratiska down-processer. Herbert Tingstenän exempel.ärtop ett

tyckteHan inte partipåverkade opinioner riktigtvar rumsrena.
produktionenHan ansåg politiska krav helt hadenästanatt av

från väljarnaövergått till partibyråkraternabch väljarna bliratt
konsumenter ställda inför partiledningarnas rika produktion
Tingsten 1971. Bottom ligger deltanärmastup-processen
demokraternas credo. Top down-processer naturliga förär mer
partidemokrater och kanske också för ansvarsdemokrater.

Följsamma opinionsförändringar bland
väljare och valda

Tack de systematiska representationsundersökningarvare som
gjorts i Sverige sedan 1960-tal har tillgång till uniktsent ett
material kan belysa åsiktsförskjutningar och åsiktssamspelsom
mellan väljare och valda deni demokratin.representativa deFrån
fyra studier genomfördes under perioden har1969-1994som
tillgång till aderton sakfrågor där jämförbart harsätt mättett
väljarnas och riksdagsmännens åsikter vid minst olika tid-två
punkter. Resultaten visar följsamhet mellan väljar-storen
opinion och riksdagsopinion det gäller hur åsikter har för-när
ändrats. hela deI studerade fallen83 har opinionsför-procent av
ändringarna varit parallella. Opinionsvindarna har oftast blåst åt

håll. Och det down-processen, väljarnas åsiktersamma topvar att
förändrades riksdagens håll, vanligast 50som var procent av
fallen Bottom riksda förskötsup-processen att-
väljarna till- ovanligarenågot fallen33var procent av

Oföljsamma opinionsförskjutningar förekom oftare när ser
resultaten inom partierna fallen36 17procent motav procent-

för riksdagen och valmanskåren helhet. down-processenTopsom
vanligare förekommandenågot i partier intarvar tre ytter-som

positioner olikai sakfrågormånga och medan bottomm,mp
förekom oftare inom och Resultaten visarup-processen c

också bottom förekom något studera-näratt up-processen mer
de opinionsförändringar längre tidsperioder mellan tillnioöver
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mellankortareperiodenundersöktadensjutton år treän när var
opinionsförändringarnaEffekten majoritettill år. avav ensex

studerar läng-specielltökade,åsiktsrepresentationenblev näratt
resultat. Opinions-tilltalandenormativttidsförlopp. Det är ettre

fann,detleda tillbördemokratirepresentativförändringar i en
fjärmaråsiktsmässigt, intevarandravalda sigochväljare närmaratt

varandra.frånsig
begränsade materi-detresultat, givetspekulativtnågotEtt mer

oftaredown-processenenligtopinionsförändringaralet, är topatt
opinionsför-åsiktsöverensstämmelseökadtillupphov änengav

opinionsbildningSvenskup-modellen.enligt bottomskjutningar
avseendeviktigtframgångsrik iovanifrån har varit ettm.a.0. -

leda tilltenderatharopinionsförändringarpolitikerledda att en
harväljaropinionfalltid. deåsiktsrepresentation Iökad näröver

harriksdagsopinionen,följtsförst och småningomsågått av
fallenförsämrats majoritetenåsiktsöverensstämmelsen i av

alltsåresultatetparadoxalaDet något ärHolmberg 1997265-839.
ökadtillupphovoftareopinionsförändringarelitdrivna engavatt

braopinionsförändringar. Enmassdrivnaåsiktsrepresentation än
ledarskap intepolitisktochopinionsbildningtillillustration att

och valda.väljaremellan Represen-klyftorökadeinnebärabehöver
ingrediens inaturligochlegitimovanifrån likatation är enen

Valdaunderifrån.representationdemokratirepresentativ som
fastavspegling,ochledarskapbådeskall sig åtägnarepresentanter

Dynamiskfrågor.ochsamtidigt ikanske inte representa-samma
fungerar.tion

ovanifrånRepresentation
känna sinkanske igenskulle inteBurkeMadison ochSiéyês, upp-

partidemokrati iefteråt.hundra Dagenshär ärfinning årtvåså
mycketochelitistiskaden lättannorlundaavseendenmånga än

för.propageradedeförtroendemannademokratiindividualistiska
skulleparlamentenpartidisciplinen iochställningstarkaPartiernas

förnuft, obun-upplystatroddeuppskattat.ha Dede mänsinte
känthade skulleVadoch partier.hemmavalkretsarväljare,det av
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igen och måhända också uppskattat det klara dragetär av represen-
ovanifråntation utmärker moderna partidemokratier. Densom

sociala rekryteringen till valda församlingar sned till förmån förär
samhällets gynnade och resursstarka gamlaDe grekernasgrupper.
insikt val elitistiska lottdragning harär visat sigänatt mer vara
mycket riktig. Och valda oftast rollupp-representanter anammar
fattningar betonar ledarskap Burkes individualistiska rollsom -
respektive partiföreträdarrollen. Rollen väljarnas företrädaresom

klart mindre populär, bland väljarnaär själva gärnautom som ser
valda uppträder väljardelegater.att representanter som
Graden åsiktsrepresentation också begränsad,ärav genom-

snittligt klart parlamentsledamöterna lottatssämre änsett om
fram. Opinionsledarskap där valda före ochgårrepresentanter
bildar opinion vanligare valdaär än sigatt representanter anpassar
eller till väljarnas åsikter. åsiktssamspelEtt existeraranpassas
mellan väljare och valda det oftast politikerna för ochärmen som
väljarna följer efter. Likt ansvarsdemokraterna skulle Madisonsom
och Burke ha uppskattat det klara draget ledarskap deniav repre-

demokratin.sentativa de skulleMen inte ha uppskattat valdaatt
förtroendemän har begränsade kunskaperså vad väljarnaom
tycker. Och önsketänkande viktig faktor valdaär näratt en repre-

försöker orientera sig vad medborgarna Attsentanter om anser.
vid behov riktigt kunna anticipera väljarnas reaktionersättett är
viktigt för ansvarsdemokrater. Burke tyckte inte valda leda-att

skulle hänsyn till väljaropinionen,möter det felinteta attmen var
känna till den.

minskandeDet förtroendet för partierna skulle dock Burke och
Madison ha välkomnat, den samtidiga nedgången tilltron tillimen
politikerna och till demokratins institutioner skulle ha dem,oroat
precis det partidemokrater och deltagandedemokrater.som oroar

sedanAtt stödet för demokratin ideal fortfarande starktärsom
och tillväxt utanför de etablerade demokratierna naturligtvisär

förpositivt alla, riktigingen eftersom det någottröstmen ger
vis för självklart.tas

Deltagandedemokrater kan glädja sig medborgarnas kun-att
skaper inte speciellt dåliga det gäller denär relevanta poli-när mest
tiska informationen, den ibland kan ochäven detså närom vara
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ocksåkaninstitutionella procedurer. Dekännedomgäller om
ökar liksomsjälvförtroendemedborgarnasglädja sig engage-att

deltagandedemokraterna,hävdarutanför partierna. Men,manget
haroch svårtökande kompetensenden att ettengagemanget

stelapartidemokratinsblockerasmeningsfullt utlopp. Det av
deltagandedemokraternaEnligtovanifrånperspektiv. rymmer

ledar-betoningpartidemokraternasochansvarsdemokraternas av
medborgarnaovanifrån faranoch representationskap seratt som-

förtroendet intepolitikervaldaklyftorna tillökandede tappar-
demokratin.förocksåpolitikernaförbara utan

studierstöd deentydigt ifåttdockhar inte någotArgumentet
fasifieras. vissakunnatheller Idet har integjorts, av-mensom

andra inte.från väljarna, iavlägsnat sigvalda politikerseenden har
iakttakan någoninteåsiktsrepresentationgällerdetNär t.ex.

helarelativtklyftanhar varitklyftaökad Sverige. Däremoti stor
sak-exempeltydligaflyktingfråganochEU-frågantiden. är

ochvaldaochväljaremellanåsiktsskillnadernafrågor där är stora
parlamentetunderrepresenterad iden väljargruppdär ärsom

allmänhetpolitikerför såväl iförtroendeha lägretenderar att ett
fördamed denMissnöjeinstitution.för riksdagen somsom

demokratins institu-ochpolitikernapolitiken spiller över
begränsat. Detlängedockdylik såför teoriStödettioner. änären

leda bevislyckas ideltagardemokraternahävdaskan inte attatt
tilltagandetill denorsakernaelitismansvarsdemokraternas är aven

hypotes.fortfarande hetdetpolitiska misstron. Men är en
väsentligadetmedförsvarakan sigAnsvarsdemokraterna mestatt

tycker.vad deoch Detkommervarifrån politikerinte mestär
dekanOch dåutkrävakunnaskallväljarnaväsentliga är ansvar.att

politiskahögrepolitikertilltron iresultathänvisa till Norris äratt
ansvarsutkrävande,tillmöjlighetergodautmärkssystem avsom

bytaeventuelltochskyldigaidentifiera delättast kanväljarnadär
högre itenderar någotPolitikermisstrondem. systernatt varaut

skyldiga.definna och kastaharväljarnadär svårare utatt
Överallt förkortningen SPQR.kannutidadeti Rom man se

Översattpopulusqueför uttrycket SenatusstårDen romanns.
romartidenUnderfolket.romerskaoch detbetyder det Senaten

mellanenhetensymboliseradefälttecken.härens Detstod det
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härskarna och folket. kanVi lugnt ifrånutgå den enhetennog att
inte alltid hundraprocentig under romarrikets tusenårigavar
historia. Härskare allai tider har alltid framhållit de har folketsatt
stöd. revolutionerandeDet med den tvåhundraåriga uppfinningen
representativ demokrati härskarnas sanningär kanatt numera

Medborgarna kan via valenprövas. visa det finns stödnågotom
eller Den teoretiska debatten liksom den empiriska forskningen
kring demokratirepresentativ har fokuserats centralasamma

dvs. graden folkligt stöd. vilkenI utsträckning börterm, härska-av
ha folkligt stöd och har olika demokratiska härskareettre något

folkligt stöd Forskningen har inte enklanågra densigsvar vare
normativt-idémässiga frågan eller den empiriska frågan. An-
svarsdemokrater, partidemokrater och deltagandedemokrater kan
alla finna och resultat kan tyckas stärka deras posi-argument som
tion. Debatt och forskning alltidmåste fortsätta. Det stoltasom

kanSPQR påminna hälsosamt skeptiskautropet attoss om vara
hävdarnågon denär sanningen eller deatt vet att representerar

folket. härSå efteråttvåtusen år inte alltidvet att senaten
representerade romerska folket.

Författarpresentation

Sören Holmberg professor i statsvetenskapär vid Göteborgs
universitet.
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