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Förord

och värderauppdragDemokratiutredningens ärEtt att summeraav
demokratiforskning,ochdemokratiutredningarde årens ettsenaste

dedemokratin.samtaletoffentliga Avdetstimulera omannat att
medverkatdemokratiforskare våraåtskilligaredanskälen har

debattoriente-fleralandet liksom i våraitemaseminarier runtom av
till.kommitbokenden härskälen har ocksådesmåskrifter.rade Av

hundradrygtböcker därförstadenhärDet är etttrettonav
belysakommeroch humaniorasamhällsvetenskapforskare inom att

Författarnautveckling.folkstyrelsenssvenskadenolika aspekter av
Artik-ämnesområden.vetenskapligadrygt tioverksamma inomär

säkerställtsvanligtvisharvetenskapliga kvalitetlarnas attgenom
för institutio-sinagranskat dem inomförfattarnas kollegor ramen

forskarseminarier.ners
denefter genomgånghar tillkommitForskarvolymerna aven

och hög-universitetforskningdemokratirelevanta pågårsom
forskningslägetredovisaombettsforskare hardelskolor. En att

Andra harstudier.avslutadeeller nyligenpågåendesinajämte egna,
forsk-områdenstudiergenomföra inomfått uppdraget somatt nya

kunskapbehöverDemokratiutredningeneftersattningen men som
dennabidrag harockså lämnatallaTack nästan ettattvareom.

nationellafullständiga exponering vårifrånlångtbreda, än avom
detforskarnablivit möjlig.demokratin Attkunskap som enserom

samtaletoffentligaför detunderlagyrkesroll levereradel sin attav
skulleför forskarnatillfredsställelse.med Inteär värt attatt notera

infalls-teoretiskaderas olikaförmed allasitta inne Men attsvaren.
samtaletpolitiskadetkanske kanverklighetsbilderochvinklar göra

insiktsfullt.mer
med be-läsaskunnaskadessaFörhoppningen är texterattnu

förfat-betyderforskarsamhället. inteutanför Dethållning även att
bad demorsakssammanhang. jaginvecklade Menförenklat atttarna

andraforskarebara inomförläsbar inteblir"skriva så att texten
medborgare.allmänbildadför Dettaämnesområden ävenutan en

inomvetenskapliga jargonger.medåterhållsamhetkrävakan viss
behövakan någotkomplicerade tankegångarochSärskilt svåra en



FÖRORD

pedagogisk vanligt. skäl harAv Dahl-större Evaänomsorg samma
biträtt med språklig granskning allaström näraen texter.av nog

Maktdelning

här bokensDen maktdelning. Makttemat förinte uniktär ärtema
den här volymen. olikaPå många intresserar Demokratiut-sigsätt
redningen för maktens fördelninginnebörd, och kontroll. Därför
behandlas frågorna volym.i varje det skiljer den härMen voly-som

från de andra utgångspunkten huvudsakligen konsti-är ärattmen
tutionell. den internationella demokratidebattenI författnings-är

Ävenfrågorna frammarsch. fåri Sverige de ökad uppmärk-en
samhet, bl.a inträdeSveriges i DemokratiutredningenEU..genom

det därför förmotiverat plats maktdelningsfrågorna ianser att ge en
offentlig diskussion den svenska folkstyrelsens framtid. Iom
särskilt småskrifter har förvåra redanövrigt gjort sådantre av en

nämligen Demokrati europeiskpå nivå SOU 1998:124, EUansats,
demo/eratiproje/et SOU och Löserjnridi/een demo-1998:145ett-

/eratins problem SOU 1999:58.
inledande fråganDen den häri volymen gäller hur idéerna om

folksuveränitet, jämlikhet och majoritetsstyre skall kunna förenas
med principer förinom demokratiteori.rättsstatens Frå-ramen en

naturligtvis utifrån den ofta oklara, ibland lättsin-gan reses rentav
diskussionenniga hur medborgarstyrelsens ideal skall relaterasom

till Utifrån politisk-filosofisk diskussion finnerrättsstatens. en
jörgen inteHermansson övertygande skälnågra lämna denatt
svenska författningens framhävdastarkt folksuveränitetsprincip.

dockHan samtidigt skapa formerrobustamåsteattmenar som man
eller procedurer demokratinmåste mycket känslig för sinvara egen
värdegrund. Konkret innebär det det finnas rättighetermåsteatt

skyddar det politiska deltagandet och förrespekt männis-som en
kors värde. innebärDet också får den risk pluralis-att taman som

folkligi organisering innebär. Endast folket självt bör tillåtasmen en
folkmaktensstävja aktivism binda, begränsa eller balan-attgenom

den formella eller informella vägar.sera
förhållandet mellanHur politik och gestaltats praktikenirätt

skildrar sedan Rolf med jämförandeNygren tvåtusenårigt väst-ett
Å/eeeuropeiskt perspektiv. Kjell Modéer vid med fokus Sveri-tar

efterkrigstid. Med hjälp bl.a. Clintonmålet respektive denges av nya
Tingsrätten Sollefteåi skärskådar författarna desammantaget
konflikter tid efter blossat detta diffusainomsom annan upp
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allt starkareblirförutspår bara juristernagränsland. Båda inte att nu
förlorarriksdagensvenskaockså hur denmaktutövare utan sersom

förlagstiftningsmakt territorium.sittsin suveräna
pockarutvecklingenden härNumbauser-HenningAnn attmenar

politiken.ochmellanrelationen Dendiskussion rättenomen ny
traditionella,med sinockså sigjuristernatvingar göraatt av

detgällandeuttolkasjälvförståelsehägerströmska rättarättatt som
formellabeslutensför lagstiftarens viljauttrycket garanterasamt

beslutensblottläggaförkraft. måsteHon argumenterar att man
frågorna.materiellaarbeta med deockså Rättensmoral attgenom

samhällsmoralenallmännatill dengrund och relationnormativa
förförtroendedet medborgarnasfram. påverkarlyftasmåste Ytterst

ochbåde folkstyrelsen rättstaten.
grundlagsmo-därefter olikaNergelius igenomjoakim gårNär

svenska för-denrättsfall haneuropeiska konstaterardeller och att
alltförfört alls,den ifattningspolitiska debatten, i mån någon

eller parla-minoritetsskydomfattning gälltliten majoritetsstyre vs
omedelbartMajoritetsparadigmefmaktdelning.mentarism servs

politiskacentraladomstolardemokratiproblem spörs-avgörnärett
starkaremellanfinner motsättningmål. Själv han genuininte någon

Holm-däremotpolitiker.domstolar och starkare BanjyDet gör
centrala skilje-tydliga ochfinns myckethävdar detström, attsom
politiskt be-och meddemokratiskamellanlinjer system system

förexemplifierar, liksom övrigtmäktigade domstolar. Nerge-Han
och Frankrike.Tysklandutvecklingenlius, bl.a. med i HansUSA,

sådanabindasdemokrati endast skall kunnablirslutsats avatt en
framstår lag-val. det ljusetfolkligt stödbeslut lyckats ivinna Isom

demokratiskaartfrämmande inslag iprövningsrätten ett sys-som
tem.

kanenda professionemellertid deninteJuristerna göraär som
väktareeller medborgarnasdemokratinsanspråk rollen motsom

harfinns andra institutionerohämmad folkmakt. Det även somen
nationellaoch korrigera denbegränsauppgift balansera,till att

förvaltningenoffentliga revisionenfolkviljan. Den är en annan.en,
kon-autonomi.tilldelar kommunerna vissGrundlagen Huräven en

egentligenoberoende dessa ipraktiskt-politisktstitutionellt eller är
analyseradesdemdiskutera.kan dock ingenAttSverige sär-avman

till antyderregeringsformen komnuvarandedenskilt närnoggrant
mycket densärskilt iheller har de debatteratsväl Inteett svar.

samhällsforskningenLika litet haroffentliga debatten. ägnat upp-
kon-detsynvinkel.dem denna så vårmärksamhet Kan attvaraur

brukdynamik vad tagits istitution änstörre somenrymmer
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empiriska förvaltningen,I revisionen respektivetre uppsatser om
kommunerna konstateras deras överlag tämligenautonomi äratt

till och med alltför Författarna nämligensvag, argumenterarsvag.
utifrån maktspridningens, öppenhetens och mångfaldens värden:

ämbetsmännen uppträder demokratins förställettjänare imer som
"makthavarnas drängar Landquist, obero-Lennartatt vara mer

ende kunskap kan de politiska beslutens utfall Shirinom
Ablbác/e och Olle Lundin/ Riberdabl, ochCurt autonomamer
kommunerna tillåts bli Dahlkvist/ Urban Strandberg, destoMats
starkare blir medborgarstyrelsen.

Till blottläggssist bidragi maktdelningskonsekvensertvå några
det svenska medlemskapet Torbjörni detEU. Larssonav attmenar

förstärkthar den maktförskjutning från riksdagen till regeringen
redan andra skäl. har fåttRegeringen starkareägtsom rum av en

ställning frågai lagstiftningsmakt. parlamentaris-När års1974om
tiska regeringsform tillämpas förinom EU-medlemskapvårtramen
förs statsskicket därmed paradoxalt tillbaka till den maktdel-något
ning utmärkte regeringsform. viktigare kanskeårs1809 Men ärsom

det blivit för oppositionen bedrivasvårare granskandesittatt att
arbete. exekutiven stärker makt förhållandeAtt sin folkför-i till
samlingarna förefaller också gälla de skildringregionerna. sinInya

den kamp olika makteliter utkämpat kring de regionernaav som nya
konstaterar johansson medborgarna harfärgen marginaliserats.att

kritisk såväl de konkretaHan resultaten hittills den de-är mot som
mokratiska ambitionsnivån.

ÄvenDärmed tillbaka till syftet med boken.är att utge om
inte Demokratiutredningen har till uppgift författ-utvärderaatt
ningen, folkstyrelsens utveckling varken kan eller börattmenar
diskuteras sådan relief. här boken kan dessutomDenutan en ses

försök demokratiserai viss mening själva författnings-ett attsom
debatten föra diskussionen maktdelningen tillatt utgenom om en
bredare medborgarkrets. Slutligen ligger det linjei med arbetevårt

också informell maktförskjutning inom konstitu-prövaatt om en
förutsättningartionens skapar för marginalisera eller invol-ram att

medborgarna samhällsutvecklingen.ivera
Demokratiutredningens ledamöter har inte ställning tilltagit ar-

tiklarnas innehåll. författareVarje själv för innehållet i sittansvarar
bidrag.

Erik Amnå

Huvudsekreterare
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Om tämja folkmaktenatt

Jörgen Hermansson

demokratinkonstitutionellaDen

hur demokrati böraldrig diskuteratycksStatsvetare tröttna att
Ändå jämföra renod-får meddefinieras. det, åtminstoneär om man

klargöra vadlade styrelsesätt, tämligen enkeltalternativa ut-att som
folkmakt. hur övrigtmärker styrelse baserad iOavsett manen

innebörd, har begreppethar velat demokratins år-precisera genom
folketsförknippat med sammanlänkade idéer:hundraden varit tre

folketjämlikhet ochpolitisk majoritetsprincipen.suveränitet, Det är
angelägen-självt sinaövergemensamt styr gemensammaegnasom

folkviljan ska allafastställer vadheter. denI ärprocess som som
Och då detvarandras jämlikar.medborgare idealt behandlassett som

avgörandefällaråder oenighet ska majoritetsprincipen
flera problem.kärnbetydelsedemokratins DetDenna ärrymmer

folket.självklart alla vilka intealls Detinte gångerså ärutgörsom
folkviljan. Och detfastställaheller alltid enkelt vadså äratt som

tilll-medfinns tänkbara tolkningar vadrad olika attavsesav somen
fall mycket grannlagalämpa imajoritetsprincipen. Dessa många te-

allt väsentligtproblem kommeroretiska och praktiskt politiska jag i
problemendenna betyderlämna därhän intei Det attuppsats.att

tillfällede får tillkan nonchaleras, anståMentvärtom. ett annat
mednågorlunda förstår vadför ändågivetHär tar att avsessom

också finnsfolk- majoritetsvilja, och detuttryck eller attsom
praktiken.för fastställa vad det handlarprocedurer iatt om

demokratiska överideologinkomponent deniDet är en annan
förgrunden. Demokratin,stället kommer ställas ii att somsom

från västerländska statsbildningarna,känner den de moderna ryrn-
folksuveränitets-komponent.regel ytterligare Förutommer som en

räknatvästerlandet fogat idétanken har i stammarnogaen som
konstitutionalismen ellerfrån tanketradition,helt rätts-annanen

från dendemokratins idéhistoria illustrerarstatstanken. I arvet
konstitutio-franska respektive den amerikanska revolutionen att en
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nell demokrati kan olika former; kan olika betoning åtanta man ge
tanketraditionde båda ideal kan härledas från respektivesom

konstitutionalismen fogas folksuveränitets-medNär samman
tanken kan således resultatet bli lite olika. Konstitutionalismen kan

flera olika uttryck,sig det draget det iärta attgemensammamen
eller mindre utsträckning handlar den makttämjastörre attom som

från folket självt. den följandeintresserar iutgår Det ytterstsom oss
framställningen finnsdet goda skäl för sådan ordning,är om en men
för fordras förstdetta kan vad slagspreciseraatt attge svar
tekniker buds för folkmakten.till såledestämjastår Det ärattsom

uppgifter ålägger kartläggande eller utredandejag mig,två som en
och värderande.normativten

Konstitutionalismen som

demokratiproblem
konstitutionella reglering politiskt beslutsfattandeDen av som
Sverigevalt första Regeringsformhar hand åtankei jag i iårs1974-

kan uppfattas försökkonsekvent institutionalisera de-ett attsom-
mokratins grundläggande idéer, folksuveränitet folkmakt,eller poli-
tisk jämlikhet och folketmajoritetsprincipen. Det är ytterst sett
självt hur det ska och det folketavgör ärstyras ytterst settsom
självt folkstyrelsenvilken utsträckning ska omgärdasiavgörsom av
proceduriella eller substantiella restriktioner.

Konkret betyder det majoritetsförhållandet vid ocksåvalatt ett
bör fördagenomslag den politiken. Grundlagens regler skai så
långt möjligt neutrala förhållande till olika politiskaiståsom pro-

föreller departi partier vunnit majoritet sittDetgram. som en pro-
ska hindras genomföragrundlagen det.inte Det väsent-attgram av

liga undantaget gäller här demokratins fortbestånd, dvs. de regler
stadfäster för fastställaproceduren inriktningmajoritetensattsom

vid kommande val. fri- och rättigheterna därförpolitiskaDe ettges
starkt skydd den svenska grundlagen.i

författningspolitikskissartade beskrivning svenskDenna av ger
överdriven bild nuvarande grundlag präglasSverigesattnog en av av

idémässig renlärighet. emellertidallaTrots reservationer återstår
faktum den nuvarande svenska författningen allsinte ärett attsom

typiskt uttryck för den historisktpolitiska tanke kän-något som
under benämningen konstitutionalism. förra RegeringsformVårner

från betydligt Uttryckti representativ.så måtto1809 var mera
Regeringsformenbetyder det den nuvarande svenskasättannat att

10
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denfranska revolutionendenfrån idésynpunkt står närmare än ame-
rikanska.

medförsta handförknippasstyrelseordning ikonstitutionellEn
ochbegränsadbunden,skastatsmaktenidéerna gärnaatt varaom

systematisktblandas dettaengelskanbalanseradockså i samman
praktis-limited Degovernment".användningen termenavgenom
tilldelardelskonstitutionerharför dessa idéer varituttryckenka att
efter-kontrollera konstitutionensuppgifteninstitutionervissa att

fri-medborgerligamedkatalogeromfattandeinnehållerlevnad, dels
flera olikastatsmaktenrättigheter, dels delaroch somorganupp

svenska konsti-denmotmakter.balanserandefungera Idå kan som
fri- ochindividuellakontrollmakten,varkenemellertidtutionen ges

betoningsstarkaremaktbalansrättigheter eller någon
reak-uppfattashistorisktkanKonstitutionalismen sett som en

folkväldeförsta handkungliga enväldet. inte idet Dettion mot var
oinskränktadenanfördes alternativeller demokrati närsomsom

därtill ifanns det så-Möjligenifrågasattes.kungamakten ansatsen
samtycke.folketsfurstens legitimitethärleddedana idéer ursom
den bundnatankenemellertiddenna reaktionKärnpunkten i var

ellerstatsmakten rättsstaten.

högstadebinderinnebär lagenRättsstatsidén ävenstatsorganenatt -
Mel-binder medborgarna idenbland dem sätt gemen.somsamma-

där denmaktförhållande,baraoch folk består intelan härskare eneett
harbådarättsförhållande, därocksåbefaller den andre, parterettutan

rättigheter hörhärskarensrättigheter. Tillochbestämda pliktersina att
hans rättsligabefallningarhans gårbefalla undersåtarna, utövermen om

återkommandeoftakraft, ochbindandesaknar dekompetens rätts-
mellanrättsband bestårdetkanfrån hans sidakränkningar göra att som

dnads-från lfolketoch löses sinslitesundersåtarnahonom och att yav
6lkp 1

förut-föreställningenrättsstatsidénväsentliga iDet är om enmest
verksamhe-politiskadenidealbild kommerstatsmakt. desssägbar I

lagarnaoch rättstillämpning. Detadministration ärnära snarareten
verksamhet iskapandeInslagetsamhället.än styrregenten avsom

karaktärha rutinmäs-bör ställetPolitik ipolitiken ska litet. avvara
agerande.sigt

alternativuppfattasmotsvarandekanDemokratin sätt som en
grundläggandeproblem.styrelsensden politiska Denlösning

bemäktigasamhället skafalldettafolksuveräniteten iidén är att--
den.dem Ettkontrollerasstatsmakten skasig styrs avsomstaten; av

politikenför aktivism inomuppenbartsådant Öppetsynsätt är mera

11
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rättsstatsidealet. tankegången bindsGenom lagarän att staten av
har folketssin grund i vilja, kan dock idéerna ochrättsstatsom om

folksuveränitet kombineras. den idémässigaDet hörnstenen deniär
konstitutionella demokratin. ligger skaMen inte ipoängen att staten

bunden, i dess agerande ska reflektera folkviljan.7utan attvara
kravet politisk demokrati allvar förNär drygt hundrarestes

sedan uppstod hellerår inte omedelbart harmoni mellan denågon
lösningarna statsstyrelsenstvå problem. stället kom idénI om

och konstitutionalismen ställas folksuverä-rättsstaten att motupp
niteten. förmodligenMotiven krassa, de intellektuelltvar mera men
sofistikerade företrädarna för den politiska högern betonade de-att
mokratin innebar hot det måttfulla förutsägbaraochett mot ageran-
de stod för. Demokratins anhängare hävdade sinårättsstatensom
sida, det förflutna skulleinte tillåtas diktaturutöva överatt att sam-
tiden, eftersom jorden tillhör de levande och de dödainte som
Thomas Jefferson uttryckte saken. rättigheter.döda har"De inga

Folksuveränitetstanken gick segrandeså småningom dennaur
strid. och häri ligger den västerländskaMen demokratisynens-

detta kunde ske rättsstatsidén och konstitutiona-egenart utan att-
lismen därmed förlorade. demokratin under mellankrigstidenNär

fascismen och kommunismen, visade det nämligensigangreps av att
folksuveräniteten för denMenvärn rättsstaten. även omvän-ettvar
da kopplingen kan påvisas. har framgångsrikt förRättsstaten använts

bygga under folksuveräniteten. Idén medborgerliga fri- ochatt om
rättigheter frigjordes från begränsningen till den civila sfären och
utsträcktes till politikengälla politiska rättigheternaDeävenatt
kan resultatet förening mellan rättsstatsidealet ochses som av en
folksuveränitetstanken. demokratiska överideologiVår innehåller
element historiska formatomständigheter till des-som syntesen av

båda olikartade idéer.sa
i västerlandet helt dominerandeDen demokratisynen kan således

med fördel uppfattas sammanfogning rättsstatsidén ochsom en av
folksuveränitetstanken.

idé rättsstatsidén, haftDenna utomordentlig betydelse för densåsom en
västerländska kulturen, omedelbartinte i logiskt sambandstår något med
den demokratiska folksuveränitetsidén. båda idékretsarna har emellertidDe

i historisk förbindelsestått intimså med varandra, de helten att genomsy-
varandra.rat

de båda idealenMen inte självklart harmonierande.någotär sätt
innebär delvisSyntesen motstridiga element förs ochatt samman
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varandra, beroende hur utformas kan devägs mot syntesenmen
främjakonstitutionella elementen endera eller hämma folkstyrelsen.

på våra frågorsökaHur svar

Konstitutionalismen tidigare har påtalats, olikatrerymmer, som
idéer författningspolitiska förtekniker makten. Följ-tämjaattom
aktligen kan urskilja olika folkmakten:tämjaäven sätttre att

Folkets kan bunden.makt0 vara
begränsad.Folkets makt kan0 vara

Folkets makt kan balanserad.0 vara

Idén makten ska bunden kärnan konstitutionalismen;iäratt vara
följadet politiska beslutsfattandet ska förväg bestämd procedur.ien

offentliga makten under lagarna, heter det exempelvisDen utövas
Regeringsformen.den svenska Vanligtvis tänker emellertidi oss

innefattarkonstitutionalismen ytterligare, och då detnågot äratt
endera maktbalans begränsning har Idéneller maktens åtanke.i

makten ska balanseras syftar till åstadkomma moderation,att att
medan maktbegränsning handlar skydda områdenjust vissaattom
från politiska ingrepp.

författningspolitiskaenkla typologi teknikerDenna må-äröver
hända helt oklanderlig. Med lite god vilja kan hävdainte attman
själva indelningsgrunden enhetlig. handlarDetär sätttre attom re-

beslutsfattandet, förut-glera nämligen proceduren, innehållet och
förmåreller Typologin ocksåsättningarna omgivningen. attnog

fånga alla de fenomen den innefatta, dvs. denin är uttöm-attavser
mande. Bekymret de olika kategorierna naturligtinteär att ett

framstår oberoende varandra. författningsdomstol,Ensätt som av
för det kanske närliggande exemplet, kan såledesatt ta mestnu mo-

både med hänvisning till maktbindning och maktbalans.tiveras Ett
utformat klassificeringsschema förutomväl bör de tidigaretvå

uppfyllanämnda kriterierna, helst kravet de olika katego-även att
utesluter varandra. sammanhang det kriterietrierna justmångaI är

helt avgörande för ska de dras.kunna lita slutsatseratt som
emellertid detta problematiskt. syfte ochmindre GivetHär vårtär

undersökningens uppläggning kan mycket väl leva med det fak-
konstitutionella regleringar samtidigt påverkarvissa äntum att mer

de kategorierna.treen av
finnsdenna tredelning, det anledning ocksåFörutom att upp-

beslutsfattan-märksamma viktig skiljelinje. politiskaDeten annan
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påverkas bara konstitutionella regler.det inte Sättet utövaattav
genomslagskraft,också dessmakt, maktens inriktning, påver-men
finns formaliseradelång rad faktorerkas också inte i nå-somav en

fall deteller slags regelverk.konstitution vissanågot I rörannatgon
kan formaliseras.faktorer bör eller kanskeinte intesig som ensom

formali-folkets kan således enderaTekniker för makttämjaatt vara
fungera informellt.serade regelverk elleri ett mer

följandedistinktionertillsammans dessaTagna uppsätt-ossger
alternativ:ning

oli/ed fol/ema/etenFigur Sex tämjasätt att

InformelltFormellt

Procedurregler NormerBunden

Rättigheter TabunBegränsad

Maktdelning PluralismBalanserad

enlighetfortsatta framställningen huvudsak disponeradi iDen är
därvidklassificeringsschema. kategori kommermed detta Varje att

Genomgående ställeroch klargöras med hjälp exempel.preciseras av
frågan önskvärdhet demokratiskockså tämjandets uross om

förstemellertidsynvinkel. kunna det måsteFör göraatt senare
funera då lämpligen tillväga. hahur Vi måste någongåröver man

genomförametod för prövningen.sorts att

resonemangnormativaHur prövas

flesta tänker vetenskapen kansig inteDe att ge svar norma-nog
förnuftet" det finnsfrågor. "sunda intetiva någotDet säger attoss

facit värdeproblem, medan empiriskaobjektivt giltigt det gällernär
harfrågor och matematik alltidliksom logik i princip ett svar som

Även huvudsakoberoende tyckande. jag ivårtär egetav anammar
värderingar ochsådan föreställning skillnad mellangören som en

Ändå för del alls särskilt ängsligsakförhållanden. jag inteär egen
forskare och tillåteribland träder sigöver gränsenöver attatt argu-

förvissofaktafrågor. finns viktigi Detänmentera annat enrena
värdefrågor kan tala sökerskillnad. sanningen,inteI attom

förhuruvida ålägger reglerdet avgörande viär oss gemensammamen
räknas giltigavad Kanargument.som ena oss om gemen-som

värdefrå-regler för "disputationen, då kan också besvarasamma
vetenskapen.förinomgor ramen
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inför denbehöver känna tveksamhetjag inteNu någontror att
bevisa gil-fortsatta läsningen. nämligen anspråkinteJag gör att

tigheten värde; ambitionen betydligt be-något äryttersta merav
det följande demokratingränsad. Tankegången i är att tas ut-som

frågagångspunkt, och sådan värdepremiss kan sedangivet en oss
demokratin.har anledning godta vissa ingrepp i Meratt pre-om

frågan skäl kan åbe-ställer vilka ellercist, argumentoss om som
för Följdfrågan detsådana blir sedaningrepp. någraärropas om

skäl andra.väger äntyngretyper av som
eller dettatänker skälen iprincip jag migI att argumenten sam-

för det första tänkasmanhang kan olika slag. kanMantrevara av
folkmakten därför kan åstadkommavilja tämja så sättatt man en

anföraförbättring demokratin. det andra kanFör argumentav man
oberoende inställningen till demokratin.neutrala till ellerär avsom

tredje möjligheten vill åsidosätta eller försämra de-Den är att man
syfta förstärka, förhållamokratin. Tämjandet kan kort till att attsagt

förminska folkmakten.neutral ellersig att
rättfärdigastämjandet kanintressantMest är sättettom

folksuveränitetstänkarenden renodlade äräven tvungen attsom
Författningstekniker maktmekanismef från de-godta. eller som

borde rimligenmokratiska utgångspunkter kan motiveras positivt
helt oproblematiska. avgörande frågan härDen ärvara nog snarare

det finns sådana exempel. heller mellankategorin, denågra Inteom
förneutrala, sannolikt bekymmer demokraten.något Påutgör mot-

tredjesvarande borde det enkelt konstatera densätt att att ty-vara
biter den övertygade demo-de negativa, inteargument,pen av

kraten.
finns emellertid anledning lägga liten brasklapp.in FörHär att en
flesta demokratiska styrelseskicket enbartde allra detär ytterst sett

instrumentellt demokratin därför denvärde. Vi anammat serav
det politiken bästa medlet förverkligamöjliga vissainom attsom

fallet,andra grundläggande värden. det de skä-sista negativaImer
därför urskilja det specialfalllen, skulle det kunna möjligt attvara

rättfärdigas med hän-innebär minskningen demokratinattsom av
till grundläggande värden demokrat kanvisning ävensom en anam-

förkan finnas sådana värden, riktigtDet många attma. men vara
förövertygande bör det handla exempelvis respektenprinciper,om

demo-människovärdet, ligger bakom anammandetytterstsom av
kratin.
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Demokrati proceduriell självbindningsom

trivial bemärkelse det konstitutionalismengivetvis intesåI är atten
demokratin. fungerande folksty-alls behöver tillistå Enmotsats

förutsätter slags konstitutionell reglering.relse åtminstone något
beslutsfattande frånfolkvilja demokratiskt ska utgå måsteDen som

procedur.form finnsfastställas med hjälp någon Här ett stortav av
utbud valsystem och beslutsmetoder tillgå. skiljer sigDeattav

minoritetsuppfattningar försmed avseende och hur olikanär
förmån för flertal. det saknassidan till de Menettsom anammas av

förför efter demokratiska procedureralternativ den sökerinte som
beslutsfattande.

finnsverket kan tänka detsjälva inte sig någonI attman nog ens
införfolkvilja folket ställs problemet in-innan Denröst.att avge en

infinnerkonflikten mellan de båda idealen sig i nästa steg,tressanta
beslutsfattandet ska regleras. linjeska ställning till hur Inär ta

analysmodell tidigare har kan då tänkamed den presenteratssom
regler. den neutralakonstitutionella Förutomtre typer as-oss av

konstitutionalism, kan från demokratisk synpunktpekten av
sidor.skilja mellan dess ochpositiva negativagrovt sett

sådanasidan konstitutionalismenDen positiva representeras avav
förstärker folkstyrelsen. första hand kanske tänkerregler Isom

stabilitetfaktum det konstitutionella regelverket skänkerdet att
föreställer finnsdemokratiska också detdet attsystemet, men oss

kan och med bidra/evalitetsböjande inslag. regler tillvissa Vissa sägas
förädling folkviljan. demokratiska idealettill slags Detett av

folketenbart tanken ska bestämma, stipulerarinte utanattrymmer
beslutsfattandet föregås offentligt samtal därdessutom ska ettatt av

möjlighet reflektera de alternativmedborgarna ståröverattges som
dagordningen. Helt följdriktigt har också regler om

de flesta de-yttrandefrihet och lagar media särställning iom en
utformat kan författning förstärka beslutspro-mokratier. Rätt en

reflektion och därige-inslag deliberation samtal ochcessens av --
främja folkstyrelsen.nom

konstitutionalismen kommerandra sidan, denDen negativa
till uttryck sådana författningsregler eller stadgarmotsvarande isätt

eller förhindrar folkviljan eller,motverkar majori-att snarare,som
tetsuppfattningen ska genomslag. handlar reglerDet sattaom av

politiska hand-tidigare hämmar detgenerationer gemensammasom
för medborgare. Konstitutionalismen innebär härlandet dagens en

folkstyrelsen.begränsning av
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författningspolitik innebär meningi vissAll demokratisk ett
uttrycket anförs iblandkonstitutionell självbindning.slags Men som

för långsiktigtdefinition skullekonstitution stå något po-perom en
uppfattassikt kan negativt.den kort någotsitivt, även somom

lät bindaOdysseusmed bildenTanken illustreras då gärna somav
förföriskaför skydda de sirenerna. Demo-vid sigsig motattmasten

utformas medve-motsvarandespelregler kan såkratins sätt att
andradumhet ellerirrationalitet,skyddar själva vårmottet egenoss

svagheter." själva kan åläggainnebärkaraktärsmåssiga Detta att
vill.chansensyfte ökabegränsningar i attatt somoss

Även självaslagkraftigt illustrerardetta poängensättettom
emellertid fel ochdetförfattningspolitik,demokratiskmed vore

folkstyrelsen.alltid främjarför detta Engivetnaivt avgö-attatt ta
folketsjälvbindningen kan ihärrande omprövas,ärtest omom

inför kom-självbindningeneller behållaefterhand kan välja bort
motsvarighet tilldennafallet, dvs.mande beslut. inteOm så är om

fö-intedelegering eller valansvarsutkrävande vid representanterav
folkstyrel-reduktionnödvändigtvisreligger, handlar det avenom
demokratiskfrånkankonstitutionalism.form negativ Detsen, en av

folkstyrelsenacceptabeltsynpunkt aldrig permanentattvara
Än be-det politiskaframförs emellertid tankendagabdikerar. i att

avskaffas eller ställsdemokratinbraslutsfattandet skulle må attav
för demokra-till skadabaraunder förmyndarskap. inteDetta vore

efterföljareKonfuciusfrån ochlockropen Platonselitistiskatin. De
tyranniet. likhetförfaranoch debedrägliga inom sig Iär rymmer

demokratinhellerbeslutssystem kan någramed alla andra inte ge
efterhand,felaktiga och, det kanske sig ivisargarantier mot som

skillnad från andraställningstaganden. Tillmindre välbetänkta typer
erbjudatänkt alltiddemokratin däremotpolitiska är attsystem enav

möjlighet lära sig misstag.att av egna
ideal och konsti-demokratinsmellanidémässiga spänningenDen

författ-länder medutpräglatframträder itutionalismen sättett
för-sådan domstolförekomstenningsdomstol. Förutom att av en

alltiderbjuderdomstolen sistadet partipolitiska speletändrar en-
får den vill-förhindra majoritetenchans för minoriteten attatt som

grannlaga hur dess kompetenssynpunktdet från demokratisk ärär
deuppgift kan allmäntreglerad. Dess värnasägas attsett omvara

Proble-författningen.finns uttrycktaspelregler idemokratiska som
eller mindrevanligtvisemellertid domarna, ärärmet att mersom

ansvarsutkrävande, också harför normalt politisktoåtkomliga ut-
sakliga inriktning.påverka politikensomordentliga möjligheter att

förkontrollinstrumentdå baraFörfattningsdomstolen blir inte ett
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beslutsfattandets bundenhet vid vissa procedurer. Denatt garantera
tenderar också fungera balanserande motmaktatt gentemotsom en
de folkvalda.

Vilken slutsats bör då dra angående författningsdomstolarnas
plats förinom demokratin egentligen för tidigtDet är ännuramen

slutgiltigt ställningstagande. fordrar nämligenDetgöraatt ett att
först begrundar maktdelningens plats demokratin. förinom Men så
vitt intresserar enbart för hur den proceduriella bundenhe-nu oss

ska kunna åstadkommas demokratiskt önskvärt detsätt, ärten ett
särskild synpunkt kan framhållas. författnings-Omen som en

domstol dessa grunder ska demokrati, bör deni till-accepteras en
delas preciserat mandat. Själva författnings-grundlagenett noga -
dokumentet bör då, den österrikiske rättsfilosofen Hanssom-
Kelsen påpekade, mycket strikt utformad och helt befriad frånvara
ideologisk fraseologiålg

normala, eller alla fall odramatiska,Några i exempelmer mer
proceduriell självbindning erbjuder specialvarianter besluts-tre av
metoder. särskilt viktiga frågorvissa det således för-I vanligtär att
fattningar stipulerar ska följa speciella och då normaltatt settman

bestämmelser.rigorösa Typexemplet ska ändra kon-är närmer man
stitutionen själv, då riksdagen endera träder förtillbaka folket eller

fatta beslut med val däremellan ellertvå gångerär måstetvungen att
fatta beslut med form kvalificeradnågon majoritet.av

första från demokratiskDen varianten synpunkt helt oproble-är
matisk. Vanligen riksdagen eller dess motsvarighetsågör attman
först fattar beslut författningsändring, för bli giltigtett attom som
därefter konfirmeras folkomröstning. Nackdelenmåste i med etten

detta slag torde folket kallas för beslutasystem attav attvara om
mängd mindre och huvudsak enbart tekniskai för-justeringaren av

fattningstexten. Demokratins legitimitet riskerar urholkasatt om
folkomröstningsinstitutet förnyttjas trivialiteter.rena

andra fördröjningsregeln,Den varianten, också det helaär ta-
okontroversiell den tillämpas frågor långsiktignär ärget som av

karaktär. då tänka efterDen tvingar till,gång inte göraatt attoss en
förhastat, vilketnågot och kan uppfattasvis slagssätt ettsom

förädling folkviljan. demokratisk synpunkt skulle det såle-Frånav
des handla konstitutionalism.positivom en

tredje kvalificeradeDen varianten, majoriteter, proble-är mera
matisk. ocksåDet aning märkligt den användsär ersätt-atten som

för fördröjningsteknikenning har bråttom,när störreman som om
enighet skulle kunna kompensera för bristande eftertanke. Vad som
kännetecknar kravet kvalificerad väsentligenmajoritet är att man

18



HERMANSSONJÖRGEN

blockeramöjlighetMinoritetermajoritetsprincipen.frångår attges
Är från demo-acceptabeltmajoritetsviljan." huvuddetta över taget

handlarfall detförutsätter iutgångspunkter såDetkratiska att om
folk-desjälvt ellerfolketbindningproceduriellsjälvpåtagen somen

förfarande.normaltdemokratisktupphävavalda kan ett mergenom
kvalificeradavskaffa regelbeslutbetyderDet ma-att omatt enom

fördröjningsregel."form Iunderkastad någonjoritet, måste avvara
helt mening.fall förlorar denannat

Huvud-slutsatser.långt drahär tvåkanSammanfattningsvis så
nöd-formproceduriell reglering i någonsynpunkten ärär enatt en

talaska kunnahuvudförförutsättningvändig över entaget omatt
dis-utformade kanskareglerExakt hur dessafolkstyrelse. vara
från de-beslutsmetoderflera alternativafinnsdetkuteras, sommen

andra slut-likvärdiga.tämligen Denutgångspunktermokratiska är
för-förpositivtkan nyttjasreglerproceduriella ävenär attattsatsen

självahjälpaförstyrningsförmåga ochfolkmaktensstärka attatt oss
förväg.eftertänka i

medborgardygderförutsätterDemokrati

församhällettankargrundläggandeliberalismens ärEn attattmerav
kanspelregler. Idénneutralakännetecknasbörrättvist avvara

förhålla sigbörolikapreciseras ärpoängensätt att statenmen
föreställningarochdrömmarpersonligamedborgarnastillneutral

tankenmeddettalivet." förknippasHistorisktdet goda attsettom
konfessionslös, idénbörliberaladen statenatt genomstaten vara

undersåtarbör påtvinga sinagrundläggande institutioner intesina
övertygelse.ellerspeciellnågon tro

specialfallslagsframställasoftabrukarDemokratin ett avsom
med Herbert Tingstensdetförknippassvensk debatttanke.denna I

överideologi iDemo-demokratinberömda formulering som enom
problem från/eratiens 1945:

meningåskådningpolitisk iickedemokratienTron är somsammaen
innebäroch socialism.liberalism Denexempelvis konservatism, en upp-

avgöranden,politiskaförteknikenform,statsstyrelsensfattning omom
kanstruktur.samhälletsinnehåll och Denstatliga beslutensdeicke om

nämligen,denöverideologi, meningenslags ialltså betraktas attettsom
demokrat,åskådningar.politiskaför skilda Manden ärär gemensam

socialist.liberal ellerkonservativ,därjämtemen
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Enligt Tingsten ska således kunna omfatta demokratins idéman
vilken politisk åskådning har för Övrigt.oavsett man

Både dessa tankar den liberala idén neutral och de-statom en-
mokratin för alla överideologi framstårsom en gemensam som-
sympatiska och förrimliga omfattar dem i någon variant,oss som

de självai verket högst problematiska och allsinte slag-är såmen
kraftiga förstonede i kan tyckassom vara.

bör således påpekasDet båda dessa idéer främst fungeraratt som
budskap riktat till dem frälsta.redan den li-Förär rättrogneett som

beralen eller den principielle demokraten kan det säkert vara en po-
han eller hon får klart för sig den övertygelsen ocksåäng att att egna

ekumenisk hållning. Detta emellertid knappastär denövertygaren
från början skeptisk negativ.ellerärsom

snarlik iakttagelse återfinnsEn bland de s.k. kommunitärernas
kritik det liberala tänkandet. Synpunkten uppträder flera olikaiav
varianter, och eller mindre träffande, kärnan den,är ärmer attmen
de liberala institutionerna det kommer till kritan allsintenär är neu-
trala. dem avviker och förFör dem hyser icke-liberala idéersom som

vad kännetecknar önskvärd samhällsgemenskap, ärom som en en
del den liberala demokratins spelregler direkt anstötliga för-ochav
därvliga för samhället självt. mångkulturellt samhälleI sådanaärett
kontroverser regel undantag. exempel kanSom härän näm-snarare

lagar kvinnlig omskärelse, möjligheten utnyttjamotnas att yttran-
defriheten för budskap andra uppfattar blasfemiska ochsom som
familjelagstiftning likställer olika familjebildningartypersom av
med varandra. Synpunkter detta slag kan bemötas och falli vissaav

med hjälp del begreppsligt precisionsarbete.avväpnas Menav en
till syvende och sist jag den liberala demokratin fordrartror att ett
positivt ställningstagande. handlarDet värdeval uteslu-ettom som

idéer.andravissater
fundamentalEn invändning det finnsinteän någraärmer att

perfekta procedurer eller spelregler. central insikt från denEn teo-
ribildning kallas "Social Choice" tänkbarvarje besluts-ärsom att

förutommetod, den diktaturen, möjligheten resul-rena attrymmer
beroromröstning ovidkommande faktorer. bety-Dettatet av en av

der folkviljan kan komma beroendevariera sådantatt att som vo-
teringsordning, valkretsindelning eller antal alternativ dagord-
ningen. behöverFörvisso detta i praktiken inte innebära något pro-
blem. medborgarnas politiskaOm åsikter strukturerade nå-är ett
gorlunda normalt exempelvis de kan inordnas ellersätt om en-
flera skalor höger-vänster spelar det fögasåledes roll vil-typenav -
ken omröstningsmetod tillämpas. under förutsättningDettasom att
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Problemetföljer övertygelse.taktiskt sininte ärröstar utanman
fortbestånd blir beroendeochdärmed demokratins legitimitetatt av

manipulera dess spelregler.från möjligheteralla sinaavstår attatt
Även också denförlora omröstning,den riskerar att omensom

skullhjärtefråga, för demokratinshennesgäller hans eller måste av-
taktiskt.från detta avseendehålla sig iatt agera
fundamentalförutsätter såledesDemokratin i mening någoten

medborgaresjälv, den förutsätterutanför demokratingår attsom
dettaför demokratin. Grundproblemetberedda ärär attatt ta ansvar
för-Enklasteller konstitutioner.formaliseras stadgarkan iinte vore

ansvarsfulltbelönadeinförakundestås ettett system somom
förslårstandardrecept iheller ekonomernasbeteende. inteMen

problemetsnämligen dettasammanhang. justdetta Det ärär som
logiskt omöjligtnyttigheterdet förkärna, vissa ärrenttyperatt av

beslutsstruktur.incitamentskorrektkonstrueraatt en
välfungerandedendettaväsentliga insikten avsnittiDen är att

för all-brukar kallasförutsätter det slagsdemokratin somnormer
utbreddmedborgardygder ellersådanamänanda. Frånvaron enav

hamotsvarandedestruktiva kan iförekomst andra månnormerav
effekt demokratin.högst påtagligt negativen

möjlighetenRättigheter garanterarsom

deltaatt

demokrati,rättigheter andetagofta iVi nämner som omsomsamma
ochocksåskulle sak. sig idet mångtDet rörnästan vara samma

mänskliga rättigheterDemokrati ochmycket andas barn.sammaom
efterföruttryck ochbådakan strävansägas mersamma enenvara

för denmänniskovärde och respektsamhällsordning, däranständig
innehåll.former desssåväl politikensenskilde prägelsätter som
fulltbevandradepartipolitisktdeSamtidigt ärär av oss som

för-varandrasdet klara med det kan sig Iröra motsatser.att om
framlyfts rättigheter regelmässigtsammanhangfattningspolitiska

häv-då vanligtvisdemokratin.motvikt till Må attvara mansom en
ochmajoritetsförtryckför motverkarättigheterna tilldar är attatt

demokrati.fördärför själva verket uttryck Deti är mesten mer sann
politiska högerndenexemplet här äganderätten,typiska är som

samhälle."demokratisktkärnpunkttidvis fört fram i ettsom en
frånidé denfilosofiskt håll känns igenpolitisktFrån sammamer

Nozick.nyliberale tänkaren Robert
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Förhållandet mellan demokrati och rättigheter tycks således vara
betydligt problematiskt vad förstone föreställai kundeänmer man

Grunden för detta heltsig. enkelt det finns rättigheter olikaär att av
slag, rättigheterna kan olika saker. omständighetDennaatt avse er-
bjuder samtidigt möjlig den tankemässiga oredan. Detutvägen ur
betyder också borde kunna tänka rättigheter från de-att attoss
mokratiska utgångspunkter framstår både ochpositiva negativa.som

låt sak sänder. böri klargöraMen iFörst någon måntaoss en
vad här med rättighet. Rättigheter kan olika sak-som avses en avse
förhållanden och de kan riktade olika demot motparter,vara men
kan också olika Enligt berömd försttypologityp.vara av en som
lanserades rättsfilosofen Hohfeld bör således skilja mellanav
kravrättighet claim befogenhetright, frihet freedompower,
och fårimmunitet då begreppimmunity. Vi ett system av som

relaterade tillparvis varandra logiskt kravrättighetEnär sätt.ett
således frånvaro frihet, dvs. skyldighet, för någonmotsvaras av av en

annan. detta sammanhang kan emellertid inledningsvis heltI
bortse från allt sådant begreppsligt finlir. centrala tankenDen
framgår tydligt Ronald Dworkins uttryck rättigheterav som
trumf".3° förrättighet enskild eller för innebärEn att etten en grupp

sakförhållande får föremålvisst till förinte göras gemensamma
överväganden och kollektiva ställningstaganden. Kollektivet och
andra enskilda helt enkelt respektera det rättighetenmåste sti-som
pulerar. sedan gälla den enskildes frihet och personligaDet må in-

eller tillhandahållandettegritet livsviktiga förnödenheter.vissa Enav
rättighetsreglering innebär således det demokratiska besluts-att
fattandet innehållsmässigt begränsas eller dirigeras vissa angiv-mot

mål.na
klassiska diskussionen har här gällt rättigheter skallDen vissaom

definitionensjälvaingå i demokrati. Frontlinjen har då ofta varitav
den politiskt högerinriktade framhållit enbart civilaatt attpersoner
och politiska rättigheter kan del demokratin. Vänster-vara en av
tänkande har kontrat med slå förslag de socialaävenatt ettpersoner
rättigheterna. Enligt vetenskapligf strikt detsynsätt, ärett mer
emellertid enbart politiskavissa rättigheter så sägaattsom per
definition del demokratin. Demokratin uppfattas då primärtär en av

samling procedurregler, och endade godtagbara undantagenvara en
rättigheter innehållsliga regler syftar till skydda ochär attsom

den proceduren.demokratiska politiska rättigheterDegarantera
medborgarnas möjlighet delta den politiskaigaranterar attsom

beslutsprocessen kan således tolkas exempel positivsom
konstitutionalism.
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politiskadenriktar sigrättigheter inteeventuellaAlla motsom
dettamedlinjeenskilda, kan iandrasamfälligheten, upp-motutan

detdel.demokratinsförneutrala Merpartenfattas somavsom
ka-hadärmed ocksåkanrättighetertalartänker sägasnär om

för de-hämskokonstitutionalism. Denegativraktären utgör enav
kan motiverasmaktfolkets intebegränsningmokratin, somaven

demokratin.främjardirekt meningdemed iatt en
med detta. våroch Omuttömd ifrågan inteMen ut-är tar

härdendetDahlsRobertgångspunkt i sätt att voreresonera,
allarättigheter iolikasärskiljarimligtpunkten somtypertreatt av

demokratiskaför denskyddkanmeningnågon sägas proce-ettvara
deldefinitionsmässigträttigheterdeduren. ärFörutom avensom

delrättigheter inteidentifieraocksådemokratin, kan är avensom
ochdemokratin,förnödvändigaändå rät-demokratin, ärsommen

för demokratin,nödvändigaellerdelvarkentigheter är avensom
människ-för idénrespektenupprätthållaförkrävs omattsommen

jämlikar.orna som
kategorinandradenrättigheter inommedProblemet att anamma

skademokratinförnödvändigagrundempiriskde är attsom- dentydlig inomdrafårfungera svårt gränsär gruppen,attatt en-
stridenpartipolitiskadenidärmed hamnar mittoch omatt

ekonomisksocial ochbehovetkontraställningäganderättens ut-av
bordeansågdetta Tingstenprecisjustjämning. Det attsomvar

själva de-utanförfrågornainnehållsligadehållaundvika attgenom
kvardröjande osäker-med.hålla Minböjdmokratin. Jag är att egen

deluppfattasbörutbildning, intetillhet gäller rätten avensomsom
andrabland allasärställninghaändå tycks migdemokratin enmen

rättigheter.socialatill Menvälmotiverade förslagmindreellermer
sluttandedetlederdettaocksåinserjag sätt utatt ossresoneraatt

planet.
benägenrättigheter jagtredje kategorindenVad gäller är merav

här kravetexempel kanDahl.bakom rätt-Somsluta taatt upp
föreställerrimligt,finner detdomstol.behandling i jagvis atten

rättighetermänskligagrundläggandeantalfinnsdet somettattoss
kandethandlarbör Detdemokraten settgrovt somomanamma.

förRespektenlem".ochtill livuttrycketsammanfattas i "rätten
demo-flestaför deutgångspunktslagsvärdemänniskors ävenär ett

ålägga sighärvidlag bördemokratindetoch motiverarkrater, att
begränsningar.själv vissa
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Politiska tabun härskartekniken-

denInom svenska arbetarrörelsen slog börjani seklet fastman attav
"religionen privatsak". Därmed ålade självpåtagetsig denvar en man
restriktionen religionen skulleinte föremåltill för politik.görasatt
Monarkifrågan har lite ställning dag,i och kanskenog av samma
också frågan relationen mellan arbetsmarknaden.om parterna

handladeDet således inte plädera för principen reli-attom om
gionsfrihet, den enskildes omfatta vilken trosuppfattningrätt att

helst lade fallsig bordeI så nämligen isom utan att staten man
haSverige Valt politisera religionen, dvs. deni meningenatt att man

borde ha verkat för statskyrkosystemets avskaffande. Tanken vari
stället den politiken eller denåtminstone rörelsen måddeatt egna
bäst frågorvissa hölls borta från dagordningen.attav

amerikanskeDen Stephen Holmes har lanseratstatsvetaren sam-
tanke med hjälp uttrycket rules, snack-regler.gag Holmesma av

perspektiv demokratins överlevnad, och hans synpunkt de-är är att
mokratin riskerar under de politiska konflikterna tillåts bliatt om
alltför starka. demokratinsFör skull bör därför ålägga vissaoss
självpåtagna begränsningar Ämnenvad kan bli politiserat.av som

förorsaker sådan splittring all politisk diskussionsom en att annan
och verksamhet elleri undermineras,går stå bör enligt Holmes hål-
las utanför den politiska dagordningen.

Holmes illustrerar tankesin med hjälp exempel från För-treav
historia: slaveriets avskaffande, religionsfriheten ochenta staternas

abortfrågan. Det exemplen antyder inte alls självklartär som att
skulle beredda självcensur frågori verkligenvara att acceptera som
uppfattar moraliskt betydelsefulla. Holmes tankegång frånärsom
demokratiska utgångspunkter mycket problematisk. Idén är
väsentligen den, demokratin fungerar bäst har förinteatt om
mycket den. demokrat dettaFör allsinte tilltalande,ärav en men
empiriskt kan det mycket väl skäl tillEtt intesett sant.vara att

vidare bara kan vifta bort denna synpunkt grundeniutan är att sam-
tanke förekommer flera andrai varianter. heltäven kortLåtma oss

begrunda de kända versionerna.ett mestpar av
Mellankrigstidens erfarenhet demokratiers sammanbrott ochav

framväxten totalitära politiska under tid detav system, var en cen-
trala undersökningsobjektet för de politiska sociologerna. Vad kun-
de förklara historien gick bakåtså kunde för-Hursägaatt att man

demokratiskastå falli vissa till och med gick under sigatt systern av
själv, hot eller utifråningrepp de berömda forsk-Ettutan mestav
ningsprojekten detta i politisk kultur. Denettgav termersvar av
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Tyskland och Italienmellan länderavgörande skillnaden å enasom
förra, därandra, desidan, och Storbritannien denoch åUSA attvar

demokratisk kultur.led bristdemokratin bröt Den av-samman,
medbor-förekomsten culture",görande faktorn "civic avvar av en

garanda.
diskussioner.forskning upphov till intressantaDenna tvågav

ochVad orsakorsakssammanhang.gällde tolkningenDen varavena
föregick demokra-det verkligen kulturenvad verkan såVar attvar

fostrade medbor-verket demokratin sineller det självatin, i såvar
andra diskussionenomfatta värderingar gripertill vissa Denattgare

gällde slags skrevsproblemställning. detivår Den utrecept som
Somligaden demokratiska kulturen.för de länder med låg nivå

bäst,forskningen visade lagomsamhällsvetare hävdade attattatt var
för ochtill skada demokratinför mycket deltagande kunde attvara

för fort-funktionell demokratinsdos kundeviss apatien vara
bestånd.

holländskevälkänt exempel dendagiEtt ärän statsvetarenmer
möjlighet överlevademokratins iArend Lijpharts teori et-attom

förUtgångspunktenoch polariserade samhällen.niskt splittrade
tudelning demokratimo-allt vad Lijphart skriver denärnästan av

kan enligtVärldens demokratierdeller han själv har lanserat.som
influeradehänföras till den brittiskt majoritetsmo-Lijphart endera

"consociala,schweiziskt orienteradedellen eller till den sam-mer
fråganegentligen aldrigarbetsinriktade modellen. Lijphart ställer om

de normalademokratisk, ochvilken dessa modeller iär mestav som
detdet skiljer modellernafallen det hellerinte åt. Men ärär somnog

mellan raderna versioneralls läsa vissainte insvårt att extremaatt av
demokratin.samarbetsdemokratin egentligen varianterär sämre av

demokratiskdåSamarbete och kompromisser inte väg,genereras
folklig förankringtoppstyrda bristermed hjälp iutan organ somav

huvudsynpunkt emellertidoch möjlighet till Lijphartsinsyn. är att
och polariserade, harländer, de etniskt djupt splittrade intevissa

försökerbåda demokratimodeller. Enderaval mellan dessanågot
och då kanskeden consociala demokratintillämpasig attman

har demokratidess begränsningar eller också ingenmedäven man
fiende.alls. får bli det godasbästa inteDet

drautgångspunkt från demokratinVilken slutsats bör med av
förekomstenför demokraten bejakadetta det skälFinns att av po-

tanke.sakligt ligga Holmeslitiska tabun kan inågotDet rent sett
konflikter,hanteraciviliserad metodDemokratin tänktär attensom

deförsöker tillämpa denfungerar längeden bara intesåmen
demokratinriktigt fallen. sådan begränsningsvåra Om ären av
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okontroversiell har invändaingen eller dennågot äratt om- -
omedveten, det uppfattasskada skedd. deningen Då inteär av

verklig restriktion. det också poänglöst fråganågon Då är attsom en
detta bör bejakas.sig om

problemet idénintressanta politiska tabunDet uppstår när om
lanseras konkret informell föri situation, slags regel poli-etten som
tisk beslutsfattande.diskussion och rimliga tycks dåmigDet vara

förhålla mycket skeptisk, särskilt förslagetsig återhåll-att om om
samhet förs fram dem för del vill bevara Detstatusav som egen quo.
handlar då omoraliskt och grunden djupt odemo-isnarast ettom
kratiskt får vill, kommerjag inte jagOmsätt att argumentera: som
jag inte vad kommer fram till.att acceptera

mångtydigMaktdelning när folkviljan är

folkstyrelsensvenska präglas huvudsak kännetecken.Den i tvåav
parlamentariskt folkvaldadär de med hjälpDet är ett system utses

proportionell valmetod. Motpolen till den svenska modellenav en
kan den amerikanska, kännetecknas presidentia-sägas vara som av
lism kombination medi majoritetsval. avseende skillnadenI ärett
den parlamentarismen ellersamlar koncentrerar makten tillatt en
enda kanal, medan presidentialismen bygger uppdelningen av
makt mellan parlament och president båda hartvå organ som
folklig legitimitet helt oberoende varandra. det andra avseendetIav

skiljelinjen den omvända. proportionella metodenDenär snarare
tenderar sprida makten olika partigrupperingar,mångaatt ut me-
dan majoritetsmetoden tenderar alstra därtvåpartisystematt ett
makten koncentreras för tillfällettill den sida har erhållitsom en
majoritet.

förstaregel det enbart den dessa skiljelinjer åsyf-Som är av som
talar maktdelning. Med undantag den obe-vissanärtas man om -

förvaltningenroende och den kommunala sjålvstyrelsen, som som-
liga hävda betydelsefulla saknar det svenskamå såär systemetnog -

fall inslagi maktdelning. innehållerFörvisso parla-så även ettav
mentariskt slags arbetsdelning mellan lagstiftande riks-system ett
dag, styrande administrerande statsförvaltningen ochregering,
rättstillämpande domstolar statsmakten. Med maktdel-grenar av

emellertidning olika uppgifter förde-något än att statensavses mer
las olika maktorgan. olika maktorganen ska också balanseraDe
varandra. finns sedan Maktdelningen kan ha ka-varianter.Här två
raktär mycket strikt uppdelning, där de olika statsorganenav en
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innebära,emellertidkanfrån varandra. Den även somseparerasnoga
varandrakontrollerauppgiftiolikai USA, attstatsorganatt ges

balances.andchecks
värdsammanhangdettaskiljelinjen iden andraocksåMen är att

Även med hjälpåstadkommesmaktspridningdenbeakta. avsom
modererandeslagsnämligenmetoden, harproportionelladen ett

högerle-svenskatid deneffekt. sininsågbalanserande Deteller
allmänkravutbyteLindman, idaren Arvid vänsternsmotsom

andraval tilloch vidförenbartbörjantilloch lika mänrösträtt en
majoritetsvalfrångenomfördeoch övergångföreslogkammaren en

ladesamtidigthanval. sakheltproportionellatill En är attannan
mycketdärmedochsplittringborgerligframtidatillgrunden etten

maktinnehav.socialdemokratisktlångvarigt
illu-här harställningstagandenförfattningspolitiskaDe två som
detfallet, antyderamerikanskaoch detsvenskamed det attstrerats

kommerkombinationerandra Härtillmöjlighet tvåäven av svar.ges
väl tillSchweiz, DenochStorbritannienexemplen,klassiskade pass.

renodlad maktkoncentra-demokratimodellenbrittiska är en
parlamentariskatill denkonstitutionellMakten samlastionsmodell.

för till-dethänderna partiläggs ikanalen, där den sini somtur
politiskabakomväljarna sig. Detsamlat majoritetfället har aven

Parla-kombinationen.heltdenSchweizi motsattasystemet ossger
denochfolkomröstningar,ständigahärmakt balanserasmentets av

därhänändadrivsrepresentationsmetodenproportionella att man
med samlingsregering.tillämpar ett systempermanent

figursammanfattas ilångt kanhär 2:såVårt resonemang

buvudaltemativförfattningspolitis/eaFigur Fyra

maktorganRelation mellan

dylParlamentarism elförModell Parlamentarismrepre-
Maktuppdelningsentation: Maktansamling

IMajoritetsmetod
USAStorbritannienMaktkoncentration

metodProportional |v|||
Maktspridning SchweizSverige

olikakonstitutionella lösningarfyra sättDessa attrepresenterar se
anledning justfinnsdet ingenmaktdelning,värdet attmenav

demokratiskafrånförstegdemtillskrivadenna grund någon ettav
tillämpas ikandessa varianterhelstVilkenutgångspunkter. avsom
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demokrati. Valet dem emellan beror andra beaktanden. Denen
brittiska modellen till exempel föredra önskar hand-är att om
lingskraft, medan dess motpol goda kastgarantier itvåramotger
politiken.

avgörande kriterietDet för demokrat bör godtaom en ett system
med maktdelning de skilda maktorganen demokratisktär ärom
förankrade eller gamla svenska ordningenDen med maktdelning
mellan kung och riksdag således fråninte acceptabel demokra-var
tiska utgångspunkter. medDet inte riksdagen så små-attVar nog
ningom demokratiserades. fordrades ocksåDet kungamaktenatt
avskaffades eller, alternativ,ruta kungenIII hadeattsom ersatts av

president finnsruta IV. Däremot givetvis inget invändaen att mot
med kommunal självstyrelse. det alls kanOm sägassystemet nu

variant maktdelning deni svenska enhetsstaten detårvara en av -
allt nationellt maktorgan alla kompetenstvister,avgörtrots ett som

dvs. innehar den s.k. kompetenskompetensen. Demokratins idé är
förbehålleninte någon viss nivå eller storleknågon viss demos,

folket, kan mycket väl tillämpas andra staten.enheter änutan
Mycket talar för demokratin fungerar bättre mindreiatt snarast
politiska gemenskaper de statsbildningar håller med.än nu oss

hur olika demokratiskaMen enheter, dignitet eller frånav samma
olika nivåer", ska kombineras för optimera demokratin inteäratt
alls Enhetsstaten,givet. förbundsstaten och statsförbundet deär tre
huvudalternativ har tillgå, valet dem emellan handlaatt men synes

andra värden, exempelvis effektivitet eller möjlighet tillom
nationellt självbestämmande/l

maktdelningDen version vanligtvis diskuteras svenskiav som
politik emellertid inte ovanstående slag. brukar ställetDetår iav
handla vissa myndigheter ellerövervägaattom att typer av stats-
funktioner ska präglad långtgående delegering maktvara av en av
och och då lanserasDå exempelvis tanken bordeSverigeansvar. att
införa författningsdomstol. förebildmöjligEn Tyskland, dären vore
partierna eller mindre partitrogna jurister fungerautser mer att som
domare ärendeni olika lagars förenlighet med konsti-rörsom
tutionen. demokratiska bekymretDet då tidigare har påtalatsär som

domarna falli vissa också får utomordentliga möjligheteratt att
påverka politikens sakliga inriktning, fastän de oåtkomliga förär
normalt politiskt ansvarsutkrävande. praktikeni snarlik kon-En
struktion den EMU-anpassade ordningen för hur den svenskaår nya
Riksbanken styras.ska

Delegering makt aktualiserar del från demokratiskav en syn-
punkt intressanta komplikationer. sådant problem gällerEtt möjlig-
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heten makt vilket fickvia väsentligen sinutövaatt representanter,
lösning ochi med den demokratin. Nyckelnrepresentativa till att
lösa problemet här idénjust ansvarsutkrävande engelskaär om -
heter det också ofta responsible demokratiskaVåragovernment.
institutioner förutsätter detta kan fungera de direktävenatt om
folkvalda delegerar makten vidare, det självt lö-sigsäger attmen

demokratiskarisken den kontrollen försvagas,attper att ansvars-
utkrävandet makten delegeras ledi s.k.äntunnas ut ettom mer -
subdelegation och då synnerhet den delegerade kompetenseni om-

otydligt specificerad. förvaltningsmodellen,svenskaDen in-är som
ternationellt udda, framstår härvidlagärsett snarast ett typ-som
exempel. folkvaldas sker med hjälp lagstiftningDe styrning ochav
direktiv, och riksdag ellersig tänkes ha möjlighetregering attvare
påverka enskilda ärenden. avgörande för detta skaDet att anses vara
demokratiskt godtagbart förekommerdet regelbundenär att en

delegeringen. bör med mellanrumDet jämnaöversyn görasav en
hur delegeringen fungerat.prövning harav

Problemet med de fallen författningsdomstolnämnda ochtvå -
friståendepolitiskt centralbank det,jag enderaären attsom ser-

reella möjligheter till ansvarsutkrävande och då hargaranterar
enbart formmild maktdelning, Vilket önskvärt från de-även ären av

mokratisk synpunkt det tveksamt kan låta mednöjaär om oss-
möjligheten revidera grundlagen eller helt denåtertaatt att ur-
sprungliga delegeringen fåreller också reellt maktdelnings-ett-

då också den kon-negativa variantensystem, representerarsom av
stitutionalism. och kanVi demokraterKort gott: accepterasom
maktdelning helt fulltoch bygger maktorganensystemet attom
direkt eller indirekt kan demokratisk legitimering. Frågan ärges en

med detta har eller det eventuellt kanuttömt ämnet,om svar om
finnas andra godtagbara skäl demokratin försjälv de-än att som
mokrater skulle kunna delegering offentlig kompe-acceptera en av

långt får slags maktdelning.går så detnågot Finnstens attsom
andra skäl kannågra motivera myndigheter eller andraattsom

offentliga självstyrelse Vad slags mekanismer eller insti-organ ges
tutioner skulle demokratensi kunna medögon ersätta ett system
demokratiskt ansvarsutkrävande

efterlyserDet det Michael Walzerpåminnersvar om som ger
försrättvisan tal. förslag rättvistHans organiseratnär är att ett

samhälle lämpligen bör uppfattas uppbyggt olikaett systemsom av
distinkta sfärer, och har förlogiksin rättvisa. Detsom var en egen
allra rättviseproblemet enligt Walzer fördelnings-olikastörsta är att

invaderar eller spiller sfärer där de hör hemmainteöversystem -
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tyranni. motsvarighet för delför vårWalzer kallar detta En vore
förmodellerflera alternativakunde pekasåledes ansvarsut-utatt

krävande.
föreställa här mark-kan migenda tänkbara jagvarianternaDe är

fungerarmarknadenprofessionenf konkurrensennaden och När
slöseri medslagserbjuder den garantiden tänkt,är motettsom

användasskaför denna mekanismFörutsättningen attresurser.
offentligtellermyndighetsutövningför slags åta-inom ettramen

för alla vadsjälvklartdet tämligentycks dågande, mig ärattvara
den heltvad det innebärmål, ochverksamhetensbör närvarasom

då kunnafolkvalda skullesköts bra.självstyrda verksamheten De
spel.övervaka konkurrensen intemed Mennöja sig sättsattatt ur

från detta,skulle kunnafolkstyrelsentveksamt avstådet ävenär om
ochStyrteknikadministrativdetoch därmed handlar snarast enom

ansvarsutkrävande.demokratiskttillalternativinte ettom
förverk-Målenskråprofession ellerIdén med ärett en annan.en

individerhändernaverksamheten läggs iligas bäst en gruppom
slipperfrån politiker ocksåinblandningslipperbarainte utansom

självsjälvstyrandeutifrån.konkurrens Den ut-targruppen genom
medvetetoch kvalitetssäkringbildning, ansvarsregler sättett an-

klåfing-alltförRisken medprofessionaliteten.för den ettsvar egna
exempel gäller alter-sida det tillfrån de folkvaldasrigt intresse när

denpedagogiska modeller, internavårdformer ellernativa är att pro-
bryrPolitikerna sigförlorafessionella diskussionen kan mening.

emellertid defungerar."faktisktändå vad Fråganinte är omom som
professionentänkaabdikera. sigfolkvalda helt kan Kan ärattman

harhelt självgåendeverksamhet bliroffentligkärnan Jagi somen
exempelmöjlig fara tillsådant Ensvårt är attett system.att tro

förmårsplittrad denfråga själv kan intei så attatt upp-varagruppen
diskussionsfora, och dårätthålla internasina är tvung-nogmanegna

profession.handlardet längrekonstatera någoninteattatt omen
övervaka dethärfolkvaldas uppgift bör såledesDe även attvara

missköter in-professionen själv sinatill inteyttre, att egnaatt se
heller heltDärmed harför ansvarsutkrävande. intestitutioner man

givit sitt eget ansvar.upp
finnsdet ändåfråga inteavslutningsvisMöjligen bör oss om

verk-fallskulle sigskäl för delegering. i såDetnågot röraannat om
anföraskälfinns positivtdär det egentligensamheter inte något att

försök applicerasjälvstyrelse, därför kräver varjedem attmensom
för demo-direkt skadligdemokratiskmodell för styrning voreen

korporativaMåhända detlegitimitet. vissakratins såär arrangemang
frånexempel i vissaavhåller till ingripasigkan motiveras. Staten att
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frågorkänsliga arbetsmarknaden och låter ställeti parterna ta
för delar den ekonomiska politiken. anförsvissa detVisstansvar av

fårdet effektivt iDet såsättet är, sägeratt ett system.mer man
alla fall, bättre besluten efterlevssätt änett att garantera att sta-om

själv skulle för detta. tanke försöker föra tilljagDenten torgssvara
kanske klokt ha kvar det gamlagår igörut att att systemet

detta därförhelt enkeltinte inteäven stämmer,argument attom
heller har utsikt fingekunna lyckas särskilt bra. Vinågonstaten att
då ytterligare påtagligt politikmisslyckande, där synnerligenvissaett
mäktiga aktörer chansen utanför allt samhällsansvar.stå Inteattgavs
heller detta emellertid för demokraten godtagbartnågotär argument
för maktdelning. längden destruktiv metod grundaiDet attvore en
folkstyrelsen förekomsten okunskap och fördomar.av

Sammanfattningsvis betyder detta den huvudsakliga grundenatt
för maktdelning från demokratiska utgångspunkter inteär att rent
alltid förmår formergradera olika demokratiska institutioner.att av

kanske formaVi vill den beaktar synpunkt iså änstaten att mer en
kan då lämpligt tillämpa modellDet äntaget. attsynas mer en

samtidigt. dessa konfliktibland råkar hamna med varandra kaniOm
då hjälpas eller också uppfattasinte detjust Detpoäng.som en ger
upphov till slags maktbalanssystem modererandeverkarett som
samtliga.

finnasdetta kan det skäl för offentliga verksam-vissaUtöver att
heter tillämpa långtgående delegering makt och kompetens.en av

också upphov till maktdelnings-Det signågot närmar ettger som
Grundregeln bör då delegeringen med mel-jämnasystem. attvara

lanrum Folkstyrelsen bör aldrig abdikera.omprövas.

Pluralism individenutvecklar och-
demokratin

ifrån all politik och agerande försiggårLångt inomgemensamt ra-
för det offentliga. beslutsfattandetdet kollektiva iMerpartenmen av

modernt samhälle det svenska har karaktäreninteett som av myn-
dighetsutövning. för allehanda former förDet inomäger rum ramen
frivilliga informellasammanslutningar och gemenskaper. Många av
samhällets verkliga makthavare, enskilda och kollektiva ak-personer

tillåts påverka människors liv de har offentligttörer, utan att ett
mandat för verksamhet. alla andrasin precisDe är tvungna attsom
lyda lagen och de förväntas, kanske alla andra, uppträdaän attmer

moraliskt anständigt krävs dessa makt-intesåMersätt. änett av
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hasynpunkt demokrat kanhavare. vad slags så-Frågan är enen
dan pluralistisk samhällsordning.

Statsvetenskapliga diskussionentämligen enkelt deniDet är att
för demokrat bör bejaka pluralis-urskilja flera skäl talar attsom en

nödvändig delanföras denallt kan det iFörst äratt enenmen. av
frittfungerande Möjligheten nämli-demokrati. organisera sig äratt

meningsfullt skaförutsättning för medborgarna sättettattgen en
Plura-ha mellan den politiska beslutsprocessen.välja inågot att

för medborgarna skaförutsättningarnalismen dessutom attger
beslutsfattande.förinformation krävs upplystden ettsom

förpluralismen med godaFlera andra siggår ut attargument
för demokra-för och dess förlängningkonsekvenser medborgarna i

och från Värdet människorsådan tanke betonartin. utgårEn attav
det goda medMångfalden och idéer harolika. organisationerär av

formerlämpliga förmöjligheten för alla ska hittaden ökarsig att att
mänskligapersonlighetsutveckling. dessavittsin såFöregen

för andra människor,och kränkandesträvanden aktiviteter inte är
pluralistiska samhället.finns heller anledning det Detinte att styra

också människoremellertid vissa organisationerär poäng geren om
frivilligaskala.möjlighet praktisera demokrati liteni Deatt

fungera skolor med-folkrörelserna, kan då iorganisationerna, som
för nödvändiga dyg-borgarfostran, de demokratinalstrare avsom

derna/lf
betonarfinns likartad tanke organisatio-Det attsnarasten som

för bristandefungera till eller kompenserakan alternativner som
desammanslutningar kan,individuella Frivilliga äromresurser.

frågor, bidra till ökad politiskuppbyggda kring politiskt relevanta
nämligen medborgarejämlikhet demokrati. aktiverarDe sommer-

utbildningindividuella särskilttill deras tro-sett annarsresurser
fungerarFolkrörelsernaligen skulle del det politiska livet.inte ta av

deltagandet.lyfter medborgarnasdå slags golv" nivåettsom som
samhället slår därmedekonomiska och sociala skillnaderna inteiDe

deltagandet."lika tydligt det politiskaigenom
mycketeffekttänkande hardettavariantEn rönt storannan av

centrala begreppen inteuppmärksamhet under Deår. ärsenare nu
humankapital civiltpersonlighetsutvecklingpluralism och utan

rikt utvecklat civiltsamhälle socialt kapital. Tankeoch är att ett
förtroendekapital, tillit ellersamhälle har förmåga alstra socialtatt

tillägget det civilamänniskorna emellan. Ibland görs även att sam-
länkar, starkahället helst bör präglas många änsvaga snarareav

of relationerna mellan"the strength weak männis-ties", samt att
vertikalademokratiskakorna helst bör horisontella änsnararevara
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teoribildningfaktorn dennaauktoritära. avgörande iDen är mäng-
knu-från humankapitalettill skillnad inteden socialt kapital, ärsom

till rela-egenskap knutenenskilda individernatill de ärutantet en
kapitalet kan barasociala interelationer.ellertioner Detsystem av

tillstånd.demokratinsförklara ekonomisk tillväxt ävenutan
pluralis-talarfinnashär långt tycks det inte någotSå motsom
naturlagfinnsemellertid baksida. ingenhar DetDen även enmen.

nödvändighetallehanda slag medsammanslutningarsäger att avsom
kan ocksåmedborgarna.politisk jämlikhet mellanbidrar till Det

och frivilligafungera Intresseorganisationerprecis tvärtom. sam-
resursstarka ellerde redankanske stället stärkermanslutningar i

medbor-de allrarekryteramissaråtminstone mestatt resurssvaga
allsfinns också risk organisationerna inteDet attengargrupperna.

offentliga debatten talar iallmänanda. denbidrar till skapa I manatt
folkrö-kravmaskinerofta elleralla fall lika särintressen som omom

den dialogmotverkailla kan dessarelser. Vill det riktigtsig även
folk-förförutsätter. ställetfungerande folkstyrelse I öppnasom en

tankegetton.ochideologiska sektermedrörelser har då göraatt
dra dettademokraten börblir då den slutsatsVilken avsom

demokratisktslutaMänniskors möjlighet sig i sigär ettatt samman
handlingsfrihet innebärvärde och organisationernas att staten

samhället.fördela värden ikonkurrens Urrätten attaccepterar om
detta tillgång, organisatio-synpunkt kandemokratisk menvara en

skadar demokratin.frihet detockså Detkan utnyttja sin så attnerna
finnsregel iavvägningsproblem,genuintut ett men somser som

sammanslutningarUndantaget depraktiken val.inget är som
direkt hotar demo-människor och dekränkeruppenbart vissa som

människo-därhitta denfortbestånd.kratins måsteHär gränsman
självförsvar det nödvändigt ingripa.värdet eller demokratins gör att

demokratisk kan intedet frihet bör råda.övrigt EnFör är statsom
nöjerliv. intefull kontroll inreanspråk sitt Omöver egetresa

endast denlegalistiskt, konstateramed måste attattoss resonera
suveränfullttotalitära ärstaten

återstår folkmaktenVad av

argumentland-det Statsvetenskapligahar då denna vandring iVart
flera olikaförst allt urskilja varianterfört kundeskapet Vioss avav

för eller,informella tekniker tämja åtminstone,formella eller att
mindre bunden,ellerFolkmakten kanforma folkmakten. mervara

balanserad motmakter.begränsad och av
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folkmaktenbinda vid förväg procedurerAtt vissa i angivna är en
nödvändig del folkstyrelse. Exakt vilken procedur börav en som
väljas låter finnssig inte absolut ochinget StadgarDäravgöras. svar.
beslutsregler heller allt, definitivtinte demokratin be-inteär ärmen
tjänt slarvar med formerna. helt sak de-En ärattav attman annan
mokratin förutsätter eller dygder hosvissanärmast typer av normer
medborgarna. Allmänandan kan emellertid beställas eller kom-inte
menderas fram särskilda paragrafer författningen.igenom

innehållsligt begränsa folkmakten framstårAtt det mestsom
långtgående formen beslutsfattandet. detta finnstämja Trotsattav

demokrat ändå fall hari vissa anled-görett argument attpar som en
ning sådan ordning. fallet gäller rättigheterDetatt acceptera en ena

skyddar det politiska deltagandet och demokratin själv. Dess-som
bör demokrat ålägga det slags begränsningar besluts-sigutom en av

fattandet med hänvisning till förmotiveras respekten männis-som
kors värde. demokratin praktiken känslig förOm inte i sinär egen
värdegrund, riskerar den skyldig till felsiggöra näratt samma som
den formellt demokratisk avskaffar själv.sig logisktDetväg är
fullt frånmöjligt, synpunkt det orimligt.normativmen vore

Vad gäller de innehållsliga begränsningarna folkmaktenav synes
det viktigt skälen och fastställs formpreciseras i rät-attvara av en
tighet. Alla andra informella begränsningar beslutsfattandetsmer av
innehåll bör undvikas. Politiska förvissotabun harmlösa deär om

alla, de fungerariskerar slagsaccepteras att ettav men annars som
hot motståndarna Vilket realiteten demokra-igör sättermot att man

spel.tin ur
balansera den politiska makten med kontrollerandeAtt och täm-

jande motmakter kan höjdpunkten den förde-isägas representera
mokratiska författningspolitiken. demokrat finns det emel-För en
lertid bara välgrundad anledning medvetet laborera medatten
maktdelning. fogkan med hävda beslutsfattandepolitisktMan att

Ävenalltid bör beakta olika synpunkter. folkstyrelsen kantyper av
den tekniken olikautnyttja slags beaktanden likvärdiga insti-att ges

tutionella olikagarantier. maktorganen då lika folkligtDe i månär
förankrade.

Vad gäller maktbalans ståndpunkt rimligsynes annars en vara
den lade fast fråga innehållsliga begränsning-iär motsattsom om

får hoppas all informell maktbalans praktikenHär i ärattar. av
godo för demokratin. Demokratin kan med väldefinieradenågra
undantag leva pluralismen full frihet.inte demokra-Attutan att ges

därmed ocksåtin för krafter fungeraralltidinteutrymmeger som
kan hjälpas.positivt, inte
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förolika metoder tämjaskulle dessaAdderade till varandra att
hämmadkringskuren ochstarktupphov tillfolkmakten kunna enge

emellertid lettförslag harsådanademokrati. prövningVår egen av
konstitutionelladär denför folkstyrelsen,ramverkfram till slagsett

det for-tankencentralatämligenarkitekturen Den ärär attstram.
tillförsäk-procedurför harregelverket skamella sörja att somen

tolkasrimligt kanfår beslut sätt ut-ett somatt somrar oss om
hämmadetta bör tillåtasfolkviljan. endaslag Det utöversomav

denfolket splittrat bör påtvinga-folket självt.folkmakten Om ärär
fall demokra-sådanaför långt. ienigheten drivasde inte Det är ett

ochrörelser balanserar tämjerfolkligt baseradehälsoteckentiskt om
politiska makten.den
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politikrätt ochMellan

betraktelseEn rättshistorisk

Rolf Nygren

Legalitetsidén
angelägennordisk och anglosaxisk rättsteorimodernI är omman

tillmellan vad hörtydlig möjligtdra så gräns mora-att somsomen
den andra.och vad hör tillpolitiken sidanlen och åå rättensomena

hål-praktikendock enkelterfarenhet det iinte såAv är attattVet
rättsfallfredad. antagligen viktigaste idenna årsrågång 1999 ett

presidentbra exempel: Riksrättenvärldsperspektiv kan mottas som
det rättsligJefferson HandladeWilliam Clinton. process, enom en

författ-amerikanskaeller bådapolitisk mix Denmanöver en av
för förundersök-representanthuset stodprocederet,ningen gav

försärskilda åklagare, houseoch tillsatte managersfningen att
led-riksrätt underinför fungeradeutföra åtalet senaten, som som

hade särskildaordförande. Presidentendomstolensning Högstaav
Formellttilltalad helst.försvarare vilkenprecis sett varsomsom

föråtaladpresidenteninför rättsprocess,senaten varenprocessen
och personligkunde leda till både avsättningbrott ämbeteti som

framförvilja riksrättenskulle ändå påståmångaMenvanära. attnog
motståndare kongres-från presidentens iallt politisk aktionvar en

politiska ogil-privatmoral.för dåligville pricka honom Detsen som
rättsliga kläder.landet draperades i

det kanhurpresident Clinton visarRiksrätten svårt attmot vara
Ändåoch moral.politik, mellandra mellan och ärrättgränsen rätt

moralen.med politiken ochsammanblandadet viktigt inte rättenatt
Clin-kvinnotjusarenprivatmoral kom till idåligaDen ytansom upp

visadeför åtal, det sigfall grundräckte inte ävenetttons mensom
begått brottpresidentenfinnas omständigheter tydde attsom

politik tillförvandlavilket motståndarna chansen Deträtt.attgav
saknar legalitet,moraliska reglerbrukar tekniskt uttryckas så att

straffandeuppträdervilket regler ha dårättsliga måste staten som
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makt eller ingrepp enskilda ellerisätt görannat personers orga-
rättigheternisationers och ekonomiska förhållanden. Clintons

kvinnoaffärer straffbarainte vilket däremot fallet med hansvar var
försökpåstådda girlfriend ljuga under ed.sinatt att

Legalitetsbegreppet barn upplysningstiden. klassis-sinIär ett av
ka utformning löd straffrättsligaden legalitetsprincipen ingenatt
kunde dömas till straff både brottet och påföljden fannsinteom
beskrivna lag krafti då den brottsligai begicks.gärningensom var
Legalitetsidén innebär alltså bara kan åtalas han göratt en person om

skyldig till handlingsig lagen kriminaliserar. legalitetenIen som
han friligger då från åtal och straff han begårgår handlingatt om en

finns strafflagen.inte i sedan betydelseDet ärupptagensom utan
flertalet medborgare handlingen moraliskt klander-om anser vara

värd.
Legalitetsprincipen handlar rättssäkerhetens kärna. Lagenom

i princip klar medborgare kan förutsemåste varje konse-så attvara
kvenserna handlingar.sina blir omöjligt förvandlasDet rättenav om
till politik. därförteorin gränslinjen mellan och politik klar,I är rätt
i praktiken det Clintonfalletinte precis otydligså, visar. Hurär som

mellan och politik äldrei tiders rättsliv ska dennagränsen rättvar
korta försöka exempelnågra på.uppsats ge

Rättens oföränderlighet i bondesamhället

till 1700-talets slut låg lagstiftningsmakten bara hosFram inte re-
och parlamenten också hos domstolarna. dömdeMangenterna utan

efter och rättsvetenskap,praxis den vanligen känd undersenare
doktrinen Under hundratals byggde rättsord-år vårnamnet egen

ning solid religiös grund. förenklatkan den kristnaMan säga att
läran kärnan och samhällsordningen.i Mellan de religiösarätts-var

sfärernaoch världsliga fanns tydligingen Religion ochgräns. rätt var
sidor sak, ungefär fortfarandedettvå i mångaärav samma som

fundamentalistiska samhällen.
lång tid för den västerländska frånDet brytarättentog att upp

beroende religionen.sitt slutet 1700-talet börjadeiFörst rättenav av
lossa religiösa band, försina vidkommande dröjde detvårt ytter-
ligare halvt århundrade. alls orimligt deninteDet är sägaett att att
medeltida rättsepoken slutade efter för del,så vår1800sent som
kanske först inemot 1800-talets mitt.

Till de karakteristiska dragen detta medeltida utveck-i rättens
lingsstadium hörde stod politiken. barainteDeträtten överatt var
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menade kunna härleda denså sig jordiska rättsordningenatt man
från ordning tillhörde skapelsen själv,så naturrät-sägaatten som

fanns det enkla jordbrukarsamhälle,i där flertaletten. Det även
levde, stark övertygelse oföränderlig tidenrätten överatten om var
därför samhället självt förändrades.inte medeltida svenskNäratt en
kung red eriksgata eftersin kungavalet och kungaeden desvor
olika landskapstingen, fick han lova skapa laginte någonatt utanny
folkets hörande och bifall. lätt uppfatta denna förDet är rättatt
landskapstingen delta lagstiftningen föri uttryck primi-att ettsom

demokrati.tiv har saken betraktats äldre forskning,Så iävennog
det uttrycker helainte det medeltida bondesam-sanningen. Imen

hället oföränderlighet värde Landeti sig. be-måsterättens ettvar
hållas vid gamlasin och kungen lova genomförainte lag-rätt att
stiftning rubbade den bestående sociala och ekonomiska ord-som

Införandeningen. kunde med detta förståsrätt synsättav ny som
införande dålig rätt.av

den tidens produktionsordningOm i blir detsätter rättenman
begripligt varför oföränderlighet politisk grund-sågsrättens som en
bult. Rättsordningens viktigaste område fastighetsrätten, alltsåvar
jord och vad fanns jorden form byggnader ochi till jordensom av
knutna rättigheter jakt och fiske. Jorden hela släkten desssom gav
försörjning, den släkten ägda jorden basen individensi socialaav var
skyddsnät. Praktiskt alla rättsregler de enskilda in-taget om
dividernas sociala och ekonomiska ställning byggde släktensatt

jordegendom skulle behållas intakt möjligt.sågemensamma som
betydde i sin enskilda medlemmarDet släkti intetur att utanen

vidare fick sälja släktens jord. helt knippe rättsregler bestämdeEtt
hur och förändringar fick deti jordinneha-när göras gemensamma

ville ha för individernasgarantier sociala och ekonomis-Menvet. att
ka trygghet hotades.inte Politiska ingrepp rättsordningens centralai
kärna regler rörande fast egendom kunde därför tolereras.inteav

En rättskultur växer framannan

de städerna och Sydeuropai rådde däremot andraI eko-Väst-större
förutsättningarnomiska de bondebyarna.i Härän växteagrara re-

dan under medeltiden rättskultur fram. internatio-Denen annan
nella handeln beroende lättillgängligt kapital, varförvar av resurs-
starka sökte till andrasig investeringsobjekt jord förängrupper att
öka kapitalavkastning.sin Banker och handelshus kunde konkurrera

det investeringsbara kapitalet med högre ränteersättning änom som
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deExploateringenfast egendom.erhölls investering i avgenom
fick ytterligareutomeuropeiska kontinenterna strömmaattresurser

europeiska finanssystemet.detiin
industrialiseringsskedetsdärför redan platsfannsKapitalet när

tillverkningsteknikerpresenterades ochuppfinningar togsstora nya
industrialiserinhands hadekapitalmängder tillfram. väldigaUtan

förförutsättningenriskkapitalfått fart. tillaldrig Tillgången varen
uppfinningargradlika högden industriella revolutionen i som nya

kapitalmarkna-för massproduktionoch metoder ävenvaror omav
tekniskalika de innova-dens rättsliga mekanismer inte nya somvar

förfinasverket kunnathade självateknikernarättsliga itionerna. De
uppkomst.före industrialismenshundratals år

kalkyleradlånades tillKapitalmarknaden byggde att utpengar
tillbakasäker sinakunnarisk. Utlånaren måste att pengarvara

låntaga-elleröverenskomnatillsammans med den övertaräntan
avtalats.betala vadförmåddeegendom, denne inte somrens om

olikaavtal kunde slutas ikapitalförsörjningen byggdeHela att
säkerhet tillför den ställakapital vilketled. Banken lånade måstein

i sin måstelångivarna ersättning. Räntanränta tursamt varage som
fannlånetid utlåningtill risk ochmed hänsynhög långivarenså att

ochinvesterin Bankenförmånligare andratill banken än
bestämde lånebeloppetsavtalknötslångivaren genom somsamman

och säker-för återbetalningenvillkorenstorlek, ränteersättningen,
förheterna lånet.

kapital utlåningsräntaerbjudaBanken levde motatt somen
eftersom banken hämtadehögre inlåninmåste änvara

förtill grund utlåning-Olika avtal lågsin vinst ävenräntenettot.ur
och erbjöd utlåning tillgjorde riskkalkylBanken räntaen somen. en

utlåningsbart kapital ochmarknadenstill både prishänsyntog
klaradelåntagarenfallet. hände interisken det enskildai Det att

Banken kundelånet.ellerräntebetalningarna amorteringen avav
hand täckasförlust idärför plötsligt med måstestå stor somen

fickskyddalångivare. sigförhållande till bankens För attegna
möjligtsäkerhet för lånet, vilketbanken därför kräva attgenomvar
fastigheter.egendom, minst sinalåntagaren inte Ettsinpantsatte

åtagandenbanken vid mycketnaturligtvissätt storaattannat var
med andra banker, visstefinansieringen och riskendelade om man

Redan vidförsiktig. mittenfanns anledningdet att extraatt avvara
faktumbankkraschen sedanförsta italienskaden1300-talet ettvar

för militäraden engelske kungen, lånat rust-stora pengaruppsom
därförkrävdetillbaka tid. Bankernakunnat betala iningar, inte att

46



ROLF NYGREN

lånekunderna ställde olika former säkerheter borgen ochav som
för låna.pant att

bara bank- och finansväsendet byggdesInte avtalsvägen. Av-upp
användes förtal skapa formerandra samverkan mellanäven att av

olika individerintressen, och typiskt exempelEttgrupper. ur me-
deltidens dynamiska ekonomiska värld bolagsbildningarna. Ettvar
bolag byggde, då förutsättningen individerminst tvåattsom nu,
samverkade för ändamål. bolagsavtalet be-Genomett gemensamt
stämde bolagsmännen vad det åtagandet skulle utgemensamma

hur mycket skulle ochpå, verksamheten praktiskt bedri-satsassom
vilket bolagsmännen skulle ha för bolagets skulder ochvas, ansvar

hur fick delas.vinsten de olika bolagsformerna aktiebolagetAv var
medeltida innovation, alla andra associationsformer hadenästanen

funnits redan antiken.i
Aktiebolaget förutsatte bolagsmännen skulle sig såägnaatt

storskalig verksamhet andra bolagsformer räckteinte till. Manatt
behövde helt företagenkelt skapa överlevde ägarby-mångaett som

Aktiebolagsformen fram successivt iväxte ägareten. attgenom van-
bolagliga började köpa och sälja sina andelar, domstolarna accepte-

rade ägarstrukturen skiftade bolaget därförsjälva ändra-att utan att
des. Bolaget blev fiktiv, juridisk levde livsitten egetperson, som
alldeles oberoende hur ägarbilden växlade.av

medeltida handelslivet byggdeDet således rättigheter ochatt
tillgångar kunde omdisponeras snabbt, enkelt och säkert. Det rätts-
liga framförinstrumentet alla andra för detta blev det civilrättsliga
avtalet olika former.i Aktörerna bands till varandra avtaladegenom
rättigheter och förpliktelser. Avtalen kunnai sinmåste görastur
gällande, vilket garanterades domstolar, kunde sättaav som en per-

obestånd konkursi den skuldsattes fördela-egendomvarpåson
des mellan fordringsägarna. skapades kapitalistisk rättsordningSå en
byggd enskilda individer fördelar inbördesatt vann genom
åtaganden och förluster neutraliserades olikaatt typergenom av
säkerheter, ochgarantier skadestånd.

förtypiska dennaDet kapitalistiska råttsordning denjust attvar
fram fri, dynamiski samverkan mellan handelsintressena,växte en

finansinstitutionerna, domstolarna och rättsdoktrinen. hadeMan
helt enkelt behovinte lagstiftande och reglerande statsmakt,av en

tillkom handelsbruk och domstolspraxis förfina-rätten genom samt
des rättsdoktrinen. själva verket det domstolarna ochIgenom var
doktrinen föreningi konsoliderade den internationella merkan-som
tila rättsordningen vilket lokala makthavare och kungar kundeinte
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från dom-exempelbelysa medsärskilt mycket kanändra Vipå. ett
från doktrinen.stolspraxis och ett

handelsutbyte kom-internationelltproblem vidEtt attstort var
transporterade god-för detskulleöverens ansvaraom vem somma

Problemetfrån tillunder dess färd leverantören mottagaren. varset
framlagstiftare kundenationell tvingaden ingen enarten attav
blev ställeterkänna. ialla andrarättspolitisk lösning Detmåstesom

grundläggandefast de rättsprinci-läggakomsjörättspraxis attsom
fram till tid.bestått Dom-i vårsätt settett stort egensomperna

leveran-uttryckt innebarenkeltbefäste ordningstolarna atten som
tid-transportgodset fram till denför skadorbartören ansvaret

reling ochinnanför skeppetskomgodset under lastningenpunkt då
fördesfram det vid lossningentill dess återskepparen överatt re-

domstolspraxisövergick tilldå Genomlingen, mottagaren.ansvaret
internationellatill denlades därmed grunden Mentransporträtten.

försökafår ochför eller politikdetta uttryck Deträtt var envar
doktrinexemplet.själv. tillNusvara

nyskapandebidrogrättsvetenskapsmännenminstInte sättett
Eftersom han-och förfining.utvecklingmerkantilatill den rättens

lagstiftareochoch domstolarnationelladelslivet överskred gränser
handelsfolkterritorier,bara behöriga sina måsteinom egnavar

gradvilken i inte ringa"denkunna åberopa rätten,gemensamma
behandlades alladoktrinendoktrinen.den juridiskabyggde just I
domstolarnaproblem ochprocessuellacivilrättsliga ochtyper av

dömde efter denrättskälla, alltsåaccepterade doktrinen somsom
tillledde vissafråga lag. sindet ivarit Det rättsveten-tur attomom

juridikprofessorer, påverkadeitalienskaskapsmän, minstinte några
fortfarande delvisidéerstarkt derasden sårätten attgemensamma

förcheck,fyllerlagstiftning. imodern Varjeåterklingar gångi en
utfärdas.och checkenskriver Da-exempel, näratt ta ett varnu

giltighetstid.begränsadchecken hardärförtumangivelse behövs att
doktrinensitalienskafinns den medeltidavarför iSvaretortMen

dentydligtrekommenderadelära skuldebrev att angavmansomom
framtidadåutfärdades. vissteplats där skuldebrevet Man rätts-att

gällde den därenligt denskulletvister rättavgöras ortsom
lära ochfasta doktrinensDomstolarnachecken skrivits togut.

elegant lösningdärför den serveradeefter dendömde ettatt en
för elleruttryckdoktrinenrättsproblem.intrikat Men rättvar

alldeles givet.och begriper, intepolitik Svaret är, var ensom
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"Libertas ecclesiae"

högmedeltidens handelsliv rättsutvecklingen,iOm motornvar ena
Kyrkans inträdeden katolska kyrkans den andra.juristerså var

lagstiftarscenen följd gregorianska reformen.den s.k.var en av
denSomliga rättshistoriker långt gregorians-går så påståatt attsom

ka reformen den moderna västerländska startpunkt,är rättens en
föruppfattning faktiskt har hel del skäl sig.som nog en

Under första hälften 1000-talet hade påvestolen blivit spel-av en
bricka de lokala italienska maktstriderna. Kyrkans moraliska bot-i

reformrörelsetenkänning emellertid upphov till ingöt nygav en som
kraft reformeradedet religiösa livet och kyrkansi organisation.
Reformens frihetf bety-Libertas ecclesiae, "kyrkans imåtto var
delsen frihet från främste reformföre-världslig inblandning. Den

refor-trädaren blev fickGregorius sittpåven VII, ge namnsom
genomfördes underrad åtgärder loppet årtion-någraEnmen. av

den efter 1000-talets Påvevalen skulle ske särskiltmitt. ut-genom
sedda biskopar, kardinaler, för förhindra världslig inblandning iatt

förvalprocessen, och biskopar leva celibat demipräster göraatt
oberoende världslig egendom och bindningar, kyrkans admini-av

ordning med slutpunktstruktur byggas hierarkisk istrativa iupp en
särskild rättsord-den påvliga kurian kyrkan sikti Rom samt en

domstolsorganisation. borde leva världenoch Kyrkan ining egen
världen, dess organisatoriska struktur blandasinte intemen av sam-

gregorianskamed den världsliga maktens. aspekter detTvåman
för frågeställningspeciellt intresse vår rättensärprogrammet av om

förhållande till första med kyrkanspolitiken. harDen göraatt
hierarki, den andra med den kyrkliga rättsordningen.

hierarkiska strukturen erbjöd både kommunikationssys-Den ett
och fanns denbeslutssystem. den lägsta nivånPåtem ett stora mas-

ansvarade för det egentliga församlingsarbetet, iprästersan av som
första hand kyrkoherdarna. antal församlingar bildade sedanEtt ett

chef. sammanfördes tillkontrakt med Kontraktenprost etten som
stift ledning biskop, stiften sammanhölls kyrkopro-under iav en

ledning ansvarade underunder ärkebiskop,vinser påvensav en som
kuria här rätlinjiga ordningen blev smidigt kommu-i Rom. Den ett

befallningarnikations- och beslutssystem. Budskap och kunde
snabbt från kyrkligaoch säkert spridas kurian hela denner genom

fram geografiskttill varenda hanorganisationen präst än rentvar
befann sig.

också den andra blev effek-riktningen kommunikationeniMen
reformförespråkarna effektiv ochgregorianskativ. insågDe sä-att
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ker administration bara möjlig rättslig struktur medinom tvåvar en
egenskaper, nämligen skriftligt fixerad lagstiftning och kompetenta
domstolar. lagstiftningen väl fanns tillgänglig och domstols-När

byggts kunde mål äktenskapsorganisationen ogil-ett t.ex.upp om
tighet först därefterdömas kontraktets föras vidare tillprost,av
stiftsbiskopens domstol, domkapitlet, därefter överklagas till ärke-
biskopen och slutligen föras vidare till den påvliga överdomstolen i

spelade roll för frånrättskipningen målet komDet ingenRom. om
Junsele eller Florens, Algutsboda eller Kyrkans rättskipningParis.
präglades enhetlighet och förutsebarhet. hierarkins högre ni-Påav

placerades tidvisjurister, själva påvestolen,våer inte minst som
blev juridisk teologisk position.änen mer

snabba juridifieringen den kyrkligaDen organisationenav var
anmärkningsvärd därför utgångsläget vid deninte minst att grego-

reformensrianska allt bra.varit Genomänstart annat en samman-
ställning beslut fattade kyrkomöten och koncilier underpåvar,av av
de föregående och analys materiell ochpraxisårentusen genom av

lade för lagstiftnings-kyrkans grund det kyrkligajuristerprocess en
arbetet. till 1200-talet den s.k. "kanoniskamitten såFram växteav

fram, de verkligt minnesvärda deniårenrätten 1234 ettsom av-
västerländska historia kunde kyrklig lagbokrättens utges som en-
för användning hela den katolska kristenheten. sedan detinom Inte
romerska rikets glansdagar hade enda rättsordning sådannåtten en
övernationell denspridning kanoniska.som

väl lagstiftningen fanns beslutad och offentliggjordNär rät-samt
tegångsväsendet med kanoniska domstolar olika börjatnivåer
fungera hade fåttkyrkans ledning administrativt styrinstrumentett

effektivitet överträffade alla världsliga motsvarigheter.i Densom
kanoniska finmaskigtkastade hela denrätten nät över väster-ett
ländska kristenheten. samhällsområden drogs under dessradEn
inflytande, förutom den kyrkliga mål rörandeorganisationen, även

olika äktenskaps ingående och upplösning, handels-så ämnen som
bruk, och ocker. inkvisitoriska medDenränta noganya processen
fastställda regler för processledning och bevisvärdering fick be-stor
tydelse för det världsliga rättegångsväsendets utveckling. Inteäven

den kanoniska klarhet och processuellaminst stringens,rättens ny-
skapelser talar för den den förstakanske bör betraktasatt som mo-
derna västerländska rättsordningen och de kyrkliga rättsinstitutio-

den moderna västerländska rättskulturens födelsemiljö.nerna som
kanoniska helt enkelt juridiska standards för allaDen rätten satte

andra västerländska rättsordningar.
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framgångsrika inträde dendå den kanoniskaMen rättensvar
för eller rättspoli-medeltida uttryck prioriteträttensrättsarenan ett

kanoniska politik ochtikens vilken utsträckning den iI rättenvar
frågan kanvilken utsträckning den inte någotDenrätt enty-var

politiken gick varandra. alldelesdigt och i DetRätten varsvar.
reformen hyllade idealet kyrkansklart den gregorianska in-attatt

skulle hållas åtskilda från världens. del den kano-En stortressen av
förklaras utifrån förutsättning.niska struktur kan dennarättens

ad-Kyrkans rättspolitik hade övergripande mål skapaattsom en
för hela kyrkligaoch processuell ordning denministrativ gemensam

från definierahierarkin ned till lägsta vissapåven präst samt sam-
förbehållna kyrkliga rättskipningen, Vilkethällsområden densom

från befatta med dendiskvalificerade världsliga domstolar sigatt
Även byggde lag-rättsärenden. den kanoniska rättensortens om

stiftning det ändå kyrkans dom-och inte rättspraxis, så var genom
den kanoniska rättsordningenstolar och rättsvetenskap togsom

form vilket också den världsligasammanhållet rättensystemsom ur
konflikt.hämta både rik och anledning tillkunde inspiration
långtifrånvärldsliga nämligenSamspelet med den rätten pro-var

detblemfritt. exempel erbjuder kanonisternas läraEtt attgott var
lånademoraliskt förkastligt och därmed rättsvidrigt räntaatt ta

tillfördegick utlånaren inte någotArgumentet egetut attpengar.
därför fick betalt för fiktivt, aldrigvärde till kapitalet och inte ta ett

utfört återkom hundratalsarbete, alltså årett argument senaresom
förklarade därför låne-hos Kyrkans domstolar räntebärandeMarx.

hittaavtal för ogiltiga. världsliga juridikens motdrag blevDen att
form för behövde använda det etable-tagande interäntaen av som

rade räntebegreppet. kunde sälja skuldebrev till lägreMan t.ex.
välkända fråndet nominella värdet, alltså "nollkupongarefpris än

utlånarendagens finansindustri. Med lån nollkupongaremot tog
lade ordet. Nollku-den kanonisterna iinte i mening inränta som

den kunnige vadblev marknadssuccé. Må sägapongaren som varen
fall författa-juridik, teologi eller politik detta kan i varje intei Det

till denna uppsats.ren

Framväxten engelska lawav common

traditioner,brukar den europeiska bygger tvåMan rättensäga att
har det föregående,den kontinentala civil law" talat isom om

och den traditionerna utveckla-anglosaxiska law. Bäggecommon
tillfäl-des ungefär samtidigt fr.o.m. llOO-talet.mitten Avav en ren

51



MELLAN RÄTT OCH POLITIK

lighet skapade England för lagstiftningmodell och rätt-egenen
förhöllskipning. till politiken engelsksig markHur Deträtten

ska diskuteras dettai avsnitt.
kontinentala förståsrättstraditionen kan knappastDen om man

hur den uppkom. händeinte begriper Vad högmedeltidensisom
merkantila miljöer och kyrkliga domstolar skapade tankemodeller,
ideal och värderingar sedan präglat den europeiska framrättensom
till dag. rättshistoriska kontext blir dessai insättas i sinUtan att tan-
kemodeller, ideal och värderingar obegripliga för dennärmast mo-
derne betraktaren. gäller särskilt hög grad law.iDetta om common

kan föddeslaw medan HenrikGrovt sägataget att common var
engelsk kung. Henrik 1150-taletDå i mittenuppsteg tronen av
fanns fannslaw, då han dog drygtingen iår30common men senare

fall rudiment. Vad hände undervarje det Henriksett var som
regeringstid Vad skapade den rättsordning dag behärskar denisom
engelskspråkiga Världen, inklusive dagens främsta politiska, militära
och ekonomiska aktör, det eller maktvilja, medUSA praxisVar
andra ord: eller politik alltså tillbaka till detVi måste återrätt

för förstå1100-talet hur det förhöllinnovativa sig.att
Engelska historieböcker brukar betona det då denår1066 som

engelska historien ändrades för hadetill den tidpunktenFramgott.
England relativt löst rike anglosaxiskavarit ävenett sammansatt om
och nordiska kungar kunnat bygga väl kungadömen långt ti-så stora

Efterdigare. vid bet underHastings sig1066segern normannerna
Vilhelm fast England fickde under lång tidiErövraren även om
brottas med både militära och politiska problem, därförinte minst

de förhållande till den underkuvade anglosaxiskai majo-såatt var
löste dock effektiv feodalriteten. saken byggaDe attgenom upp en

förstruktur maktutövning och administration. feodala princi-Den
innebar kungen delegerade olika maktuppdrag, militära ochattpen

administrativa, betrodda ficktill vilka delegerai sin turnormanner,
mindre uppgifter till fickandra hier-Man så sätt ettnormanner.
arkiskt ungefär kyrkans, byggt kungenprincipensystem attsom

herre delegerade makt till vasaller", Vasallernasina i sin tursom
makt till undervasaller. län, betroddsina varje insattesI county, en

ÖverSheriff England kastades alltså hier-styresman.som samma
feodalaarkiska, den katolska kyrkan lagt det kristnanät överutsom

västerlandet.
etthundra konsolideraiDet årtog stort sett attnormannerna

makten. under denna tid tal kunna helainteDet Eng-attvar om ge
land lagstiftning. Rättslivet byggde lokal sedvane-en gemensam

kungliga centralmakten London hade anledningi ingenDenrätt. att
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förutsatt naturligtvisbefolkningen ordning,tvinga att nor-en ny
stördes.och administrativa organisation inte Detmilitäramannernas

fick finnas sida vid sida, sedvanerättbetydde olika rättsordningaratt
normanniskflertal, kanonisk för kyrkan ochför befolkningens rätt

Årtiondena före Henrikför skiktet.feodalrätt det härskande II:s re-
trontillträde ord-med Henriksgeringstid minst röriga,sagt menvar

effektiviserades den administrativanades och och rätt-apparaten
ochlaw börjar,historienskipningssystemet. Det är commonomnu

feodaladen makteliten.den börjar inomprocesssom en
feodalaUtgångspunkten för law detjust systemet.common var

avtal bestämde vasaller-Mellan herrar och vasaller upprättades som
formför uppdraget,rättigheter och skyldigheter, lön it.ex. avnas

andralängduppbära skatt från län, uppdragetsrätt samtettatt
för herren och Vasallen. Henrikrättsförhållanden betydelse varav

lösakunna sinaklar det känsliga politiska måsteöver systemetatt
uppgiftdärföroch det blev viktigkonflikter för överlevainre att en

form för detta.hitta administrativatt en
tillbaka förläning-Eftersom feodala uppdragen gickde ytterst

feo-förfrån särskiltkungen, hade denne tvisterattett omansvarar
do-blev den högstealla hierarkiskadalavtal löstes nivåer. Kungen

beslutslinjerna löpte likafeodala rättsliga verti-i tvister. Demaren
kyrkliga.de gjorde detkalt det normanniska maktsystemet ii som

uppfyllde avtaladelänsherrevasall fann hans inte sinaSå attsnart en
överexploateradeförpliktelser Vasallen sina rättig-eller herre atten

rätteligen tillhördeheter, tillgripa egendomattt.ex. somgenom
klagoskriftmed till kungenskunde han vända signågon enannan,

kanskekansliet skrivelsenkansli ii Westminster. Fann attman
till.utredninginnehöll sanning måsteett av enuns

vil-fick bestämma bådeChefen för kansliet, kungens kansler, nu
genomföraskulle den.åtgärd borde vidtas ochken som vem som

till denskrivelse, kungensVanligen sände kanslern "writ, i namnen
frånredan börjanSheriffen fakta ärendet. saken klarlokale med i Var

verkställighetSheriffen verkställighetsorder.fick WritEn omen
skällydelsen kungen tagitkunde A utannoterat attt.ex. att en

tillsheriffen fick befallning återställa hästenfrån varförhäst att
juridiksärskilt mycket iverkar intesin A. Deträtte ägare vara

för kanslern, kundefakta ärendet klaraintedetta. isåMen snart var
saken. Kanslernsheriffen uppdraget prövninggöraatt aven egen

klagandensheriffen fick utredautformakunde då sin Writ så att om
för ha hästentalade då han anklagade mottagitsanning BA utanatt

visadebetala hela den överenskomna köpesumman Asamt,att om

53



MELLAN RÄTT OCH POLITIK

talasig sanning, ändå låta behålla hästen han endast betaladeB om
resten.

heller här verkar det finnas särskilt mycket juridik,Inte såmen
faktiskt fallet. det specifika för law kommerDetär är nu common

lyckasin. utverka får SheriffenA Writ påbörja målet,Om atten som
får right dels betyder klagomåletA utredasså måsteatten som av

Sheriffen, dels Sheriffen befogenhet företa åtgärder med denattger
egendom det tvistas klaganden däremot fårOm inte någonsom om.

kan Sheriffen hellerWrit, utredningen, vilketså inte i sinstarta tur
klaganden saknar Eftersomvisar right. alla rättighetersin enligtatt

feodaladen ordningen från formuleradeutgick kungen, common
law grundprincipen den hade hellerinte Writnågon inteatt Som
hade right. Rättigheten fanns självnågon inteså Sigsägaatt utanav

följden kungen writ.attvar en av gav en
ordningens började kansliet efter handintresse de olikaI Writ-ge

särskilda latinska kunde skilja dem Viså åt.typerna attnamn man
kan exemplifiera följande fall.med klagande fann sigEn som vara
fängslad kunde klagoskrivelse tillinge kanslernrättegångutan en
med begäran frisläpptbli eller införantingen ställd dom-att snarast
stol. i klaganden fåttOm Westminster såg vänta rätte-attman

för länge, kunde reaktionen formkomma särskildgång så i av en
det juristspråket latinwrit habeas SkrivelsenCorpus.gängse om

löd ungefär här för figuralla kändså insätterom en oss som-
huvudperson:

Johan med Guds nåde Till högt betrodde SheriffVi Vår i Notting-etc.
ham. erfarithar det fängelseVi borg Nottinghami Ditt iVåratt
finnes frånRobin Hood Sherwood fängslad sedanviss rättegångutanen
sistlidna skälpingst kunnat orsakaVi OssFörutröna. attav som

förkostnader hans förvarande Skall låta hava sagde Robin HoodsDu
habeas förd till domstolVår i WestminsterCorpusperson senast tre
frånveckor det fått detta brev, kanDu vadså Vi pröva äratt att som

detta ärende. hälsningi Vårsant etc.

Vid första påseende habeas tarvligtcorpuswrit in-nästanettger en
tryck. Kanslern gillar kronaninte Ska betala och logi åtatt mat en
fågelfri figur Robin Hood hans lagföring förhalas.attsom genom
Därför Ska Sheriffen den misstänkte till Westminster inomta tre
veckor kan skipas. dennaså rättvisa enkla order mins-Menatt attur
ka kronans kostnader utvecklas bara rättssäkerhetsgarantiinte en
för alla engelsmän till och med blivande medborgerlig rät-utan en

förtighet alla. nämligen kanslern förklarade RobinOm attoss
fickHood belasta fängelsebudgetinte Nottinghams nödvän-änmer
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omtankefängslade begära Visaandrakunde alladigt, att samma
de dockdettastånd tillbli måsteekonomi. ikronans För attom

det habeastid. siktdomstol rimliginför Påbli ställda irätten gavatt
nöd-tidfängslad längrefick hållasinnebörden ingen änattCorpus

utverka habeaslyckadesflervändigt rättegång. Ju Corpus-utan som
fick hållasbefästes själva ingenprincipendesto djuparewrits, att

medborgerligkanprosaisktlaga skäl.fängslad Så enutan ursprung
faktiskt ha.rättighet

begärde kung-flersakensdärmedligger iDet attnatur att som
form rättskip-befästes dendesto djupareprövade deras mål, aven

ville rättegångkanslerns writs.byggde Dåning starta enmansom
dettäcktefinnadärför kunna Writgällde det rätts-egnaatt en som
prejudikat.hittamöjligt, alltså Detmycketproblemet så ettattsom
rimlig analogibaralaw.egenhet hos Omhär är commonen annan

mål,och alldeles såmellan redan writmöjlig given nyttett varenvar
destoåberopades,oftareexpeditionssak. writwrit Jumest enenny

olikaföljde writ. Deden rättighetstarkare blev rät-ur sammasom
kontinuerligtbefästasdefinieras ochfram,komtigheterna växaatt

räckteutfärdade writs. Detbehövde rutinmässigttills inte nyaman
rättigheten skulleförwritåberopade viss attnamnetatt enman

automatiskt.följa med
domstolprocedurwrits.med Omförhöll det sigPå sätt ensamma

kallade vaddensubpenaftill vissteunder hänvisningkallade någon
latinstraff subundernämligensaken gällde, poenaatt

vittnesmål.fördag Detinfinna vid domstolen visssig att avgeen
Sheriffen fick till vittnetochundankommagick inte attseatt

härdethan ovillig. visetPåfraktades tillbokstavligen tinget varom
skyldigheterockså byggakunde kanslern systemett avupp

rättighetswrits.medmed dem Dengickgrundade writs. Det som
skyldighet,ocksåfickdetta slag sigfick writ emot enavsom en

språkbruketmodernaautomatiskt.följde medskyldigheten Det
tänkerförgångna ingensambandet med detbevarar även numeraom

skyldigheten Vitt-bakomlågkanslerswritdet attsomvar en
na.

utredastånd sanningenSheriffenskäl inte iinseddalättAv attvar
själ-utredningmål. Behövdeskompliceradei avnoggrannareenmer

särskildtillsättaSheriffen beordraskundebevisfrågan, gruppenva
sedanochfickkrets vilkentvistandesvald de sägaprövaegenur

komedsvurna, "jurati,målet.under ed vad i Dessa attsantvarsom
dictum:lat.verdictlämnade sittkändabli jury. Juryn weresom

måletficksjälvSheriffensagda till antingendet avgörasant som
det tillöverlämnaellerframkommit jurynefter vad genomsom
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tillsammansWestminster med juryns utslag. här bevismetodenDen
juryn särpräglad ställning i law. Ett Writsgav en systemcommon av

bestämde och hur fickjuryn användas i rättegången, någotnär som
naturligtvis sikt byggde praktisk, flexibel processordning.upp en

bara underrättsprocesseninteMen reglerades Writs utangenom
bruket överdomstolar. Skattemål hörde till de riktigt kom-även av

plicerade juridiska måltyperna. Skatteuttaget feodaladetivar
samhället knutet till de feodala rättigheterna, varför skat-justnära
temålen berörde det feodala samhällets Skattemåleninnersta nerv.
fick domstol i Exchequer.Westminster, Skattemålen före-en egen
drogs ursprungligen inför kungen blev efter hand kompli-såmen
cerade de förlades till särskild kansliavdelning. Sammanträ-att en
dena råkade händelsevis ske vid bord, schackmönstradeett ytavars
lat. schackbräde helascøzccøzrium: verksamheten dessgav namn.

sammanträdde heltMan enkelt vid det schackbrädet. Avstora rent
praktiska skäl började efter hand skilja mellan sådana exche-man
quermål gällde skattefrågor allmänheti och sådana gälldesom som
skattetvister. avgjordes oftarealltDe kungenutan attsenare var
närvarande, Vilket gjorde också gradvis började skilja mellanatt man
skatteadministration och skatteprocess, mellan politik och rätt, om

vill.såman
Ungefär utveckling kan andrainom rättsområden.samma man se

högste feodalherreKungen i princip skyldig deavgöravar som att
fördesrättsmål till kansliet för avgörande. presideradeHan isom en

särskild kansliavdelning prövade mål allmän karaktär, s.k.som av
pleas. kansliet skedde alltsåcommon ytterligareI avknoppningen

den dömande verksamheten, falletprecis med Exche-varitav som
avdelning fick ofDenna Pleas.Court Common Pro-quer. namnet

blemet bara kungen ofta befann riketsig i och inteattvar resa
kunde vid fickDomstolen därförrättegångarna. arbetanärvara utan

kunglige chefsin och det för naturligt kungen intesnart togs att
skulle närvarande vid domstolens sammanträden. Domstolenvara
knoppades från administrationen i och arbetadeWestminsterav som

enhet i Hall vilketWestminster också i skildemeningen egen yttre
rättskipningen från administrationen och politiken.

kunde emellertid egenskapKungen inte i högste feodalherreav
komma ifrån skyldighetsin döma kungsdom då hanatt ens var

fot,resande vilket väl det vanliga. del det mobila kanslietEnvar av
fick därför till med hjälpatjänst honomstå med den högstaatt
domsmakten. avdelning,Denna känd of KingsCourtsnart som
Bench, kom högre anseende den stationära Commonänatt ett
Pleas, kanske just närhetsin till kungens visadeSnartgenom person.
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målens antal det praktiken blevsig opraktisktså istort att attvara
släpa också Bench land och rike parkeradesKings precisDenrunt.

Pleas vilket gjorde kungensCommon iWestminster, närvarosom
Ävenpraktiskt omöjlig han frånborta London. Kingsså snart var

Bench kom härigenom efter hand uppfattas från detatt som en
kungliga kansliet helt fristående enhet.

historien slut med de högstainte detta. domsto-Men Innanär
larna hunnit kunde kansliet också påverkaemanciperas Writproces-

tillämpning fall,enskilda alltså farlig sammanblandningi såsens en
och intressekonflikterpolitik sikt blev oundvikliga.rätt attav

godta de högsta domstolarna ställdes under kon-Kungen måste att
troll parlamentets överhus. Lorderna etablerade härigenomsigav

Allra högsta domstol ställd de andra högsta domstolar-översom en
förhållande fortfarande består. tvingadesKungen ävenettna, som

dela makten med underhuset utfärda original alltsåwrits, writsatt
nylagstiftning.innebarsom

bild all enkelhet tecknats framväxtenDen i engelskasom nu av av
law skapades lag-visar praxisrättenatt attcommon genom men

stiftning den form känner den spelade liten roll. efteri Försten
industrialismens lagstiftninggenombrott började politiskagenom
beslut allvar praxis rättsutvecklingens centrala driv-ersätta som
kraft. då law redan sedan denlänge medMen var common synonym
anglosaxiska rättskulturen bägge sidor Atlanten.om

Även de rättskipande förändradesinstitutionerna praxis.genom
Utvecklingen Exchequer, Pleas och Bench tillKingsCommonav
från friståendekansliet domstolar berodde praktiska omständig-
heter. först väl konsoliderats,Det när systemetvar senare, som man
började kring betydelsen frånteoretisera skilja politik rätt-attav
skipning, vilket ledde tilli sin England balansenjust i sågtur att man
mellan den politiska och den makten alldelesrättskipande någotsom
omistligt för medborgarens säkerhet och frihet. gickMen var

mellan och förändringsprocesspolitiken dennai Detgränsen rätten
lätt Lika detinte lordernas kontrollsvårtär säga. är sägaatt att om

Ävende högsta domstolarna eller politik. deträttskipningav var om
i England maktbalanslärorna konstitutionelliomsattesvar som

tidigarepraxis håll inågot så måsteEuropa,än annat man nog
förvånas hur komplicerad institutionell bakgrund särskiljandetöver

och politik faktiskt hade brittisk mark. Eller deträttav var
kanske det fick engelsmännenjust tänka till iatt extrasom noga

frågordessa viktiga
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vårSpåret från till tidRom egen
del den europeiska rättskulturenknappast någonSom annan av

politiksamspelet mellan ochspeglade den romerska rätten rätt samt
från Med till-det det andra.svårigheten skilja universitetensatt ena

föremål för och undervis-romersk till studiumkomst gjordes rätt
professorer den första ochantal Bologna,juris ining. Kring mestett

fakulteterna, och andra sydeuropeiskaberömda de juridiska uni-av
förtusentals studentersamlades redan under 1100-taletversitet att

då kända.lära hantera de romerskrättsliga Somsig texter som var
tilljuridik förde de kunskap vidarefärdiga eller lärare sinjurister i

egentligen den romerskahemländerna. Vad rätt nästan tu-somvar
kraftigt ka-efter fall detåter såår Västroms övertog ett greppsen

tolska Europa
följas tillbaka tillromerska kan åtminstone mittenDen rätten av

lagstiftning,f.Kr., stadsstaten400-talet då den lilla Rom antog en ny
hade fram till dennaromerska samhällettolv tavlornas lag.De Det

den jordägandesocialatidpunkt präglats motsättningar. Motav
ochfattiga socialastod de plebejerna.klassen, patricierna, Denmer

löstesekonomiska mellan despänningen två grupperna genom en
lag, tolvtavellagen.politisk uppgörelse bl.a. Romsom gav en

lagstiftning för litet folk kullar.Tolvtavellagen Romsettvar en
emellertidefter tillkomst börjadeRedan århundrade lagensett en

efter sekel gjordemilitär och ekonomisk expansion ett tresom par,
sträckte från vadinhav. RomarriketMedelhavet till romerskt sigett

till syriska öknenPortugal och England idag ii öster,är västersom
Tyskland detta väldigafrån Nordafrika söder till ii Ivästra norr.

fanns språk, och kulturer. irike etniciteter Romarna sattmassor av
skulle kommaungefär sitta isituation attsom normannernasamma

la-derasdet nyerövrade England år Inteän tusen senare. ensmer
dehävda grekiskantinska språk kunde sig i insågDeöster. attmot

politiska, ekonomiska ochbara kunde sinaminoritet nåsomvar en
med de erövrade folken. medmilitära mål samarbete Att po-genom

tänkaenhetlig rättsordninglitiskt skapa inte på.tvång attvaren
följaVilken politik skulle de

habland mål. Riketvalde prioritera sina måsteRomarna att ro-
fungera kultur- ochöverallt, handelnmersk militär närvaro trots

genomföras effektivtspråkgränser och beskattningen provinsernaav
folk själv bestäm-och Vad lämnades tillsäkert. varjei övrigt attvar,

tillfanns starka skälAlltså, lokal självstyrelse det inte att tama. om
hårda nypor.
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betydelsefullaförsiktighetens politik detskapadeDenna mest
förvandlingrättsliga historien. romerskai Den rättensprogrammet

från litet folks lag till internationell rättsordningett en samman-
hängde bl.a. med den multikulturella miljön. Vad skulle göraman
med främlingar behövde dess rättsligalevde och användai Romsom

genomföraeller hur skulleinstitutioner, parternaman processer om
främlingsmålen vidarekundeinte nämligen inte utan av-var romare;

lagstift-Till detta komenligt romerskgöras rätt. att romarnas egen
avancerad för det ekonomiska livtillräckligt teknisktning inte var

utvecklats den framgångsrika militära expansionensi spår.som
Rättegångsformerna stelbenta och avpassade för enkelt jord-ettvar
brukarsamhälles behov. helt enkelt skapaRomarna måste mate-nya
riella och processuella former. gjorde deHur

for-kan belysa med den romerska obegripligaVi rättens närmast
följande fall:malism. hypotetiska kommerGajusLåt vår-taoss en

efterkväll sekel före tideräknings början promenerande kajenvårtre
får infallethamnstad ordentligt berusad. plötsligti OstiaRoms Han

hugga förtöjningstrossen fartyg vid kajen.till liggerettatt av som
fartyget börjahittar bakom skjul, huggerGajus ett trossen,en yxa av

glida sidanmed pir rivertörnarströmmen, mot som ne-en upp
danför båten och fem besättningsmänvattenlinjen, sjunker som

ombord ställs inför domstol och dömsdrunknar. grips,Gajussover
den direkta skadan, alltså kostnaden förersätta ett nyttatt rep men

för folketbåten, lasten och ombord.inte
flytta framlåt fallet lite och händelsensvårareMen göra ettoss

hundra berusad lika väl-sänker medGajusår. Nu ettpar en annan
yxhugg egyptiskt skepp med grekisk kapten, anatoliskriktat ett

betalas tillbesättning, last från Gallien skall vid ankomstensom
från för skadanDamaskus. skaTyrus grossist ståVemav en nu

förlorad detskepp, besättning drunknat och last gått Isom som
multikulturella vilkenmedelhavsområdet det inte givet rätt somvar
hade företräde gallisk och syriskegyptisk, anatolisk, rättom gavnu

för denolika rättsliga lösningar sitt inreinteDet svårtär ögaatt se
anklagaegyptiske redaren kräva den medellöse Gajus ersättning,

förkaptenen ha alldeles för den galliskeanväntatt tunna expor-rep,
fordringsägare konkurs eftersombegära honomsina itören se egna

från bara be-han kan den syriskeinte grossistnågra sompengar
betala vid leverans eller höra sjömansänkornahöver primaav vara,

bland berg efter efter drunknade famil-Anatoliens livränta sinaropa
jeförsörjare. härvan krav och motkrav,ska börja iVar nystaman av

skadeståndkompensationer och
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började under f.Kr. arbeta fram300-taletRomarna rätte-en ny
förgångsform komma till med den rättsliga problemrättaatt typ av

kan åskådliggöras Gajusfallet. blev skapaVägen attsom genom ny
lagstiftning,utveckla egentligt brukpraxisrätt att utangenom av

helt därför kunde det multikulturellaenkelt inte tvingaatt man
medelhavsområdet konformitet. ska dockrättslig inågon Det san-

lagstiftning politiska ocksåningens sägas attnamn genom organ
förekom fullträttsutvecklingens stod likai centrum pretorer-men

praxis.nas
högsta ämbeten, medi nivåPretoratet Roms nästanettvar av

konsulatet. funktion påfallandehade lik den engelskePretorn en
kanslerns. för utfärdade procedurformler,stället WritsI pretorn som
slog fast hur fall.skulle till enskilda be-irättegången Pretorn

materiellstämde hur skulle meninginte irätten ut utan gavom se
hur domstolen borde bära för komma framanvisningar sig attom

till rimligt det enskilda fallet. kan kanske verkaresultat i Detett
främmande för egentligen konstigt.inte såoss men var

förfarandetSjälva började med konstaterade deatt parterna att
kunde komma hur skadorna båt, last och besätt-inte överens om

fannsning skulle regleras. det baravissteDe gå,väg näm-att atten
ligen be lägga och genomförasedan deträttegångpretorn upp en
hela efter hans Vad gjorde skilja deanvisningar. pretorn att utvar

bevisfrågorna. Rättsfrågornaegentliga rättsfrågorna från handlade
hur borde olika krav och varandra,intressenavväga motom man

bevisfrågorna hur skulle bevisa och motbevisa olika yrkan-om man
den. bestämde den ordning vilken de olika rättsfrågornaiPretorn
skulle från befattautredas avstod med bevisproblemen.sigattmen

överlämnade han domare. kan enkeltstället tillDem i Man ut-en
tryckt skrev lagen för det enskilda fallet, det blevsäga att pretorn
sedan uppgiftdomarens tillämpa denna speciella pretorsskapelse.att

hela gick till följande väl hörtDet Närsätt. pretorn parterna
utfärdade han formulaf där alla domarens kommande hand-en

fast. rättegångsformen fick formu-lades Själva därav namnetgrepp
larprocess." struktureradedomare målet, sedaniutsågFörst pretorn
han systematisk de frågor utredas domstolen.skulle Hansom av
började med till det onda. Hadesjälva GajusGajus, rotensom var
haft oförsvarligteller hade det bara fråga alldelesvarituppsåt ettom
infall fyllan fick första uppgiftoch villan domareni Detta attsom
reda fannKunde betala skadestånd domarenGajus Omut. att

förlustenGajus saknade tillgångar betalas de andramåsteegna av
inblandade och försättas hos första handslaveri denGajus i isom
skulle dömas förlusten.täckaatt
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kanGajus inte betala skadorna, hur då fördelaMen kost-om nu
nadstäckningen kan välja mellan redaren, kaptenen,Pretorn expor-

och importören. väljer rikta fråganin sig kapte-Hantören att om
haft för både båten och förfaritlasten, vårdslöstnen, som ansvar

eller handlat sjömanskap förtöja farty-sitt sättmot gott attgenom
eller eftersatt fartygetsi övrigt underhåll varitsättget ett som

minska dess förmåga klara kollisionen med piren Pre-ägnat att att
den bedömningen skadeersättningen första handi börgörtorn att

betalas den haft bäst möjlighet skydda lastenpartav attsom om-
bord. domaren finnerOm sådant kan läggas kaptenen tillnågotatt
last, skall kaptenen dömas all uppkommen skada. Omersättaensam

skallinte, kaptenen frias och redaren dömas stället. finneri Pretorn
och kan kommaimportören dela kostnadenexportörenatt att

endast redaren visar obeståndsig eller saknar betalnings-om vara
förmåga den de tecknat transportavtalet hartvåatt ettmen av som

den andre.större änansvar
rättegångsformulaDen ankom till domstolen från pretornsom

kan föreställa ha följande sätt:sett utoss

Marcellus hälsar Scaevola, domareCato, Quintus Muciuspretor,
Aventinen.

ska domareDu, Quintus, detta mål.ivara
det redan detDå visat högg förtöjningstros-Gajusär att var som av
och därmed orsakade den kedja händelser ledde till för-sen av som

lusten fartyget, lasten och femde besättningsmännen, skall Du,av
bedömaQuintus, kanGajus all uppkommen skada medersättaom

medel. finner han kan, dömOm honom betalaDu såattegna att
förlusten fartyget, lasten och besättningen. finner hanOm Duav att

kan, döm honom friheten och bli slav hos denså mistaatt som
slutligen får betalningsansvaret.

finnerOm Quintus, kan betala,Du, Gajus skallinte så Du prövaatt
bör till kaptenen. kaptenen förfa-Finner Duöveransvaretom att

vårdslöstrit i utövandet yrke, skallsitt döma honom be-så Du attav
tala förlusten fartyget, lasten och de fem besättningsmännen. Omav

finner fallet, skallDu döma redaren betala förså så Duäratt att
förlusten lasten och människorna försjälv förlustenståav men av

skepp.sitt eget
finnerOm Du, Quintus, redaren kan betala för förlustenattnu av

last och människor, därför han saknar medel till detta, då skallatt
döma honom betala hanDu mycket kan och sedan låta densåatt av

eller tecknatimportören transportavtalet förståexportören som
vad lasten de drunknade besättningsmännen. Omresten avser men
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tecknat avtaletochfinner importörendäremotDu exportörenatt
lika.dela förlusten lastenskall degemensamt, av

fördelasför dennaskall låta kostnaderna rättegångQuintus,Du,
kostnadernaalltefter de kan betala, dockmellan så attparterna som

skadestånderläggas föreför skall övriga någonrättegången partom
täcka bägge.skulle sakna medel att

kon-har alltsåScaevola någraQuintus MuciusDomaren att svara
utreda ochhanfrågor. kunna dettakreta måsteFör prövagöraatt

falla efter hur han be-domenfrågorna lista och låtaenligt pretorns
särskildahan kan kalla vittnenbetyderdem. Det t.ex. attsvarar

enligtfartyg bör förtöjas vid kaj sjöman-för utreda hur gottatt ett
fallitväl har måletanvändas. domenvilka börskap och Närrep som

fal-vilket däremotallmänjuridisktfortsättningsvis intresse,inget är
nämligen mängdformulan. den ligger principerlet med själva I en

inträffar.sjöolyckanedlagda kan utnyttjas gångnästa ensom
förstaformulerar detförVad det då principer Förär pretorn

fastslår be-handlinginnebär bedömningen Gajus pretorn attattav
därföroch skadevållarenminskar gärningsansvarrusning inte att

kunnavanliga medborgarealla följdskador,skall måsteersätta som
fall det andrainträffa detta.förutse kan komma i Föratt ett som

faktiskt har hand godset,den,gäller vid sjötransporter att omsom
endasttredje gällerför säkerhet. detockså dess För attansvarar

befin-medan deanställdas säkerhethar förarbetsgivaren sinaansvar
den tecknardet fjärde gällerarbetsplatsen.sig För ettatt somner

påverka avtalets innehåll;den kanhar inteavtal större än somansvar
avtalspartskydda ochhade kunnat sig sinden avtalande parten

känd för bararedareteckna kontrakt med attatt en som vargenom
använda skepp toppklass.av

inträffade detransportskador kundeandra fallSå rätts-snart av
Gajusfallet. det kundebeslutsökande åberopa i Men ävenpretorns

skadestånd ochandra fall gärningsansvar,andra heltigöra t.ex.av
dyrbara ridhästunder berusning släppte sinnågon ut grannesom

därfördrunknadeTibern ochskenade kajensedan iöver attnersom
omständighethästen bakbenet,lösspringande hund bitit i somenen

inträffa dåförutse skulle kunna kommakunnatingen att grannen
öppnade stalldörren.

sofistikeradskapadeunder hundraVad några år var enromarna
kunde tillämpas igenerellacivilrätt byggd principer även ensom

och vad politikegentligenmångkulturell miljö. vadMen rätt varvar
sammanflätade medhelt enkeltdenna såi De tvåpretorsrätt va-var

förmodligendet Vidare låterrandra inte sig säga,att utan varmen
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det juridiken den starkare. romerska fortsattaDen rättenssom var
utveckling understryker detta tydligare. ska poli-Detännu sägas att

faktiskttiken manifesterades efter hand antal betydelsefullai ett
lagstiftningsbeslut, både kodifierade och tillfördepraxissom ny
materiell heltäckande och tekniskt sofistikeradMenrätt. mer

blev, desto mindre behov fanns det lagstiftning i vårpretorsrätten av
däremotmening, behov systematisering överblickstörre av som gav

alla enskilda detaljer. förstade fyrahundra for-Om årenöver tre, av
mularprocessen tid, kommentatorernassåpretorernasvar restenvar
och systematikernas.

första kommentatorernaDe framträdde redan 100-taletstora
f.Kr. Efter hand nådde enighet hur rättenssortsman en syste-om
matik skulle delade och lagstiftningenpraxis fyraMan i hu-ut.se
vudområden: saker och obligationer. fanns lo-Detarv, personer, en
gik denna uppläggningi dikterad den juridiska praktikens behov.av
Arvstvister utgjorde betydande del målen hos den tidens advo-en av
kater. fanns alltså praktiskt behovDet sammanföra allaett attav
rättsregler och pretorsavgöranden hade med tillgöraattsom arv en

Personfrågor gällde allt friai princip romerska medbor-grupp. om
och fria främlingars rättsställning. Med saker menades ting,gares

fasta,antingen alltså fastigheter,jord och eller rörliga,som var som
slavar, djur och flyttbara saker. Till obligationerna räknades alla

förpliktelserrättshandlingar byggde avtal eller Jusom mer
denna systematik slog den juridiskaigenom i kommentarlitteratu-

desto starkare började systematiken själv påverka själva rätts-ren,
tänkandet. framkommit till 300-taletDå hadee.Kr. nått såman

förfining kommentatorerna knappast kunde tillfoga särskiltstor att
mycket hade tiden stället kommit förvandlaiNu regelmas-nytt. att

och kommentarlitteraturen till vad tekniskt kallar lagstift-san sett
ning.

kända blandDen de lagstiftningar tillkom efter 300mest som
det lagverk dene.Kr. Östromerske kejsaren Justini-är stora som

lät arbeta framnianus under tillsatteåren Kejsaren529-533. en
lagkommission med inkalladejurister från Konstantinopel och

därBeirut, rikets främsta juridiska fanns.skolor Lagkommis-två
ficksionen välja de delar den romerska rättslittera-ut av enorma

borde bevaras, skulle förstöras. Resultatet blev åturen restensom
sidan rättspolitisk fullträff: de justinianska lagarna visade sigena en

komma bli den viktigaste lagstiftningen västerlandets historia.iatt
Å andra sidan slutade arbetet kulturell katastrof:i vad inteen man
behövde äldre lagkommentarer och rättslitteratur förstördes.av
Femtonhundra kan bara omfattningenår den juri-senare ana av
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drastiska beslutettill detspillo. Skälettankemöda gick tilldiska som
och kommenta-outnyttjadeförstöra vad hade rättstexteratt avman

godkänt lagverkendaville skapakejsarenkort ettattsagtrer var
politikenfyrkantigaenda auktoritativ textversion.med Den se-en

varitintellektuella doktrinendengrade alltså sättöver ett som
samhälleguldålder.romerskaomöjligt under den Bararättens ett

förfalla till denkanintellektuell kreativitet stöm-större sortensutan
linjeformning åsikterna.av

känd Jurislagstiftningen,justinianska CorpusDen somsenare
fyraomfattadeochlagbok teknisk meningiCivilis, änvar mer en

kommentardeltillintroduktiondelar: lagbok, processen, enen en
fyratid. de komfrånoch samling lagar Justinianus Av sär-egenen

spelakänd under Digesta",skilt kommentardelen, attnamnetmest
andraochförnyelse Bologna univer-för rättsstudiets irollstoren

rättshistoriskadetDärifrån löpersjuhundra spåretsitet år senare.
till tid.sedan vidare vår egen

framtidsperspektivpolitikRätt och ett-

förhållandet mellanförsökersammanfattningsvisOm senu
defram tillvästerländska rättshistoriendenoch politik irätt senaste

bildenblirkodifikationsprojekt,modernatvåhundra såårens unge-
periodinnovativafär följande. västerländskaDen rättens mest sam-

från runda talromerska historia imanfaller med den 200-rättens
och kommentar-hade pretorspraxisf.Kr. till 200-talettalet Dåe.Kr.

domi-det rimligtställninglitteraturen rättensägagör attattsomen
medavslutades dockperiodenromerskapolitiken.nerade Denöver

lagverket,justinianska sju-skala, detpolitiskt projekt i stor somett
medeltidaför det universi-utgångspunkttillhundra år togssenare

juridiskskapadelärda i sintetsstudiet juridik. juristernai De tur en
internationell han-ochrättsordningarpåverkade lokaladoktrin som

lagstiftningsprojektfram till nationalstaternasdelsrätt ända togegna
höllsPolitikenförst omkringfalletiTyskland blev detta 1900.över;
långträttsskapande ifrån denhuvud borta Europaöver taget scenen

politikräknasfaktiskt skafrågan vadfram tiden,i är somsommen
utfärdande Writskanslernsden engelskeoch juridik. Var enavsom

kontrol-kravhandling Parlamentetspolitiskjudiciell eller att
fall handladedetdelar i varjealla dess Visarlera iWritprocessen att

undantaget sindetkanoniskamakt. Den rätten stora genomvarom
politiska beslutlagstiftning skermoderna grundprincip att genom

64



ROLF NYGREN

resulterar officiella lagtexter, också här vilade rättspoliti-isom men
ken solid rättsdoktrin.en

blev faktiskt först under upplysningstiden och revolutions-Det
skedet den lagstiftningsprocessenpolitiska deni meningsom
känner den fick helt dominerande ställning källa för rätts-en som
bildningen. rad kodifikationer, alltså heltäckande lagböcker, till-En
kom, bl.a. Preussischesi Allgemeines LandrechtPreussen genom

franskade codes och HabsburgmonarkinscinqLes1794, 1804-10
Allgemeines Bürgerlichs Gesetzbuch Tyskland förstkom1811.

med Bürgerliches Gesetzbuch.sin1900
fanns orsaker till den politiska principensDet många överseger

och doktrin. förstapraxis hade med de etnisktDen någor-göraatt
lunda homogena nationalstaternas konsolidering. Det gemensamma
språket skapade för första förutsättningenhistorienigången att ge

kodifikationer kunde begripas alla medborgare. National-ut som av
också geografiskt avgränsad vilket underlättade nationellastaten var

lagstiftningsprojekt; lagstiftaren behövde brottas med deinte
multikulturella svårigheter de lagstiftarna. Vadromerskamöttsom
nationalstaten kunde kraftfull lagstiftning detuppnå inomvar egna
nationella bestämde doktri-territoriet inte i sinDet turmen mer.

inriktning förfina det nationella rättssystemetattnens egna, men
skapa fick därför aldriginte Doktrinen innovativanytt. mer samma

kraft haftden under den romerska klassiska ochperiodrättenssom
medeltiden.

andra orsaken beror de demokratiska och konstitutio-Den
nella konsolidering frånregeringsprincipernas de amerikanska och
franska revolutionerna och framåt. underRättspositivismens seger
1800-talet hade dennadirekt samband med konsolideringspro-ett

Lagstiftning framstod de folkvalda parlamentenscess. som en av
centrala uppgifter. lagstiftande församlingarna friaDemest attvar

genomföra all lagstiftning politiskt möjlig igenom. Deattsom var
kunde detta behöva rådfråga den juridis-i singöra rätt utan attegen
ka professionens domare, advokater professorer.och juris Rätten

legitimitet de politiskt myndiga medborgarnaattvann genom res-
pekterade vad blev resultatet den parlamentariska lagstift-som av

för den juridiskaningsprocessen. minst situationDet sagtgav en ny
professionen. behövdes för den politiska viljan lämpligJurister att ge
teknisk form och lagstiftarnaskipa den auktoriserat politiskirätt

delta ficki själva rättspolitiken de vidareinteMenväg. göra.utannu
tredje omständigheten har med samhälletsDen göraatt egen om-

vandling. Industrisamhällets komplicerade ekonomiska och sociala
förhållanden skapade problem kunde lösas med hjälpintesom av
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Vad den samhällsstrukturen krävdeoch doktrin.rättspraxis nya var
lagstiftning.styrmodeller byggda detaljerad härDet något to-var

industrisamhällets funk-talt och dikterades det modernanytt av
tionssätt.

den lagstiftningsmodellens tiddag sannolikt både nationellaI är
förbi, fall mycket det kommer skapaheltinte i varjeså så att attom

lagstiftningsmaktensallvarliga problem för den demokratiska aukto-
och legitimitet. rättsbildningen sker heltritet När nya arenor
rättskulturen blir global aldrig tidigare histo-isättettsamt som

hålleroch därmed övernationell, vilket vadrien precisärutrerat som
inträffa försvagas lagstiftnings-tid, då den nationellai våratt

demokratimakten och grund och botten deni även typ somav nu
för ängsliga EU-direktiv,självklar. tillSveriges anpassning varjetar

handelsöverenskommelser, han-dess beroende internationellaav
delsbruk, finanspraxis och faktorer liknandemiljöskydd, tusen av

innebär den svenska riksdagen, utsedd demokratiska val,slag iatt
lagstiftningsmaktförlorar detsin inom statsterrito-suveräna egna

fanns juridikprofessorerhalvsekel sedan det svenskariet. För ett av
hårdföra hurden värdenihilistiska begrepintesortenmer som man

därför rättigheterkunde tala mänskliga rättigheter sådanaattom
återföra lagstiftarvilja. dag degick mänsk-inte positiv Iatt taren

liga de nationella lagstiftningarna,rättigheterna järngreppett om
och väl väl det.är

krävs fantasi för vadiingenDet större är vägatt attse
med säkerhet kommer bli rättshistoriensstörsta att mestsom ny-

förvånansvärt lik denskapande epok. situationenNoga ärtaget som
multikulturella medelhavsvärld.tidsi sin Fråganmötte ärromarna

emellertid kan tänka lika strategiskt klart och intellektuelltom
har svenska lagstiftare,elegant Kanske både som sersom romarna.

nationalstatens lagstiftningsapparat och president Clin-rustas ner,
fundera vadmotståndare kongressen anledningi över rätts-tons att

historien svårigheten skilja mellan ochkan ha lära rättatt att po-om
litik vad syftet med den och den andra.ärsamt som ena
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Noter

l ihåg Clintonmålet:skedde den minnesgode kanske kommer iSå Lex. som
Presidenten anklagades för ha försökt intala LewinskyMonicavittnetatt att

blivit "subpenedffrisera deras sexuella relation sedan honsanningen somom
själv uttryckte saken.hon

2 efter upptäcker balkarna följer denna 0rd-lagbokiDen vår attsersom egen
för.hela upplägget lagboken har tackaning, så attav romarna
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rättens rikeVem iregerar
Maktdelningen i historiskt ochett

rättspolitiskt perspektiv

ÄKjell Modéer

Juristerna maktutövare i modernsom en

demokrati

Ska makt äldre svenskajurister generation jurister,Förutöva en av
välfärdsstaten,livsverk juridiken den svenskasina iägnatsom

Ändåfrågan påflugen. allt-kännas både retorisk och blir denmåste
den ochangelägen och påtrångande. Både vetenskapliga rätts-mer

intensivpolitiska diskursen kring dessa frågor har blivit allt mer
samhälls-såväl politiker demokratinjuristerFör utgörsom som

form fundamentala förden utgångspunkten maktutövning. All
offentlig från folket deras valdamakt ombud.utgår Rege-genom
ringsformens portalparagraf, från folksuveränitetens prin-utgårsom

fast förankringhar den svenska rättskulturen. Folkrepre-cip, ien
lagstiftningsmakt djupthar rättshistoriskasentationens sina rötter

medeltiden.iner
Samtidigt demokratin skilda facetter. demokrati-uppvisar En

uppfattning från liberal och individualistisk grundsyn.utgår Deten
med amerikanskerättskultur sådan inställning den juristeniär en en

förhållande tillverkar: den enskilde medborgarentjäna iAtt staten.
grundsyn från maktdelning mellan politiska och ju-Denna utgår en

ridiska eliter, mellan politiker och demokratiupp-jurister. Denna
fattning bygger maktdelningslära.och hansMontesquieu En

från jämlikhetsprincipen och kol-demokratin utgår ettannan syn
lektivt betraktelsesätt. företrädare har monistisk hurDess en syn
statsmakten ska och skeptiska till be-organiseras instanserär som

folksuveränitetengränsar
uppfattning framstårvilken från, demokratinsOavsett utgår

effekter rättsväsendet och juristrollen centrala. Med his-som
för demokratin ocksåkan pläderingtorien argument om-som en
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fatta de svenska domstolarna. har traditionellt folklig legiti-De en
Muntlighets- och offentlighetsprincipernamitet. garanterar parterna

fair trial.rättvis Lekmännens roll rättskipningenrättegång, iaen
viktig del den Efterkrigstidenssvenska rättskulturen.är en annan av

svenska rättsutveckling har hög grad präglatsi egalitetsprincipenav
och korporativt Folksuveränitetsprincipen har också isynsätt.ett
detta avseende, generellt omfattat demokratisyn.juristernassett,

har också den svenske uppfattningDen juristens singenomsyrat om
yrkesroll.egen

håller ske.någonting svenska rättskulturMen Dagensatt an-
tyder alternativa perspektiv roller och uppgifter denjuristernas i
moderna 1900-talsdemokratin. homogena,ensidiga, nationelltDen
präglade, svenska rättskulturen håller förändras. tidVåratt upp-
lever pluralistisk denDeltagarna vitala rättspoli-irätten.en syn
tiska diskussionen oftareställer allt frågan: egentligen iVem regerar

rike. lagstiftande har fått konkurrens.institutionernaDerättens
Nationalstatens lagstiftare och deras centrala maktcentra konkurre-

med ochregioner överstatliga Tvistande fin-institutioner.rar parter
allt utsträckningi alternativ till de allmänna domstolarna.störrener

Domstolarna ska tillämpa internationella regelsystem tidigaresom
legat utanför rättsförvaltning.deras Vilka fårkonsekvenser dessa
förändringar förförhållandet mellan politiker och och vil-jurister i
ken utsträckning kommer de traditionella maktstrukturerna mellan
juridikens och politikens inordnas i mönsterattarenor nya

viktig framväxtenanledning till detEn scenariot gi-stårav nya
finnavetvis anslutning till Europeiskai Sveriges unionen. Denatt

har fått reflekteramedvetet roller ochjuristernasöverattoss mera
uppgifter demokratiskt reflexioneri Konkret kan dessaEuropa.ett
sammansmältas till fråga: Ska ha politisk maktjurister Skaen en-
juristelit spela rollen självständig politisk elit i ett postmo-av en
dernt förbara politiker också förEuropa. juristerInte många ärutan
tanken svindlande. ska makt harJurister inte varitDetutöva ett

för efterkrigstidens juristenaxiom svenska
allt, får tänka banor naturligtvisDet i ärtrots attsom, oss nya

den synliga roll domstolarna kommit spela under 1990-talet.attmer
började med författningsbygget antal ochDet i central-Öst-ett

europiska länder. Efter fall har antal konstitutionerett settmurens
dagens ljus dessa länder. föri Kännetecknande dessa generelltär,

den centrala roll domstolarna fått förhar rättsbildningen. Desett,
har blott erhållit stark självständig förhållandeinte tillposition ien
den politiska makten. härpå finnerexempel ItalieniEtt vars sys-

de postrevolutionärna författningarnaövertagits i ochi Spanientem
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poli-viktigare rollfått allthar ocksåDomstolarnaPortugal. somen
judiciallagprövningsrättDomstolarnaskontrollinstans.tisk re-

karakteristiskt inslag iförebild blivitefter amerikanskharview ett
hardiskussionen inte varituppgifter. svenskadomstolarnas Den

förändringsprocess.internationellaopåverkad dennaav
retrospektivtkanbakom ilämnar 1900-taletNär ettoss

dettagrad präglathögmodernismen ikonstatera,perspektiv att
yrkes-för dessahar ocksåModernismensekels svenska jurister.

uppbrotttraditionskritik, dvs.betyttsedan 1920-talet ettgrupper
rättsbildningen.dominerandeochtraditionellafrån den synen

förank-historisktfrånutgick1800-talets början juristernaSedan en
och utvecklinglärorEvolutionstankarrad kontinuitetssyn. ersattes

ochrealistiskadramatisktstundtalsefter hand pro-meravmera --
ochtonadesperspektivenhistoriskagrammatiska Desynsätt. ner

ochavhandlingarnasrättsvetenskapligafrån deeliminerades till slut
1990-taletUnderinnehållsförteckningar.betänkandenasstatligade
modernis-fått upplevaföreträdaremodernismensemellertidhar att

karaktä-fåtthar själv alltmerockså dentradition, dvs.blivit enmen
historisk epok.ren av en

Vidperspektivet.historiskadetställsmodernismenMot nytt
politiskarådandebetraktades detupplösningSovjetunionens pers-

stodFörebildernade f.d. satellitstaterna.överspelat ipektivet som
från denhämtades från historien,förflutna, dedethämta i näraatt
of lawrättssäkerhet, ruleideal med kravliberala rättsstatens

revisions-rättspolitiskt iblevlegalitet.och Historien argumentett
baltiskadomstolsväsendet deiUtvecklingen staterna,avprocessen.

exempel detta.främst Estland intressantai är
elitbyrå-förenas dagsåledes: ifrågan blircentrala HurDen en

Tyskland, därdemokratisyntraditionellmed Ikrati juristerna en
dom-humanadenställning, talarhar starkdomstolarna man omen

rättskulturellastolen.5 domstolarna ställs dennaöverstatligadeI
de domarna,demokratiprincip sin Att 15 representanterspets.

uttryck förrättskulturer härskilda nationellaför gemensamenger
nationellahävdamöjlighetenfrågor bådeställer sär-rättssyn attom

dis-förnekar desjälvapolitisk makt.ochdrag Domarnautöva attatt
"aktivism.°ellermaktkuterar i termer av

påtagligförfattningsbygge kansamtidadetta renäs-I se enman
påmint.från Montesquieu sigmaktdelningsläran.för Arvet görsans

domstolarnasoch DetEuropa.blott regionernasgäller inte iDet --
överstatligaeuropeiskabeträffande degradockså höggäller i rätts-

instanserna.
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intressant rättsvetenskaplig/rättspolitiskEn diskurs maktdel-om
ochning judiciell kontroll dag omkringpågår i i Europa,runt exem-

pelvis Italien7 Spanieni och i Också den svenskai rättspolitiska
diskussionen har denna diskussion förts Ordet uppfattas"makt av
många jurister obehagligt kainsmärke.ettsom

Juristernas lojalitet/anpassning till
politisk kultur

Under efterkrigstiden har framhållits juristernas roll i samhälletatt
efterhand marginaliserats. har fått alltmer byråkratiskaDe upp-
gifter, samtidigt framstående har understrukitjurister loja-sinsom
litet lagstiftaren.till aktivistisk domarroll,En självständig do-en
markår har under tid framstått ideal striktnärettsenare nyttsom en
nationell rättskultur alltmer präglas rättspluralism.av

Supreme har framställtsCourt i USA anti-modell exem-som
pelvis för efterkrigstidenSverige under och modell exempel-som

för författningsdomstolarvis och för Europadomstolen i Luxem-
bourg.

exempel denna lojalitetEtt respektive till denanpassning po-
litiska kulturen till deutnämningarna högsta domartjänsterna.utgör

omfattandeDen rekryteringen från kanslihus och riksdagskansli
uppfattas förvånandeinte problem de domare del-ettsom av som

debatten.tagit i denna diskussion har kravenI demokratisk
insyn och kontroll domarutnämningarna framförts. Till dennaav
fråga ska återkomma.jag

Jurister demokratins kontrollantersom

viktig anledning till varförEn domstolarna alltmer anspråkgör
bli rike hari grundsin judikialiseringenirättensatt regenter av

politiken och politiseringen domstolarnas verksamhet. Bak-av-
grunden härtill finna den diskussionstår i hög grad hariatt som
handlat domstolarnas författningspolitiska roll och vilkeniom ut-
sträckning de fullgöraska uppgift författningsgaranter.en som

kan skeDetta undersökning de lagförslag parlamentengenom en av
föreläggas,ska laggranskning judicial och kontrollpreview deav

parlamenten och regeringar lagprövningav antagna normerna,
judicial review. land inleddes denna diskursI vårt för-genom en

densvagning i regeringsform fastställdaårs laggranskning-1809av
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en. skedde lagrådsgranskningen fa-Det gjordesår 1971attgenom
kultativ. Diskursen fortsatte med krav författningsskydd förett
lagprövningen och resulterade tillägg till regeringsformi års1974ett

kap. lagprövningsinstitutRF år Det11 14 1979. ett svagtvar
infördes. förutsatte endast domstolsingripande denDetsom om av

riksdagen lagen "uppenbart stred grundlagen. Detantagna mot var
också lagprövning härleddes folksuveränitets-primärten som ur

och den normhierarkin.principen svenska
Uppenbarhetskriteriet" har resulterat mycket restriktivi till-en

lämpning lagprövningsinstitutet från domstolarnas sida. bor-Denav
gerliga börjanregeringen i 1990-talet initiativet till konsti-tog av en

reformtutionell skulle stärka lagprövningsrätten. blevDensom
emellertid denna resultatlös.i del genomfördes lag-Däremot en
ändring, frågorinnebar rörande Europakonven-EKMR,attsom

för mänskligationen rättigheter skulle underställda dettainte vara
uppenbarhetskrav. Författningsläget således dag sådant lag-iär att

sker skildaprövningen regeringsformen respektivesätt mot mot
Europakonventionen. hur länge domstolarnaFrågan är accepterar
denna skillnad. upphävande uppenbarhetsrekvisitet skulleEtt av
med all sannolikhet förändrainte tillämpningen lagprövningen,av
däremot skulle det med all sannolikhet bidraga till skapaatt en

integritet, oberoende och självständig domarkår.större
Uppenbarhetsrekvisitet har grund den traditionellasin i svenska

inställningen det riksdagen själv skaprimärt kontrolleraäratt som
tillämpningen de den denna regel råder dag,antagit. Om iav normer

enigheti princip, mellan de politiska partierna. riksdagspartiernaAv
har endast Kristdemokraterna och Folkpartiet frågandagi om en
utökad domstolskontroll Önskarsina partiprogram. partierInga
aktivistiska domstolar, politiserade grundlagsprövningar.genom

kan det finnas skäl införaDäremot lagprövningsinsti-"rentatt ett
för överlåta domstolarna självständigttut avgöraatt att mer om

sådan bör ske. Erfarenhetenprövning framför allt frånvisar,en
domstolen politisktUSA, aktivt användandesigägnaratt ettom

lagprövningen s.k. judicial förlorar för-de snabbtactivism iav
troende. skanormala restriktiv tillämpningDet s.k. judicialvara en

anslutning tillrestraint. det uppmärksammade rättsfalletI Brown
Board of Education den kände domaren Learned Hand1954vs. gav

uttryck för kritik aktivism haSupreme i sinCourts sättmot att ut-
själv kammaresig till tredje legislativ ifrågasatteHandennämnt

lagprövningeninte däremot underströki sig, han behovet av en
restriktiv tillämpning.
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den efterkrigsdiskussioneneuropeiskaI har frågornajust lag-om
prövningen blivit centrala. länder har den kommitnågra läggasI att

Österrike,särskild författningsdomstol Tyskland, andraien
har domstolarnas lagprövningsrätt traditionellt stark ställning ien
det politiska Norge.19livet fortfarande deDet dyna-är mesten av
miska rättspolitiska frågorna i har till och medEuropa. glo-Frågan
bal karaktär.

Vem i rättens rike Detregerar
rättshistoriska perspektivet

råttshistoriskt perspektivEtt längre tidsperiod longue du-över en
beträffande domstolarnas ställningrée det politiskai systemet upp-

visar sinuskurva med tydlig hegeliansk dialektik.närmast en en
Exemplifierar rättskulturen med analys gjord utifrån ideolo-en
gier, och juristernas kognitiva rättsliga strukturer underrättssystem

framträder1900-talet detta fenomen. därförLåt mig ned-någragöra
slag deni svenska rättshistorien.

1 900

Med det förra sekelskiftet började århundradets kodifikation, den
tyska civillagboken tillämpas.BGB, blev viktig förebildDenatt en
för antal länder hela världen från till Sverige.Japan Samti-överett
digt hade den "levande utvecklad under decennierrätten rätts-av-
vetenskapsmän och rättstillämpare -fått framträdande plats ien
rättslivet." generelltDomarna åtnjöt, hög och anseende.sett, status

det oscarianskaI Sverige utgjorde domarkåren ämbetsmanna-en
aristokrati. liberala reforminriktadeDe juristerna utgjorde be-ett
tydelsefullt inslag deni svenska riksdagen. också vid dennaDet var
tid advokater Karl Staaff, Philip och Erik MartinLemansom som
artikulerade krav lagar stärkte den ställning samhäl-isom svages
let." testadeDomarna för synliggörandet rättvisan.gränserna av

enskilde domarenDen visade dömandei sin hurgärning rätten
skulle tillämpas.

konkretaDet exemplet domstolarnas synliggjorda ställ-mest
ning samhälleti de domstolsbyggnader,i uppfördes i vårtser som
land decennierna före och efter sekelskiftet. idealRättsstatens
exempelvis rättssäkerhet och legalitet fick synliga uttrycksformeri
de svenska tingshusen och rådhusen. Arkitekter underströk i sam-
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och denhistoriskabåde detmedverkan jurister argumentet euro-
tempelbyggna-byggdesTingshusenpeiska traditionen. rättenssom

tysk domstolsarkitektur.fransk ochbådeförebilder imedder
dominerandeochkolonnerfasader,nyklassiskaFasadernas trappor

Leipzig.Reichsgericht ioch ide ParisPalais justice ifanns både i
klaraformspråkhadebyggnaderimposantaDessa asso-ett gavsom

form ochBåde tillförebilder.och romerskagrekiskatillciationer
herrgårdsbygg-karaktärsamtidigttingshusåtskilligafickinnehåll av

nationalromantiska de-medförstärktesutsmyckningenochnader
med sintingssalen,domineradesBottenvåningenkorationer. somav

till-välskrank ochoch sinapodiumabsid,fönsterdominerande sitt
detförebildertydliga itingsmenigheten, hade sinaförplatsertagna

stånds-profant ochboddeHäradshövdingenkyrkorummet.sakrala
itingshusets övervåningfamiljmed isinbrukspatronliktmässigt en

semiotikikonografi ochDomstolsbyggnadernaslägenhet.rymligen
perspektividealistisktreflekterade rätten.ett

ställningdomstolarnaslegitimeraderättsvetenskapenOckså som
Rudolphrättsvetenskapsmannentyskerike.i Denrättensregenter

ändamålsorientera-för tidensinriktningenhadeJhering angivitvon
rättsskolan.friakallade Denför denochintressejurisprudens såde

konstruktiva juris-denutsträckningdominerade alltförra i större
hadeskolandendomstolarna,tillämpades iprudens senaresom

Sverige.Tyskland isåvälanhängare ifinnadäremot svårt somatt
ochrättspolitiskadenföljde ocksåDomstolarna rättsveten-noga

rättspraxisinfördes svenskifria bevisteorinskapliga debatten. Den
först densådan komlagändring. rätte-Ennågon nyagenomutan

rättsska-triumferfirade i sin1948.26 Rättsvetenskapengångsbalken
CulpaskapelseRudolph JheringsinnebarTysklandpande roll. I von

skadeståndsrätten. Sverige intro-förnyelse Icontrahendoin aven
Thyrén uppsåts-straffrättsprofessorn Johan CW.ducerade nyttett

rättspraxis.accepteradesocksåeventualisdolusbegrepp, avsom
Å förställningstarkalagstiftaren dennaunderstöddesidanandra

berömdaintroducerad iGeneralklausulen BGB:srättstillämparen. -
till do-mandatformdennaexempelbrukar§ 242 avanges som-

lagstiftarens intentioner.utfyllamarkåren att
byggdedomarkultur,formdennaDet enautonom somavvar
tidens juris-artikuleradesämbetsmannatradition,idealistisk avsom

rättskultur1900-taletstidigadetter. skolades iinjurister,De som
med långt insigförde dennadomstolar,ochvid universitet rättssyn
domarkulturför dennaförebildexempel1900-talet. ärEtt en

ka-auktoritetdomarens inreefterlysteTrygger. HanErnst ett-
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rakteristikum de idealistiskt fostrade domarna uttryck för isom gav
livslångasina gärningar.

1950

halvsekel hadeEtt situationen märkbart förändrats. Europasenare
låg i ruiner, och juristerna hade förnedrats tillanpassninggenom en
totalitära politiska Tillkomstenregimer. Europakonventionen förav
mänskliga rättigheter markerade skyddet för de individuella1951
mänskliga rättigheterna med deras förankring i västerländsk kul-en
turtradition. de författningarI tillkom både iTyskland ochnya som

Italieni garanterades domstolarna stark oberoende ställning.en
Inrättandet författningsdomstolar och lagprövningsrättav ut-var

förtryck denna position. tyskaDen rättsvetenskapen,autonoma
före det Tredje riket förebild fickvarit plågsamgenomgåsom en en

självsanering från politiska influeser. omvärlden denFör tyskavar
rättskulturen längreinte förebild.någon stället började deI svenska
juristerna för den anglo-amerikanska rättskulturen.ögonenupp

det statsbärandeFör socialdemokraternapartiet fanns här inte
förebilder hämta.några Tage ErlanderFör den amerikanskaatt var

högsta domstolen avskräckande exempel hur domstolarett ut-
övade politisk makt. bestämtHan sig Öka den enskildesmotsatte att
rättsskydd låta domstolarna myndigheters ochprövaattgenom
riksdagens beslut. Rättsrealismen hade denvid tiden givit rättsve-
tenskapen och därmed juristerna plattform. Gunnar Myrdalen ny
riktade skarp kritik juristutbildningenfz samtidigt Ingemarmot som
Hedenius rationellt häcklade teologerna. Rättsvetenskapen ställde
frågan juridiken egentligen vetenskap. Idealismen skulleom var en

realismen. moderneDen juristen hade entré.ersättas gjortav
Samtidigt fick den europeiska diskursen alltmer renässanska-en

Återupplivanderaktär: kulturella värden, denav gemensamma ro-
rätten,37merska för naturrätten och de individuellarenässans

mänskliga rättigheterna. Till denna kultursyn ställde desig svenska
juristerna inte bara avvaktande också skeptiska. fannsDet hosutan
1950-talets moderna jurister kritisk inställning till den modernaen
folkrättens konsekvenser för den svenska rättskulturen. Civilrätts-

Östenprofessorn och utrikesministern Undéns uttalanden kan åter-
igen detta.exempel neutralaDet utanförskapSverigestagas som
till världskrigets katastrofer fortsatte under efterkrigstiden. Medan

omkring i Norden och gjordeVästeuropa med sittruntman upp
politiska förflutna olika former fortsatterättsuppgörelsergenom av
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folkhem,uppbyggandet detfolkrörelsernas Sverigei somavman
1930-talet. Mellankrigs-Per-Albin regering initieratHanssons

rättstänkande avlöste successivtrealistiska och korporativatidens
och liberaladen idealistiska rättssynen.

hög graduppfördes kring bardomstolsbyggnader, i1950De som
förfarandeprinciper.och dessrättegångsbalkenprägel den nyaav nya

krävdeoch muntlighetsprincipernaInförandet omedelbarhets- enav
nyinrättade hovrätterna ihovrättsorganisationen.utbyggnad Deav

ritadedomstolsbyggnaderfick nyuppfördaoch Göteborg,Sundsvall
arkitekter.namnkunnigasamtidens Detmestett varavav par

tegel samtidigtstriktabyggnader präglades i röttmurytorsom av
och nationelltför traditionelltde uttryck ett arv.gavsom

arkitek-början domineratsedan 1930-taletsFunktionalismen, som
funktionsuppdelning.återfanns byggnadernas intres-Dennaituren,

karak-och modernitethistoriskt traditionblandning ärsanta arv,av
uppfördes antalbeträffande tingshusen. så-teristiskt också Det ett

modernitetefter idana byggnader Deras1948. mer en anpass-syns
roll för domsto-rättegångsförfarande tilltillning änett nytt en ny

det hade börjatoch realism.både idealismlarna. MenHär syns
krater...mullra i rättens

ochutbildadesmoderna juristergenerationerDe somyngreav
anspråkslösbetydligtefterkrigstiden hadefostrades under meren

gjordeden politiska makten. inteförhållande till Derollsin isyn
hadelagstiftningennationellamaktutövning.anspråk Dennågon

hadeföregående periodenUnder denmonopol rättsordningen.
ochutvecklingslinjerönskemållagstiftaren uttalat attett pers-se

för-rättshistoria ochförankringfinna historiskapektiv, lagensatt
uppfyll-Därmedkomparativtill andra rättskulturerhållande rätt.

och harmonisering.kontinuitetdes de traditionella kraven I upp-
utgångspunk-dessasvenska folkhemmetbyggnaden det ersattesav

dvs. traditions-modernaönskan skapasuccessivt attter omav en
aktiv del.detta arbetepragmatiska lagar. juristernakritiska I tog

social-blevblev mode. Juristensociala ingenjörskonstenDen ett
tillhörde tidsandan.tekniska metafor juristernaingenjör. Denna tog

detoch demonteringenuppbyggnaden detdel Sverige ii avav nya
Åsa-Nisse biograferna illustrationblevLustspelengamla. enom

Nordströms beskrivningoch Ludvigföråldrat bondesamhälle,ettav
drivkraft förblev samtidigtgamladet "Lott-Sverige" ett mo-enav

funktionellt bostadsbyggande.dernt och
skaffadetidsanda hovrättsjurister sigdennai entré-Det ungavar

lagstiftandesekreterareuppdrag ibiljett till domarkarriär via somen
riksdagens lagut-och sakkunnigasekreterare ikommittéer eller som
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klimat utveckladesskott och kanslihuset. detta pragmatiskai iI
direkt uttalad lojalitet lagstiftaren. Lagförarbe-domstolarna moten

flitigtställning rättskälla diskuterades och lade grundentenas som
rättsliv.efterkrigstidens svenska högstaför deras ställning i "Vår

domstol högsta domstol politisktinte StaternasFörentaär ettsom
självständigmaktcentrum kan betecknas med-utan ensnarare som

lagstiftaren. svenska domare hellerhjälpare inte anspråkVåra gör
makten, slog civilrättsprofessorndel den politiskaatt taga av

fastfSchmidt Samtidigt det vid denna tidFolke justvar som
domstolen viktiga avgöranden accepterade,iHögsta änett par om

försiktigt, och lade grunden tillnormprövningsrättenexistensen av
den det kallade uppenbarhetsrekvisitet" kom tillsåsyn som genom

14.42regeringsformuttryck kap.i års §1974 11
Sammanfattningsvis: uppgifter förändradesroller ochjuristernas

från frånbara idealism till realism också idealism tillinte utan prag-
ficksådant politiskt klimat brevmatism. juristernaI ett ettsom

Diskussionen föränd-alltmer marginaliserad ställning.posten omen
följdriktigt först föras efterdomstolarnas ställning komringen attav

1974.43regeringsformens tillkomstnya

2000

dag till millenium konturerna tillI gränsen ett nytt ser en ny
Efter femtio efterkrigstidensrättskultur. modernism harår rätts-av
fåttalltmer karaktär rättshistoria. moderne jurist,Den somsyn av

framstod framtidsmodell för femtio sedan, hariår 1990-ta-som en
lets rättspolitiska värld blivit folkpensionär. hanDen prototyp ut-

förgjorde har tidens tand dengångsättutsatts samma som en
oscarianska klichébilden ämbetsmannen kritiserades 1950-av av
talets moderna dag präglas den svenska rättskulturenjurister. iI
flera avseenden pluralism. pluralism gäller såvälDet ärav en som

kulturer. svenska lagstiftningen har fått konkur-Dennormer som
både och Samtidigt framväxtenEG-rätten viEKMR.rens av av ser
vital rättspolitisk diskurs. Domarkarriären och rekryteringenav en

kritiserasflf Alltförtill de högre domartjänsterna svenskamånga
från bakgrundhar enligt kritikerna rekryterats departe-jurister ien

riksdag.och rättskällelärans lagför-svenska beroendeDenment av
ifrågasätts försvarats.arbetena har både och

Samtidigt försvararäldre generation jurister sina posi-avsom en
det fram perspektiv domarnas ställningtioner, iväxer nya sam-

maktfaktor.och derashället roll politisk antalI avgöran-ettsom
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kommitfrämst regeringsrätten,har de högstaden rättsinstanserna,
internationella judikia-lagstiftaren.uppfattningarandratill Denän

rättslivet.också det svenskaskuggaliseringen kastar sin Rätts-över
harvärdekritiskaoch Uppsalaskolansrealismen rättssyn utmanats av

denför moraliskoch med pläderatshar tillskolor. Det rätt,ennya
skaLundaskolan" bättreoch domstolarnakalladeså sättettatt

synlig.rättvisangöra
dag. Ned-tingshusförklarliga skäl ibyggs inte mångaDet nyaav

sedanantalläggningshotet hänger tingsrätter. Staten,över ett som
lokalvårdare ochbådetingsrättsreformen rollenövertagit1971 som

tingshusende svenskabyggherre, har nyligen sålt majoritetenut av
undertingshus byggtsfastighetsbolag. årtill privata De senaresom

fasader kan lättstadsbilden.synliga inslagknappast i Derasutgör
dekommunhus.servicehem ochförväxlas med dem Många av

sekelskif-förrauppfördes kringdecenniernaäldre tingshusen, som
för-Domstolsverketskvartssekletunderhar det senastetet, genom

kontorsland-homogenamedfått "klonade" interiörernärmastsorg
har börjatde någotskapsmiljöer Kinnarp. årenMená senaste

tingshu-försöker lagmännen daghända. flera håll iPå att restaurera
Norrtälje, bådaSollefteå ochTingsrätterna iän att renovera.mersen

ombyggnader verk-samband mednedläggningshot, harför iutsatta
åtskilligahusesyn ochhar gjortligen gåttLagmännenrestaurerats.

vidtingsvaktmästareomtänksammafynd tingshusens vindar, dit
och konst-undan både inventarierräddattidigare moderniseringar

heders.dag kommer tillutsmyckning,närlig i återsom
resulteraträttskulturen har iden svenskaEuropeiseringen enav

uppgifter postmoderntochroller iomprövning juristernas ettav
makt-kommer juristernastydligaresamhälle. gångPå sätt änett en
kos-den servila"Rättsvetenskapentill uttryck.utövning växer ur

systematiserande ka-uppgifterden länge burit på. Detym meraav
justitieråd förvän-äldrerättsfallsöversikterexempelvisraktär som

med andrade sistnämndafrån professorernasig ersätter rappor-tar
Villkor.lagstiftarens och rättstillämparensde skeränter som

"djävlas.5°kritisera ochbådeProfessorer anspråk Pen-gör att
fårsocialingenjörefkorporativadeln slår tillbaka. Den statens

anspråkkonkurrens jurister,generationer gör attsomav nya
domare ochklassiska rolleråtererövra rättsveten-somsommera

skapsmän.
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Rättigheter eller intressen Den svenska
rättskulturen i nordiskt perspektivett

svenska utvecklingen blir denintressant in iDet än sättesmer om
perspektiv. Rättskulturen nordiskanordiskt i grannländervåraett

hållshar under det kvartsseklet utvecklats skilda Ettsenaste
äldre harmoniseringsperspektiv har europeisktettersatts nyttav
integrationsperspektiv. rättspolitiskt perspektiv har detFrån ett

försvagats jämfört förhållandenanordiska samarbetet generellt med
för respektive sedan. nordiska ländernas rättskulturerår De50100
framträder skillnaderdag ocksåi sina sinaän genommer genom
likheter.

har sedan upplysningstidenEuropeiskt statsteoritänkande präg-
rättighetstänkande, individen ochlats medborgarenett sattsomav

de individuella rättigheterna fokus. Under 1800-talet fick dettai
tänkande konkurrens intressetänkande, vilket enbartinteett togav
hänsyn till enskilda också allmänna statliga.intressen, I 1900-utan

rättighetstänkandet ochtalets har dessa koncept,statsteorier in-två
tressetänkandet allt utsträckning kommiti ståstörre att mot va-

nazistiskarandra. bara totalitära deninte i regimerDet somär som
bästa" före den enskildes bästa Gemeinwohl"det allmännas gått

ocksågeht Einzelwohl. intressetänkande prägladeSammavor
välfärdsstater. finskeefterkrigstidens starka rättsvetenskaps-Den

framställt hypotesen,Eriksson har nyligen denD.Lars attmannen
främstanledning till skillnaderna mellan de nordiska ländernaen

samhällsde-Finland och rättsvetenskapens rollSverige i isynen
finna finska diskursenbatten den rättsvetenskapligai istår att att

rättighetstänkande.präglatshögre grad den svenskaän ettav
svenskaMed sådant perspektiv blir utvecklingen den rätts-ett av

de betydelsefullvetenskapen under pusselbit vidåren50senaste en
politik.kartläggningen relationen juridik Vilken roll har rätts-av -

reflekterarvetenskapen spelat vilken utsträckning svenski Sverige, i
efterkrigstidensrättsvetenskap också det politiska klimatet i

platsen utveckla dettaSverige inteHär är närmreatt terna, men
frågorna rörande maktdelningen mellan och politiker har ak-jurister

jämförelsetualiserats vid mellan rättsvetenskapsmännen, derasen
och diskurser de nordiska länderna.teorier i

sådan rättskulturell analys kommer sannolikt också kunnaEn att
identitet den och blandklarare svenske juristen annatge geen av

frågan varför de svenska under det halv-juristernasvaret senaste
seklet spelat undanskymd plats samhällsdebatten deisåen som
gjort.
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på 2000-talet:Montesquieu
FörtroendedemokratiDomardemokrati

speladefram juristernademokratiermoderna1800-taletsNär växte
rollhar dennapolitiskaroll denframträdande I Europaarenan.en

hardäremot,kraftigt reducerats.hand USA1900-talet efter Iunder
amerikanska kongressenbestått.juristinflytande princip Denidetta

delJuristernajurister.fortfarande tillbestår 40än tarprocent avmer
judiciellaoch reellt.både retorisktpolitiska livet Senatensdeti

tillpresidentens nomineringarvid kontrollenutskott utgör navet av
efterfårdomarkåren. gångfederala Courtden Supreme taannan

också rörandemaktfrågor, under årtill politiskaställning senare
presidentens immunitet.frågor om

Även krafter medoch politikbåde juridik representerar ge-om
förFörtroendetskilda håll.de samtidigtdrarintressenmensamma

oberoende och denavhängigt dethög gradijuristerna är au-av
Dynamikenderasdessa och institutionertonomi representerar.som

irrationellatidigare,påverkas,rationella relationderasi avsomnu
karaktär.moraliskoch religiös/makro-ekonomiskbådekrafter av

medansektorn,uppgifter denfler privatafår allt inomjuristerna
pragmatiskaJuristernasoffentliga sektornroll denderas i stagnerar.

rollenfår konkurrens"socialingenjörer"ochteknikerroll avsom
ochuppgifterförebild och med inom NGO:sidealist, somsom

rättighetsorganisationer.mänskliga
eliter detsynliga iallt viktigarepolitikerochBåde jurister utgör

uttalatmindreellersamhället.demokratiskapostmoderna Ett mer
förför stärktunderlag positionsamtidigtpolitikerförakt skapar en

och politikerJuristeroch oavhängiga jurister.domstolaroberoende
Är domar-samverkan. in istarkarealltitvingas väg enen

fårdomstolarnatendens tillfinns dagdemokrati iDet att enen
demokratierna. Vad innebärkonstitutionelladestarkare ställning i

gradhögsamhälle,för faror dagens idetta I styrs massme-avsom
snabbtdomarmaktpolitiskstark, det villdiadebatter, kan säga,en

förförtroendeturholkarrättsskandalerñkalladeresultera i så som
domstolarna.

Robert Badentirfranske justitieministernförutvarandeDen ut-
försedanz härJudikialiseringenförtalade några år är att stanna.

tillbeslut juristerviktigaförtroende överlämnakan medPolitiker
förtroende väl,förvaltar sådessa sittdomstolar. längeoch Så som

dedemocratieförtroendedemokratisådankan ocksålänge con-en
mandatsådantöverträderdådagfiance juristernaexistera. Den ett

förtroende. Kanskepolitikernasemellertid samtidigtförlorar de är
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det just denna roll juristerna ska spela Kanske kan de med sådanen
positionera platssin det politiskai maktrummet, och kanske ärsyn

det också så maktdelningslära,Montesquieus i år250änsom mer
lyckats till densig europeiska och amerikanska tidsan-anpassa
dan, framtideni ska tolkas
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irollrättensOm en

demokratisk
samhällsutveckling

Numhauser-HenningAnn

rättsmedvetandeRättstillämpning och

debattDagbladet livligSydsvenskafördes iSommaren 1997 en
rättsmed-allmännadetförankring ibristrättstillämpningensom

kallade Klippan-dom detivetandetd hovrättens såBakgrunden var
hademed knivtidigare ården nittonåringmålet där sammasom

samhällsvårddömdes tillGerard Gbeyofärgadedödat den mannen
för mord.fängelsetillochdöd, intevållande tillför grovt annans

OBS-Kulturkvartenifödde seriei sinDebatten tur programen
inslagdetbaserar sighöstenunder Denna1997. ytterstuppsats

programserienhade denijag

Klippan-måletdomen ikringupphetsade debattenhade denVad
tillför anknytaför den delenEllerdemokratimed göra attatt -

maktdelningmedantologidennatiteln -
det allmännaförankringbristande irättstillämpningensFrån

bredaretill denlångtsjälva verket interättsmedvetandet iär steget
politiskatill denroll relationrättsväsendets ifrågeställningen om

detdelaktighet ibetydelsenoch demokrati imaktdelningmakten,
demokratiska samtalet.

principernabaseratfolkstyrevanligtvisdemokratiMed avses
Folk-majoritetsbeslut.ochpolitisk jämlikhetfolksuveränitet,om

lagstiftningeninnehållavseendemedsuveräniteten rättens ut---
val.fria och rättvisautsedda ivalda makthavarealltsåövas genom

institutionaliseradedettaför denuttryck paLagstiftningen sattar ett
underlyderallafol/eviljan den meningeni permanentatt somvuxna

Spelregler. Sådemokratinsomfattasaktuelladenlagarna i staten av
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långt kan tala huvudsaki formellt demokratibegrepp,ettom som
främst sikte formerna för beslutsfattandet och egentligen intetar
uppställer materiella begränsningarnågra för de demokratiska be-
sluten.

demokratiteoretikerMånga har emellertid framhållit ekonomiska
och sociala rättigheter viss nivå förutsättning fören som en ett
genuint utövande de medborgerliga och politiska rättigheternaav
och därmed förutsättning för den moderna demokratin. Visom en
kan då tala materiellt demokratibegrepp, där fråganett rättensom om
innehåll med avseende bl.a. legitima krav trygghet och social

blirrättvisa nyckelfråga.en
den teoretiska behandlingenI demokratibegreppet har emel-av

lertid de s.k. icke-majoritetsmodellerna viktigäven roll. Deen tar
sikte behovet skydda frånminoriteter majoritetens tyranniattav
och freda både de lagstiftande och dömande funktionerna frånatt

församlingarrepresentativa och alltför lättrörliga allmänna opinio-
Redan i Montesquieus klassiska maktdelningslära fri-intog denner.

stående dömande makten central roll. härDet rättstillämp-ären
kommerningen bilden.in i

dag fruktarI emellertid vad betraktas tilltagandeman som som en
juridifieringa. kanVi erinra den debatt kring rättstillämpningensoss
bristande folkliga förankring berördes inledningsvis denIsom mer
teoretiska debatten framhåller dessai sammanhang såvälman
betydelsen beslut fattade i ordning procedurle-är rättattav -
gitimitet vikten de har tillräcklig innehållslig substan-attsom av- -tiell legitimitet.-

rättstillämpningenFör innebär detta, de förhållningssättatt som
länge präglat den svenska rättstillämpningen hämtade från Häger--

och den kalladeså Uppsalaskolan räckerström inte dag.i Föränd--
ringar demokratinsi förutsättningar skilda gradersåsom reellav-
överstatlighet hos besluten och glidningar hur enskildai uppfattar
medborgarskapet från den nationella nivån exempelvis unions-mot
medborgarskapet eller världsmedborgaren legitimeringengör att-

både den politiska och den dömande makten ställer krav denav som
klassiska råttspositivismen kan uppfylla. formellainte legitime-Den
ringen beslut inte längre tillräcklig det inte tillräckligtär ärav att-
hänvisa till lagarna tillkommit i ordning eller till vissrättatt att en
tolkning kan den dåvarande lagstiftarens avsikterantas motsvara
med desamma. Maktatövning alla former kråveri heltpå sattett annat
fortlöpande materiell legitimering former medgeri individuelltsom
ansvarstagande och accept.
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inledande iHydénsrättssociologi, HåkanProfessorn i recept
moraliskutveckla åter-behöverOBS-debatten rättatt nyenvar -

folket.föra tillrätten
bredellersådanför åtminstoneFörutsättningarna process enen -

dåhandlarför dennahuvudtemat Detdebatträttspolitisk är uppsats.-
populistiskadenför domaren iökatinte svängrum tapp-merom

till denhänvisautsträckning kanhan eller hon iningen störreatt
demokratiskabeslutsfattandetsförfolkopinionen.allmänna Men,

tillotillräckligt hänvisaframstår detlegitimitet att upp-somnumera
ocksåförutsättningar kräverformella villkorfyllandet ma-nyaav -

rättspolitisktdemokratisktkontinuerligtteriell legitimering ettgenom
för denbegränsadet kanskesamtal. Handlar svängrummetattom

författningsdomstolarinförandetmakten,politiska t.ex. avgenom
aspek-här,skallfrågeställningen intespecifikadenjust tas menupp

materiellt demokrati-ökande gradaktuell det isättetär ettattten
kontrolleraspolitiska maktenför denkoncept gränsersätter genomsom

EG-domstolens maktut-framför allträttsväsendet kanske genom-
nationellaför ikonsekvenseroch dessövning sättet att resonera

dettadriverdemokratikonceptetmaterielladomstolar. Det sätt
beslutsfattandet.juridifieringfram aven

denoch artikulerarlyfter frammedbörProcessen attstarta
lagstiftning-befintligauttryck dentill ifaktiskt kommermoral som

existerandedeninsikter iutveckla alltsåbehöver våraVad ären.
andralagstiftare, domare,Bådedimensioner.normativarättens

bakom de juri-lyfta blickenbehöverochpraktiker rättsvetare se-
eller,moraliskaåterupptäcka deochlösningarnadisk-tekniska som-

finnsdeelementen idem, de Förkalla normativaväljerjag rätten.att
där

ele-frilägga deomfattning normativaökadroll blir iJuristens att
kanbetydelseoch deras någoti utgörarätten en nysommenten -

förenkladedendebattenför den rättspolitiskabasoch bättre än syn
tillhemfalleralltför oftamassmediatingen som

till denOlof imedför talaalltså, Petersson,ansluter migJag att
betonardemokratidebatten,tankeriktningendominerande idag som

dialogen, utvecklavill härochochdiskussionensamtalet, debatten,
ochinnehållsamtalför fördjupatförutsättningarna rättensett om

Ämnet synnerligensynvinkel.rättsvetenskapensfråntillämpning är
delaktighetpolitiskdet gällerbådeför demokratinangeläget när-

samhälleligamaktensden juridiskapolitiska likaväloch den som
legitimitet

förmodellochteorijagI rättenpresenteraruppsatsen enomen
fak-moralartikulerar denochlyfter framrättsliga analyser, somsom
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tiskt ligger förborgad den befintliga lagstiftningen.i Teorin kansom-
rubriceras post-liberal teori -ligger till grund för deträttenen om
forskningsprogram kring utveckling den socialaNormativ dimen-i
sionen jag, tillsammans med kollega professormin Annasom
Christensen och forskare, driver vid den juridiskaen grupp yngre
fakulteten Lundi med stöd Riksbankens ubileumsfond.7av

Något demokrati och medborgarskapom

vardaglig förståelseEn demokrati folkstyrelse baseradärav
principerna folksuveränitet, politisk jämlikhet och majoritets-om
beslut.

Lundström har i tidigare skrift från Demokratiutredningenen
Lundström ff. beskrivit demokratibegreppet1998 utifrån46 dens.
amerikanske Robert Dahls idealtypiska definitionstatsvetaren av
full proceduriell demokrati. Enligt Dahl Dahl skall1992 63s. en
sådan uppfylla villkoren politisk jämlikhet, effektiv1 delak-2
tighet, förståelse,upplyst3 slutlig kontroll4 agendan och 5av
inklusivt demos. det villkorenHär och1, 4 5är närmastsom

de tidigare nämnda principerna. Grundprincipen poli-motsvarar är
tisk jämlikhet mellan medborgare, demokratibegreppet siktemen tar

formerna för beslutsfattandet, inte det förverk-materiella
ligandet politiska mål. Inklusionsbegreppet enligt Dahl kräverav att
alla lyder under de lagar stiftas skallvuxna som permanent ut-som

demos. Demokratibegreppet därmed statsrättsliggöra inne-ges en
börd. Demokratisk maktutövning knuten till politisk enhetär en

har makt gällande begränsati territoriumsuverän över rättsom ett -
handlar folketsDet suveränitet denöverstat. rätts-en om genom

ordningen institutionaliserade politiska maktenDen stats-staten.
makten alltså makten gällande inomär terri-över rättytterst ett
torium. Detta suveränitetsbegrepp leder till demokratibegreppetatt

för Dahls idealtypiska proceduriella demokrati-stater.reserveras
begrepp från den Atenskautgår stadsstaten. full proceduriellEn
demokrati moderni tappning folkvaldär stat styrsen som av en
församling fullmed kontroll agendan under iakttagande de-av av
mokratiska fri- och rättigheter" Lundström Folksu-49.1998 s.
veräniteten med avseende innehåll -lagstiftningenrättens ut--

alltså valda makthavare utsedda fria ochiövas rättvisa valgenom
präglade de allmänna och allmän valbarhet.ärattav av
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formernasikteframför alltalltsådemokratibegreppDetta tar
förverkligandetmaterielladetochbeslutsfattandet inteför po-av

demo/eratibegrepp.formellthuvudsakkan tala ilitiska mål. Vi ettom

Även Dahls tappningdemokratibegreppet iproceduriellaför det2.
iakt-respekterasfolksuveränitetenvillkordet alltsåär genomattett

rättigheter.fri-ochdemokratiskagrundläggandetagandet av
ochrättigheterfri- ochdemokratiskagrundläggandeMellan -

vidarerättigheter imänskligade tidigare generationernasärskilt av -
mänskli-första generationensamband.finns Denmening nära avett

medbor-kalladecivila,demodern tappningrättigheter i ävenvarga
underutveckladesför delrättigheterna,gerliga, Europas senaresom

ochfrihetpersonligtillhörsjuttonhundratalet. Hitdelen rättenav
yttrandefri-inför lagen,och likhetdiskrimineringfred, förbud mot

ägande-religionsfrihet,ochtankefrihetmötesfrihet,het, ävenmen
andra generationendenmedel.rättsligatillgång till Somochrätten

rättighe-de politiskaframhållabrukarrättighetermänskliga manav
hörartonhundratalet. Hitunderutveckladehuvudsak-iterna

valbarhensochjämlikhet,ochfrihetpolitiskreglerna rösträttom
förkonstitutivakanrättigheterfri- ochdessaMånga sägas varaav

bland iåterspeglasstyrelseskick, vilketdemokratin annatsom
utsträckningrättigheterg. imedborgerliga Determinologin storavser

for-detmedenlighetbeslutsfattandeför iformernagaranteraatt
för materiellaskydddel dedendemokratikonceptet.mella I avser

det negativahandlaräganderättenexempelvisrättigheter rät-om
tredjeingripanden.statliga Denskyddvilldettigheter, säga mot

socialaochekonomiskaderättigheter,mänskliga rät-generationens
tillanslutningnittonhundratalet iunderutvecklatstigheter närasom

materiella in-sikte detheltvälfärdsstaten, sättnyttetttar
handlarbeslutsfattandet.politiska Detdemokratiskanehållet deti

olika slag.stödochtill statligarättigheterpositiva avresurseromnu
denrättighetermateriellauppställerkonstitutionden månI aven

uppfyllsTysklandexempelvis ifallethär strängtsåsom ärtypen --
demokratin.idealtypiskaför denDahls kriterierintetaget

rättsstatsprinciper.materiellabegränsasFolksuveräniteten av
de ekono-framhållitemellertidhardemokratiteoretikerAndra

för genuintförutsättningrättigheternasocialamiska och ettsom en
ochrättigheterna,politiskamedborgerliga ochdeutövande me-av

tillsam-rättighetermänskligasamtliga generationertre avattnar
demokrati.medborgarskapet Upp-imodernaformar det enmans

skildamellanhierarkiegentligfinnsdet ingen rät-fattade sättet
emellertidbrukarSamtidigtvarandra.förutsätterdetigheter man-
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tala medborgerliga och politiska rättigheter absoluta rättig-om som
heter den demokratiska upprätthålla,måste medan desom staten
ekonomiska och sociala rättigheterna har relativ karaktär.en mer
Garanterad sak, det mindre självklart vadrösträtt är är rättenen men
till exempelvis utbildning innefattar. skillnadDenna återspeglas i
den svenska grundlagen, där de medborgerliga rättigheterna
formulerats direkta förpliktelser för medan de socialasom staten
rättigheterna har karaktären målsättningsstadgandennärmast av som
skall uppfyllas gradvis efter hand har praktisk möjlighet;statensom
inte rättigheter kan utkrävas medborgarna. Särskilt isom av
Tyskland har emellertid författningsdomstolen degivit sociala rät-
tigheterna rättsligt skydd med åberopande konstitutionelltett av
förankrade principer, välfärdsstatsprincipensåsom och likabehand-
lingsprincipen.

Även gemenskapsplanet talar vikten detman attom av so-
ciala området materiella garantier. materialIn termsge content,
the European Union give priority fundamentalguaranteeingmust to
social rights level. These basicEuropean principles, which have al-at
ready heen partially ac/enowledged the Charterin theE U Funda-
mental Social Rights Workers, might usefully he incoiporated into

lawconstitutional detta sammanhang förespråkarI också attman
reglering gemenskapsnivå grundläggande rättigheteren av ar-

betsmarknaden och det gäller social trygghet förs inär termer av
medborgarskap och inte social Medborgarskapsbegrep-protection.

alluderar social integration och delaktighet betydligti bredarepet
mening de kategorier främst egenskapen löntagareän av tra-som
ditionellt basen förvarit regler social trygghet.om

Sedan Maastricht har också unionsmedborgarskapet kommit att
inta plats gemenskapsrätten.i Unionsmedborgarskapet ersätteren
inte det nationella medborgarskapet kompletterar detta. Likvälutan
understryks unionsmedborgarskapets potentiella betydelse för att
bidra till ökad samhörighet i skapa förutsättningarEU för detatt-
bristande demos europeisk nivå hinder förettsom anses som an-
strängningarna komma tillrätta med det demokratiska under-att
skottet unioneni Weiler har -i samklang med Giddens Giddens

talat1998 utveckling attityderna hos enskilda individer,om en av-
medborgare, i därunionen nationalitetens betydelse relationi till
mellanmänskliga kontakter minskar följd bl.a. "the value-som en av
side non-discrimination grounds nationality, freeon movement

likeana theprovisions
tredjeDen generationens mänskliga rättigheter, vad kan kal-som

las det materiella demo/eratihegreppet denjämte aktuella medborgar-
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följandeförhållandet rättsordningen speglasskapsdebatten och till i

normatifdd danscitat: La citoyennete systême imune persomze
des problêmes de de quiproportion vie cetteest personnegroupe son

rzormatzfÃlgrésolus base d itne systememr
utifrån sådantnormativa utmaningen justDen är att ettstora nu

demokratiuppfatt-följandemedborgarskapsbegrepp och den därav
transformera trygghet och sociallegitima krav rättvisa iningen

för arbetsmarknaden, socialförsäkringarna och vården.reglernya
skalldemokratisynpunkt lika viktig frågeställning hurEn ärur

med-åstadkomma utveckling former ochkunna denna i termer som
adekvat medborgarmedverkan.ger en

framför allthär långt har det behandlade demokratibegreppetSå
majoritetsmodellen.det demokratisk benämnsgällt teoriisom

antologi Lundström behandlar MajoneMajoneI samma som
icke-majoritetsmodellen;frågeställningar anknytning tilli761998 s.

fre-från ochinriktad skydda tyranniminoriteter majoritetensatt
funktionerna frånlagstiftande, och administrativada de exekutiva

församlingar och alltför lättrörliga allmänna opinio-representativa
ner.

för tanke-verket detta demokratibegreppet centralasjälvaI är
klassiska maktdelningslärauttryckta i Montesquieusgångar, även

lagstiftande, verkställande och döman-med uppdelningen i enen en
från dessa utgångspunkterde makt. Majone i sininteDet är nu

hardiskuterar demokratiteorier maktspridning,uppsats om men
följa vidare. stället finnsanledning här hans tankegångaringen Iatt

utifrån återknyta trådarna meddet anledning maktdelningsläranatt
alltsåoch demokratiska förankring. handlarrättsordningen dess Det

viddels den demokratiska kontrollen den politiska maktenom av
dömande makten, alltsårättens/lagarnas tillkomst, dels denom

mak-för den verkställanderättstillämpningen och all del även om
förank-skilda och demokratiskamyndigheter slag dessviaten av

ring.
för meka-drar del slutsatsenMajone sin Majone 791998 atts.

lämpadeför beslutsfattande icke-majoritetsform bättrenismer i är
för samhällen, mekanismer kon-komplicerade, pluralistiska än som

majoritetenmakten händerna den politiska Majoneicentrerar
delegerad obero-lyfter dessa sammanhang det handlari om men-

fram begreppenende maktutövning den domstolar utövartypav -
substantiell legitimitetprocedurlegitimitet och inne/øållslig eller som

handemokratiska Med procedurlegitimitet attgaranter. avser myn-
för rättslig granskning.dighetsbeslut skall ochmotiveras öppnavara
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den substantiella legitimiteten det centralt maktutöv-För är göraatt
förenaningen oberoende med Majonetransparent, attmer ansvar

96.1998 s.
finns anledning koppling till den aktuella diskus-Här göraatt en

möjligheterna för faktisk demokrati densionen i natio-suveränaom
form.nalstatens Flera förhållanden har lett till begränsningen av

nationalstatens möjligheter den makt också ligger iutövaatt som
demokratibegreppet, till exempel de marknaderna och kapi-öppna
talets globalisering Giddens den överstatlighet1998. Ett ärannat

innebär förhållande till medlemsstaterna och betydelseniEUsom
det kallade demokratiska underskottetså i organisationEUav som -

för Demokratiutredningens antologi Demokrati europeiskpåämnet
1998:124.nivåâ SOU

alltmer internationaliserad värld, där tydliga maktcentraI en
ochsaknas där enskilda hotasautonomi överstatliga be-staters av

roendeförhållanden såväl politisk ekonomisk, teknisk ochav som
juridisk förändras, Giddens utvecklat, också villkoren förnatur, som
individen. mångkulturella samhället där alltmer diversifieradeDet
livsstilar har skapat individualism.samsas en ny

The individualism, short, associated with the ofin tradi-retreatnew
fromand lives, phenomenontion involved with the im-custom our a

of globalization widely concieved... The welfare has played itspact state
under the of collectivism, Welfare haveaegis institutionspart: set up

helped liberate individuals from of fixities of past."the the Rathersome
than of moralseeing decay, then, makes toours as an age sense see

of moral less of threattransition. social solida-toas an age poses a
but does imply for ofrity, that have look producingtowe new means

that solidarity. Social cohesion be guaranteed the top-downcant
of the appeal tradition. needaction activelystate to toor we more

forresonsibilities the of what do and the life-accept consequences we
style habits adopt. The individualism hand hand withinwe new goes

towards ofdemocratization. All have live ingreater topressures us a
reflectiveand than Giddensprevious generationsmore open manner

i.1998 36s.

ställning till den ideala balansen mellan demokratiskaUtan att ta
förmekanismer majoritetsformer icke-majoritetsformer,respektive

finns det, anledning förändrade förjag, villkoratt anta attmenar
politisk maktutövning och därmed den folkstaten detisuveräna
proceduriella demokratibegreppets tilltagande sprid-mening, en

och juridifiering beslutsfattandet,ning liksom villkoräven av nya

94



ANN NUMHAUSER-HENNING

för individualismen och delaktig-idéerMajonesgör transparensom
beslutsfattandehet delegerat allt centralare för demokratin.i

rättstillämpningens del innebär detta, den traditionellaFör att
efterföljd framstårdag otill-rättspositivismen i iHägerströms som

räcklig. denna skola, alltså länge präglat svensktFör rättsväsen-som
de, innehåll problem det kan varkeninget "rättär rättens vara-
eller fel". "Gällande vad politikerna har bestämt, punkt slut.rätt är
Rättstillämpningens roll lojalt försöka lagstiftarensär utrönaatt
avsikter med hjälp förarbeten, och har till uppgift förhållainte attav

lagstiftningenstill innehåll. Förändrade villkor för politisksig
formmaktutövning nationalstatens såväli inom EU,utomsom-

tilltagande juridifieringmaktspridning och såväl det politiskaav som
det beslutsfattandet, fördelegerade liksom delvis villkor indi-nya
viden, ställer alltså krav den klassiska rättspositivismen intenu som
förmår formella legitimeringen beslut längreinteDenmöta. ärav
tillräcklig det tillräckligt hänvisa till lagarna tillkom-inteär att att-

ordning eller tillmit tolkning kani vissrätt att antas motsvaraen
den dåvarande lagstiftarens avsikter. alla formerMaktutövning i
kräver helt fortlöpande for-materiell legitimering isättett annat

medger individuellt ansvarstagande och accept.mer som

En post-liberal teori rättenom

bara den traditionella rättpositivistiska rättstillämpning-Det inteår
Ävenframstår alltmer otillräcklig. den liberalaen som numera som

länge dominerat mindre väl ägnad för förstårättsteori rätten är attsom
den p0st-m0derna rättsordningen Christensen 1998.

Liberala uppfattningar prägel framsin den rätt växtesatte som
under och artonhundratalen samtidigt med de tidigasjutton- ge--

mänskliga rättigheter och därmed konstitutionennerationernas av
demokratin det formellai demokratikonceptets libe-tappning. Den
rala rättsordningen fokuserade fundamentalamänniskans eller
naturliga och därmed rättigheter oberoende tid och platseviga av

kontext.22dvs. framförsocial uppgift uppfattades alltRättens vara
individens fria formerna för frihe-val och konstitueraatt garantera

utövande till exempel reglerna avtalet. inteDettens genom om var-
och därmed förhållandenroll socialaingripa istatensrättens att

allmänt. liberala rättsordningen innebar själva verket tillDen imera
börja med avreglering tidigare institutionaliserademassivatt en av

sociala relationer, kort avvecklingen det gamla reglerings-sagt av
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samhället. Fördelningsfrågor och andra rättvisefrågormateriella för-
rättsordningen.alltmersvann ur

Efter blev lagstiftarenhand den liberala ingripaäven tvungen att
utifrån sociala utgångspunkter. skedde exempelvisDet attgenom
lagen "erkände avtalsrelationer och infördevissa asymmetriskasom
skydd för s.k. till exempel arbetsrätten och konsu-ipart,svagare

Änmenträtten.24 rättsuppfattningarlängre från liberala befinner sig
de eftersociala trygghetssystem hand utvecklats. Också dagisom
uppfattas emellertid dessa delar huvudsak byggerirättenav som-

distributivt och alltså materiellt rättvisebegreppett som mer-
eller mindre "särpräglade och rättsområden, vilka riktigtintenya"
låter den liberalasig traditionella rättsordningen.integreras i Rätts-
ordningen framstår därmed heller längre detinte systemsom av
rättsregler, fritt från förlänge måletinre motsättningar, varitsom
rättsvetenskapen. stället rättsvetenskapen inför tabulaI ståsynes

det gäller hur den mångfald rättsregler rätts-när utgörrasa av som
ordningen uppfattas.skall Såväl sakernas tillstånd det detisom
tidigare behandlade materiella demokratihegreppet och demokratisken
debatt förutsätter,vard återskapar relationen mellanvinamnet att

innehåll samhallet mellan moraloch och vill.sarattens ratt om man-
tanken grundläggande beståndsdelarDet genuinaär rättens äratt

moraliska eller förankrade samhällsliv och kul-normativa imönster
ligger till grund för det forskningsprogram kring Normativtur som

utveckling socialaden dimensioneni Norma-programmet, som
driver vid den juridiska fakulteten Lund. uttryck föri Rätten är ett

praktiker olika livsområden och rela-olikanormativa i typer av
förstpraktiker och politiker efter handtioner jurister ju-som ger-

ridisk kropp. kodifierarRättsreglerna speglar därmed och nor-- -
samhället. Såväl har häm-mativa i terminologinteorinmönster som

från Hofstadterinspiration Douglas och hans iakttagelser kringtat
artificiell intelligens Hofstadter begreppet1985, mönster ärmen
också därförvalt det uttrycker synvinkel fruktbarteorinsatt en ur
tvetyclighet. för faktisktbåde hur för-Begreppet står någotmönster
håller och för hur det bör alltsåoch kan användas både de-sig vara
skriptivt och kannormativt. ochnormativtEtt uppståmönster upp-
rätthållas praktik. Lagstiftarenintuitiv normativ inteärgenom en
alltid medveten de underliggande normativa lag-mönsterom som
reglerna lagstiftarenbygger både och andra deltarpå. iMen, som
den rättspolitiska kan med lite blott-argumentationen, ansträngning
lägga de värderingar vilarnormativa på.rättensom

studera rättsreglerna områdeGenom visst gärna överatt ett -
tiden kan nämligen urskilja de underliggande före-normativamanw
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grund-kalla dem, devalt normativaellerställningarna, attsom
utveck-handlar den normativaNorma-programmetmönstren. om

familj, bo-kring arbete,reglernasociala dimensionenlingen deni
hit-områdenalltså dessaoch detsocial trygghet,stad och är

före-framträdande normativautfört studier. visar,tills våra De att
friadenäganderätten,de bakomrättsområdendessaställningar är

kallavaltetableringsfriheten, vadochavtalsrätten gemensamtatt
andra normativamarknadsfunktionella tvådet Men möns-mönstret.

etable-skyddet förstyrkagällande medockså sig ärgör storter som
emellertidskall intefördelning.och Teorinrad position rättvis upp-

grund-antal normativabegränsatdet finnsfattas visstså ettatt
för alla.kan kartläggas Degång mönstermönster tre somensom

undersöknings-särskilt relevanta inomnämndes alltså vårtjust är
modell.teoretiskområde, basprinciper i Nor-de ingaär enmen

och vilka normativaförsvinner,ochbåde uppstårmativa mönster
tid-område vid givengällande visstsiggörmönster ett ensom

studiumingåendeurskiljaskan barapunkt rättsreg-ett avgenom
emellertidgrundmönstren uppvisarinnehåll. normativalernas De

kan hurtiden, ochstabilitetavsevärdtypiskt över ettsesett manen
exempelområden. Somkommer igenoch mönster nyasamma

uppkomstetableradskydd för Dessgrundmönstret position.kan ta
före-bottna idunkel, kanframstår dold historiensi sägasmensom

besitt-fått i sinlegitimtden någotställningar sättettatt somom
skallförskyllan-intepositionvissning uppnått utan egenen-

framträder idennakunna berövas position. Detta mönster senare
hy-boenderätten ianstállningsskyddet,form inomarbetsrätten i av

denområdeoch socialrättensbesittningsskyddesgästens genom
arbetslöshets-ochsjuk-exempelvisin/eomstbortyfallsprinczpen is.k.

försäkringarna.
kulturbundnaalltsådeFörändringarna. normativa ärmönstrenav

förmateriella förutsättningarnamed destarkt sambandharoch ett
samhällslivetEftersom"samhällsstrukturen".livetsocialadet är-

sammanhäng-intebildar olika normativa någotkomplext, mönster
bildar alltså intereglernamotsägelserfritt från inreande system -

grundmönsterofta talar normativaDedet sårättssystem om.
exempeltillområdedimensionensidentifierat den sociala är

varandra.förenliga medvidare Husägarensinte rätt att genomutan
enligt detvillkormarknadensegendomfria avtal sinomsätta

motsatsförhållan-marknadsfunktionella istår tvärtommönstret ett
Ändå båda dessabesittningsskydd. åtnjuterhyresgästensde till nor-

ochsamhällegrundläggande legitimitet i vårtmativa mönster en
detbildvarandra. bättrebalanseras Ennågotmåste änsätt mot
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därför kraftfältet,hierarkiska "rättsordningen Detärsystemet - -
fungerarfältet, där olika grundmönsternormativanormativa som

delspoler. det fältet aldrig stabilt, grundi normativaLäget är av
oförenligheten konstituerarhos de olika normativa mönster som
fältet, följd samhällsförhållandendels underliggande ochsom en av

förändring. därförderas utvecklingen kannormativa beskrivasDen
fältet, såväl lagstiftningrörelse 06/9 rättstillämpningisom en som

handlar ständigt balansera föroch moraliskt förank-i sigytterst attom
tillrade, typiskt motstridiga, sambälleligtnormativa synsättsettmen

legitima lösningar.
viktig uppgift beskriva för-i ochEn Norma-programmet är att

förstå utifrånsöka rörelserna det fältet pågåendei normativa sam-
hällsförändringar. kan tala de grundmöns-normativaHär man om

funktionalitet" omgivande samhället.relation till deti Frågantrens
samhällsförändringarnas besvarasinnehåll kan givetvis inte uti-om

från juridiskt debatten erbjudermaterial, den rättspolitiskaimen
modellen brygga råttsordningen ochmellansätt överett att gapet
vetenskapligt och/eller politiskt artikulerade behov. När iman som

utvecklingenstuderar den i jäm-normativaNorma-programmet ett
förande europeiskt perspektiv, bidrar denna modell ocksårättenav

det helatill överbrygga den nationella isolering"att tagetsom
karakteriserat rättsvetenskapen. svenska rättspositivismensDen tra-
ditionella lagstiftarens vilja minutiöststrävan utröna ettatt genom
följande förarbetsuttalanden fungerar helt enkelt iinte EG-rätts-av

avgörandenträffarliga sammanhang. EG-domstolenVisst sina mot
utifrån syftetbakgrunden dvs.s.k. teleologiska överväganden,av

ministerrådetsmed regleringen, det handlar inte utrönaattmen om
europeiskauppfattning, reglernas funktion den inte-iutan mer om

syfte.gration och den marknadensinre EnEUzsär ytterstasom
medveten samhällsutveckling inom kräverrättsstatens rät-attramar

funktion lyfts fram.utgångspunkter ochnormativa Normativatens
jämföralättare mellan olika dcet gäller kul-menmönster är näratt

turella förhållanden allt tämligen närbesläktade länder, äntrots
skilda specifika juridisk-tekniska lösningar. regleriings såvälEn nor-

faktiska jämförasgrund kan också ochmativa vzärderassom - -
sätt.ett transparentmera
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Norma-modellenTillämpningar av

frågeställningarNorma-modellen någraapplicerasdetta avsnittI
centralaoch integrationlikabehandlingtrygghet,socialrörsom -

demokrati.ochmedborgarskapförområden

funktionerkomplementäraSocialrättens

artikel hurDebatt "A-fannsfebruari DN1999Den 24 omen
och LO:sskriven Björn Rosengrenkassan upp,måste stramas av

A-kassan skaLundby-Wedin. inteordförande Wanjaandre vara en
vidareutbilda sigyrke,behöva bytaekonomisk garantievig mot att

förändringar,för slippastödkanflytta. inteeller Den attettvara
bidrasocialrättenanalysnormativdet bland Kansägs avannat. en

rättspolitiska debattendendetta inlägg iförståelsentill av
oftabrukarsocialförsäkringsrättensärskiltSocialrätten upp---
och plott-svåröverskådligtdärförochteknisktganskafattas ettsom
emellertidspeglarvärderingarnatill de normativaområde.rigt Ser
och social-Socialförsäkringarsamhällsordningen isocialrätten stort.

fördelningssystemochförsörjnings-samhälleligahjälp ingår i vårt
derasframväxtreglernasFöljerkollektiva nivån.den ärman

försörjningssystemlönearbetetkompletterafunktion somatt
arbetsmarkna-anställninglönearbete alltsåuppenbar. Det är --

fördelnings-ochförsörjnings-dominerandedenden ännu ärsom
säkertdetjuridiken intesamhälle.ordningen i Inomvårt är att man

anställningenuppfattardetta. Juristenomedelbart "ser av-som en
individplanet.lönarbete Men,bytetalsrelation motett av --

för-alltsåanställningsavtaldessaallaaggregerade nivånden utgör
samhälle.delningsordningen i vårt

fram-marknadsfunktionellaarbetsmarknaden det mönstretPå är
nittonhund-underTidigaremarknaden.trädande. Lönerna sätts

ellerefter behovlönbyggdeVärderingaräldreutövaderatalet som
försörjarlöneruttryckexempelvis iochroll, sigviss togstatus en

förlikakollektiv lönesättning,speladeVidareungdomslöner.och
solidariskafackföreningsrörelsensden svenskaochstora grupper,

marknad, och drogroll dennaViktiglönepolitik länge en
harUnderfördelning. årpolen rättvislönevillkoren senaremot

dragningskraftpolen ökat sinmarknadsfunktionelladenemellertid
harindividuell lönesättningförlöneskillnaderna ochoch utrymmet

Även spelaretableradför positionskyddpolenkraftigt.ökat en
skydddaginnehåller ikollektivavtalflestaroll.viktig De ännu ett

anställningen.arbetsuppgifter inomvid bytelönesänkningmot av
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EG-direktivet företagsöverlåtelser77/187 förom att ta ett exem--
frånpel EG-rätten oförändrade anställningsvillkor igaranterar-

samband med arbetsgivarensövergång verksamhet.av
Lönearbetet har dock aldrig fullständigtvarit heltäckande för-ett

sörjningssystem, kompletterasmåste i vissa situationer. Barn,utan
för för arbeta, hand familjensinom normativaattunga togs om
strukturer, efter hand kompletterade med sociala bidragsformer och
den offentliga utbildningspolitiken. dem förFör gamla väx-som var

pensionssystem olika formeri fram och småningomsåte även- -kompensation för tillfälliga inkomstbortfall vid sjukdom ochsom
arbetslöshet. komplementäraDessa funktioner fylls till delstornu
inom socialförsäkringarnas ramar.

Till börja med arbetsmarknadenansågs helt linjei med denatt -
liberala rättsordningens grundläggande värderingar ha egetett-

för lönearbetets och de sociala trygghetssystemenansvar avarter
tillgodosåg förstai hand de grundläggande behoven hos dem som
stod utanför lönearbetet. Efter hand lönearbetet blev den allt-som

heltäckande ordningen inrättades emellertid det socialamer trygg-
hetssystemet fullvärdigt komplement detta.tillettsom mer

skydd förMönstret etablerad fickposition alltmer framträdandeen
roll och kom socialförsäkringeni till exempel sjukförsäkringen-
och arbetslöshetsförsäkringen till uttryck inkomstbort-genom-
fallsprincipen, alltså väsentligen försäkrar de medel-ävensom stora
klassgrupperna ekonomiska avbräck till följd tillfälligamot av av-
brott lönearbetet.i Efterhand utvecklades tryggheten i exempelvis
arbetslöshetsförsäkringen det berättas deni inledningsvissom om-
nämnda artikeln därhän skyddet för den etablerade positionenatt-
kom bli alltmer kanDetsamma gälla sjukför-att sägaspermanent.
säkringen och föräldraförsäkringen.

perioder medI låg arbetslöshet kom fördelningrättvismönstret
efter behov spela allt mindre viktig roll i sammanhanget.att en
Socialbidraget komplement marginalen för mycket be-ettvar
gränsade grupper.

förutsättningarnaMen förändras. Sker det viktiga förskjutningar
arbetsmarknadensi fältnormativa räknamåste med dettaman att

reflekteras deti komplementära fält socialrättenäven Iutgör.som
dag kan hur villkoren arbetsmarknaden förändras. Tryggase
anställningar i växande grad tidsbegränsade sådanaersätts ochav av
arbetsformer allsinte bygger anställning, uthyrningsåsomsom
och self-employment. Strukturomvandlingen arbetsmarknaden

allt snabbaregår och leder friställningartill och krav utbildning
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Arbetslös-branscher.för anställning/kompetensutveckling i nya
tidigarevad varitflera högrelegatharheten gångerår änsenare

perioderarbetstagare ilett tillvid, vilket att stora avgruppervana
heltdearbetsmarknaden, samtidigtutanförställs grupper somsom

kraftigt.ocksåmarginaliseras växt
till för-upphovförändringardessaalltså naturligtDet är att ger

dct domi-fält. isocialrättens normativa Därocksåskjutningar i man
skyddetfår avkallarbetsmarknadennerande systemet ge--

rörlighet detför ökad apropåför etablerade positionenden är ar--
arbetslöshetsförsäk-detta slår irimligt igenomtikeln ävenatt-

normalt medarbetsmarknadenlängredet interingen. Där är
med deträknayrke kan inteanställning i visstlivslång attett man

skydd.hålla med dettaskall kunna Därkomplementära systemet
anställningoftare med åallt måsteegenföretagande manvarvas

innebärmed förändringar,också räknaandra sidan att egen-som
anställd längrerespektive inteföretagareskapen sättsammaav

där alltsamhällesocialförsäkringen.ställning i I störreavgör ettens
för helstnormaltoch det blirmarginaliseras attsomvemgrupper

drag-Ökar behovsprincipen sinbegära socialhjälplivetinågon gång
utformaskunnalängreningskraft. kommerReglerna inte att som

bilbostad ochbådeförsäljningfattigdomsfälla med kravden av-
längresamhälle, där utbildning någraintede dag.i Iär ga-gerett-

slumpenkanlivet, inteför hög inkomst irantier avgörasenareen
medellerarbetslöshetsförsäkringenskall bekostasden stu-avom

dielån.
kan naturligtvisframtida utseendesocialförsäkringensFrågan om
modellrättsvetenskapligamed hjälpinte Normasavgöras menav

diskussioninsiktsfull realistiskochbidra tillmodell kandenna en
dessa.och betydelsenförändringar Detkring möjliga nära sam-av

medborgar-ochdemokratikonceptetmateriellamed detbandet ett
fram-väl knappastinklusion behöversocialbaseratskapsbegrepp

hållas

ochutanförskapdiskriminering,ochOm likabehandling
integration

har skapatdiskrimineringolikaförbjuderLagar typer pro-avsom
harfrågeställningunderrättstillämpningenblem år. Eni somsenare

underrepre-särbehandlingdebattvåldsam positivvållat är avomen
särbehandlingsådantillåtas eller positivkön kan utgörsenterat om
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otillbörlig diskriminering det andra könet jämför exempletav
Tham-professurerna.

har förFrågan varit prövning i EG-domstolens rättstillämp-uppe
de bäggening i målen Kaløm/ee och Marsc/JallC-450/93 C-

målen handlade huruvida409/95. Bägge tysk jämställdhetslag-om
stiftning, vid lika föreskrevmeriter i princip företräde för kvin-som

vid anställning respektive befordran länge deså inte utgjordenor
hälften,minst innebar sådan "åtgärd främjar lika möjligheteren som

för kvinnor och under undantagetmän" artikeli i2.4som ryms
Likabehandlingsdirektivet Rådets direktiv och där-76/207/EEG,
med förenligt med likabehandlingsprincipen artikeli 2.1var samma
direktiv.

Kakan/ae besvaradeI EG-domstolen frågan med nej. nationell"En
reglering undantagslöst och ovillkorligt företrädesom garanterar ett
för kvinnor vid tillsättning eller befordran längre baragår än att
främja lika möjligheter och överskrider för undantaget igränsen
artikel direktivet,i uttalade domstolen.2.4 upphovDetta tillgav en
debatt domens tolkning. Avvisade domstolen möjlighetenrättaom

rättfärdiga kvoteringssystem huvud eller bara striktöveratt taget,
kvotering den modell hade i målet IMarsc/Jall komprövatsav som
EG-domstolen till slutsatsen, likabehandlingsprincipen i 2.1att art.
inte utgjorde hinder för regel medgav kvinnor företräde, dären som
denna regel falli varje enskilt manliga sökandegaranterar en
objektiv bedömning" med möjligheter till undantag där speciella
kriterier då fickinte diskriminerasom kvinnliga sökande förelåg.

viktigaste skillnadenDen mellan de bägge fallen emellertidvar nog
möjligheteninte till undantag från huvudregeln. Sådana möjligheter

hade själva förelegati verket förstadet fallet.i stället denIäven var
springande punkten hur domstolen begreppet lika möjlighetersåg

IKaZan/eei helt enkelt2.4. ansågs och kvinnans likaart. att mannens
ocksåmeriter innebar de hade lika möjligheter denatt att

befordran det handlade IMarsc/øall domstolen däremotansågom.
kvinnor, lika meriter, grund fördomar kvinnorsatt trots av om

beteende arbetsmarknaden endast kan beläggas med statistiksom
avseende kvinnor kaninte ha lika möjligheter,som grupp, anses
varför den tyska regleringen kunde tillåten enligt 2.4.anses art.

Argumentationen iMarsc/aall förutrymme att ettger mer
adekvat Kalan/eei hänsyn till de skilda och delvissätt än motstri-ta
diga normativa ligger bakom bland Likabehand-synsätt som annat
lingsdirektivet.

Förbudet diskriminering likabehandlingsprincipen hörmot - -
hemma i vidare normativt alla individermönster sägerett attsom
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tillsakligt Rättendet villlikvärdigt,behandlas sätt.skall säga ett
diskus-frånredankänner igenlikabehandling någotformell är

förstadeochgrundläggande kriterierdemokratinssionen gene-om
lik-Likabehandlingsdirektiveträttigheter.mänskliga Irationernas -

likabehandlingsprinci-diskrimineringslagstiftning äri annansom -
för-traditionen,liberal-rättsligadenenligtutformad ettsompen

Vidindividuella nivån.dengällersärbehandlingbud ensommot
enkeltheltkönlikabehandlingsprincipenbehandling enligt ärsaklig

ovidkommande.
det ide-lyckats uppnåsamhällebara ingetProblemet ännuär att

samhällenallalika.behandlasindivider Itillståndet allaala ut-att
individuellaför med sigbarapraktiker, inteochvecklas somnormer

innebär vissastrukturerleder tillocksåorättvisor attsomutan
ställning.får sämreengrupper

medalltidverketsjälvaDiskrimineringslagstiftning börjar i att
särbehandlasurskiljer sätt anserett mansomgrupp somenman

Likabehandlingsdirek-falletlikabehandlingsprincipen. Istrida mot
denjämställdhetslagstiftningensvenskaden ärliksomtivet -- lagstift-utformatharkvinnorna,eftersatta även manomgruppen

diskrimineringförbjuderocksådengenerellt såningen sätt attett
ellerfunktion åt-Regleringenskvinnor.förhållande tillimänav -

med dentillrättakommaalltsåddess raisonminstone être är att-
tillräckligtemellertid inteHärvid detposition. ärutsatta gruppens

likabehandlings-formellamed denenlighetutformning imed en
barakanorättvisornastrukturellaindividuell nivå. Deprincipen
detstrukturella nivå,åtgärderadministrativamedmötas samma

diskrimi-strukturelladoldadenkompenseraråtgärdervill säga som
Härvidfavorisering.administrativmed ärneringen natur-öppenen

relevans.faktorn könligtvis störstaav
diskrimi-inteindividuellarangordnadesKalan/ee rättmänsI att

likabehandlingkvinnors intressenköngrund över avavneras
till-villerkänt,EG-domstolenMarsc/aall harI att mangrupp.som

befatt-ocharbetstillfällenfördelningrättvisgodose principen avom
individu-denlikabehandlingförföreträdekan inteningar geman
behand-skillnader ivisadestatistikdet inteella nivån. Fanns som

diskrimi-blirfaktisktkvinnoregentligen inteskulleling veta att
indivi-denhellerkan intekvinnor.för de Mannerade just äratt

drabbats.faktiskt har Detkvinnorvilkapekaduella nivån ut som
förstegkvinnorindividerdekan ärenda ettgöra är somatt geman

dis-för denskall kompenseraplatserna.eftertraktade Dettatill de
kom-kanstrukturer intedoldaföljdkriminering är manavensom

individuella nivån.denma
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Domstolens Kahn/aei kansätt visserligen tyckasatt argumentera
ansluta väl till lagtextens utformning huvudregeli och undantag.
Det med det rationellastämmer rangordnandeäven principerav som

tradition kan prägla detsägas Men inte ändamålsenligrätten. ärav en
tankemodell för tillgodose syftet med lagstiftningen. Problemetsatt
kärna skapa balans framträder mycketså tydligare,att nären- -

inser bakom reglerna i likabehandlingsprincipen2.1attman art
och undantaget för2.4 positiv särbehandling ligger skilda
normativa och dessa bägge oförenliga.synsätt, kanDesynsätt är
inte rangordnas, bara harmoniseras med hjälp proportionali-av
tetsöverväganden och rättfärdighetsresonemang.

doldaDe strukturer bland leder till kvinnor diskri-som annat att
harmineras del förklaringsin i normativten mönster,av ett annat

det kan kalla tillbörig/øetsmönstret eller gemenskapsmönstret. Det
den djupt liggande beredvilligheten, också plikten,avser men att ta

i gruppen/dela med sig med den redan har viss anknyt-upp som en
dit.ning skulleDetta också kunna uttryckas likhetsprincipenså, att

ofta begränsad till dem tillhörär Visst definieradsättsom en ge-
menskap. Solidariteten inåt skapar samtidigt demutåtgränsen mot

inte hör till.som
lättareDet förstå svenska lagär års1994 etnisk diskrimi-att mot

ochnering dess inbyggda tillkortakommanden, inser denär man att
förhållningssättnormativa den lagen har komma till rättasom att

med dels invandrare m.fl.är icke-kränkande be-att garantera en
handling, dels slå hål den etablerade gemenskapen och iatt
stället åstadkomma integration. Det samtidigt lätt kopp-är att se
lingen till demokratifrågorna. Spontana gemenskaper synes vara
sådana familjen, tydligen också det könet. Enligt detsom men egna
formella demokratikonceptet den nationella ochär suveräna staten
dess medborgare sådan väl definierad gemenskap. Syfteten annan
med ochEU unionsmedborgarskapet dettaär ersättaatt senare
koncept med integration inom gemenskap utvidga detstörreen att-formella demokratikonceptets demos. riktningIsnäva strävarsamma
den gränsöverskridande demokratin.

Avslutande kommentar

syfteEtt med denna har alltså varit forsk-våruppsats att presentera
ningsansats i Norma-programmet och de fördelar denna innebär i
relation till såväl demokratifrågan materiella välståndsfrågor isom
det postindustriella samhället.
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möjligtmodell deträttsvetenskaplighandlarDet görsomenom
de juridisk-lyfta blicken bakomför ochpraktiker rättsvetare att se-

eller,återupptäcka de moraliskatekniska lösningarna och som-
elementen iväljer kalla dem, de inormativa Dettarätten. attatt -

och derasomfattning frilägga de inslagenökad normativa i rätten
rätts-politiskaför denmedger och bättre basbetydelse en ny-

väl derättstraditionen hardebatten. det gäller den liberalaNär
for-barfallit glömska.bakom kanske bara i Denormativa mönstren

väl-och områdentidigare skeden. andramulerats i På somnyare -
från början.emellertid domineratfärdsrättens har det tekniska-
skisserat, med-och tillämpning,rättsvetenskap jagiGenom att som

grundmönstren, kanefter och lyfta fram de ju-söka normativavetet
innehållvälfärdspolitikens materiellatill formulerabidraristerna att

former, samtidigtoch varaktiga rättsligamedvetet i sommermera
och verkligbreddad rättspolitisk debatt i meningmöjliggör etten

förockså förutsättningarfolkligt rattsmedvetande. Därmed skapas nya
gradenför materiell analysdemokratiska samtalet, ochdet avaven

samballsgrapper.medborgarskap för olika
grund-föreställningenbyggerNorma-programmet rättensatt

beståndsdelar moraliska eller normativaläggande genuina mönsterär
fö-förankrade samhällsliv och kultur det vill normativai säga-

ocksåoch därmedinkluderar sociala relationerreställningar som
samtidigt desociala rättigheter. tydliggör motsättningarDen som

legi-föreställningar allafinns mellan skilda åtnjuternormativa som
uppgiftenbidrar därmed till den viktigasamhället.timitet i Den att

samhällsfrågor.förenkling kompliceradeförhindra otillbörlig aven
frågorvärdehierarkier,räkna med enklakan måsteVi inte utan av-

argumentation baseradnyanseradgöras propor-genom en mer
tionalitetsöverväganden. erbjuder härigenom analysmo-Teorin en

samhället, samtidigtför post-liberalamed stadga detdell viss som
spänningsförhål-artikulerar dealltså hierarkisk välden inte är utan

värdetsamhället. handlarlanden råder intei Det att ge uppomsom
dekonstruktionen,traditioner och hamna denrättsliga i menrenaav

finns.förneka deheller motsättningarinte att somom
materiella demo-bättre detsamtidigt ocksåTeorin motsvarar

uttryckden grundenkratibegreppet i rätten ettatt somsergenom
formella demo-detför värderingar. Rättsordningen enligtsociala är

institutionaliseradeför dendet främsta uttrycketkratibegreppet su-
följsföreställning väldemokratiskaveräna staten, genomsom uppen

traditionella rättstillämpningensden liberala rättsordningen och den w
Norma-modellenfokusering lagstiftarens vilja. rätten snarareser

samhallet, och tidför institutionaliseradeuttryck det iett ensom
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demokratin "flyr" nationalstaten kan modellen bidra till brytanär att
den rättsvetenskapens nationella isolering hand handi medgårsom

formelladet demokratibegreppet och vidga debatten till det
relevanta demokratiska rummet.

Noter

1 Jfr Söderqvist 1997.även
2 sänder under oktoberProgramserien och november och medverkande1997

Håkan Hydén, Alf Thoor, Anders Carl-JohanBjörnsson, Ljungberg ochvar
Numhauser-Henning.Ann

3 Jfr exempelvis Holmström denna volym.i
1 Jfr Söderkviståter 1997.
5 Olof Jfr betonarPettersson betydelsenPutnam1998. 1995,även ettsom av

socialt kapital stark medborgaranda, föreningslivaktivt och starktstort ett ett
civilt församhälle väl fungerande demokrati.en
6 Jfr Jacobsson "Demokratin, bygger ömsesidig kon-1997 211:s. som en
traktsrelation mellan styrande och styrda, vilar normativtytterst ett sam-
förstånd. demokratiska samhällen roducerar och roducerarI medbor-rep

sådant samförstånd kommunikation med varandra och medn .ettgarna genom sin
de politiska makthavarna.
7 vidareSe Norma 1996:1.
8 Framväxandet de skilda mänskliga rättigheter speglasgenerationerna härav av

brukligt framför allt synvinkel seddasom kvinnorsär männensur ur-synvinkel kan både ordning och tidpunkt Kravaritou 1995vara en annan, se s.
169

Åkermark9 Jfr SpiliopoulouSia framhåller mänskliga1998 87 atts. som
rättigheter vidare medborgerliga rättigheter, då de sistnämndaär än termen
syftar sådana rättigheter endast förgäller medborgarna i visssom stat.en
° Jfr Marshall Declaration andSe Vienna of1977 Programme78. ävens.
Action, July JfrA/CONF. John Rawls idé157/23, exvis12 1993. även om

nyttigheterprimära goods, Rawlsprimary 1972.
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krav den sociala tryggheten vilar på.som
Z Holmberg och uppfattar folkstyrelsen denStjernquist svenska grund-i1995

framförlagen allt demokrati beslutsteknik, regeringsformenävensom som om
samtidigt främmande förinte vidare materiellt demokratibegreppär ett mer- -det strikt formella jfr RF 1:2.än
13 Supiot 1998 s.190.
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1 Ibid.
Socialbidraget, Minimumfranska Revenue15 beteckningen detJfr här

d inserti0n.
skriftDemokratiutredningens SOU11 Nergelius SeSe 1998. även nrt.ex.

1998:124.
17Weiler 210.1994 s.

SvallforsJfrLeckaciterad 199618Strinchcombe Jean 1994.602, även1975 avs.
frågadominerandevälfärdspolitikensframhåller20, omprocess som ens. som

marginalisering.undvikaochtill integrationsträvan att
skillna-Wicksell,19 utifrån bl.a. intressantför här,Majone resonemang omett

och andramajoritetsbeslutintressekonflikter,fördelningsbeslutden mellan
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"politikenmed talarsamband2° Jfr i EUJacobsson 1997 53 attoms. som

ellerdomesticerasproceduriella demokratinmedan deninternationaliseras
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rättighetervälfärdsstatensindividualism.institutionalized Många avgrepp
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såvälrörlighet,förutsättergrundenlivsformutbildning och i geogra-somen
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individ Beck 1998.konstituerar sig som

för-förekommande socialadöljerVeil hanZZ och den slöjaJfr Rawls antar
Rawlsrättviseteori,utvecklarhan sinegendomsfördelninghållanden och när

1972 136S.
ochUppsalaskolanstillförklaring23 viktigsjälva verketiDetta ävenär en

längreutveckling. inteuppkomst och sågsliknande Lagenteoriers ettsom
blevsamhälletställningstaganden iför moralen normativauttryck utan-- vilja Christensenlagstiftarens 1998.uttryck förbara ett

21 EwaldvidareSe 1986.t.ex.
marknadsfunktionelladet25 framhållas,emellertidbör utövarmönstretHär att

Jfr vadrättsområden dag.skilda idragningskraftmycket stark inom mångaen
nedansedan vidareochliberaladen rättensrätten omovansagts omsom

funktioner.samhälleliga
Numhauser-ochChristensen26 1997,vidare 1996Se Norma 1996:1, ävenmen

RyrstedtochNorbergKarlénoch 19991998,Henning 1998:2,19971996,
1999.

det kanÄven fördelendenliksom27 funktion harbegreppet mönster att-- ellerkausalitettill fråganställningdärmed har tagitanvändas omattutan man
Durkheimpraktiken,den 1984 11.normativaintention i s.

för detockså Bis-bör28 Ewald reservationexempelvis En görasSe 1986.
byggdes1870-taletunderredansocialförsäkringssystemet,marckska uppsom

utgåendedärmodernsocialförsäkringssystemsammanhängande typavettsom
avgifter.inbetaladeochtill arbeteförmåner knutnavar
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29 fördelningMönstret rättvis kan uppträda flera olika former,i såsomt.eX.
likafördelning eller fördelning efter behov. Köprincipen normativtär ett annat
rättvisemönster.
3° utveckling denFör analys här endast skissartat beskrivits,en av som mera se
vidare Christensen och1997, Numhauser-Henning1998 1999, ävensom 1998:2.
3 skall framhållasHär betydelsen aktörsperspektivet, kanskemångaav som
tycker lyser med frånvarosin i Norma-modellen. riktigtDet modellenär att
fokuserar strukturernormativa och deras funktion. Detta innebärmönster- -naturligtvis förnekarinte aktörsperspektivets roll deni normativaatt ut-
vecklingen.
32 utvecklingFör den analys här endast skissartat beskrivits,en av som mera se
vidare Numhauser-Henning Karlén1998:1 Wong 1997,även 1998,men
Norberg och Ryrstedt1999 1999.
33Jfr Bengt Göransson, Inledning till SOU Demokratins räckvidd,1998:55, s.

viktig uppgift"En ivarje demokratiskt samtal till frågor fårsvåraär att attse
svåra.vara

34Jfr Zaremba de demokratiska1998: "Hur rättigheterna skall tolkas för-i
hållande till varandra kan demokratii bara debatt ochavgörasen genom sam-
förstånd".
35Jfr Ewald talar förlusten1986, ordning deti post-modernasom om av sam-
hället, politique. Jfr"tout Fukuyamaäven 1997.est
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och längre knutetinte till den tillär samhället sådant.suveräna staten utan som
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ochGrundlagsmodeller
maktdelning

Joakim Nerge/ius

utgångspunkterTeoretiska

allmänhet och det jagmaktdelningdag diskuterar iiNär somman
detankensynnerhet liggergrundlagsmodellerhär kallar i nära

världen.domstolsmaktökande iexempelmånga runt omser av
"judi-demokratidebattenaktuella i Sverige,bakgrund denMot av

och maktdelning, associa-politiska maktendenkaliseringen ärav
Clintonhur president tving-nyligenhelt naturlig. harVitionen sett

Samtidigtinförförnedrande riksrättsrättegångtill senaten.ats en
domstol och denbrittisk interna-Pinochets öde iAugustoavgörs

verksamhet.förberedakrigsförbrytardomstolen börjar sintionella
behand-redanharpolitiska implikationer jagfrågor och derasDessa

Demokratiutredningenl. kommer inteförlat artikel Jagi en annan
villproblematiken här,denuppmärksamhetnärmareägna menatt

accentueradepolitikenstraditionelladessändå peka existens. Den
stärkta ställ-ständigtmed domstolarnasmaktlöshet kombinationi

maktdelningsdiskussionenhelavästvärldenining enrunt gerom
betraktaren eller initie-intresseradeoch bör dendimensionextra av

åtanke.debattören städse hållas irade
skyd-ochrådande förhållande mellan majoritetsstyrebelysaAtt

folksuverä-mellanrättigheter,ellerför individens minoritetersdet
maktdelning, här isidan ochoch parlamentarism ånitet närmastena

den andra,judikaliseringoch därmedform domstolsmakt åav
svensk demo-för statligabsolut angelägnastedemåste envara en av

antagande. dentill dettafinns flera skälkratiutredning. EttDet är
ochförut nämndabeskrivit denutveckling ijag uppsatsen som

global trend.judikalisering daginnebär i Ettnågotär annatatt av en
studeratendenserfinns andra Viktigaocksådet givetvisär attatt -

bristandeoch valda, medborgarnasavståndet mellan väljare engage-
kanskemöjligheterinformationsteknologinsoch samtidigt attmang
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vända utvecklingen, liksom EU-medlemskapets konsekvenser.
judikaliseringenAtt innebär nyheter för samhällslivet, tycks hastora

uppmärksammats betydligt mindre svensk demokratidebatti fleraän
de andra fenomenen. Slutligen den traditionellamåste nämnasav

svenska misstron jurister och domstolsmakt, betydermot som nog
beredskapen politiskt och juridiskt håll inför delvis rollatt en ny

för domstolarna samhälleti deninte bästa. Grundlagen, hela detär
svenska statsskicket och del den svenska statsvetenskap-storen av
liga teoribildningen bygger själva verketi tanken all politiskatt
makt med nödvändighet folkvalda förmåste utövas av attorgan vara
demokratisk det fall finnasAtt i vissa kan behov domstolskon-av
troll och offentligall makt skall under lagarna medgesutövasatt
visserligen ibland, detta har då allmänheti beskrivitsmen ettsom
problem från demokratisynpunkt följd dettaSom majo-atten av
ritetsparadigm haft sådan hegemoni debatten hari inte svenskaen
jurister höja ellervågat anmäla avvikande mening. ställetIrösten en
har begåvatsSverige med lagstiftaren, osedvanligt lojalgentemoten,
och följsam domarkår, vilken knappast, i andra länder,mångasom

huvuduppgiftsin den enskildes rättighetervärnasett som att gen-
statsmakten.temot

för svensk delDenna särpräglade konstitutionellanågot utgångs-
punkt har också fått till följd egentlig konstitutionell debattatt en
tills nyligen i saknats i allaSverige. finnsOm är överensstort sett
det inte mycket diskutera. opponerandeDe då och dårösteratt som
hörts, exempelvis Gustaf har betraktatsPetrén, udda ochsom som
avvikande. Symptomatiskt kanske den enda egentliga opposi-är att
tionen under 1970-talet den regeringsformens ganskaRFmot nya
totala betoning folksuveränitet och, inledningsvis,åtminstoneav

rättighetsskydd, kom från ohelig allians mellan Petré-nssvaga en
kallade medborgarrättsrörelse och kring FiB-Kultur-vänstergrupper
front.

flera hållPå utomlands har däremot diskussionen kring dessa frå-
destovarit livligare. gäller tillDetta exempel vilketUSA, ärgor na-

turligt bakgrund utomordentligtSupreme Courts ochmot av stora
långvariga inflytande samhällsutvecklingen. breda.Denna ameri-
kanska diskussion domstolsmakt kontra politisk maktannanom

datera. fårgår ha inlettsDen Brad-James1893,sägas närrent attav
ley Thayer i uppmärksammad artikel kritiserade det faktumen att
domstolarna och särskilt hadeSupreme tillerkäntCourt sig själv en
utomordentligt vid förklara lagar grundlagsstridiga och där-rätt att
med tillämpa demf dennaVarianter livliga amerikanska de-vägra av
batt har sedan förekommit bland Tyskland ochi Storbritan-annat
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aktualitet bå-frågorna harvilket visarnien inom EG-rätten, attsamt
domstolsmakt påminnerstarkasinde inom rättssystem genomsom

heltförutmärker sigländer, vilkaochUSA snarast annanenom
dis-börjarfrågornatradition.konstitutionell Attochmaktbalans nu

logiskt.såledesNordenbred front ikuteras äräven
Maktut-utredning,svenskfrån tidigareslutbetänkandetI storen

delmålinriktning påminnerochuppläggningi sinredningen, ensom
distinktiongjordesDemokratiutredningen,verkandeden ennuom

"individcentrerad de-respektivesamhällscentrerad"mellan enen
från idénutgicksamhällscentrerademokratimodell. Den ettom su-

medlem ienskilde främstdenbetraktadefolk och ettveränt som
frånmodellenindividcentrerade utgårdenmedansamhällskollektiv,

samhällskol-varförför själv,individ sigsuverän tar ansvarsomen
enskildesdenonödan bör ingripa igemenskapen inte iellerlektivet

myckethaförstone tyckasliv.5 distinktion kan iDenna gemensamt
ochparlamentarismmellandistinktionenovannämndadenmed

rättighetsskydd. jagoch Meneller majoritetsstyremaktdelning
ellerfrågeställningarna,bådahävda deskulle vilja motsatsparen,att

fråge-Maktutredningensvillidentiskaalls mångainte såär tro.som
betydelse dåsärskildsjälvutredningenvilken enligtställning, är av

för kol-föremåltillskallvadtillställningdet gäller görasatt ta som
enskilde, tilldenöverlåtas tillböroch vadbeslutlektiva grup-som

löpande in-institutionereller tillmedborgare utanautonomaper av
fråganstatsmakten, främstgällercentralafrån denblandning om

politisk dis-konkrettillför anknytaomfång eller, att enstatens -
offentligrespektiveutförasbör i privatuppgiftervilkakussion, som

förhållandetdäremotmaktdelning gällerFrågeställningenregi. om
lagstiftande,främst mellankanskeoffentligamellan olika organ,

denhurden givetvisVidare gällerdömandeverkställande och organ.
fri- ochenskildesdenskallmaktenoffentliga rät-avvägas gentemot
filosofenpolitiskeitalienskefrån denfraslånatigheter. För att en

härjagdärför den diskussionBobbio gällerNorberto tar uppsom
funktioner,omfångetmaktomfånget än statensstatens avsnarareav

koncentreravaltslutbetänkandeMaktutredningen i sittmedan att
funktioner.7omfångetsig statensav

kanfrågeställningargrundläggandefrån dessautgångspunktMed
förvis-skeraspekter.mängd olika Detfråndiskuterasdemokrati en

doktrinenjuridiskaochStatsvetenskapligainternationelladeniso
jämföras medkonstitutionerolika ländersområdets kanDessutom

gällerbarautgångspunkter. såvittolikafrån Intevarandra många
beträffande val-ocksåställning,och domstolarnasmaktdelning utan

lagstiftningsproceduren Vadellerstatschefens ställningsystem,
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kanske dettaintresse i sammanhang, dis-är störstsom av om nu
kussionen skall sin utgångspunkt olikai "grundlagsmodeller",ta är

diskutera hur skilda förmodeller maktdelning framvuxit ochatt
vilken funktion de, åtminstone till början, fylla. Avansettsen natur-
liga skäl kan då diskussionen koncentreras olika former dom-av
stols- och juristmakt, eftersom det vanligtvis denna helt enlig-iär -het med Montesquieus och andra maktdelningsläror olikaisom-
länders grundlagar tillerkänts särskild roll.en

Några olika grundlagsmodeller och deras
bakgrund

vanlig uppfattningEn denåtminstone äldre,i traditionella konstitu-
tionella doktrinen, både i ochSverige annorstädes, idén medär att

särskild författningsdomstol eller domstolnågonatt ge en annan- -särskild möjlighet lagars eller andra reglers grundlags-prövaen att
enlighet lämpar sig särskilt bra för federala där kompetens-stater,
konflikter mellan centralmakten och delstaterna kan tänkas bli fre-
kventa. förhållandeDetta skulle kunna förklara den amerikanska
domstolsmaktens framväxt, liksom faktumdet fak-ochEuropasatt
tiskt världens första renodlade författningsdomstol dagens ljussåg

Österrike.det federalai skulle1920 också kunnaDet förklara för-
fattningsdomstolens utomordentligt starka ställning deti tyska sam-
hällslivet efter andra världskriget, liksom EG-domstolens centrala
betydelse för och därmedEG-rättens den europeiska integrationens
utveckling under period. Faktum dock ingen dessaärsamma att av
domstolar haft huvudsaklig uppgift syssla medjust dennasom att

kompetenskonfliktenm uppfattningDenna heller ingentyp av ger
förklaring till den under 1990-talet ökande domstols- och jurist-
makten i andra, centraliserade eller mindreäven mer stater som
Frankrike och de nordiska länderna eller inom den internationella

där de enskilda hävdrätten, staterna annars settsav ytterstsom su-
aktörer.veräna

förklaring framväxtenEn till formviss domstols-annan av en av
eller juristmakt kan slags juridiskaatt ettvara expertorgan utsetts
och kanske kommit regleras i grundlag, då endast förrentav att men
särskilda uppgifter. kan det svenskaHär Lagrådet ettses som exem-
pel Liknandese uppgifterRF har8:18. Finlandi tillerkänts och
ålagts både det särskilda Grundlagsutskottet vilket dock hör till
riksdagen och det Lagrådet påminnande Laggranskningsrådet,om

dock inte särskiltvarit aktivt under stundtalsår. Densom senare
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olika frågor underuppfattningarLagrådets ilivliga debatten om
betydelse,ställningstaganden tillmätsdessvisarår storattsenare
framgår detSamtidigtbindande för riksdagen.de aldrig ärtrots att
grundlags-med dennaavsiktentydligt vid läsningen RF 8:18 attav

maktställning.egentligLagrådetreglering aldrig varit någonatt ge
sådan rollhaförSjälva arketypen inte avsettsett enorgan som

det,sedan ändå kommitantagande, måstevid grundlagens attmen
franska grund-Frankrike. denConseil Constitutionnel i Avvara

tillerkändesfrån början vissaframgår dettalagstexten att av-organ
konfliktlös-ellervalkontroll, medlinguppgifter vad gälldegränsade

och dylikt.kompetenskonflikter mellan olikavidning statsorgan
författningsrådet vidfranskatillerkände detmindreIcke desto sig

kompetens intebörjan1970-talets ännupröva nyantagna,atten
nyvaldevarefter den presi-grundlagsenlighet,ikraftträdda, lagars

kraftig utvidgninggenomdrevdenten Giscard dEstaing 1974 aven
denna möjlighet.

analyseradetall enkelhetexempel i svårtvisarDessa är attatt
enskilda ländermaktdelningförekomsten och inormprövningav

Historiskasamhällstruktur.egenskaper ländernasmed särskilda i
tillfällig-elleromständigheterutvecklingsförlopp, dramatiska rena

heter spela roll.tycks större
formerde skildaenklaretorde detDäremot att avgrupperavara

olika län-förekommerdomstolsmakt inormkontroll och /eller som
kompetensberoende vilken slagsellerder i vissa typer,grupper

särdrag. dis-utifrån rättsligade haroch maktställning vissa Ensamt
model-centraliseradeden europeiska,då mellantinktion kan göras

för-särskilduppgiften åläggsdärför ellerlen lag- normprövning, en
modell,decentraliserad ifattningsdomstol, och USA,somen mer

grund-åsidosättamöjligheterdomstolar hardär samtliga attsamma
avgörandende högsta domstolarnaslagar,lagsstridiga även avom

blandmodell finnsviktigare.förklarliga skäl Denna senarevaraanses
också,och i sinnärbelägna länder i någotNorge utgöräven mer

för den svenskaform,modererade principenurvattnade eller
normaltbådaskillnad mellan denormprövningen. En ärsystemen

ogiltigför/elarabehörigförfattningsdomstolsärskild är attsett att en
domstolarmedan ibefinns grundlagsstridiga, USA,lagar som vara

med till-fallmotsvarande sigeller nöjerSverige iNorge vägraatt
detmodellfallet. dennafråga det konkretalämpa lagen ii I ärsenare

föremålgrundlagsenlighet kan blifrågan lagensdessutom så att om
mellanför konkretför bara tvåinom rättegångprövning enramen

helst.vadför handlavilken och kan isigi stort settparter somom
finns allmänhetförfattningsdomstol imed särskildI sär-system en
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skilda mekanismer för bringa frågan lags grundlagsenlig-att om en
het till domstolens prövning.

distinktion kan mellanEn normkontroll efterhand,igörasannan
regler, och kalladså preventiv normkontroll, det vill sägaantagnaav

lagarprövning ellerinte antagits kraft.i denIännu trätten av som
juridiska doktrinen kallas de båda prövningsformerna allmänheti för
judicial respektive judicialreview förrapreview. Den varianten iär
dagens värld väsentligt vanligare, den franska formenäven om av
normkontroll Conseil Constitutionnel fåri principgenom ses som

exempel judicial preview. framstår härSverige någotett som av
hybrid den parallella existensen både ganskaen genom av en svag

förnormprövningsrätt domstolar och förochRF i11:14 sigen
värdefull, konstitutionellt föga verkningsfull kontrollpreventivmen

Lagrådets granskning. denna uppdelning mellan olikaHurgenom
slags normkontroll skall inför framtiden tordegöras ettvara av
Sveriges väsentliga stundande konstitutionella vägval.mer

väsentlig ochEn intressant, inte särskilt uppmärksammad,men
distinktion torde vidare kunna mellan konstitutionellagöras system

helt bygger skrivna rättsregler, oftast grundlagsform,isom om
maktdelning och särskilda uppgifter för författningsdomstolar och
liknande respektive sådana där motsvarande företeelser högiorgan,
grad bygger oskriven lag. norska lagprövningsrätten,Den som
uppstod redan 1880-talet och faktiskt utvecklades tidigare i

iNorge europeiskt land, formelltnågot i heltän ärannat stort sett
oreglerad. gäller faktiskt,Detsamma vilket kanske inte känt, desåär
amerikanska domstolarnas lagprövningsrätt federalaavseende lagar

derasinte maktställningom i EG-domstolensövrigt.än ensamrätt
tolka och dessEG-rätten förhandsbesked till nationel-rättatt att ge

domstolar följer Romfördraget, enbart härur kan knappastav men
utläsas förmandat EG-domstolen hand utveckla deett att egen
grundläggande rättsprinciper helai den fortsatta EG-stort settsom
integrationen och därmed domstolens ställning byggtäven egen- -

Conseilpå. Constitutionnel kom börjani 1970-taletnämntssom
utvecklas annorlunda vad grundlagsfäderna föreställt sig. Denänatt

svenska normkontrollen däremot formellt fullständigt reglerad iär
Regeringsformen, vilket gäller för den mäktiga tyskaäven
författningsdomstolen och den spanska motsvarigheten. Det är
alltså tydligt det finns goda exempel både domstolsmaktatt som

fram kraft, ofta med oväntade resultat, ochväxer av egen
där de rättsliga ställning lagstiftarenrättssystem gentemotorganens

reglerats grundlagen,i dessasig hanoga avsettsvare stororgan
makt, Tysklandi eller ellerSpanien, synnerligen begränsadsom
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domsto-eftersomspecialfall,härSverige. USAmakt, i är ettsom
detdärIII,konstitutionen art.maktställning itydliglarna givits en

folkvaldademaktlikahade börframgår organenstor somatt
lagprövningsrät-självasamtidigtoch kongressen,presidenten som

makt, vuxitdennaförfrämsta instrumentetkanskedet utövaattten,
redanmed börjanpraxisdomstolensfram högsta egengenom
sambandfinnas visstförtycks övrigt1803. hänsendedettaI ett

reglering.gradenochålderifrågavarande konstitutionsmellan av
sedvanor, inteutvecklas lättkonstitutionergamlaMed mycket

den skrivnaåterspeglarvilka intelagprövning,gällersåvittminst
upphovsigkan givetvis iutvecklinguppfattning. Denna getextens

legitmitetsproblem.särskildatill alldeles
desidanÄnnu vidkandistinktionviktig göras, rentavsomen

gäl-indelningarnarespektivedepräglatkriterierformella ovan,som
förhållandeutvecklingoch iställningdomstolsmaktensler givetvis

huvud någondetmakten. Finns motsätt-politiskatill den över taget
normaltochdomstolarnaförställningstarkaremellanning etten

förstavilldet ipolitiskaför dearbetsuppgifter sägamått organen,av
Är nödvän-fallimotsättning sådennariksdagochhand regering

dig
debattensvenskadende iOlof PeterssonStatsvetaren är en av

det Sverigeperspektiv ifrånfrågadennavalt änannatettatt sesom
ochdomstolarförmaktökadhar gåttDetgängse. attutsenare

för-politikerfolkvaldainnebärnödvändighetmedrättsliga attorgan
bokframhåller sinimotsvarande mån. Peterssonmaktlorar i

poli-ochjuristmaktmellandragkampenfrånRättsstaten 1996 att
där dennollsummespel,behöverallstikermakt inte eneettvara

Sverigedet dagenstorde iförlorar. Tvärtomandrevad denvinner
och där-förpolitikerochbåde juristersannolikt så, är svagaattvara

stärkaför tillsammansrollerrespektiverenodlaför borde sina att
kundeuttryckt det,Peterssondemokratiska Somden processen.

medborgarna,företrädauppgift lämpligenpolitikernas attvara
beslut,kollektivaförochslagkraftiga visionerformulera ta ansvar

innebördåskådliggöraskallkonkretmedan juristerna rättsstatens
makt-nutida kravtillgodoserpraktiska lösningaroch finna som

Lik-rättigheter.fri- ochgrundläggandeochrättssäkerhetdelning,
handlingsprogramsamhälleligamellanskillnadentankarnande om

formu-doktrinenamerikanskadenharrättigheter iindividuellaoch
Dworkin.Ronaldrättsfilosofenlerats av

hurstuderadet givetvis intressantbakgrunddennaMot är att
olikamakten ipolitiskadentillförhållerdomstolar sigstarkanågra

författnings-stark tyskexempelhärharVirättssystem. sett en
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domstol, maktställning förutsetts själva konstitutionen,ivars en
stark amerikansk högsta domstol maktställning Visserligen varitvars
avsedd, dock tagit sig andra uttryck grundlagstiftarna tänktänmen

harsig. Vi vidare vital norsk lagprövningsrätt framvuxitsett en som
grundlagen harinte ämnetnågot i franskttrots sägaatt att samt ett

författningsråd och föri sig inte domstolnågon i traditio-ärsom-
nell mening blivit inflytelserik i strid med den frans-närmastsom-
ka grundlagens bestämmelser i verkligEn särställning dettaämnet. i
sammanhang innehas EG-domstolen, onekligen utövatav som ett
betydande inflytande EG-rättens utveckling och tidigt kornöver att
bli slags författningsdomstol dettainom rättssystem,en utan att

uttryckligtnågot stöd härför egentligen fanns Romfördraget.i I
själva verket det dennaså starka domstolsmakt stredvar att mot
vissa grundarstaternas, särskilt Frankrikes, inhemska konstitu-av
tionella traditioner. skulleDetta kunna devara tyngstaen av an-
greppspunkterna för dessEG/EU förmenta brist demokrati,mot

har lustigt blivit denså i juridiska doktrinen denimen ännog mer
allmänna debatten. EG-domstolen torde ha utmärkt försvarsar-ett

bakfickani kritiken den skulle bli alltför hårdgument om mot
denna punkt: Lagstiftningen inom lider demokratiskaEU skön-av
hetsfläckar, exempelvis den bristande offentliga insynen igenom
rådets normgivning. Ehuru dessa skönhetsfläckar delvis lär komma

det Amsterdamfördraget.att repareras genom nya
EG-domstolen dock de bästa exemplen underär 1900-taletett av

domstol hand kunnat påverka barainteen rättsut-som egen
vecklingen också den politiska utvecklingen inom visstutan ett

har dockDetta sketträttssystem. direktnågot motstånd frånutan
medlemsstaterna eller från övriga EU-organ. detMotsatsen, vill

domstolarna haft underordnadsäga, så roll de varit direktatt en att
förbjudna lagars grundlagsenlighet ellerpröva tillämpningatt vägra

i vederbörlig ordning lagar, finns åtminstone i intetvåav antagna
alltför exotiska nämligen Finlandi och Storbritannien.rättssystem,
Båda dessa emellertid föremål för reformer. Finlandär kom-Istater

troligen begränsad lagprövningsrätt svensk modellmer en av att
införas. StorbritannienI genomförs konstitutionellaserie refor-en

bland vilka märks förändringtotal överhuset, denmer, övreen av
kammaren i parlamentet och inkorporering Europakonven-en av
tionen mänskliga rättigheter brittiski dennaGenomrätt.om senare
åtgärd kommer för första gången någonsin, bortser från 1215om
års Charta, utförligMagna rättighetskatalog gälla brittiskien att
rätt.
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för utvecklingenväl relevans svensk del kanske iAv så ärstor
eftersom traditionen området starktDanmark, den danska på-

har domstolarna underden svenska. Liksomminner i Sverigeom
hela 1900-talet ha begränsad lagprövningsrätt,viss,ansetts menen

försiktigt.denna har ytterligt och denI rättsteore-utövats sparsamt
rättsrealis-doktrinen har, den kalladetiska precis i Sverige, såsom

Alf och starkadominerat totalt, arbetenRossnärmastmen genom
har emellertid bilden kommitställning. Under de allra årensenaste

förändringen harändras högst väsentligt, störreävenatt nogom
kan ha inlettsprincipiell praktisk betydelse. Förändringenän sägas

Pontoppidandå först højesterettspresidenten Niels1996,sommaren
Weekendavisen domstolarnadeklarerade tidningsintervjui i atten

samhällslivetspela viktigare roll det danskaskulle komma i änatt en
fickoch både medborgarna och politikerna vänja sigtidigare att nog

överraskande be-detta. därefter, korn detvid i augusti såKort 1996,
Maastrichtför-från högsta domstolen,slutet Højesteret. Frågan om

domstol,dragets grundlagsenlighet kunde visst iprövas atttrots
enlighet medLandsret, Köpenhamns hovrätt, iinnan,østre strax

197219, fallet.från funnit Måletliknande avgörande intesåattett var
vandra-återförvisades därför varifrån dettill landsrätten, väntatsom

fannde till viktig dom aprilvidare i iHøjesteret, 1998 attsom en
fördraget Samtidigt anfördes utifrångrundlagsstridigt.inte ettvar

för-den tyskadanskt konstitutionellt perspektiv, påminnande om
fattningsdomstolens från mängddom i 1993,ämne reser-ensamma

EU-integration. blivitfortsatt dom har intevationer Dennamot
doktrinenuppmärksammad den internationella EG-rättsligalika i

från Danmarkden tyska domen vilket kan bero1993, ärattsom
danskaoch färre forskare läsermindre land Tyskland änänett att

långt-danska avgörandet dock lika principiellttyska. minstDet är
betydelse.gående framhävande den nationella grundlagensi sitt av

betydelse understrykas;kan dess inrikespolitiskaDessutom stora
före dendomen meddelades april knappt månaderden två6 1998,

Amsterdamfördraget, vilkendanska folkomröstningen det nyaom
domstolen funnithade blivit ganska meningslös den högsta attom

Maastrichtfördraget grundlagsstridigt.det gamla var
emellertid isolerad företeelse,viktiga dom ingenDenna ävenvar

det hittills tydligaste exemplet iNordenden kanske är att enom
dencentral politisk fråga domstol.verkligt Så 19avgörs sent somav

fann lagfebruari slog till ochigeni Højesteretår, 1999, att en om
maktdel-danska friskolors ställning stred grundlagens kravmot

lagstiftandemellan dömande, verkställande och ining 3organ
1953." de omstridda kalladeGrundloven från Orsaken såattvar
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Tvind-skolorna vilka bland kända förgjort alternativsigannat en-
pedagogik och vänsterdogmatisk ideologisk profilering enligten -

uttrycklig bestämmelse friskolelag från skullei 1996en en ny vara
avskurna från möjligheten söka statligt stöd till verksamhet.sinatt
Därmed fråntogs de också möjligheten begära domstolsprövningatt

anslagsbeslut. grundlagsstridiga dock själva avsakna-Det inteav var
den domstolsprövning sådan jämför den långvariga svenskaav som
diskussionen till domstolsprövning förvaltningsbeslut,rättenom av

faktumdet lagstiftaren besluta dennautan att att attgenom
möjlighet fanns fallinte detta kränkt grundlagensi just generella
maktdelningsprincip den förstai domenDetta§ någonsin ivar
Danmark där dansk lag slutligen befanns grundlagsstridig,en vara
varför denna doms principiella och historiska betydelse böräven
understrykas.

Äter någratill svensk rätt- reflektioner

alla de behandlade torde det danskaAv deträttssystemenovan vara
påminner Sverige. behandlade utvecklings-Demestsom om ovan

tendenserna dansk bör därför följasi med intresse istatsrätt stort
svensk konstitutionell framöver.debatt kan emellertid medDet
fördel påpekas motsvarigheter till dessa tendenser fak-vissaatt av

redantiskt kunnat iakttas svensk Således hände det föri 1996rätt.
första de kallade uniformsförbudsmålennågonsin, igången så i
Göteborg, dom där lag förklarades grundlagsstridigatt en en vara

kraft."laga pågående BarsebäckmåletDet i Regeringsrättenvann nu
oberoende den skrivandei stund okända utgången,är, ettav

exempel verkligt viktig frågapolitisk domstol iavgörsatt en av
förstället de politiska har också fleraRegeringsrätten iav organen.

mål EG-rättsliga regler och företräde framförgivit principer svenska
bestämmelser.

Ändå känns den svenska diskussionen judikalisering ochom
maktdelning yrvaken. hög tid den kommernågot Det i gångär att
allvar. artiklar förjag i Demokratiutredningen kommer medNär nu
påståenden utvecklingen redan ganska långt det delvisnått ärattom

försökai till stånd livligare debatt dessa frågor.uppsåtet att en om
bara forskare juridik ochinom statsvetenskap, ocksåInte

verksamma och politiker borde vakna reflekterajurister och börja
dessa frågors växande principiella och praktiska betydelse, inteöver

EU-perspektiv. Millennieskiftetminst i kan komma innebäraett att
nyheter fler områden de allmänt förmodadeän
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domstolsju-framträdande svenskaochverksammadeEn av
hovrättspresidenten Johanfrågor,debatterar dessarister som

detframhållitförtjänstfulla artiklar delsHirschfelt, har i några att
äldre svenskmaktdelningstradition islagsfaktiskt skönjagår att en

varförRegeringsform, dels motiveratföresåledeshistoria års1809
förlämpligtmindreenligt hans meningjudikaliseringuttrycket är

dock ytterligtdebatten." härtillfrämsta skäletden svenska Det är
och ipolitiker juristerkonventionellt, nämligenochpragmatiskt att

därför enligtställetdet.tillförstone lär ha sig Isvårt att ta vore
och förharföredra. irättsstatlighet"ÖkadHirschfelt Jagatttermen

eventuelladendennasig inget mot-atttroremot term, nogmen
kanmaktdelning successivtochjudikaliseringviljan mot termerna

denvanligare interna-dessutom ikomma Dessa ärtermeratt avta.
rättsstatsbe-frågor, ocksådebatten dessationella just även omom

betydelse. medProblemetoch fortsätterär storattgreppet vara av
detocksåsammanhang svårtdettarättsstatsbegreppet i ärär attatt

gamla distinktionentill; denskall ställas motsättningvad det iveta
70-talsaktig.ochlitevälfärdsstat känns mossigochmellan rättsstat

parla-mellanDistinktionenegentligen rättsstatenVem är emot
och mino-mellanmaktdelning, eller majoritetsstyreochmentarism

aktuell.fallallaritetsskydd, upplever jagi som mer
motviljandelHirschfeltsklar iEn ärpoäng att avresonemang en

funk-delar deland troligen berordomstolsmakt i vårt att avmot
fungerandefyllaoch börkan isådan maktutövningtioner ensom en

utförtsmaktmissbruk ställetikontrolltill exempeldemokrati av
Offentlighetsprincipen, JO-förvaltning.fri och självständigav en

funge-enkelhet haallkanförbudet ioch ministerstyreämbetet mot
makt-regelrättresultateffektivt och lett tilllika som enrat samma

dock intehar visatdeUtvecklingen underdelning. åren attsenaste
parallell tillfinnstillräckliga.mekanismerheller dessa Härär en

gamlamycketförlitandetensidigadär detStorbritannien, rätts-
upprätthållaförtillräckligttyckslängretraditioner inte attvara

reformerkonstitutionellamängdvarförrättssäkerheten, ge-nuen
dehar vissaLabourregeringen. Sverigedennomförs I avnyaav

dömaalltJO-ämbetet,till exempelspecialiteterna,gamla attav
hastigaSamtidigt harbetydelse.del EG-rättenssintappat aven

dessabetydelse;domstolarnasökatsvenskauppdykande deni rätten
EG-rättsligaandrakompetensfår ha avgöraänstörre attorganantas

förhandsbeskedbegäradessutomfrågor och har ensamrätt att
EG-domstolen.från

frå-förmodanframöver Mindå svenskVad händer i ärrätt att
den möj-utformning,framtidanormkontrollens även omgan om
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ligen politiskt kontroversiell, rimligen bli föremål för dis-måsteär
kussion grundlagsutredningar faktumDetnär EG-övervägs.nya att
domstolen förklarat svensk lag godtagits Lagrådetattnu en som av
strider EG-rätten Visar Lagrådets ställning försvagatsmot att nu

och börnågot Samtidigt finnst uttalanden iövervägas nytt.
svensk politisk debatt under de decennierna antydersenaste attsom

starkare ställning för Lagrådet, exempelvis införandeen genom av en
för detsamma, skulle lättare fördra politiskaivetorätt attvara

kretsar starkare förställning domstolarna. Allmänt kanän en sett
dock den effekten lättare eftersomsägas uppnå,att senare attvore
den enda och enkla erforderliga åtgärden avskaffa det kriti-attvore
serade kallade uppenbarhetskravetså i enligt vilketRF lagar11:14,
och beslutaderegeringen förordningar bara kan åsidosättasav om
deras bristande förenlighet med grundlag eller lag det fal-i senare
let uppenbar. Effekterna stärkt ställning för Lagrådetär ärav en

bedöma, eftersomnågot frågansvårare då blir vilken ställningatt
domstolarna ha.skall

Under alla omständigheter frågorna maktdelning och deär om
rättsliga ställning bland de allra viktigaste då det gällerorganens att

ställning till den framtida svenska "grundlagsmodellen". Detta är
förhoppningmin detta också skall ochinses erkännas deatt snart av

politiska då diskussionernapartierna, tillsättandet grund-om av nya
lagsutredningar drar i allvar vilket kanskegång behöverinte-
dröja länge.så

Noter

Maktdelning och politikens judikalisering, i juridiken demokratinsLöser
problem SOU 1999:58.
2 Angående hur denna kom utformningenpåverka den nuvarandeattsyn av
Regeringsformen och särskilt förhållandet mellan lagstiftare och domstolar kan
hänvisas till Karl-Göran Algotssons Medborgarrätten och regeringsformen från

liksom Nergelius,1987, Konstitutionellt rättighetsskydd svensk irätt ett-komparativt perspektiv, särskilt ff.1996, 697s.
3 aktuelltSom exempel denna inte längre Vanliga hållningså kanett numera
hänvisas till HolmströmsBarry bok Domstolar och demokrati från 1998.nya
1 The andOrigin of theScope American ofDoctrine Constitutional Law,
Harvard ReviewLaw 1893 129-56.s.
5 Se SOU Demokrati och makt1990:44, i Sverige.
6 SOU 1990:44 408s.
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7 Jfr Bobbio, Liberalism and ff.London/New YorkDemocracy, 1990 11s.
8 bl.a Nergelius, kap. för översikt.Se 3a.a. en
9 exempelvis, för lättillgänglig översikt, kap. lärobokSe i min Komparativ9en

uppl., Lund3:e 1997.statsrätt,
1° Fadern till den österrikiska författningsdomstolen, den positivistiskestore
rättsfilosofen förklarade huvuduppgiften förKelsen,Hans rentav att en
domstol detta slag lagars grundlagsenlighet. Utifrånmåste prövaattav vara
hans normhierarkiska detta logisk synpunkt. artikel därDensynsätt var en

utförligtKelsen kanske redogjorde härför skrevs märkligt franskamest nog
och heter juridictionnelle de de lInstitutgarantie Constitution, AnnuaireLa
International de Public måhända lätt-Droit något1929 52-143. Förs. en mer
tillgänglig redogörelse för hur den österrikiska författningsdomstolen fung-
erade praktiken kan hänvisas till artikeln Judicial of Legislation, Thei Review i
Journal of Politics 1942 183-200.s.
11 härom ff.Nergelius,Se 33närmare a.a. s.
12 det rättsfalletberömda Marbury Madison,Genom U.S. Reports.5 137v.

för framtiden avgörande dom, med världshistoriska1803. Denna närmast
konsekvenser, byggde således grundlagstolkning alltminsten som var av
självklar. härom Nergelius, ff.Se 399närmare a.a. s
13 frågeställning behandlas ingående, med frånexempel olikaDenna många

den Eivind Smith antologin Constitutionali utgivna Justicerättssystem, av
under Old frånConstitutions 1995.
11 studie hur denna fram kan hänvisas till Eivind SmithsvuxitFör överen

folkestyret frånHöyesterett 1993.og
15 Hjalte and Policy the ofSe Rasmussens On Law CourtEuropeant.ex.

från och Ola Wiklunds EG-domstolens tolkningsutrymme frånJustice 1986
1997.
16Varför fallet finns det olika EG-doktrinen;så teorier iär närmareom se
härom bok Amsterdamfördraget frånoch institutionella maktbalansmin EU:s

särskilt ff.1998, 184s.
17 ofBill Rights hade, till denna karaktär;inteårs1689 namnet trots,
Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd 64s.
18 Ugeskrift forI Retsvaesen 19961300.
19 U 1972903.
2° U 1998.800.

opublicerad, meddelades målDomen i 295/1998.är ännu men nr
april för avd. dom målDom Sverige, iHovrätten Västra DB9 1996, 48,nr

B 13/96.nr
RÅ Årsbok23 bl.a. målen Upplands ref.RegeringsrättensSe Buss, 1996 50

RÅoch ård, ref.Lassa 1997 65.g
21 båda artiklarna betitlade Grundlagens och den gode medbor-De är normer

BRÅvärderingar Brottsförebyggande Rådet PM 1998:1 27-42garens s.-
diskussionspromemoria "judikalisering" utgångspunkterEn någrasamt om -
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frågan, till Förvaltningspolitiska kommissio-för belysning PMnärmareen av
från 1996.nen,

25 förhålleraktuella analyser hur detta begrepp till andra här berördasigFör av
förutom bok till Nergelius,kan hänvisas, till Peterssons Rättsstaten,termer

Peczenik,Konstitutionellt rättighetsskydd och Aleksander Vad114 är rätts.
rättssäkerhet, etik och juridisk Stockholmdemokrati, argumentation,Om-

ff.1995 50S.
u Jfr Film EG-domstolen novembermålet Victoria avgjort iC-134/97, A/S, av

Skatterättsnämnden ställadär den svenska behöriginte ansågs1998, att en
sådan fråga till domstolen eftersom nämnden kunde jämställas medinte en
domstol.
27 för första målet Safir, domhände aprili JessicaDetta gången C-118/96, 28

Domssamlingen I1998, 1998 1897.s.
28 exempelvis införande förmotioneradeCenterpartiet 1987 vetorättom enav

m.fl.Lagrådet grundlagsfrågor; Bertil Fiskesjöi motion 1986/87:K 232se av
29 fråga förhållandethar tidigare diskuterat denna mellan Lagrådet ochJag om

efterföljande med utgångspunkt från aktu-domstolarnas normprövning, några
frågeteckenella frågor, bl.a. artikeln Fler kring Lagrådets roll, Svenski i Jurist-

tidning 1998 257-71.s.
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Demokrati juridiskoch
kontroll

Bar/y Holmström

utgångspunktTre fall som

folkomröstningutlyste president de Gaulle sinVåren 1962 en om
fickAlgerietpolitik. överväldigande stöd och bemyndigadesHan ett

nödvändiga lagstiftninganvända alla medel eller medgenomatt
förordningsmakten för avsluta kolonialepoken. franskEnatt ter-

med militära förgreningar försökterororganisation stoppa processen
bland presidenten svaradesjälv. Denneattentat, annat motgenom

med militärdomstol skulle rannsaka och dömainrättaatt en som
första fleradömdes militärergripna terrorister. gripnaI en process

för-till döden. dessa överklagade till Frankrikes högstaMen
valtningsdomstol, dEtat, ogiltigförklaradeConseil baraintesom
domen hela domstolen. Presidenten förklarades hainte rättutan att

domstol, vilkens domar kunde överklagas. stredinte Detupprätta en
franska kunderättsprinciper. inte ignorerasDessamot trots att

presidenten hade fått folkets mandat använda alla nödvändigaatt
medel för genomföra politik.sinatt

inför förvalt-student Hamburg stämdei universitetetEn 1970
ningsdomstolen sedan han förgäves försökt bli till medicin-antagen
utbildningen. bristen läkare skriande,Hans attargument var var

färreändå studenter tidigare.universitetet antagit För-änattmen
förelågvaltningsdomstolen det brott grundlagensansåg att ett mot

föreskrift hade fritt välja och hänvisadeyrke sakenrättatt attenvar
till författningsdomstolen. Efter vidlyftiga utläggningar rättenom

fritt förvälja yrke, möjligheten till utbildning detta yrke,att statens
fördelningenoch dessa, innebörden grundlagensisamtresurser av

författningsdomstolenord Tyskland socialstat" komatt var en
fram hade Ratadetill studenten studenter möj-sågrätt.att nu nya
ligheter och stämde för grund-brott deuniversitetenöppnas mot
läggande fri- rättigheterna författningen. fickoch i Många rätt.
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ha kunnat deras fulltUniversiteten inte Visaansågs att resurser var
utnyttjade och därförantagningsbegränsningen ellerrättatt satt,var

olika välgrundade. Författningsdom-vägningen meriteratt av var
stolen kom inveckla allt långtgående ochpreciseringarsig iatt mer

grundade bedömningar ochanvisningar, avvägningar vanli-som
förbehålls politiska instanser.gen

fastighetsägare fastigheterStockholm, vilkas belagts medTvå i
byggnadsförbud och tillhörande expropriationstillstånd, stämde

svenska inför EfterEuropadomstolen. processandeår1975 staten av
fick de klagande äganderättsparagrafenhade brutitSverigerätt. mot

Europakonventionens tilläggsprotokoll låtai expropria-attgenom
fastigheternationstillstånd och byggnadsförbud ligga åratali iöver

förstaden skulle bestämma hursig citysaneringenväntan att
genomföras.skulle myndigheterna mellanavvägning gjortDen som

den enskildes berättigade och det allmännas haintressen ansågs
drabbat fastighetsägarna alltför hårt och därmed hade deras ägande-

kränkts.rätt
dessa fall från olika har domstolarländer olikaiI Europatre av

slag och tillrättavisat eller administrativaingripit politiska instanser.
Myndigheter och politiker förklaras ha befogenheter,sinaöverträtt

felaktiga bedömningar eller domstols-gjort intresseavvägningar. En
kontroll den offentliga det härverksamheten slagetöver ärav nu-

etablerad flertalet verkställandei länder. Vad den makten görmera
det och ökande utsträckning möjligt ifrågasättai dö-iär stor att

mande instanser.

Förvaltningskontrollen har utvecklats ur

förvaltningen själv
Domstolskontroll den offentliga verksamheten tämligenöver är en

företeelse jämfört med domstolarnas rättskipning brotts- ochiung
civilsaker. författningsdomstolarFörvaltningsdomstolar, och över-
nationella domstolar, helt fria från den verkställande maktstårsom
de skall granska, barn detta århundrade.i mångaIär stort sett ett av
länder, funnitinklusive har länge det lämpligare låtaSverige, attman
myndigheterna själva, eller de politiska de lyder under,instanser ta
hand klagomål myndighetsbeslut. Domstolarna harmotom gene-
rellt och inte de handlagt klagomål myndigheterminstsett, motsom

olika slag, själva verket knutna till den verkställandei starktvaritav
makten. Conseil dEtat, förvaltningsdomstol,Frankrikes högsta var
exempelvis länge den högsta statsledningens redskap för att
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medborgarnaskontrollera instrument isina tjänstemän, inte ett
prestigedomstol,syfte. the High EnglandsDelar Court,samma av

konungen, dennehar utvecklats från rådgivande instans nären
behandlingenbland iavgjorde besvär från medborgarna annatmot

tillfällig-domstolarna, till självständig ingenrättsinstans. Det ären
desammafranska för domstolhet de engelska och orden äratt som

för hov Court, Cour.
Även kungens råd.utvecklades den dömande makteni Sverige ur

förvalt-domstolen.hade länge i Mentvå HögstaKungen röster
reguljäraningsärenden gick ändå vid sidan det Irättssystemet.om

frågordessa sista instans istället kungen, regeringen, i ettsenarevar
ifrågasatteförtrogna med.besvärsförfarande väl Manännu ärsom

beslutsfattarens överordnadeförvaltningsbeslut klaga tillattgenom
förvalt-högstabildades Regeringsrätten, vårinstans. Först 1909

frånförasförvaltningsmål börjadeningsdomstol, och successivt över
för reformen knappasttill denna. motiveringenregeringen Men var

dömdeförvaltningen iborde till inte så sägaattatt egenatt man se
fallfrån enskilda denbefriasak. ville regeringen såSnarare attman

uppgifter, allmännapolitiskaskulle kunna sina genuintsig åtägna
förvaltningsdom-lagstiftning.policyfrågor och Länsrätterna,ny

hellerfick 1970-talet.förstastolarnas instans, så Intesent som
länsförvaltningenfrån oberoendedessa början helt avvar

juridisk kontrollSkälen för och emot en

förvaltningenav

från synpunktdomstolskontroll inteökade inslagetDet är enav
till destatsverksamhetensanmärkningsvärd. Med expansionsärskilt

kontaktkommitflesta samhällslivets områden har imangemeneav
Behovettidigare oanad utsträckning.offentligamed instanser i en

för flesta utvecklatoffentlig deoch beroendet iservice är ettav
förfall avgörandeheltsamhälle mycket i många anstän-ettstort,
möjligheteruppseendeväckandedigt då särskiltliv. inteDet är att

domstolarbeslut skapats. Valetöverklaga myndigheters justatt av
varföroch skälen tilldärför självklar,inteprövningsinstanser ärsom

skiljer sannoliktinstitutionella form har överhanden sigdenna tagit
efter likformighet tillämpningen,från land till land. iMen strävan

förmån förborde ha tilllikabehandling medborgarna, vägt tungtav
verksamhet ochgrundval förhar opartiskhet sininstanser som som
klagomålenverksamhetsjälva inblandade deniinte rör.är somsom
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Även den starkt Ökade användningen ramlagstiftning och mål-av
förvaltningen betydelsehar haftstyrning Det större svängrumav

för diskretionärt handlande, naturligen följer med de sättensom nya
vad myndigheterna skall har kräva kontrollgöra,att ansettsange av

hur den ökade handlingsfriheten används. Människor bör be-inte
handlas olika, myndigheterna befogenhetgivits självaäven attom
bedöma vad beslut enskilda fall utifråni vida ellerär rättsom ramar
generellt definierade mål.

kan kanske fråga varför likabehandlingsig skulleMan igaranteras
högre grad domstolar förvaltningsmyndigheter; i principänav av

domstolen bedömning myndigheten.måste göra samma som
Möjligen detta ändå fallet; domare med starkt utvecklad yrkes-är en
kodex kan tänkas likabehandling mycket hög prioritet i verk-singe
samhet.

klagomål myndighetsbeslutAtt utsträckning hante-i såmot stor
och hanteras förvaltningensinom med regeringenännurats ram,
sista instans, bara historisk kvarleva. finnsinte Detär ävensom en

skäl talar för den ordningen. det behövs sakkunskapEtt iär attsom
de frågor slump förvaltningeninteDetavgörs. är ärattsom en spe-
cialiserad sektorer och enheter.i detta kan specialistkom-På sätt

koncentreras, ochutnyttjas upparbetas hos de tjänstemänpetens
handhar uppgifterna.som

Viktigare dock slag, har medär argument annat argumentav som
förhållandet mellan juridik och politik skaffa. förvalt-beslutDeatt

fattahar gäller åtskilliga fallningen i bedömningar eller avväg-att
utifrånningar allmän målsättning eller mycket generellen norm.

kan hur skallDet reglera område försvårt att veta ettvara attman
effekt.önskad Besluten kan också det slagetnå vadattvara av som

lämpligt hög grad beror huri värderar de olika sakför-anses man
hållanden skall Sådana beslut med uttryckvägas är, ettsom samman.

gillas domareinte eller högsig tjänstemän, i gradsom av vare
politiska till för beslutsfattarenssin Det svängrumnatur. eget om-
döme, förklaratsjust anledning till efterfrågarattsom vara en man
domstolsprövning, kan utifrån denna synpunkt talasägas emot
densamma. då fasta det faktiska beslutets karaktärMan tar mera

kreativt handlande omständigheterna,givet kravet detänav att
skall kunna försvaras beslut kedja likformigti avgjordaettsom en av
ärenden.

har delati Sverige överklagandena mellan förvalt-När man upp
och förvaltningsdomstolarnaningen/regeringen har detta inslag av

bedömning kriterium. Rättssäkerhetsaspekten,varit lika skallett att
behandlas lika, har lämplighetsaspekten, besluträttvägts mot om
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specifika omständig-radfattas basis sammanvägning av enav en
ellerallmän målsättningärendet med stödheter det enskildai av en

kring beslutCitationstecknetsyftesangivelse. rätt attanger man
tillpreferenser kan kommaandra rangordningarmed något av ens

förbåda besluten ligger inombeslut","rätt attannat ramenett men
den pri-rättssäkerhetsaspekten harFall därdet lagliga. ansetts vara

harmedantill domstolarna, regeringendå överlåtitharmära man
olika intressende frågor, där sammanvägningarbehållit ansettsav

klar ochdrasjälvt, det inte någonsig gårDetöverväga. säger att att
föras till denfrågor skallmellan vilkagränslinjeentydig enasom

andra kategorien.eller
föribland sistahar regeringenliknande skälAv stannat somman

stabi-område skalloch svårregleratavvaktaninstans i ett nyttatt
tillåts då komma tillviljeinriktningenpolitiskaliseras via praxis. Den

efter tidenskilda beslutenenskilda fallen. deuttryck dei När en
den politiskaskarpare konturer in-formar mönsterett som ger

domstolarna.överföras tillkan kontrollenriktningen

beslutregeringensDomstolskontroll av

skallbeslutfråganillustreras tydligt regeringensProblematiken i om
sammanstrålar den politis-domstol. regeringenöverklagbara i Ivara

proble-ställeruppgiftenadministrativaka och den sättett som
beslutogiltigförklaradomstol kunnaSkallsin ettspets.met en

fattatlandets regeringsom
politiska och "ad-försökt skilja mellanländerhar i mångaMan

frånförra velat undantaharregeringsbeslut. Deministrativa man
gerichtsfreie Hoheits-dejuridisk prövning actes gouvernement,

betraktasundantar utrikespolitikendeakte, inte Omsenare.men
överspelad. Utvecklingenden distinktionen i settstortnumera som

beslutardärhän det regeringarhar gått är pröv-mestaatt omsom
nämnda:den tidigareförskjutits till gällastället har fråganbart. I att

avseende vadmedprövning, men
både myndigheterförvaltnin harden svenskaEnligt

deras vidd.överklaganden helaförvaltningsdomstolar i Ioch prövat
mellanupprätthålla distinktionförsöktandra länder har enman
efter fleralämpligheten. Sverigelagligheten ochprövning Näravav

tillåtaEuro överfällande domar i atttvangs av
den traditionen.anknyta tillregeringsbeslut valdevissa attman

regeringsbe-rättsenli itänks enbartRegeringsrätten pröva
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sluten, inte totalbedömning fakta och värden måletigöra samma av
regeringensom

Kontroll Iagstiftarnaav

har hittills inte ordet demokrati.Jag domstolskon-Mennämnt när
troll regeringens handlande blir aktuell frågan, iöver närmar oss
vad domstolar skallmån kunna ändra beslut fattade i god de-av
mokratisk ordning utsedda folkliga företrädare. Betraktas regeringen

administrativt blir frågan föga laddad. dagensiMenettsom organ
demokratier regeringen naturligtvis först och främst politikensär
primus folkvaldmed förtroendemajoritetsmotor som regerar en
eller tolerans. de rättsfalli inleddeMen med har folkligtdentre
förankrade exekutivmaktens beslut ändå upphävts eller ignorerats av

domstol. det första fallet har det till ochI med skett,en trots att
president de Gaulle hade fått det legitima stöd för politiksinmest

kan demokrati.iman en
ÄvenrättskontrollenDen teori vilar de folkligaär rättsstatens.

företrädarna enligt denna bundna de lagar de själva stiftar.är av som
det franska fallet gäller detI alltså folket, demokratinsäven om

grundenhet, givit klartecken för politiken fråga. All maktutövningi
skall vila rättflgällande princip tänks detta fallRättsstatens i
reglera det demokratiska styrelseskicket konstitueras isystemet -
själva verket skrivna eller oskrivna rättsregler. naturligaDenav
följden då ocksårättsinstanser tillattanses vara att systemetser
fungerar i enlighet med beslutade lagar.

slutsats dockDenna självklar.inte det härjust avseendetI rå-är
der i själva verket oenighet vad bör gälla i demokra-stor om som en

författningspolitiken ställs problemetI frågasin i denspets om
s.k. lagprövningsrättens och utformning.existens Enligt folk-
suveränitetsprincipen, demokratins grundbult, det folket valiär som

dem folkets skall stifta de lagar bindervägnarutser som som oss
alla. Gillar deras beslutinte kan den offentliga debatten,genom
via organisationer och handi sista med försökai valvår röst nästa

ändring till stånd. medborgarnaDet kontrollenär utövaren som
sina domstolskontrollMot ställsöver rättsstatensrepresentanter.

den politiska kontrollen. de kan förenas.Frågan är om
dagens demokratierI det domstolskontrollen starkär ärsom

frammarsch. Vid demokratins genombrott efteri det förstaEuropa
Österrike,världskriget det bara anknöt till detstat,var en som arne-

rikanska maktbalanssystemet med stark domstol, befo-en som gavs
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demokrater dede folkvaldas politik. igenhet Deatt stoppa euro-
välta det auktoritäraäntligen lyckatspeiska systemetstaterna som

intresseradeskälända, naturliga inrättainteöver attav en nyVar av
förmyndare.de folkvaldaskunde verkainstans som som

delvisvärldskriget blev resultatetEfter det andra De-annat.ett
handlingsförlamad, vilketkunna bli heltmokratin hade visat sig

hade,Och Hitlerväldetför snabba återkomst.bäddat diktaturernas
förneka demodern tid, lyckatssaknade motstycke isättett som

grund för detligger tillgrundläggande humana värden ävensom
och Västtysk-forna diktaturerna Italiendemokratiska Desystemet.
främja ellerförfattningsdomstolar, skulleland inrättade båda som

till detfri- och rättigheter,medborgarnas även attgarantera semen
fall.lätt kunde bringasdemokratiska självt Påinte såsystemet en

Strasbourg liknan-Europadomstolen iövernationell inrättades inivå
Östeuropa har dennafall Syd- ochde syfte. Med diktaturernas i

för-flertaletdagens har antingentrend förstärkts. EuropaI stater
och offentliga be-fattningsdomstolar med kontrollera lagarsrätt att

medreguljära domstolarförenlighet med konstitutionen ellersluts
befogenheter.likartade

lagstif-befogenheterkraftfull domstolarnasMinst är gentemot
Nederländerna ochStorbritannien,de gamla demokratiernaitarna

Även det europeiskadessa länder harde nordiska viastaterna. enga-
harfått växande grad lagprövning. Sverigegemanget acceptera en av
denförfattningen, låtlagprövningsrättenockså skrivit iin attvara

för-lagarsförsetts med villkor prövninggaranterar attett avsom
förekommandefattningsenlighet kommer bliknappast ymnigtatt

konfronterats med den poli-har också ökande gradDomstolarna i
förvaltningsrättens starkasfären expansion.tiska någonMengenom

lagstiftarnas förehavanden bedrivsför kontrolleraaktivitetstörre att
längstden norska i sittNorden det gåttinte. HöyesterettI är som

dock grundlovenlagprövande. aktivitet begränsas inteDess attav
rättighetskatalogutveckladinnehåller systematisktnågon

utformning ochDomstolskontrollens
självförståelsedomarnas

lagstiftningen deningripande domstolskontrollen iHur över är nor-
avgöranderad faktorer. Heltpolitiska berormala ärprocessen en

utformade.referensnormernahur de kalladenaturligtvis Pröv-så är
grundlagen."högre", vanligenlagar sker Omning någotmotav

innehåll och utform-rättighetskatalog dessdenna innehåller ären
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ning central. Rättigheter kan falli något preciseras så nå-ytterst att
för tolkningar knappast Dödsstraff förbju-svängrum ärgot ges -

det" det vanliga det vill skydda naturliga skälär attmen man av ges-
mycket allmän och utformning.oprecis för domstolenUtrymmeten
forma innehållet blir sådanai lägen väl tilltaget.att

frånexempel den tyskaNågra grundlagen kan illustrera proble-
dess paragraferTvå har särställning detmet. av atten ut-genom

tryckligen stadgas de får ändrasinte huvud Båda dessaöveratt taget.
"evighetsparagrafer allmänt avfattade. Människovärdetär ytterst

okränkbart", deni förpliktar statsmakterna häv-är sägs attena, som
da och skydda detta värde. den andra paragrafen TysklandI sägs att

Ävendemokratisk och förbundsstat.social bestäm-vissaär en om
sedanningar möjligheterna för olika, ändå rimliga,görs är men

utläggningar vad detta skall betyda enskilda falli väl tilltagna. Vadav
innebär den första paragrafen abortfrågan eller frågani i döds-om
hjälp Vad innebär demokratikravet frågai EU-anslutningenom
eller frågan författningsdomstolensi aktivitet Vilka kravom egen
ställer socialstatsrekvisitet utformningen socialpolitiken vidiav

frågormening Sådana blir regelmässigt domstolsfrågor i Tyskland.
domstolen arbetar valet tolkningsmetod faktorNär är av en som

bestämmeri viss hur för den kreativitetenmån stort spann egna som
bunden förarbeten lagstiftarnasellerHur intentionerutmäts. av

skall Skall enbart till grundlagstexten Skallvaraman man se man
försöka upptäcka och till luckor lagen Eller skalli sådanatäppa
luckor avsedda lagstiftarna eller åtminstone uppgiftanses av vara en
för dem, domstolen,inte till skallHurtäppa strängtatt man anse

bundensig tidigare domar, de prejudikaten Störstav egna av egna
för egenaktivitet får naturligtvis binderinteutrymme man om man

avseende,sig i varken beträffandenågot tolkningsmetod eller preju-
dikatslära. Problematiken kan till ytterligare och gällasägasspetsas

domarnas filosofi.politiska domare kan politisk-teore-Enäven
tiska grunder förespråka restriktiv hållning, exempelvis därför atten
lagstiftarna betraktas de demokratiskt förankrade besluts-mestsom
fattarna, eller aktiv hållning enligt författningens,tesenen mera om
eller rättigheters,vissa domstolen har förpliktelsesupremati som en

hävda. den vetenskapliga debatten talarI motsättningatt man om en
mellan förespråkare för judicial återhållsamhet,restraint, och
judicial activism.

bör kanske tilläggasDet resultatet denintaratt attav man ena
eller andra hållningen inte samvarierar enkelt med dennågot sätt
politiska höger-vänsterskalan. svensk debatt förknippas vanligenI
den restriktiva hållningen, både med avseende lagprövning som

134



HOLMSTRÖMBARRY

socialdemo-medkreativitet,för domarnasochsådan utrymmet
juridiskingripandeförhöjsmedan dekratin, röster meraensom
exempelvishållning. iborgerlig Mentillansluta sigtänkskontroll en

förbarrikadendet Pådebattlägetdagens USA närmastär motsatta.
liberaler,radikalaföreträdesvisdomstolsfunktion ståraktiv me-en

med demo-försvarasvanligenhållningen,restriktivadan den som
konservatism.medförknippaskratiargument,

tillgänglighet kanochkompetensdomstols organisation,En va-
spelamöjligheterdessutslagolikarieras sätt att engersom

beroendedomstolarna,ellerdomstolen,kanroll. Likasåpolitisk
för domarnabehörighetskraveventuellaochtillsättningsförfarandet

iriksdag.eller Attregeringoavhängigmindreeller manavvara mer
denuppgiftspecialdomstol ivalthar utövamånga attattstater ge en

harmyndigheterochlagstiftarekontrollenjuridiska överyttersta
enkelthelt intelitadeTysklandolika Imotiverats sätt. man

skyddaville i viss månFrankrikedomarkåren, iordinarieden man
kontroverser.politiskabli indragna ifråndomstolarna i attgemen

författningsdom-övertygelsendikteratocksåvaletMen attavvar
politiskmedmålskulle kommatveklöststolar avgöraatt en

debatten.den tyskahettedet iaccent, som
aspekterpolitiskafri läggaocksåkänner sigskäletdetAv attman

kringutspelaskanfejderpolitiskaVilkadomare.valet somav
Presidentenstill.välkännerdomstolen i USAtillvalen Högsta

lettstundomharoch detkonfirmerasdärförslag måste senatenav
Tysklandländerkonfrontationer.7 iförbittrade Mentill även som

uppfattningarpolitiskaförfattningsdomarnasFrankrikeoch är cen-
författ-tyskadendomarna idelenurvalskriterier.trala Större av

svårighetförfattningsrådet kanfranskaoch detningsdomstolen utan
erfarenhetpolitiskhar långbeteckning.politisk Många somges en

innehavareellermedlemmar regeringariparlamentsledamöter, som
politiskaUtnämningarnafärgade uppdrag.politiskt görs avav

pålitlighet.politiskavederbörandesblickmed stadiginstanser en
vanligengradmotsvarandekvalifikationskraven iyrkesmässigaDe är

juridiskkravhelstställsFrankrike ingalågt I somsatta.
högreTyskland kraven någoterfarenhet, iellerkompetens är satta,

akademiskamed denräcker detflertalet domareförmen
för studenterslutpunktvanligtämligenämbetsmannaexamen, en

domarnaEftersomsamhällsvetenskaplig-juridisk inriktning.med
fattade kommerifrånochmandat utgårlångasitter attattman

försäkravelat sigenkeltheltharbeslut,känsligapolitiskt omman
domstolen.placeras ipersonrättatt
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Till skillnad från parlamentariska församlingar kan domstolen
vanligen inte aktivera sig själv. Den måste rörelse utifrånisättas

tillgängligHur den kan varieras och därmed hurär potentiellastora
möjligheter den har träda verksamhet.i Klagomålen kan iatt stora
drag komma från håll: den juridiska sfärenväntas andra dom-tre
stolar, den politiska sfären och politiskastatsorgan fraktioner

från allmänheten enskilda, organisationer, företag denetc.. Isamt
franska ordningen, begränsar möjligheterna anhängiggörasom att
mål till den politiska sfären, får höggradigt politiseradman en pro-

eftersom författningsrådets granskning regelmässigt begärscess,
kulmen förlorad politisk kraftmätning. Domstolensom en nyss

fungerar slags tredje kammare med möjlighet lag-ettsom att stoppa
stiftning just antagits nationalförsamlingen. allaLåtersom av man
kategorier komma till tals, iTyskland, ökar arbetsmängdensom
dramatiskt och därmed också möjligheten ha synpunkter allatt
slags lagstiftning. Avgörandena behöver inte bli mindre politiskt
laddade för de initieras från enskilda eller från andra domstolar.att
Både politik och lagstiftning tenderar därtill provisoriskatt en
karaktär, eftersom varje lag eller föreskrift ständigt kan komma att
aktualiseras inför författningsdomstolen, då har ordet.sista Omsom
den franska modellen aktualiserar frågan den parlamentariskaom
demokratins funktion, den parlamentariska behandlingennär
regelmässigt författningsdomstolen,i kanöverprövas med denman
tyska modellen därtill fråga sig hur det medgår rättssäkerhetsidealet.
Lagstiftningsprocessen kommer tillinte slut förrän författ-ett
ningsdomstolen ochsitt det obestämt sådan prövningär närsagt en
kommer till stånd, någonsin.om

Juridisk kontroll och demokrati

markantaDen ökningen medborgarnas beroende offentliga in-av av
olika slag det rimligt kräva denna verksamhetgörsatser av att att

kan granskas och förmenta felaktigheter överklagas med avseende
rättsenligheten. Risken folk behandlas olika det finnsatt utan att
laga skäl för detta, Ökari takt med målstyrning, ramlagstiftningatt
och decentralisering ökar omfattning.i Med allt svårigheterstörre

precisera regler och föreskrifter, samtidigt tillämpningenatt som
förs ned till beslutsinstanser,många rättssäkerhetsproblemen.växer

kanDessa då mildras med domstolsförfarande borde bidraett som
till enhetlighet och stadga tillämpningen.i
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den rättsliga kontrollen sträckahur långt bör sig Var gårMen
för rättsstatskravet läggerför det prövbara, ställetigränsen om man

demokratiskt valdbetoningen demokrati Skall majoritetäven en
Skallunderkasta domstolars intesig prövning instans är an-en som

vadinför för verksamhet ha ordetmedborgarna sistasvarig sin om
demokratde folkvalda får och får skallinte göra Hur man som

franska författning.,-ställa till det tyska eller detsig sättet att ge en
domstol framträdande politisk roll, den kan majori-så sättaatten

Varför både politiskavilja spel skall representantertetens ur en av
idealtoch folket självt oberoende instans, sett sammansatt av per-

fått yrkesmässiga meriter,sin position rätten attgessoner som
fårför valda vad de får och beslutatala de demokratiskt inteom

finns goda skeptisk den utvecklingskälDet motatt motvara
lagstiftarna kännetecknat utvecklingendomstolskontroll iöver som

decennierna för för-ochrad länder under de i sigDet ärsenasteen
de levat under diktaturer årtionden priorite-ståeligt i gärnaatt som

försö-makthavare ochpolitiskaprinciper, misstrorrättsstatensrar
finns fri- rättighetskatalogerker binda dem till ochi avnormer som

förefaller välbetänkt låtaskilda slag. det vidareinteMen utan att
för hur demokratiskt styrelseskickdessa bli rättesnöret ettstater

utformas. det politiskagenerellt bör Ty systemet ut-sett mera
frågor,domstolar ordet politiska destovecklas till isistaatt merage

finns anledning fråga vilken demokratisyn,sig någon,att somom
legitimerar sådantett system.

demokratifrågan sammanfattas dettaståndpunkt kanMin i
ochförlagd domstolar och utövad domare,Politisk makt tillsätt. av

artfrämmande för demokra-hög gradsärskilt lagprövningsrätt,i är
etable-tiska krönetLagprövning må rättsstatensutgörasystem.

helt problemfritt påstående ochring inte rättsstatensett normer- -
det demo-avseenden nödvändig, delväsentlig, i vissamå avvara en

därförkratiska styrelseskicket. lagprövningsrätt inteMen är ett steg
fulländning. detta principielltdemokratins institut,Tvärtom ärmot

deninnebär medborgarnatillbaka. Demokrati ärsett, ett steg att po-
litiska legitima medelbaramaktens institutioner,Derot. som ges
förtroendet utforma för alla bindandemedborgarnas devägnaratt

förfögderiskall regelbundet redovisatvingas sittnormerna,
för och dom. Domstolarsmedborgarna, deras granskningutsättas

påverkan,avskärmning fråndenorganiseringsprincip är motsatta:
offentligaansvarsutkrävande såväl andra insti-immunisering mot av

skallmedborgarna själva. domstols beslut intetutioner Ensom av
skallkrafter utanför den dömande makten.kunna ändras Domareav

de do-inför medborgarna angående klokskapentill iinte stå svars
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fällts. innebär sådan från lagstif-Lagprövningsrätt attmar som en
och medborgarna avskärmad och skyddad institution över-tarna

ordnas de direkt folkvalda, uppgiftvilkas det lagstifta förär att sam-
fälligheten helhet och konsekvensernatvingas sitttasom som av

införhandlande medborgarna.
Domstolskontroll folkvalda lagstiftare alltså principielltär settav
inskränkning den demokratiska styrelseformen. kan,Denen av som

eller mindre inskränkande beroende hur dengörasantytts, mer
konstrueras. från demokratisynpunkt det inskränkningMen är en
och sådan lägger den bevisbördan den demokratsom som anser

det önskvärt inslag demokratiskt styrelseskick.iäratt ett ett
kan rimliga försvaraändå domstolskontrollenJag två sätt attse

folkvalda.de linjen utomdemokratisk.Denäven över är närmastena
det finns andra, fundamentala värden demDen detsäger änatt mera

demokratiska vilarprimärt metodenLagprövningpå. ärsystemet att
främjaeller dessa värden och det inskränk-motiverargarantera en

demokratin beslutsform. andra fastaning i linjen de-Den tarsom
mokratin själv. den demokratiska styrelseformenDen går ut att

begränsas för fungera tillfredsställande eller till och medmåste att
för kunna bevaras. Ambitionen hävda det principiellt riktigaatt att
motverkar det praktiskt möjliga eller rimliga och till slutäventyrar
demokratin fullödigasjälv. demokratin instabil, ordningDen är en

skyddsnät, den kan mindrenågotgörasutan tryggas attmen genom
fullödig. bästa får enligt detta bli det godasDet interesonemang
fiende. Eller annorlunda uttryckt: det bästa praktiken "deti"näst är
bästa.

Utgångspunkterna dessa argumentationskedjor bådai rimliga.är
Demokrati varken det enda eller det högsta goda, heller detinteär

övertrumfar allt utomdemokratiska värdenDerätta annat.som som
omedelbart kommer blickfånget och kan övertrumfa demo-i som

förknippaskratin sådana med människovärde och humanitet.är som
Fysisk och förnedringpsykisk individer, ingrepp människorsiav
integritetssfär, fängslande rannsakan och dom, ochutan tortyr
dödsstraff handlingar denna kategori.i Lagprövning rättig-är mot
heter grundlagen kan försvåra försyndelseri detsättett attvara av
slaget.

viss utsträckning vilar naturligtvis demokratins jämlikhetsprin-I
individualistiskacip och personorienterade grund. Mensamma

ingalunda helt. Medborgarnas deltagare den demo-autonomi isom
kratiska hindrar den uppkommandeinte majoritetenattprocessen
har möjlighet misshandla ovanstående avseenden.iatt personer
Bidrar domstolskontroll till skydda dessa denvärden kanatt vara
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innebärnödvändighet in-fastän det medvärd överväga, enatt
demokratin.skränkning i

utformas heltstyrelseskick, imöjligtocksåDet är att ett som
idealmodellen, kommerintemed demokratiskaenlighet den att

ellerkan bli in-varaktigt.fungera särskilt väl eller bli Det trögt
skapaexempelvisstabilt; småpartier sättärspärren ettett attmot

dess representativitet,parlament tillhandlingsdugligare priset av
Demokratinsliknandedomstolsmakt kan instrument. pro-ettvara

ord-demokratiskdembehöva skyddas iocksåcedur kan mot som
ordningmedangelägetkantillfället har makten.för Detning envara

aktuellaför den majoriteteneller försvårarförhindrar attsom
valordningen. Lagprövningmanipulationbehålla makten avgenom

försvåra majo-proceduren ellereffektiviserabidra tillkan tänkas att
maktväxling.tillmöjligheternamed avseenderitetsmissbruk

förutgångspunkternainstämmande iemellertidFrågan är ettom
instämmande ibehöver leda tillargumentationslinjerdessa båda ett

bådalösningen.ochdomstolskontroll lagprövning Islutsatsen, äratt
beroendegrundade,konsekvensialistisktfallen är omsvaren

respektivegoda värdenasdefylla funktionendomstolarna kan som
deOch bedömningenförsvarare.den demokratiska avprocessens

ocksåavseendeneffekterna dessaeventuella goda i måste vägas mot
principiellt be-deteffekter. intejageventuella negativa Här avser

inskränkandenödvändighetmeddomstolskontrollentänkliga, äratt
politikenjuridiken och imedvad händerdemokratin, utan som

praktiska avseenden.andra, mera
domstolskontrollensempirisk studiesystematiskNågon av

Svårighetenfinnsavseendena inte.de häreffekter intressantai att
förrespekttänkas påverkafaktorer kanbelägga vilka män-som

storheter,svårgripbarademokrati,humanitet och i signiskovärde, är
saken uti-uttalaheller enkelt kan sigockså inteså omstor att man

Frankrike ochTyskland,mellansjälvfrån jämförelse gjortden jag
alltborde,utslagsgivandeEngland. Såvida lagprövningsrätten är om

humanitetochbåde demokratihållas konstant,kunde varaannat
Englandoch säkra iiTyskland eller minsttryggade USAmest

harför sådan slutsatsbeläggövertygandeeller Sverige. Några en
funnit.jag inte

enklafinnsdetenkelttill detta helt inte någraanledningEn är att
värdekollis-normala ställetifrågor det här slaget. Det ärsvar av

harMänniskors integritetmed åtföljande krav avvägningar.sioner
demokratiskadetdomstolenfått vika den tyskanär ansettt. ex.

fårmediautbudet kon-mycketstyrelseskicket hotat. Hur avvara
hotadopinionsfrihetenkoncerneller innantrolleras ären personav
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Och hur långt får regleringi denna kontroll överstaten av me-
dierna innan äganderätten kränkt fall där det frågaI inteär är om
värdekollissioner konflikten oftast utslagär ett av normernas
mycket allmänna utformning. Vad innebär livets okränkbarhet i
abortfrågan frågan dödshjälp diskretionäraI Det ärom utrymmet
då så kanmånga tänkas."rätta detsvar justMen omöj-ärstort att
ligheten hitta starkträtta svar" till förmånäratt ettsom argument
för den demokratiska proceduren. finnsDet ingen expertis till-att
fråga, alla i princip lika kloka. då överlåta sakenAtt till domstolarär
för avgörande nederlag för demokratin dess för-är änettsnarare
bättring fullkomning.eller Med denna insikt vad känne-om som
tecknar lagprövningsfrågor, deras allmänna karaktär, deras utrymme
för beslutsfattarnas kreativitet, med andra deras0rd politiska na-

följer oberoende, immunitet påverkan och frånvarotur, att mot av
mekanismer för ansvarsutkrävande inte något positivt.är

empiriskaPå grunder kan också kritik riktas mot argumentet om
lagprövningens effektergoda korrektiv manipulationmotsom av
beslutsordningen från makthavarna för dagen. Fallet Storbritannien

medvisar all tydlighet frånvaron domstolskontroll behö-inteatt av
leda till ohämmat manipulerande med beslutsordningen, ochettver

fallet USA visar domstolsprövningexistensen inte avskräckeratt av
från försök deni riktningen. kontroll kanFrånvaron till och medav
fungera återhållande; vadinte efter sådanaväntarvetman som en
manipulationer deni händelse ändå skulle förlora makten. Detman

också egendomligt det kanske intressanta förområdetär att mest
manipulation, valsystemet, i utsträckning regleras vanligi lag,stor
inte i grundlag. har sällan frestatDetta den aktuella majoriteten till
justering valproceduren för vinning. den det före-I månav egen
kommit har inte länder eller med domstolskontroll överutan, svag,
politiken särskilt utmärkt sig i negativt avseende. tyska dom-Den
stolens godkännande småpartier ocksåvisarspärren motav att
grundlagsbestämmelser likabehandling ingalunda betyderom att
uppenbara från skulle förkastasprincipen domstol; denavsteg av

fråninteavstår mellan effektivtavvägning besluts-göraatt samma
fattande och fairness lagstiftarna.som

Med domstolskontroll följer enbartinte instans inteatt en som
och börinte mottaglig för påverkan får funda-sista ordet iär vara

mentala politiska frågor. innebär ocksåDet Öppnasatt en ny arena
för politisk verksamhet. finns raderDet exempel, där hänvändel-av

till domstol inte försök förlorarennågot deniär änsen annat ett av
politiska kraftmätningen med juridiken försöka sinatt som vapen
vilja forumigenom där folkligti stöd inte utslagsgivande.ärett
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vädjan till utanför det demokratiska ansvarsutkrä-instansDenna en
domän trafikenvandets kan bli regelmässig betecknasså måsteatt

den demokratiska politikFranskperverteringsom en av processen.
har långt riktning sådantinått mot ett system.

beslutsarenan kan också locka till flykt frånDen ansvaretnya
från finnsde politiskt valdas sida. frågor särskiltinteDet ärsom

för, beslut kanske nödvändigaangenäma att ansvaretta som anses
bekymmersamma. Frestelsenopinionsmässigt siggömmaattmen

bakom auktoritativt domstolsutlåtande kan då bli råd-Detett stor.
givande utslaget Canadas högsta domstol angående Quebecsi rätt

utträda federationen flykthar både drag denna undan detatt ur av
politiska och förhoppningar förstöd ståndpunktsinansvaret om
från oåtkomlig auktoritet.en

Domstolar lagstiftningsfrågor harinstans ocksåsista isom en
allmän påverkan den politiska verksamheten och debatten, utöver
det principiellt betänkliga politik förs ochi i instansavgörsatt av en
där förasden enligt demokratins bör ellerinte avgöras.normer

får framskjuten förskjutsdebatten,Jurister position i moten som
paragrafer precedensfall.expertutläggningar doktrin, ochav

Ytterligare fält politiken, centralt sådant, läggsett ett ytterstav
under specialister. Och skillnad från exempelvistill vad såänsom -
länge gäller det ekonomiska området den juridiska experti-ges-

därförsärskild tyngd, helt enkelt politiken också aukto-attsen en
fastställs denna juridiska med de speciella kravritativt i instans,

diskursanknytning och utveck-det innebär. Särskiltargumentering
lingen Frankrike hur den politiska debatten judikaliseras,i visar när

fårlagprövning politisk betydelse. Diskussionen tenderar snabbt att
fördunkla den sakfrågan värdekonflik-initiala och de ellerintresse-

den innehåller och bli dispyt förenligheten med ellerter en om en
flera allmänna eller författningen, sådan doktri-principer inormer

uppfattar föreller borde uppfatta den. Möjlighetennen gemene
delta försvårastillgodogöra eller diskussionensig i avsevärt,attman

ursprungsfrågan försvinner juridikens dunkel.successivt inär
kan visserligen med hinder ochLagprövningsrätten snävaomges

referensnorrnerna kan reduceras och vadpreciseras än ärmera som
fallet Tyskland eller Frankrike.i prövningsrättenUSA, Ment.eX.

den skall ha existensberättigande, denmåste, något ge anserom som
förfördelad möjlighet domstolarnasig kräva rättelse,atten au-

föroch domarna handlingsutrymme. finnstonomi Det gränsett en
hur långt domstolsprövningen kan demokratiseras och fortfarande

meningsfull.vara
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Sammanfattningsvis lärdomarhistoriens stödinte någotger
tanken människovärde, humanitet och demokrati äratt tryg-mera
gade med stark domstolskontroll sådan.i iän stater utanstater en en

vid eftertanke särskiltOch den slutsatsen inteär närmare upp-
domstolarnasseendeväckande. tidigare har politiskaSom sagts

allmänhet införts reaktion diktatur ochmaktställning i motsom en
terrorvälde. Reaktionen förståelig, domstolar knappastär även om

särskilt ståndaktiga och tämligen maktlösa dikta-visat sig är när
för dörren. den bakgrunden det svårtstår Men ärturen mot att se

det nödvändiga eller önskvärda stabila demokratier engelskti att av
följer franskaeller skandinaviskt det tyska eller exemplet ochsnitt

försöker försämraytterligare stabilisera demokratin den.attgenom
med andra ord högBehovet skyddsmekanism grad histo-iärav en

sambandriskt och politisk-kulturellt bestämt. enkelt positivtNågot
eftersträvade effekterna finnsmellan domstolskontroll och de inte.

finns nödvändigt samband generisk-logisktnegativtDäremot ett av
slag mellan demokrati och domstolsmakt och politiken.i Där-över

förespråkarför ligger bevisbördan dem lagprövning ettsom som
påtagligt inslag demokratiska det enskilda falleti iDe måstesystem.
kunna denna medvetna begränsning demokratin harVisa såatt av

effekter fortlevnad förgoda demokratins och respekten män-
niskovärdet, det avigsidorna.uppvägeratt

tyske sociologen, liberalen och lorden brittiskaiDen numera
formuleratöverhuset Ralf Dahrendorf har träffande den hållning jag

finner finns perfektrimlig. skriver han, institutionellinte,Det en
ordning för alla demokratier ochkan rekommenderas ärsom som
oberoende tid och de faktiska omständigheterna. Menav avrum,

perfekt fördet finns lösning alla länderinte itärtrots att en som
that towards shouldessential judicialgreaterseems powerany move

be grudging needs rather than enthusiastic embracetoa response an
ideals.1°of de goda värdena, inklusive demo-Försvaretapparent av

själv, allt väsentligt den politiska sfä-kratin ligga reguljärai imåste
hos medborgarna själva och deras valda deiävenrepresentanter,ren,

fall fråndå hotet tänks komma dessa Detrepresentanter.grupper av
finns medborgare och parlament. läggaingen Attväg runt ansvaret
för skyddet demokrati människovärdeoch domstolar tenderarav

frisedel dem och slutligen bära det:sist måsteatt ge en som
medborgarna och deras valdademokratiskt representanter.
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Slutsats för Sveriges del

förändradet sagda framgår anledningjag inteAv någon attatt ser
det rådande med politiskt mycket tillbaka-i Sverige Vårsystemet

finns och och meddragna dömande makt. tillLagprövningsrätten är
fattar beslutmycket utbredd, den allai meningen att personer som

offentligas domstolar, skyldigadet enbart igno-intevägnar, är att
föreskrifter grundlagstridiga. beträffande riksdags-Menärrera som

utfärdadeoch regeringsbeslut får denna underlåtenhet tillämpaatt
föreskrifter endast ske felet uppenbart. vid grundlags-Senastärom
revideringen vid decenniets början krav detta kalladerestes att

slopas.uppenbarhetsrekvisit skulle
för förhindra därbestämmelsen till utveckling,justMen är att en

författningens formasinnehåll under ledning domstolar-närmare av
från bakgrunddemokratisynpunkt, och utveck-Det är motna. av

lingen och välgrundad be-Tyskland Frankrike, mycketi USA, en
handlingsutrymme. ock-domstolarnas politiskagränsning Det ärav

för motverka tendensen det ska-medvetet vald lösningså att atten
för politiskt inflytande, där folkligt stöd valkanal i inte ärpas en ny

förnödvändig förutsättning framgång. intellektuellt tillta-Deten
lande möjligheten alldeles hari mångasrätt,att oavsett om man

faktumstöd, kan undanskymma det demokratinsinte princip äratt
den och föreskrifter binder alla skallrakt de lagarmotsatta: som oss
formas medborgarnas förtroende val ochdem lyckats vinna iav som

för deras granskning nästkommande val, dom-i inteutsättssom av
stolar aktiverade enskilda eller denna demokratiskautanav grupper
legitimitet.

tala för heller vidgadomständigheter kanTvå intesägas att en
svensk lagprövningsrätt skulle bli särskilt revolutionerande. Den ena

skillnad från förhållandetsvensk juridisk tolkningstradition. Till iär
förarbetena väsentliga källor förandra länder de s.k.många är svens-

ka fastställa föreskrifts betydelse.domstolar de skallnär närmareen
bakåt beslutsprocessen, till utskottsutlåtande, propositioniMan går

försökaoch utredning för med rikare material inne-avgöraatt ett
börden. tolkningsverksamheten förankring det tänkan-iDet ger en
de för lagstiftningen fråga, med andra ord denlåg till grund iisom

offentligt uttryckta bevekelsegrunder. län-politiska majoritetens Få
ochder har och pålitligt bakgrundsmaterial byggariktså attett

därför ofta kritiseradtolkningsmetoden vansklig tillämpa och iär att
exempelvis amerikansk och tysk rättsvetenskaplig diskussion. Men

fallet,det föga relevant invändning det svenska allra helstiär somen
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det domstolarnas verksamhet demokratisk legitimitetger en som
den eljest skulle ha.inte

Metoden dock under beskjutning från finnshåll. Dels dettvåär
juristkåren själv knappast domarkåreninom inomröster men- -

"förarbetesexercisendömer till förmån för friare,utsom mera
kreativa metoder. Dels kommer de svenska domstolarna, desigVare

detvill eller ökande utsträckning använda andra tolk-i tvingasatt
EU-lagstiftningenningsmetoder. har nämligen bristfälligaytterst

förarbeten och heller utformad med sikte sådana skallinteär att
användas.

andra omständigheten tala förkan lagprövningDen inteattsom
blir särskilt omvälvande svensk miljö, den lättheti relativa medär
vilken grundlagarna kan ändras. politiskt aktiv domstol kan jäm-En
förelsevis snabbt korrigeras med likalydande beslut riks-två av en

fått förtroende.dagsmajoritet däremellan väljarnas minori-Ensom
kan förhindraknappast varaktigt med hjälp domstolsutslagtet av

majoritetsviljan gällande. länder Tysklandsig I USA,göraatt som
och Frankrike, med deras krav kvalificerad och andramajoritet

för författningsrevision,hinder domstolarna formakan ostörtmera
författningspolitiken.

det tilltalande domstolars tolkninginget scenarioMen är att av
grundlagens innebörd, denna riksdagsmajoritetengårrätta när emot,
får till följd förslag grundlagsändring väcks. Grundlagen äratt om

förtill skapa ordning, förutsebarhet och stabilitet styrelseskick-iatt
folkvaldasaktiv domstolskontroll de verksamhet medEn överet.

grundlagen inbjuder till strid vad grundlagen egent-som vapen, om
ligen stadgar och krav grundlagsändringar. sådan utvecklingEn

varken domstolar eller politiker, hand helleri sista medbor-inteär
själva, betjäntagarna av.

Noter

I Algotsson Holmström1993, 32 1995, 347 350
2 Jfr Sterzel kap. och1998, 2
3 Holmström Söderlind ff.Petersson1995, 352 1988,8C 337
4 ungefär folkomröstningsamtida höll dock rättsmaskineriet FrankrikeiI en
fast vid denna General de Gaulle fick då efter folkomröstningprincip. rätten

införa direktval presidenten, författningen stadgadeatt trots attav en annan
förprocedur grundlagsändring. Holmström ff.Se 1998, 176

144



HOLMSTRÖMBARRY

föreskrift beslu-5 uppenbarhetsrekvisitets.k.DetRF 11:14. säger att somen
felet uppenbart.får endastriksdag eller regering ignoreras ärtats omav

6 Smith 1993.
Thomas,7 avslogs, och ClarenceBorks kandidatur,kring RobertSenast som

vandel. Jfr Borkhans moraliskavaldes hetsiga dispyter 1990;trots omsom
Schwartz 1993.
8 självaktivering;dock lekt med tanken autosaisine",Frankrike harI man

Holmström 1998, 200.
9 hämtat Holmströmlånga styckenFöljande i 1998, 432-439.är urresonemang
m Dahrendorf 1977, 15.

Jfr SOU 1993:40.
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Ämbetsmännen som
väktaredemokratins

LundquistLennart

bygger teorierdennaiResonemangen tre typeruppsats somav
ofentligförvalt-ochmellan politisk demokratirelationenbehandlar

högtidligt det heltskaBeteckningen inte"teori" såning. ärtas -
brukar kallasforskare sysslar med. Motpolen praxis.enkelt vad

följande:Teorityperna är

ochrelationen böroch gäller frågan hurförsta normativDen är varaom0
rättfärdigashur den ska

och hurfrågan hur relationenoch gällerandra empiriskDen ärär om0
förklaras förståsden ska eller

relationen underförsöker klargöra hurtredje konstruktiv ochDen är0
omständigheter kangivna vara.

kommerämbetsmannens. Konkretden enskildeperspektivMitt är
förgällade skaför det första rekonstruerajag äm-att normer som

förståför andra försökademokratin, detden politiskabetsmannen i
avseendebefinner medämbetsmannenden verklighet sigsom

vilka åtgärderför det tredjepolitiska demokratin,den samt ange
bringa verklighetenska kunna närmare normerna.som

dendemokratin hur börden politiskaFokus genomgåendeär -
verklighetenbildhur kan denhur den, och minvara Iär avvara,

hotad eller vilketden dag, idemokratin, känner iingår äratt som
förändringspress riktningfall helst under stark i mångasomensom

Emellertid uppfattar ämbets-tilltalande. jagmed finner mindremig
påverkaförsökendemokratisk potential imännen attstorsom en

föl-förutsättningar diskuterasför dessautvecklingen. Inom ramen
jande tes:

ämbetsmän-fungerademokratin kommerpolitiska inteDen utan attatt
demokratins väktare.fullgör uppgiftsin somnen
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ska betraktas debattinlägg.Uppsatsen Svårigheterna medettsom
analysen betydande eftersom den omfattardels intrikata tolk-är

olika slagsningar dels bygger bräckligt empirisktav ettnormer,
material.

Förvaltning, politik och demokrati

förvaltningensFrågan roll den politiskai demokratinom upptar en-
dast obetydlig del den totala demokratidiskussionen ien av mass-
medierna och samhällsvetenskapen.inom förvaltningenDå aktuali-

brukar den uppfattasantingen problem för den1seras ettsom
politiska demokratin fördröjaden de demokratiskiattgenom anses
ordning fattade besluten eller frånuteslutas diskussionen2 med
motiveringen förvaltningsuppgifterna tekniska ochäratt rent
genomförs med automatik.

första falletDet alltid ha beredskap inför.måste delAtt en av
förvaltningens aktörer det kan politiker, politruker, ämbets-vara-

eller -iblandintressenter förstår deninte politiska styrningenmän
eller kanske villinte eller kan verkställa den har bekräftats ettav

antal implementeringsanalyser. risk löper,Den äm-stort man om
betsmännen inte korrekt förvaltningenstyrningen, ärreagerar att
blir helt vilket demokratisk synvinkel självfallet inte ärautonom, ur
acceptabelt. Mycket har därför fråganenergi hur skaägnats om man
åstadkomma förvaltning instrumentell förhållandei tillären som
den politiska styrningen. strävanden ständigtDessa ochmåste pågå

förutsättningi sig viktig för fungerade demokrati jfr Lund-är en en
Jacobsenquist 1992, 1997.

kritik,negativa ofta riktas förvaltningen,Den måstemotsom tas
allvar. förvaltning önskar ochDen minastort oss, som norma-

fortsättningsvistiva ska präglas handlingskraft,resonemang avser, av
förändringsförmåga, samhällsintresse, öppenhet, instrumentalism,
tillmötesgående förutsägbarhetoch med effektivitetrationalitet, och
kompetens och maktövergrepp,inte quo-orientering,statusav
egenintresse, slutenhet, autonomi, och godtycke medarrogans
formalism, ineffektivitet och inkompetens jfr Lundquist 1992.

andra fallet kan bara frånDet bortse eftersom motiveringen är
fullständigt felaktig. Redan framhöllAristoteles det inte gickatt att
formulera regler de aldrigprecisa upphov tillså skil-attsom var gav
da tolkningar. dagsläget blir förhållandet tydligare,I eftersomännu

del den politiska förvaltningen utformasstyrningenstoren av av
medvetet oprecist mål-, och resultatstyrning bl.a. försom ram- att
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fullt vidprofessionalism utnyttjasmöjliggöra ämbetsmännens utatt
mycketförvaltningen harResultatetimplementeringen. år ettatt

blir denutformningen det praktikeninflytande istort av som
offentliga politiken.

denförvaltningen vid analysenskälhar alltså godaVi att avse
ocksåSannolikt hör barapolitiska demokratin. inte merparten utan

förvaltningen.hemmaavgörande delen politiken iden kvalitativt av
Ämbetsmännen verkligaför del denochmångaär storen avsvarar

effek-åtgärden ochkonkretasamhället. Bakom densakkunskapen i
oftastslutresultat,den politiskadenna, stårärten processenssomav

social-sjuksköterska, lärare,kanskeämbetsman. Detnågon är en
blir den offentligavadpolis slutgiltigttjänsteman, avgör somsom

offentligasdetföroch dessutompolitiken merpartensvarar avsom
förståDärförmedborgarna. det intedirektkontakter med går att

följaktligenförvaltningen, vilkenpolitik analysera måsteutan att
politiska demokratin.meningsfull diskussion denbeaktas vid omen

massmedierna håller sigspecielltsmala politikbegrepp,Det som
ochsamhällsvetenskapengällandemed också sig inomgörmen som

avgörandeförsvårarstatsvetenskapen,dessvärre inomäven ett
slutaralltför iakttagaredemokratidebatt. mångaseriös Försätt en

kanske viktigasteochmed besluten riksdag regering.politiken i Den
självklar del dendärmed blidelen politiken kommer inte att avenav

Lundquistallmänpolitiska debatten 1994.

offentligai detEkonomismen

verksamheten medoffentligahar denSedan decenniernågra acce-
kansamhällsideologihastighet koloniseratslererande somav en ny

foku-denblandkarakteriseraskallas ekonomismen. Den annat attav
demokratiska Värden,frånekonomiska värden och bortserserar

Chefskap lösningochtillhar stark tilltro organisering sam-som
föredöme ochnäringslivethällsproblemen det privatasamt somser

Pollittoch offentligt ska hanterasprivat sättatt sammamenar
1993.

obetydlig delidéer.vid inteEkonomismen inte Enstannar av
har byggtoffentliga underreformverksamheten detinom årsenare

reformernaekonomistiskadeekonomistiska grunder. Många av
frånförödande kritik, specielltföroffentliga hardetinom utsatts en

Jacobssonjfr Blomquistföretagsekonomer 1994.1996,
offentligabedrivs detallt idemokratidebatt,Den trots ge-som

handlar kommun-ochutredningar och sättannat som omnom
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delsnämnder, brukardemokrati verkar iosv., pågå totalså gott som
isolering från den ekonomistiska huvudlinjen. förklaringMontins
kan plausibel:vara

tolkning avdemokratisering och lokal demokratiutvecklingEn är att
parallellt dessapågår tilltvå i motsättningstårutan att processer va-

randra. Medborgarna tillåts och medverka ochiattuppmuntras ta an-
för den lilla demokratin medan politiska och andra eliter skötersvar

den demokratin. denna tolkningstora riktig kanOm utvecklingenär
leda till ökade legitimitetsproblem och direkt till populis-ettuppmana
tiskt "vi-och-dom"-perspektiv folketdär ställs eliten". Ettmot
sådant perspektiv verklighetsfrämmande.inte Montin 1998:6.är

Kritiken ekonomismen förefaller hafthainte helstnågonav som
effekt den praktiska politiken. ekonomistiskaTvärtom, nya pro-
jekt påbörjas hela tiden. markanta demokratiseringsåt-Några mer
gärder kan hellerinte tala Huvudtrenden alltså entydig:årman om.
Utvecklingen alltmer renodlad ekonomism det offentligaimot en
fortsätter allt döma motstånd.möta störreatt utan attav

förstegentligenDet under de allra detåren gårär senaste attsom
motoffensiv det offentligaspåra inom och då främst inomen staten

med Förvaltningspolitiska kommissionen hittills före-tyngstasom
trädare UnderSOU har det också förekommit1997:57. några år
försök till stånd etikdiskussion inom exempelvis haratt staten;en
Utvecklingsrådet omfattande verksamhet detta område. För-en
nyelsefonden har med informations-sina och utbildningsaktiviteter
aktualiserat den bredden den offentligai värdeuppsättningen.stora
Vid regeringsombildningen tillsattes förvalt-statsråd med1998 ett

och demokratining ansvarsområde, och myndighet fort-som en ny
Förnyelsefondensättningen med bland utbildning äm-annat av

betsmännen har organiserats.programmet
kan skönja motsvarande trendMan inom kommunerna,en men

den saknar samlande kraft, föga koordinerad och har ojämnären
spridning vilket synnerligen betänkligt. självaiKommunernaär är
verket det problemet den politiska demokratins synvinkel,stora ur

förinte minst offentligadet det villmötet, sågaatt merparten av
mellan det offentliga och medborgarna, försiggår där. Emel-mötet

lertid ställen lokalapågår projekt försökermånga placera de-som
mokrati och etik i centrum.
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Vårt offentliga etos

offentliga sek-hävda denvilltill ekonomismen jagmotsättningI att
medkanvidarespecifikt intenågot ersättaär utantorn som man

underfrån privatsektornhämtadekonstruktioner,ekonomistiska
lagstiftnings-svenskaeffektivitet.de ökadförevändning Detatt ger

offentligrättsligavspeglargrundlagarna,med irötterna ensystemet,
till ekonomis-kontraststarkoch demokratisk grundsyn står isom

offentliga böruppfattning hur det vara.ommens
effek-överlägsnaprivatsektornsföreställningenDen gängse om
under-slagsoch politikerämbetsmän iocksåtivitet, många ettsom

effekti-Omgivenhet inget änär myt.annataccepterat, man seren
kostnadernamåluppfyllelse ochgradenkvoten mellanvitet avsom

sektorn skulleoffentligadenfinns det inget säger varaattsom
för detmåluppfyllelsegradeneffektiv den privata.mindre Iän av
glömsoch detdemokratiska värdena ingå,offentliga då demåste

oftast bort.
offentligaför dengällervilkakan nivåerVi normer somavange

politikers ochlagenFundamentaltverksamheten. står överär att
hävdaskulle väl ocksåflestaförvaltningschefers beslut. De att mo-

lagen.bordeoffentliga etiken,den ståralen, uttryckt översom
domarreglernade gamlafinns redan iTanken inteär somutanny

Reglernalagboken.svenskafrämst denhar tryckts isedan 1635
haoch kanmedeltidaharOlausskrevs Petri rötter antasmenav

Ävenlandskapstingen.de gamlaverksamhet vidlagmännensstyrt
kan dedemokratiskt iföravseddaalltsåde inte är systemettom

följa hur do-skaför tid.föredömen Vihänseenden vårvissa utgöra
och besluts-lagenmellan moralen,uppfattar relationenmarreglerna
fastläggsbeslutsfattarenochmellan lagenfattarna. Förhållandet

först:

skallskall, lagenefter dömadär hanlagen,skallDomaren tyvetagrant
rättelse.förhonom envara

uttrycktockså klartföreträderreglernamed detinteMen ennog -
tonfall:etisktotvetydigtsyfte harföreställning lagarnas ettsomom

det bästatillsådana, de menigaskola tjänaAlla lagar attvara

lagenkravetsammanfattandedetformulerasmotsvarandePå sätt
omisskännligt etiskakraft ochmed precision i termer:stor

laghellerdet kan ickeoch skäl ickeDet är,rätt vara
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uppfattningDenna den offentliga verksamhetens prioriteringarom
uttrycks också direkt konfrontation mellan moralen och la-som en

domarreglerna förser med tydlig tolkningsanvisning igen oss en-
fall konflikt mellan moralen och lagen:av

Den menige bästa den lagen, och därföre detärmans yppersta som
finnes den menige till det bör hållas för lag, ändocknyttaman vara, att
beskriven lag efter orden annorlunda lyda.synes

Insikten människorna fördemokratiskai vårt samhälleattom upp-
fattade den offentliga verksamheten förstai hand avsedd försom
"den meniges bästa" och de "det och skälansåg ickerättmans att att

kaninte lagär utomordentligt fascinerande. Substansen iärvara
domarreglerna moderna och upplysta medborgare denimanar oss -
avancerade och civiliserade välfärdsstaten med den politiska
demokratin till eftertanke.-

finna de Värden,För bör offentligaden verksam-att styrasom
heten tid,i tillvår dagensgår svenska lagstiftning. Uppgiften är

rekonstruera för det offentliga, dvs. besvara frågan:att normen att
"Vad bör den offentliga verksamheten faktiskt enligt lagstif-vara

uppfattningP. Portalparagrafen till Regeringsformentarens ger en
tydlig bild hur den offentliga makten samhällei vårt tänktärav att
utovas:

Kap. 1
All offentlig makt i från folket.Sverige utgår

svenska folkstyrelsenDen bygger fri åsiktsbildning och allmän
och lika förverkligasDen ochrösträtt. representativt parla-ettgenom
mentariskt statsskick och kommunal självstyrelse.genom

offentligaDen makten under lagarna.utövas
offentligaDen makten skall med förrespekt alla människorsutövas

lika värde föroch den enskilda människans frihet och värdighet.
enskildesDen personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara

grundläggande förmål den offentliga verksamheten. skall särskiltDet
åligga det allmänna till arbete, bostad och utbildningrättenatt trygga

verka för social och trygghet och för god levnads-samt att omsorg en
miljö.

allmänna skallDet verka för demokratins idéer blir vägledandeatt
samhälletsinom alla områden. allmänna skall tillförsäkraDet ochmän

kvinnor lika rättigheter den enskildes privatliv och familjeliv.värnasamt
Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter behållaatt

och utveckla kultur- och samfundsliv bör främjas.ett eget

152



LENNART LUNDQUIST

rikligt.för rekonstruktionen styrelsenormerna ViMaterialet ärav
Social-och förordningaråterfinner grundlagens lagarisynsätt som

Ännu finner lagar-materialoch skolans läroplan. itjänstlagen mer
förvärdefulla källorAndraförarbeten och tillämpningspraxis.nas

internationellaetiskt-demokratiskasärskilt det utgör över-synsättet
mänskliga rättigheternadeklaration deenskommelser FN:s omsom

1991b,jfr Lundquistoch Europakonventionen 1993,1988, 1991a,
1998.

omfattande, material kandetta, totalt synnerligenMed hjälp av
för denvärden bör gällaoch ställa desystematisera somsamman
föreliggervästdemokratieroffentliga verksamheten. vårFör typav

särskiljerdennaidentisk värdeuppsättning. Inomså gotten som
ekonomivärden.demokrativärden ochhuvudtyper värdentvå av -

offentligavad vill kallaTillsammans dessa jag vårtutgör etos.

offentligaigm VårtF etos

ekonomivärdendemokrativärden

rationalitetfunktionelldemokratipolitisk

kostnadseffektiviteträttssäkerhet

produktivitetetikoffentlig

före-demokrativärdena endastomedelbart konstaterakanVi att
finnsoffentliga medan ekonomivärdena ikommer den sektorn,i

Motsvarigheter till demokrati-såväl offentlig sektor.privatsom
affärsetik, för densådantvärden sektor kani privat menvara som

särskilda förutsättningar.gäller
rättssäkerhetdemokrati,Demokrativärdena politiskutgörs av

omfattar funktionellekonomivärdenaoch offentlig etik medan ra-
kostnadseffektivitet och produk-yrkesskicklighet,tionalitet t.ex.

tivitet.
framgårEkonomivärdena saknar substans. Det om man ser

leder tillvälja de medelden funktionella rationaliteten dvs. att som
för västsamhället.fundamentde målen Beroen-är ettuppsatta som

resulteraeftersträvas kan rationaliteten ide vilka mål nästansom
välfärds-Volvo ochfört till sidanvad helst: den har åoss enasom

andra sidan Hiroshima och Treblinka.åstaten,
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Verksamheten och kommuni bör således bådestat styras genom
demokrativärdena och ekonomivärdena. Demokrativärdena har av

uttrycka det specifikt offentligamånga och erbjuder vadansetts oss
den amerikanske förvaltningsforskaren Gawthrop kallar den mänsk-

sidan offentligaliga den verksamheten Gawthrop 1998.av
frågan hur offentliga ska tillämpasPå kanvårt etosom sam-

manfattande Samtliga värden alltidska beaktas alla offent-svara: av
ligt verksamma. Aktörerna kan således välja bara bortse fråninte att
exempelvis kostnadseffektiviteten eller den politiska demokratin.

Värdeuppsättningen offentliga utformatsi harvårt inte ietos ett
sammanhang supertänkare till allt logisktnågon ärsett attav som
sammanhängande och motsägelsefritt. stället har värdenaI vuxit
fram under lång tid, och kan finna både mellanmotsättningarman
och de båda huvudkategorierna.inom ocksåDet svårt precise-är att

de enskilda värdena kan motsägelsefulla.interntra som vara
sker det förändring:ständig högDessutom abstraktions-Påen

har värdena betydandenivå stabilitet, konkret för-nivåen mer
ändras de med samhällsutvecklingen. Allt detta försvårar naturligtvis
tillämpningen och de värdena finnsKringetoset. vart ettav av sex

mycket omfattande diskussion, och sådan ständigtmåste pågåen en
för ska fram till kvalitet hos värdena.nå operativatt en

Avgörande offentliga verkligen implementeras,vårtär att etos
och då räcker det med regler. aktörerna,inte eventuelltFör att trots
motstånd, ska hävda offentliga den fortlöpandei politiskavårt etos

ställa speciella krav dem. dagsdebattenmåste Iprocessen man
framhävs ofta vikten aktörer alla samhällsområden visarattav
civilkurage. Med detta aktör försvarar värdensina ävenattavses en

han därmed riskerar obehag.om
problem med begreppet civilkurage det kanEtt användasär att

för försvara vilka värden helst sådanaävenatt som som sanner--
ligen beundrar. kan detinte inte värden,Nu meningen attvara

flertalet medborgare uppfattas ska tillåtasnegativt, präglasom av
offentligaden verksamheten. ämbetsmännenNej, ska självfallet

handla efter offentliga och eftervårt inte personliga värde-sinaetos
eller specifikaringar yrkesvärderingar. behöver särskilt be-Vi ett
för beteckna detta förhållningssätt, ochjust väljerjagattgrepp att

kalla det ämbetskurage.
ämbetsman förfäktar offentligaEn ivårt motsättningetossom

till öVerhet, arbetskamrater och andra aktörer, mäktigat.ex. sam-
hällsintressen, ämbetskurage. offentligavisar just skaOm vårt etos

genomslag i verksamheten kräva ämbetskurage allamåste av
ämbetsmän.
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Demokratins väktare

politisk-demokratiskatraditionellaskulle dedetOm så, attvara
uppgifter enlighet medfyllerlängre sina i vårtinteinstitutionerna

förmåganefter haroffentliga måste ersättareetos, somoss omse
demokrativärdenaproblemetdetta. akutaDet ärgöra attatt non-

indivi-för iaktta detsamhälle. ställetchaleras ekonomismensi I att
demokrati ochmedborgarperspektivet,duella är av, genomsom en

offentligafokus, har det iför enskilde medborgarenfolket med den i
framför alltvärden,ekonomismensökande utsträckning tagit upp

blir vadkostnadseffektivitet. Resultatet detta GöranssonBengtav
samhället butik.kallar1998 som

ämbetsmän skaoffentliga förvaltningensförslag denMitt är att
demo-de spelar rollenskydd för demokratinutgöra attett som-

skulleför sådan konstruktionFlera skäl talarkratins väktare. att en
Ämbetsmännen politis-befinner kärnan denfungera. sig ikunna av

verkställande ochfinns från tillka de Överallt initiativ ut-processen:
funnits ämbets-makt. Hade det ansvarigaoch de harvärdering, stor

krognotor ochbokföra alla konstigaellermän, vägrat attesterasom
drab-s.k. affärerhaft enda dehade sannolikt inteannat, somen av

Ämbetsmännen har sakkunskapoffentliga underbat det år.senare
för ochochför sakområden situationenbåde tekniken sina omom

utbildnings-uppfattningarna hos brukargrupper.sina De utgör en
för sakengrundoch har ofta valt arbete intresseelit sittmässig av

bli rika lönen.för de räknar medoch inte attatt
möjlig-bedömningen ämbetsmännenssärskild vikt, vidAv av

betydande utsträckningväktaruppgiften, deheter lösa iär attatt
Vilka beslutbehärskar slutskedet den politiskai somprocessen.

oftast ämbetsmanfattar detochriksdagen regeringen någonän är
prak-vad politiken bliråtgärder ividtar de konkreta avgörsomsom

Ämbetsmännen totalhar ändå autonomi.tiken. ingen Det går att
för demo-och de föremåldem politiska beslut,påverka ärgenom

kratisk kontroll.
demokratins väktare kanskaFörslaget ämbetsmännenatt vara

betänkligt eller kanskeför framståkanske till början många somen
Är bocken till trädgårdsmästaredetabsurt: inte sättaattt.o.m. som

den politiskavardagsdiskussionen ämbetsmännen iI processenav
demo-problem för den politiskauppfattas de ettsnarast som

beslut,fördröja politikernasolika påstårkratin. Genom sättatt
folkviljans genomslag.förhindrar byråkraternaman,

inför reellt problem.fel förneka här IstårDet ettatt attvore
företeelse alltidfråga maktdetgrunden ärär somsom enen om
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bör hysa respekt för. aktörskategori medVarje makt utgörstor stor
både risknegativ och möjlighet,positiv och får aldrig bortseen en
från risken. bör det självklar pliktFör statsvetaren t.0.m. attvara en
misstro makten. Slutsatsen dock ämbetsmännen har såär att storen
potential demokratins väktare de värda på. Iärattsom att satsa
nuläget saknas dessutom realistiska alternativ.

Vilket innehåll har rollen med ämbetsmännen demokratinssom
väktare Enligt den konstruktion, rimlig,jag väk-är ärsom menar
tarrollen roller, nämligen medborgarrollentvå ochsammansatt av
ämbetsmannarollen. Medborgarrollen har speciellt med förtagits att
markera avhänderingen medborgerliga skyldighetersig sina ochatt
rättigheter förbara han verkar ämbetsman.att som

Egenskaper hos demokratins väktareF igar

VÄKTARROLLEN

ÄMBETSMANNA- MEDBORGAR-
ROLLEN ROLLEN

demokratins demokratins
tjänare herrar

kollektivansvarpersonansvar

ämbetsmannarollen individen demokratinsI tjänare inte makt-är
bavarnas dräng vilket måhända den naturli hierarkiska rela-vore

betydertionen. ämbetsmannen fö.Det i överensstämmelseatt
med domarreglernas böranvisningar prioritera ord-styrningen i

den offentliganingen etiken, lagen och överordnades1 be-2 3
Ämbetsmannenslut. har för beslut och kansina intepersonansvar

skjuta det moraliska någonöver ansvaret annan.
medborgarrollen VäktarrollenAtt ingår tillfällighet.i ingen Iär

det individuella medborgarperspektivet medborgarskapet denär
främsta rollen. kan det ämbetsmännen förstaMan i handattse som

medborgare har ämbete del medborgarupp-sinär ettsom som en av
Ävengift. de ibland saker, medborgarna allmänheti integörom som

får de medborgare också ämbetet.i Konstruktionen byggergöra, är
föreställningen för"just dessa ämbeten lätt kansåatt att

missbrukas vill de ska innehas och övervakas medbor-att av, av,
kan också uttrycka det medborgarskapetgare". Man skaattsom
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uppträda och arbeta bara också offentligadet ämbe-inte imot utan
Gunsterentet van 1998.

medborgarrollen individen demokratins herre, rollI är en som
han knappast kan spela dagliga verksamhet, främst vidi sin utan
allmänna val folkomröstningar,och och han har, tillsammans med

Äm-föralla andra medborgare, kollektivt demokratin.ett ansvar
betsmannen har således fri- och rättigheter alla andrasamma som
medborgare och kan berövas yttrandefrihet väktar-inte sin it.ex.
rollen.

Vilka konkret väktarens uppgifter bevakningeni vårtär mera av
offentliga Möjligheterna huvuddrag innebärmånga, ietos är men
de ämbetsmannen ska:att

bevaka offentligaO iakttas.vårtatt etos
den offentliga verksamhetenO medborgarna och politikernasåöppna att

får och möjligheter påverka.insyn att
offentliga fokuserasO alltid till den verksamheten involveraatt attse

medborgarna och tillgodose deras intressen.
förmedla beslutsunderlag beslutsfattarna.O optimalt tillett

försöken involvera medborgarna den politiska hariI att processen
ämbetsmännen Viktig pedagogisk uppgift. Till denna bör höraen
bl.a. hos fördjupadmedborgarna utveckla känsla och kun-att en av
skap gemenskap, hänsyn och det goda. Vi möterom gemensamma
här den mänskliga sidan offentligaden verksamheten växerav som
fram ständigt pågående interaktion mellan medborgaregenom en
och förvaltning Gawthrop 1998.

Ämbetskurage förutsättning för ämbetsmannen skaär atten
kunna fylla rollen demokratins väktare. emellertid vik-Det ärsom

väktaruppgiften uppfattastigt slags polisverksamhet,inteatt ettsom
ämbetsmannen offentligadär omkring medspringer ivårt etos

hugg och skriver folkhögsta de beaktar värdena.intenäsan att
heller avsikten väktaren ska verka angivareInte är att somsom

felande cheferoch anmäler och arbetskamrater.spionerar Vårt
offentliga för förhållningssätt för verkligenståretos ett attsom,
fungera, alla och all verksamhet detnivåer imåste genomsyra
offentliga. Inledningen till utveckling, leder till det önskadeen som
tillståndet, kan beskrivas följande sätt:

myndigheternas ämbetsmän ska löpa amokDet inte meningenär att
och sabotera de ogillar personliga grunder.initiativ Meningen ärsom

de ska underordnade utförteknikersig något änatt se som mer som
order ämbetsmän deprecis privat tjänsteman. Som måstesom en
kontinuerligt ställning till arbete och till de direktiv de har fåttsitt ita
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lagar och andra och myndighetens skamission. Destatuter genom
sedan informera överordnade eventuella implikationersina ävenom om
dessa välkomnar informationen. Barthinte 1996.

Med fast genomförs fortgåendedenna grundminiminivå som en so-
cialisering, utbildning och disciplinering ämbetsmän och andra iav

offentliga offentligaända tills det präglar alla delar denvårt etos av
verksamheten.

Väktaruppgiften innebär heller ämbetsmänneninte ersätteratt
politikerna eller medborgarnas uppgifter demokratin.i jagövertar
har ämbetsmännen skaargumentation gårmött ut atten som

funktioner.politikernas inriktning amerikansk förvalt-iEnöverta
ningsforskning uppfattar nämligen ämbetsmännen specielltsom

specifikabara grund deras kunskap,ansvariga inte ocksåutanav
för de förväl socialt och detrepresentativaså sättäratt annat
amerikanska folket folkvaldaden kongressen Wamsley al.et.som
1990.

gäller det verkligen föreslagna konstruktio-Här Denuppatt se
medför uppenbar risk för sammanblandning olika legiti-nen en av

meringsgrunder djupt olycklig. Självfallet får det rådainteärsom
tvekan den fundamentala legitimeringen dennågon att repre-om av

demokratin ligger politiska valen.de Politikernas positionsentativa i
kan rimligen aldrig ifrågasättas utifrån ämbetsmännens eventuella
demokratiska egenskaper.

Ämbetsmännens legitimitet grundas stället deras kunskaperi
vad bör faktiskthur det och hur det konkretgöras, görsom som

skulle kunna de offentligaställsinom vårtgöras gränser som upp av
rollen demokratins väktare får ämbetsmännen varkenIetos. som
politikerna eller reducera medborgarskapetersätta övertaattgenom

samhällsmedlemmarnas uppgifter. kan ämbetsmännenMan säga att
bör fungera slags demokratins katalysator:ettsom

stjäla den offentliga demöjliggör ämbets-Snarare suveränitetenän att
fullständiga fördet uttryck denna för denmännen suveränitetmest

bredaste krets medborgare. Frederickson 1980:115.av

Ämbetsmannens position och typer av

ställningstaganden
försökerIbland hävda relationen mellan politiker och äm-attman

betsmän bör enkel hierarki, vilken ämbetsmänneninom baravara en
ska vad politikerna till dem. enkel alls,inteSågöra säger är normen
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vilket redan har framgått tankarna ämbetsmännen de-av om som
mokratins väktare. korrekt bild ämbets-En är attmer av normen

flerahar olika lojaliteter. kan uttrycka detta hanVi attmannen som
samtidigt bör lyda lagen, lojal överordnade politiker ochmotvara
chefer samhällsmedlemmarna medborgare,visa intressentersamt
och brukare hänsyn allt under det han iakttar offentligavårtatt-
etos.

Ämbetsmannens lojaliteterF igur

medlem-ordnade

sådan förbalansposition ämbetsmannen har starktNormen om en
stöd svensk författnings- förvaltningstraditioni och med dess
checks and balances vilket också tidigare har uppmärksammats

förvaltningeninom och allt döma verkat styrande prakti-attav
ken. Följande uttalande från hög ämbetsman, generaldirektörenen

Hammarskjöld, illustrerar medvetenhet komplikations-Bo stor om
förvaltningensgraden relationer:i

Traditionen från föregångareled pliktuppfyllelse harmånga i trogenav
känslangivit skyldigheter fosterlandeti våra påmotoss arv av men

känslan stolta ochrättighet statsledningensgång vår attsamma av vara
statsviljans och lojala självständigtoegennyttiga ansvariga tjänare,men
med uppgift tillämpa gällande lagstiftarenslag andaiatt men samma

till vad leder till den enskildes bästa. fåtthargång Vi ärvase som
känslan tjänstemannakallet hög uppgift upprätthållareav som en som av
samhällsmaskineriet förmedlareoch statsviljans centrala direktiv iav
belysning allmänna rättsordning. Hammarskjöldvår 1965.av

lysande beskrivning ämbetsmannens intrikataDenna ytterstav po-
mellan olika kraftersition kan betraktas slagscitatet äm-ettsom-

betsmannacredo kunde med fördel pryda centralaväggarna-
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ständigtmyndigheter, alla där verksammaplatser i på-våra så att
skyldigheter och rättigheter.mindes grundläggandesinaom

förden beskrivnadet positioneninte insesvårtNu äm-är att att
medföra problem de lojaliteterna kommerbetsmannen kan itreom

frågan hurtill varandra. särskilt intressemotsättning Av är tungtom
till samhällsmedlemmarna ska den börhänsynen Attväga. vägas

del har bort dennaalldeles uppenbart, tillär även stor tappatom
det individuella medbor-relation under det decenniet. Försenaste

hänsynen till medborgarna börgarperspektivet det självklartär att
fin-besked med den innebördenallra ovanligt klartEttväga tyngst.

Ämbetsansvarskommitténs betänkandeijOzs remissvarner
1969:

fått omfattningden offentliga förvaltningen alltdagar,våraI störrenär
enskildas intressesfärer, fram-och kommit allt deingripa inärmareatt

bereda den enskilde skyddträder med särskild styrka behovet att mot
framstårfrån myndighetsutövarnas sida.eller misstag Förövergrepp oss

dominerande. Vid sidan härav detdetta skyddsintresse det helt ärsom
förvis-icke åsidosätter plikterallmännas sinaintresse tjänstemännenatt

förevarande sammanhangfortfarande beaktande kanallt ivärt menso
icke tillmätas lika betydelse. ämbetsansvaretsdock Fråganstor om

utformning därför främst frånframtida bör enligt meningvår ses syn-
den enskildes rättssäkerhet.punkten vadav som gagnar

justitieombudsmännens berättelse 1970.

finna lika otvetydigtdet dagsläget enkelti inte såDessvärre är att ett
offentligamedborgaren denställningstagande för den enskilde mot

kanför kvartssekel sedan.makten det Tvärtom,ett numerasom var
be-sådant hänsyn till myndigheters dvs.rutinert.o.m. som

före medborgarintresset. harkvämlighet praktikeni Detta t.ex.
lagfartsärenden där denfall förfalskade handlingar iinoterats om

drabbade medborgaren, dvs.aktuella myndigheten ville låta den
för myndig-brottsoffret, besväret och tillsjälv rättaansvaret attta

hetens tillkortakommande.
lydnad för lagenAllmänt kan ändå inomvägersäga tungtattman

offentliga etiken drar Laglydnad brukarde den sesupp.ramar som
offentligtförväntas alla verksamma.minimikrav Enett avsom som

detta finner han bör bryta lagen,ämbetsman, mås-att mottrotssom
Ändå skyldig hamycket säker sak. han visssin är attte envara

eftersom finns vilkaberedskap inför möjligheten det situationer i
det lyda lagen.motiverat inteär att

faktiskt fallet, och ytterligare illustrera hurvisa såFör äratt att
typfall förhållan-olikakomplicerad skasituationen är, trese av
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överordnades beslut ochoffentlig etik, lag,det mellan nivåerna äm-
ämbetsmannenbörbetsmansimplementering. Frågan Hurär: reage-
typfalloch dessavid implementeringen i vart ett avra

överordnades beslut ochmellan etik, lag,Typfall relationenFigur ;w
implementering

nivå typfall

321
offentlig
etik

ond/felgod/rättgod/rättlagen

lagligtöverordnades lagligt olagligt
beslut

9ämbetsmans- olydnadlydnad
implementering

lyda. det andrafallet ämbetsmannen naturligtvisdet första ska II
gällerska lyda. vadfallet klart ämbetsmannendet lika inte Menär att

fatta beslut grundvalför fallet ämbetsmannen skadet tredje där
effekterfel leda till ondalag moraliskt eller kanärav somen

oftastproblemetbästa metodenDen är, näratt somgrepp om
fall. Följande illu-problem, diskutera konkretadet gäller etiska att

svensk generaldirektörtydligt vad vill ijag Visa. Närstrerar enen
förorsakatanklagelsen hatidningsartikel tillbakavisar att en annan
endast skyldig tillförsvarar hon med honmänniskas död sig äratt

finnsdemokratiskt land där detrimligtha lever iatt trott att ett
stiftat. fram-riksdagenanledning lyda de lagar Honatt som som

följthonha förlorat arbete intehåller också hon skulle sittatt om
dessa grunderalltså intelagen Eriksson sig1996. Hon anser

Leder den till imple-behöva innehållet lagen.moraliskt ipröva en
hennesfel effekter onda, deteller intementering är ärär somsom

politikernasnågonutan ansvar.annans
fel underlagfattade eller saknarHuruvida det beslutet jagrättvar

försvar förför hennesbedöma. jag avståDäremot attattatt menar
moraliskafrån lagen hållbart.moraliskt inte Detpröva äratt

personligt och kan aldrig skjutasalltid någonöveräransvaret
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flesta förstår dettaDe intuitivt övervägaattannan. av oss genom
följande uttalande parallellt med generaldirektörens:ärsom

valts folketsregering samtligaDet majoritet,är en som av
kulturländer har diplomatiska ochsina vidare. Varförsårepresentanter
skulle jag obetydlig liten ha funderingarnågra Jagsom en man egna
fick frånorder överordnade och varken höger ellermina såg väns-en

det uppgift. hadeTy inte min lyda.Jag von Lang 1983:154.ter. attvar

jag det Adolf Eichmann, Hitlers vidrigasteNär säger äratt en av
bödlar, för uttalandet brukar de flesta vakna till. Intesom svarar

hans skäl förmånga vidare lyda. Tvärtom,accepterar att utanav oss
alla han borde ha det den lagstiftningiövervägt rättaattmenar som
gjorde det möjligt sända miljontals oskyldiga människor döden.iatt
Varför skulle då kunna kräva svensk ämbetsman,inte att en som

fatta besluti situationen kan gälla liv eller död,står att ett som se-
lagen moraliskt hållbarriöst prövar ärom

det självklart ämbetsmanmig bör lyda denFör inte i si-är att en
föreliggertuation det tredje fallen figuri gälleri iDetsom av syn-

nerhet lydnaden medför hänsynen till samhällsmedlemmarnaattom
kan komma negligeras. Också här kan domarreglerna ståatt som
föredöme.

Ämbetsmannens reaktionsmöiligheter
ämbetsmannen finner olaglig, ellerNär styrningen i övrigtäratt

strider offentliga har han tillgång till antalvårt åt-mot etos, ett
förgärdstyper till saken. dessa väcka vända tillAv sigrätta äratt

chefen, vissla chefenstill överordnade ellergå iöppet ut mass-
medierna med kritik och vis/ea informera massmedierna förblimen

de problematiska.minst andra åtgärderanonym Många som-
förhalning, sabotage och kan etisktsorti i sig tvivelaktiga ochvara-
bör därför användas med försiktighet, det kan finnas till-stor men
fällen där de motiverade Lundquist 1998.1988,är

allt nejsägande den offentliga förvaltningeni inom börKärnan
ämbetsmannen vänder till chef väcka.sig sin inteFungerarattvara

den relationen, kan längden för-organisationen i verkainte ett
nuftigt åligger första chefenhand tillDet i alla under-sätt. att attse
ordnade framför avvikandesina synpunkter till honom. Såväl de-
mokrati- ekonomivärdena sådan ordning. Det ärsom gynnas av en
därför utomordentligt allvarligt förekommerdet praktikeniatt att
ämbetsmän framför kritik till chefen bestraffas ellerettsom
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eller utebliven be-löneutvecklingmed försämradt.ex.sättannat
vilkenföreligger miljöför det iChefenfordran. att enansvarar

demokrati ochfördel för bådefrodas tillöppenhet och diskussion
deldärmed tillförvaltningentystnadenekonomi. iFrågan är storom

cbefsproblem.ett
anmärk-svenska idetkanövrigtI rättssystemetattnotera

och harför vissling och viskning gjort igrad såhögningsvärt öppnar
Tryckfrihetsförordningen ämbetsmännenårhundraden. rätt attger

åtgärden ioch det markeras inteuppgifter för publicering,lämna att
myndighetens ledning.till last Denfår läggas demavseendenågot av

myndigheten harförbli och inteocksådem rätt ensatt anonyma,ger
meddelandet. Proble-har lämnatförsöka redarätt att ta vem som

praktiken, ochlagstiftning slår itill denna igenomär attattmet se
synnerligendet har svårt.visat sig vara

offent-alldeles klartdetproblem inte vårtEtt ärär attstort var
hybridformerfram radeftersom det hargäller, vuxitliga etos en

har politikeroklart. Iblanddär lägetoffentligt ochmellan privat är
former för undvi-sådanamedvetetämbetsmänoch använt attt.o.m.

kontrollerbarheten,ochöppenhetende speciella krav,ka t.ex. som
offentliga.ställs det

StatstyperFigur

statstyp
marknads-förhandlings-auktoritets-

statenstatenstatenegenskaper

säljareauktoriteter partstatsro

utbudförhandlingstyrning

överensKOUf/IkTIÖSHiUQS k nkmakt nenso ukommelsemekanism

Vsamhälls- kundmedborgare panmedlemsm

politiskadenfleraockså utvecklatsharDet statstyper pro-nya
beslutende politiskaimplementeringenoutputsida, där avcessens

figuridealtypsform i Somoch dem isker, några presenterasav
inneburitformelltdetillustrera har åtminstonepilarna ska en

samhällsmedlem.ochmellanförändring maktrelationen Meni stat
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vad innebär det Gäller offentligavårt samtligai Detstater äretos
ingalunda givet.

Medan det alldeles klart offentliga gäller aukto-vårt iär att etos
med dessritetsstaten varianter myndighetsstaten och expertstaten,

där samhällsmedlemmarna första handi medborgare, detär är
osäkert vad gäller förbandlingsstaten,i där samhälls-ytterst som

medlemmarna jämställd med och mar/enadsstaten,i därär part staten,
bjuder och tjänster marknader till potentiellastaten ut varor

kunder. den politiska demokratinI bör samhällsmedlemmen deti
individuella medborgarperspektivet alltid medborgare och aldrigvara

förhandlingspartprimärt eller kund.

Tystnadens förvaltning
Det under depåstås har fått tystnadens för-årenatt senaste en
valtning och den trenden fortsätter. ocksåManatt att tyst-menar
naden speciellt har drabbat ämbetsmännens möjligheter hörsam-att

krav ställs utifrån demokrativärdena. ligger detNågot otvi-ma som
velaktigt detta.i det bland ämbetsmännenAtt föreligger ett stort
behov tala har fackligade organisationerna kunnatatt utav notera

sina etikjourer dit förtvivlade ämbetsmän och berättarringergenom
och sker deras myndigheter deorätt vågarontom som utan att

ifrån.säga
föreligger heltDet klart tystnadsproblem, det möjligt-ärett men
likavis inte överallt. harDessutom jag före-svårtstort att acceptera

ställningen förvaltningen tidigare skulle ha diskussionsgladvaritatt
Äroch det ställetinte i det lika förvaltningenså iöppen. äratt tyst

det alltid har har fåttvarit, subjektiv tystnadstörresom men en
Orsaken till denna är att:

nedskärnin0 i stider oftare situationer ämbetsmännenstår integ uPP som
finner moraliskt försvarbara.

O "du det felmåste och har slagitont ige-ärnormen motreagera som
nom.

Förvaltningskulturen säkerligen viktig förklaring tillär tystna-en
den. Byråkratier har sällan opposition. iakttagareEnuppmuntrat
hävdar det byråkratkretsari heltanses enkelt normalt och själv-att
klart stillatigande det Granholmmesta 1986. Föratt acceptera
den enskilde finns det ofta egoistiska skäl till ochtiga,att opportu-

mednism den karriären säkert viktigt skäl.äromsorg ettom egna
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arbetskamratersolidaritet medkanAndra förklaringar somvara
konflikträdsla.enfald ochfel, okunnighet,gjort

kanskeoffentli hardetMed ekonomismens iertå st-t 7gase g g
förvånar Skaoch detöverordnade förstärkts,frånnadskravet inte.

åberopas eko-ideal, brukarnäringslivetsnågotsäga avsomomman
fram-till deenhet ochhör ositionintenomisterna, så ö meroPPpp

allaEftersomändåAlldeles säker kanträdande. vär-inte vara.man
iblandoch öppenhetden underordnas vinstintresset utgöraantas

förmodas bidra tilloch därmed vinsten, såförgrogrund kreativitet
kan den uppmuntras.

obeha ochdli ressivt,stilskifte märks EttEtt ttt,t t. g g ag n
tidoffentliga. Under ekonomismens .dettonfall har . .vunnit insteg 1

förvaltningschefer specielltpolitiker ochibland ledandehar -
medämbetsmännenkommunal nivå uppträtt gentemot en arro--

demokratisktoförenlig medmaktfullkomlighetoch är ettsomgans
för-demdirekta hotförekommerrelsesätt. Det ö mot somst na,PPy

rättigheter:demokratiskasöker använda sina

talar illasvenskarska brännmärkaFinansministernO säger att som om
utomlands.Sverige

information tilllämnaruttalar ämbetsmänstatsråd sigO Ett att mass-om
förbannad jagblir ohyggligt Detmedierna: jag"Det över. varaanser

medVarför diskussionen migfelaktigt. Näruppenbart inte rege-ta
verkscheferna kom-då skallför intebestämmer någonting,sigringen

anställdadeoffentligt, och egentligendet inte någon ver-mentera av
ket heller".

lämnatvästsvensk stad in-Statsdirektören tjänstemaniO stor somom
djävladet iförstårformation till sitter någon råtta" attpressen: ag

fan anstötligt.och i migringer Det ärsystemet er.
fickfattatbeslutetStockholm:Kommunalråd kommuni Innan0 nära var

beslutsfattandet hade deefter intefrågorna,anställda diskuterade men
kritisera beslutet.rätt att

"Kommunalanställdasydsvensk stad:Informationschef i0 somstor
ellerbör omplaceraspolitikernas beslutmotarbetartjänstenutom

kicken.
kommunanställda: detStockholmchefer kommun "var0 iHögre nära om

nedskärningar.under protestlistortjänstefel skrivaallvarligt motattett
fördelningenchef med kritikvänder tillvårdbiträde sig sin0 Ett avav

förvägrasillojalitet och honbetecknasKritikenövertidsersättning. som
anställda får.löneökningden övrigasom

NycanderKommunaktuelltNorlin 1997.1997-01-30,1994,
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Utifrån det individuella medborgarperspektivet förteckningdennaär
demokratifall utomordentligt skrämmande. samtliga fallöver I

försöker överordnade hindra anställda eller medborgaret.o.m. att
denutnyttja grundlagsenliga yttrande- och meddelarfriheten och

detta synnerligen oförblommerat till massmedier-sättettuppger
tydligtvis ha aning vad de sig skyldiga till.görutan attna, en om

Uttalandena desto anmärkningsvärda de le-gjortsär mer som av
dande företrädare för det offentliga statsråd, kommunalråd och-
kommunala toppämbetsmän.

Speciellt fallet med beslutetsvårartat "innan fattat fickär att var
de anställda diskutera frågorna, efter beslutsfattandet hade demen
inte kritisera beslutet. Konstruktionen har nämligen in-rätt att en

idéhistoria. "demokratiskaDen Leninstressant motsvarar centra-
lism föreskrevhan det hemliga, illegala, bolsjevikiska partiet isom
Tsarryssland. demokratiskaDen centralismen har förfäktats från
förvaltningsledningar debatten underså många gånger i år attsenare

finnsdet goda skäl frukta den praktikeni väl viktigsåäratt att en
beslutsform för svensk förvaltning regeringsformens ochsom
tryckfrihetsförordningens bestämmelser tryckfrihet och med-om
delarfrihet.

Vad lagen och här råder det inte tvekan,någonsäger, är äm-att
betsmännen får diskutera både före och efter ledningens beslut. Det

sedan lika självklart de lyda fattade beslut dessamåste inteär att om
olagliga eller bryter offentligavårtär sättett grovt mot etos.

Eftersom politiken försiggår förvaltningeni detärmerparten av
alldeles självklart det ständig diskussionmåste pågå där. Ettatt en
principiellt demokratiskt för diskussionen anför Halargument
Koch:

forstummerautoritzer afgørelsenI truffet.oppositionen, når Istaten er
demokratiskt samfund indrømmer alle afgørelser relative,et atman, er

kun tilneermelsen til det derfor hører drøftelsen ikke Kochrette, og op.
1945:25.

kan förhindra yttrande- och meddelarfrihetMan andra Detsätt.
har introducerats sofistikerat och svåråtkomligt, sättett nytt, mer

ämbetsmännen. Ledningen ifrågasätter inte yttrande-att tyst
friheten i harsig synpunkter och /mr dennär, utövas.utan var
Arbetstiden får inte anslagstavlornautnyttjas, myndighetenosv.
får användas,inte och synpunkter framföras passandemåste ett

Medan det rimlig diskussion de förstagår fallentvåsätt. att en om
och har ledningen detmed hursista -lämnat allnär var- - -

rimlighet. etiska frågorna omvandlasDe helt enkelt till eti/eettsfrågor.
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frånsynpunkteroönskadehindraledningenkan äm-Därigenom
opassandeframförtsdehävda sätt.betsmännen ettattattgenom

handframdär deenfaldenoch tågarondskandvs.Skulle man" -
allvarligt.utomordentligtdetämbetsmännen,handi ärtyst- fot-förlorarväktaredemokratinsämbetsmännenidénHela somom

slutgiltigtskullecentralismendemokratiskadenfästet accepterasom
siktkortvärlden kandemokrati ibeslutsform. Ingen enssom

deåderlåtning mångasådennaklaraskadorsvåra avavenormautan
politiskadendebatten.offentligaden Kanlämpade deltagarna ibäst

överleva dettademokratin
mycketredovisade fallendeförståkan inte utgörjag än attannat

gradhögremycket mångademokratin ihotarbrott än avsomgrova
för-transaktioner iekonomiskaolagliga,iblandmärkliga,de även

massmediernasmedständigtvaltningen rap-matas genomsom
förframstår ÖvrigtupprördhetMediernas avsevärtportering. som
demokrativärdena. Igällerdämpad då det övergreppen motmer

resultatinrikt-ochkraftfullhettolkaskan dekretsarvissa t.o.m. som
bristen intressechefer,och jagpolitikerhosning atttrorman

verkningsfulla motåt-okunnighet. Någraberorväsentligen ren
uppleva.fåtthelstfall intevilkethargärder i som

ochförvaltningtystnadensatmosfärenfånga isvårtDet är att
normaltsamhällsforskningenmed desamhälle instrument an-som

gestalt-skeendet krävslevandegöravänder. För typ avannanenatt
krönikafrån iutdragföljandehjälpsöker iDärför jagning. en

ly-skildrarMoberg.journalisten HonAftonbladet Eva X ettav
underlivoffentligtsvensktoch istämningenutvecklingensande sätt

halvdussinetdet år:särskilt senaste
drabbade desparandethurförsökteprotesterade och VisaDen som

hotades medhonfattigaste allraoch dedeminsta, värst, spar-svagaste
skullesystemskiftetDärförtrakasserades.frystesken, genom-attut,

tystnad,tillfolkskrämmagälldehelst.vilket Detföras till pris attsom
kompetenta,föralldelesstod mångadetaldrig haskulle det gått:annars

människor iyrkesstoltaerfarna och vägen.
brefortsatt sigbaraTystnadskulturenhar denSedan dess utattstora

därsamhällethelalagerdämpandefettoch ligger över sugsettsom -
därdisktrasa,arbetslust iochmänniskors kreativitet avsta-enupp som

ochfriskaochidéeroch där liggerutvecklingall synsätt ruttnarnnar
tillproppade.kanalernadärför äratt

"loja-efterlyserplatsannonsforttillbakaborde såMan steg enta tre
därföretagmedharförmodligendet betyderlitet, göra ettattatt man

munkavlarhellredekritiktvärängsligacheferna såär persona-attatt
kompetens.derasmistedärmed riskerarochlen att om
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Fackombuden har råkar särskilt illa i Tystnadskulturen ingårut -
nämligen också hånfull fackligt arbete och lag-en gentemotarrogans
stiftning ska skydda de anställda. ska barainte lojalMansom vara utan
också flexibel vilket brukar betyda skainte gnällig ochatt man vara-
tjata övertid, arbetsskador och högre lön.om

All forskning visar tystnad och ja-sägeri förödandeäratt en ar-
betsplats och i samhälle, det frambringar dåliga ledare och förgiftarett
demokratin.

Holz,För Lore upplevde kristallnatten flicka Berlin,isom som ung
minnena kusligt exakta: kraset glas, luktenär rök och tystnaden,såav av

den totala.närmast
protesterade,Ingen Lore. Ingen.säger-

MobergEva X 1998-11-13.

Ämbetskurage och nejsägaren
känns obehagligtDet forskare sitta i relativ trygghet lite vidatt som

sidan och ämbetsmän till det felärav uppmana protester mot som
och derasi myndigheter. Obehaget grundas erfarenheteniont att

entydigt detvisar ofta illa för demgår hävdarsätt detett att som
och goda i motsättning till överheten.rätta Motattacker kan börja

försiktigt med ämbetsmannen för ogillande och till-utsättsatt tyst
rättavisningar från ledningen och sluta med avsked och social och
fysisk ruin Spangenberg 1998.

den enskildeFör ämbetsmannen det naturligtvis enklastär att
inte för allasig dessa obehag och vidrigheterutsätta hållautan tyst.

tminstone kort sikt det personligti avseende kloktär inteatt
Åkemarschera otakti med överheten. Ortmark beskriver några

rastplatser den den kloke, den vill undvikavägtrygga som som
bråk och bli belönad med löneförhöjning och befordran, bör välja.

berättigatDet Ortmarks sammanställningär jasäga-att se ettsom
credo:rens

Att tänka fritt är sägastort, att är klokast.
Att tänka rätt är klokt, säga bliratt säkrast.
Att tänka efter är bra, lyda bliratt säkrast.genast
Att känna hur blåservinden är önskvärt, följa denatt är nödvändigt.
Att i gårspotta motvind inte, i varje fall inte bra.
Att briljant är roligt, inte lönande.vara men
Att klok fint, låtaär detatt märkas dumt.ärvara
Att dum klokt.ärvara
Att tänka fritt gick inte.
Nejsägaren är frånrösten graven.
Ortmark 1997:45.
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förefaller det det credoDessvärre jasägarensärsom om som accep-
hos dockmyndigheter osynligt: det sitterivåraterats som norm

förstället det ämbetsmannacredo Hammarskjöldiväggarna Boav
rätteligen borde prydaciterat ovan väggarna.som

kan frågan funda-tycka ämbetskurageNu såärattman om av
mental vikt för samhälle och allvarligt bordevårt övervägaatt var en

ställning. Och detsin gäller bara ämbctsmännen. deinte inteHar
flesta människor behov känna grad mänsklig värdig-ett attav en av
het bygger strävanden det och godadetgöra rättaattsom egna

finnasborde för olika uppfattningar, eftersomDet vårutrymme
utomordentligt fördelaktig jämfört med vadsituation såär ärsom

fallet flestade andra ställen världen:i

kan också tänka: Individualism och mod, vad innebär det härMen man
och vid det tjugonde seklets slut, land relativ frid-i Sverige i ettnu, av
samhet och trivsamhet Individualismen lovsjungs personerav som
verkar klonade förvarandra och vilka ordet sällan betyder annatvara

tygellös välnärda strukturslavar. sådanaModetegoism, prisasän av som
det retroaktivt, ifrågasätter sedan länge döda makthavareövar som men

undviker konfliktkomma med levande. Varför skalli såatt vara
Ärosjälvständiga och ofarligrädda den rådandei situationså somen

karriären viktig Ställningen och de privilegierna inte jag,så små Kan
för vilken det kostar litet, det oerhördamod lilla dettavisa iså Har
ändå relevans för hur handskas med stund jordeninte jag min
Luthersson 1998.

onda och enfaldiga makthavarna klär underordnadeDe sinagärna av
deras och värdighet, och det synnerligen farligt baraintegritet inteär
för den offentliga verksamheten för hela samhället. Människorutan

integritet kan användas till vad helst. historienprecis Somutan som
avståndet från "vanliga" ochvisar människor tillär torterareoss

massmördare kan bara milgramsexperimenten,inte Vistort. se
vid vilka försöksledaren fick för-vanliga amerikaner att ge
sökspersonen vad de trodde mycket elektriskasmärtsammavara

syfte förbättra inlärningsförmågan Milgrami 1974. Ettstötar att
fallvidrigare Reservpolisbataljon Poleni101ännu representerar

under andra världskriget. bataljonens sol-majoritetenDen stora av
dater, familjefäder frånvanliga medelålders Hamburg, mör-som var
dade betänkligheter mängder helt oskyldiga männis-störreutan av
kor har vifta dessa företeelserBrowning grund bort1998. Ingen att
med det aldrig kan ske här uppfatta jämfö-ellernågotäratt som
relser detta slag förolämpning.av som en
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offentligaför skapa ämbetskurageVad kan i vårgöra attman
förvaltning riktning konstruktivVi i teorimottar ett steg ge-nu

förutsättningar för hävdapeka empiriskanågra vårtatt attnom
offentliga etos.

Åke föreslår ska anställa djävulens advokaterOrtmark att man
ifrånhar till uppgift ledningen begreppistårsäga när attattsom

fel möjlighetoch naturligtvisDetnågotgöra är äront.som en -
för förekommer förvaltningen. dockredanövrigt i Frågan ärsom

de redandet klokare användainte sig nejsägareatt somom vore av
Ävenfinns. har de egenskapernejsägarna inte mångaär ettavom

flesta saknar. förslag finner stödslag de andra iMitt gott ame-som
undersökningar den kategoririkanska nejsägarevisar attsom av som

har mycket egenskaper respektivevisslar positiva sinaur orga-
synvinkel. visslarna gällernisationers För att:merparten av

anställda.de missnöjdaO inteär
räknas produktiva, uppskattade och hängivna medlem-de till deO mest

respektive organisationer.i sinamarna
ochde normala har starktÖ sittär samvete tarett ansvarpersoner som

med allvar.stort
formella identifierar medde till mål,Ö sig organisationens siganpassar

stark känsla professionelltoch harorganisationen en av ansvar.
de tenderar konservativa, hängivna arbete,sitt tror systemetatt vara
och traditionella och patriotiska.är

för för befordra det allmänna goda.de själva risker0 sigutsätter gärna att
SeldenBrewer 1998.8C

försöka skydda de hamnarBorde då inteinte nejsägarna, så attman
det sluttande planet avgrunden, och samtidigt draväg mot

förmåga första derasderas gäller detI ett att garanteranytta stegav
anställningsförhållanden,ledningen. lönautonomi Tryggagentemot

efter med automatisk löneutveckling den individuella löne-tjänst
utvecklas de viktigastehar börjat till repressivasättningen ett av

för den vill ha tystnad och blind lydnad och be-instrumenten som
utanför myndighetenfordran till högre besluttjänster ärgenom

dekonstruktioner kunde autonomi. iJustnågra störresom ge
kraf-fallen beroende cheferna ökatnämnda har ämbetsmännens av

under decennier.tigt senare
har förekommit livligare debatt ämbetsmän-inteDet någon när

förberövats grundvalen den kundeautonomii omgångar somnen
Ochha grund för och ämbetskurage. utvecklingenintegritetutgjort

fastslogsbara fortsätter. i maj i propositionSå 1997sent som en om
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konsekvenshögskolans ledning, lärare och organisation, att som en
för professoreranställningsskyddetförslaget "kommer att anpas-av

arbetsmarknaden"tillämpliga reglertill allmänt RPB, Reg.sas
för be-behövdes inte1996/97:141:1. Mer attargumentsomprop.

grunden förkundeprofessorerna den oavsättlighet utgöraröva som
protesteradeutanförderas ämbetskurage. universitetenmångaHur

hållerforskning för universitetslärarnaindividuella tillDen rätten
får oberoendeför närvarande.förhandlas bort Vem tror attatt en

forskning den vägen
beträffande lämnarättsliga mycket in-lägetDet rättenär gott att

grund-offentliga. harformation vad sker detinom Vi ensomom
förutsätt-meddelarfrihet. finns ocksålagsfäst yttrande- och Det

för ämbetsmännen reservationsrätt åtminstoneningar att genom
främstSvårighetenstatsförvaltningen hävda sin mening.inom är att

dessachefer verkligen förstår viktentill myndigheternas attatt avse
förutsättningar fungera.institutioner attges

kontrollmyndighe-Vad speciellt kunde önska sig attvoreman
misstänkakraft det fanns anledningmedingrep när attterna stor re-

information missförhållandenlämnat ipressalier demmot omsom
realistiskt krävs autonomidetta skamyndigheterna. För storatt vara

för kontrollorganen.

Åtgärder vårt offentligaför tillgodoseatt
etos

fungeraför ämbetsmännenför möjliggöraVad kan göra attattman
uppgifteninför den konstruktivademokratins väktare Vi stårsom

förförhållanden kanförsöka vad under givnavisa göras attatt som
förfogandeoffentliga Tilltillgodose värdena ståri vårtvårt etos.

förevarandefrågan vad kanoch empirisk och iteori,normativ är:
utgångspunktborde enkeldetsituation uppnå En somvara.av som

kallar denvadför diskutera denna jagkan använda teorinivå äratt
konstruktiva triangeln.
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konstruktiva triangelnigur DenF

utveckla regler för
institutionen

få beslutsfattarna attförutveckla attprogram
regler ochfå antaaktörerna fungeraatt

påverkansprograminstitutioneni

skapa regler för utifrånAtt institution innebär vi, normativatten
och empirisk vad ska gälla förteori, den önskade institu-anger som

Samtidigttionen. utvecklar för aktörerna fun-att attprogram
kani institutionen, den bli utopisk. verkligtDetgera rentannars

kommer medsvåra reglerna ochnästamomentet steg: att pro-
accepterade be5lutsfattarna-makthavarna. Med den sistagrammen av

förpunkten institutionsutformningi hänsynstagandenvår av
"politisk allvarligt kan modifiera de ursprungligen tänktaart som
institutionsreglerna.

nöjer mig med förslag gällerJag några närmastatt presentera som
den första punkten, nämligen nödvändiga förut-någraatt ange

för det ska utformasättningar förmårinstitutioneratt att som
hantera offentliga åtgärder förefallervårt omedelbartNågraetos.

jfr Lundquistgivna 1998:

Markera tydligt skillnaden mellan offentligt och privat

föreligger punkterDet oklarhet skillnaden mellanmånga stor om
offentligt och detta följerprivat. osäkerhet offentligaAv vårtom var

gäller. omfattande hybridorganisation, framförkanskeEn alltetos
kommunerna,inom delar funktionerna arrangerande, finan-upp

och produktion offentligtsiering och ska-privat sättett som
otydlig gränsdragning. gamla auktoritetsstaten, myndig-Den ipar

hets- och har kompletterats förhandlings-expertversion, med och
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marknadsstaten. enskilde ämbetsmannen kan under dagensDen ar-
bete vandra från den till den andra. offentligaVårtstaten etosena
gäller auktoritetsstaten,i det oklart vad gäller de bådaiärmen som

staterna.nya

vårtPrecisera offentliga etos
Värdena offentligai utgångsläget med avsiktvårt i mycketäretos
allmänt och fordrarangivna förprecisering operativa. Viatten vara

helt enkelt bestämma för innebörden ochmåste i vär-vart ettoss av
dena offentliga slutändan fordrasi diskussion konkre-vårt Ietos. av

fall. allmänna debatten och samhällsvetenskapliga forskning-Denta
utsträckning inriktasi politikens outputsida därmåste störreen

den offentliga förvaltningen implementerar den politiska styrning-
en.

Förbättra ämbetsmännens förutsättningar visa ämbetskurageatt
finns utmärkt lagstiftningDet ämbetsmännensgaranteraren som

yttrande- och meddelarfrihet. praktiken nonchaleras den iI ut-en
sträckning starkt oroande. till ämbetsmän-måsteManär attsom se

har viss autonomi överordnade de harsina sågentemot attnen en
möjlighet mellan lydnad, lojalitet ochavvägningen hänsyngöraatt
utifrån offentliga Vad kunde önska tillvårt återgångäretos. man en

anställningsformer och automatiska löneprinciper eko-trygga som
harnomismen med vad den frånkonstruktioner detersatt tror vara

privata näringslivet. ekonomismens idéer behövs ingenFör snart
argumentation, de automatiskt bra.utan anses vara

vårtUtbilda offentligai och främja kontinuerlig diskussionetos en
borde självklart de förvaltningsutbildning-akademiskaDet attvara
gick demokrativärdena ochin obligatoriskt.ex.arna ut-gav en

bildnin offentli etik. falleti inte enda svenskSå iär än3 g nu mer en
förvaltningsutbildning. Vidareutbildning offentlig etik. . . . . . . . måste ut-i
formas adekvat det ovanligt kursarrangörerinteNusätt. ärett att
ber eller filosof frå-tala de existentiellanå räst att storagon p om

fordras också myndigheterna kontinuerligtDet n n 0 Iattgorna. man inom
diskuterar offentli -etiska roblem, och det vikti vareär t attg p g 1 m y n-
dighet har forum för sådana diskussioner.ett

Utforma sanktionssystem för brott demokrativärdenaett mot

ständiga brott yttrande- och meddelarfri-De rapporterna motom
heten endera medvetenhetenvisar begår brott li-äratt attom man
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för bestraffad obetydlig.bedömer risken blieller attten att man som
värdefullt institutionaliserades ochsanktionssystemenDet vore om

straffsatser för dessa brott, politiker ochdet tydligt så attatt angavs
vad de det sannoliktämbetsmän sig Dessvärre såpå. är attvet ger

och meddelarfriheten kommer respekteras tillyttrande- inte att
kommunala för-fullo förrän den första generaldirektören eller

valtningschefen fängelse.dömts till några års

vårt offentligaSe kontro/Iorganen beaktar helatill etosatt
fokuserathar de offentliga kontrollorganen eko-allt väsentligtI

för har dockökande demokrativärdenanomivärdena. intresseEtt
finns forcera denunder och det goda skälår, attnoterats senare

styrformerna mål-problem deutvecklingen. Ett ram-,är att nya
ombudsmänresultatstyrning ställer krav Riksdagensoch som

uppfylla. får barasaknar kompetens Granskningendessa inteatt
och för den uppgiften krävslaglighet också lämplighetgälla utan

slut den ensidiga rekryteringensamhällsvetare. bliDet måste ett
tilljuristerav

bakgrund dyster bild samhällsutvecklingenDet är mot av en av som
Sammanfattningsvis föränd-föreslår de uppräknade åtgärderna.jag

former samtidigt dendemokratin riktning auktoritärai mot somras
välfärdsstaten två-tredjedels-samhälletgenerella redan har ersatts av

från välfärdtredjedel samhällsmedlemmarna uteslutna ochen ärav
vilket glid en-tredjedels-samhället därtrygghet i sin är mottur

utanför. Sannolikt föreligger det starkttredjedelar stårtvå ett sam-
förändringarna respektive välfärdsstaten och demo-band mellan i

kratin.
förhindra fortsatt fordraskunna utveckling,Ska negativen en

fungerande politisk demokrati hänsyn till de samhäl-itarsom svaga
förväntasådant kan elitdemokrati medlet. inte sigNågot man av en

handlingsförmåga, lik-begränsat ansvarsområde, betoning vissav en
valfrihetför rättsliga former och demokratisyn medgiltighet en

marknader kärna.som
Demokratisträvandena har under intryck ekonomismen inrik-av

valfrihet för marknader detskapa individen medtats att
butiker. Effektenoffentliga butik vid sidan alla privatasom en av

försvinner ochkan bara bli den medborgarstyrda ersättsatt staten av
samhällsmedlemmarna har rollerdär patienter,ett system som

kunder kampen detta kan ämbetsmännenklienter, I synsättmotosv.
roll demokratins väktare med fokus detspela viktig somen

medborgarperspektivet uttryckt offentligaindividuella i vårt etos.
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har redan mycket långt fel riktning, och det högi tidDet gått är
vrida utvecklingen lyckas med den uppgiften fordrasFörrätt.att att

Ämbetsmannenalla medverkar. har demokratins Väktareatt som en
huvudrollerna detta arbete.iav
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iroll denRevisionens
parlamentariska
demokratin

Shirin Ahlbäck

ansvarighetkräverDemokrati

nyhetborde ihar tänkt intedet alltid blirinteAtt vara ensom oss
Ändå demokrati-bristande insiktdetta isammanhang.något är en

frå-vidhuvudsakligen uppehålliteftersom diskussionen sigteorin,
beslutsfattandets legitimitetmed det politiskahar göra,attgor som

fattade demokra-för beslut ska ivad krävsdet vill säga, att varasom
vad gäller vill-besvärandeordning. har det varittisk Däremot tyst

beslut, vilketVerkställandet dessaförutsättningarna förkoren och av
offentliga maktutövandetdel detändå deninrymmer somsomav

kontakt med.dagligen kommerenskilda medborgare i Det senare
föds, utbildas ochRothstein: isammanfattas träffande Vi mångaav

offentligaslutligen denfall arbetar, vårdas och dör inom
hägn. studiet politikvetenskapligaförvaltningens måsteDet av

förvaltningsanalys.delföljaktligen innefatta Statsveten-även storen
varför kanfår hur, ochfråga vad,klassiskaskapens närvem somom

förvaltningsledet med analy-iallmänhet besvarasintei tasutan att
studerarsen till exempelsjälvklart, dåkan För-sigDetta te men

införövervägandenGrundlagberedningensfattningstredningens och
tankemöda besluts-omfattanderegeringsformenden åtägnasnya

folkomröstningarvalsätt,fattandets arkitektur kammarsystem, --
diskuterasförvaltandefrågan maktens knapptmedan Det un-om

politikernas ly-förvaltningenantagandet alltsåderliggande ärär att
genomför den beslutadeoch prickatill punktdiga instrument som

dennapolitikernas beslut. Idagpolitiken enlighet medi attvet
förenklad/lalltförbild är

fler ochhar modern tid blivitstatliga åtagandena iDe mer om-
för-för omöjligt,fattande, vilket det intesvårt, sägagör attatt
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hand tvärsäkernågon de avsedda effekterna kommerge prognos om
kanAntingen politikenuppnås. grunda felaktiga föreställ-sigatt

ningar orsak och verkan, eller kan problemså viduppståom ge-
nomförandet politik.viss fall kan politisktI värstaav etten program
drabbas båda åkommorna. beslutsögonblicket det såledesI ärav
osäkert hur den offentliga politiken egentligen kommer slå.5 Attatt

politik självklart utfallerinte i enlighet med beslutsfattarnas in-en
blottartentioner inbyggt informationsbebov styrelseskicket.iett

politikerna ska kunna förOm förd politik, ochta ansvar om som
medborgare ska kunna utkräva beslutsfattare, krävsvåraansvar av

såväl politiker medborgare möjlighet faktiskt hålla sigatt attsom ges
informerade försiggårvad förvaltningen Informa-iom som
tionsbehovet gäller detta sammanhang förvaltningensi förmåga att
förverkliga de politiska utfästelserna och här såväl genomförande-är

själva utfallet intresse. denna kunskap blirUtanprocessen som av
förutsättningarna för kunna ställa de styrande till ingetatt svars an-

formel/iännat tornen
behov ofiltrerad informationVårt handlar såledesav ytterst om

den frågan möjligheten kunna utkräva politisktstörre attom ansvar
beslutsfattare.våra särskilt väsentligtDetta ljuset för-iärav attav

valtningens mandat dag medgeri betydandetjänstemännen hand-
lings- och tolkningsutrymme, vilket beslutsmakt inte enbartgör att

förbehållet valdavåra Tjänstemännen barainteär representanter. ut-
tyder och genomför fastslagen politik, förväntas underävenutan att

övergripande mandat de facto utforma och bedriva politik. Deett
förtroendevalda visserligenpreciserar bästa falli de politiska am-- -
bitionerna, överlåter utsträckning förvaltningeni be-stormen att

hur och vilket dessa ambitioner ska realiseras kon-istämma sätt
takten med medborgarna. Dessa avvägningar, för-tjänstemän isom
valtningen dagligen förutsätter hand-är göra, avsevärtsatta att ett
lingsutrymme, vilket bl.a. innebär initiativtagande, balanserandeeget

ibland motstridiga politiska ambitioner praktiska vägval vadav samt
gäller hur politiken exakt ska medborgare. såledesnå Det inteäross
enbart de förtroendevaldasi sessionssalar de viktiga politiskasom
besluten fattas, det politiska beslutsfattandet sker iävenutan
myndigheternas talrika arbetsrum. exempel kanSom det ut-anges

platsförmedlaren arbetsförmedlingen harrymme att ytterst av-
vilka ska starta-eget-bidrag, och därmed vilkagöra intesom som

får denna förmån;åtnjuta läkarens beslut skaom vem som en ny
höftled; försäkringskassans beslut förtidspen-skaom vem som

socialtjänstemannenssion; beslut ska tilldelas social-om vem som
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Således, hur förvaltningen sköter-listan kan lång. sinbidrag göras
demokratifrågaghögsta grad centralverksamhet allraiär en

offentliga maktutövandetförstå och kunna analysera detFör att
folkvaldalyfta blicken bortom dealltsåmåste representanternas

förvaltningens verksamhet. Insik-sessionssalar och undersökaäven
folket delegerade makten barainnebörden den inteten attom av av

folkvalda, folkvalda har delegerattillkommer de de i sinutan att tur
styrel-för det demokratiskamakt till verkställarna naturligtvisär en

därförfråga. finns all anledningseskicket utomordentligt viktig Det
reflektera det styrelseskicket byggs meka-vilka isättöveratt

demo-vad gäller förvaltningennismer även garanterar avensom
demöjligheten hålla vakandekratins grundstenar: öga överett sty-att

befintliga ställarande krävsoch institutionersa att genomom- -
rollmakthavare till detta sammanhang ii revisionensDet ärsvars.

därför fördemokratin träder fram och det motiverat ögon-är att ett
offentliga verksamhetens ansvarighet.uppehålla vid denblick oss

Makt och ansvar

följas centralt demokra-Delegerad makt imåste Ett temaav ansvar.
utkräva de styrandefolkets möjlighetertiteori juströr att ansvar av

temat Avsik-detta det centralaoch hävdar till och medvissa äratt
för sådanemellertid ellerhär inteär argumentera motten att en

lyfta fram och diskutera deståndpunkt. ambitionenDäremot är att
till ansvarsutkrävande denprincipiella och faktiska möjligheterna i

begrepps-ska tolkasmoderna demokratin. Anslaget inte jagattsom
Utgångspunktenlikställer ansvarsutkrävande och demokrati.ligt är

folkmakt och möjlighet tilldenna: Demokrati betyder an-snarare
folketmekanism för ska kunnasvarsutkrävande viktigär ut-atten

redaninflytande då makten nödvändighet delegeras.sitt Somöva av
förhållande modernadetta till denframgått ijag är sta-att ettmenar

fråga Statsvetenskapliga littera-otillräckligt utforskad såväl deniten
offentliga debatten.denturen som

det tänktmed ansvarsutkrävande och hurVad då är attmenas
ansvarighetfrågan det oftast de Valda politikernastill ställsNär är

demokratiteoretikerna.inför folket fokus hosi Poängenstår ärsom
fria ochfolket styrandeden makt delegerar till deatt genomsom

för skydda makt-val förbehållslös, sigallmänna inte är motutan att
folket möjlighet ställa den politiskamissbruk och hartyranni att

såledesdessa bestårledningen till allmänna val.i I resonemangsvars
kommande kanmedborgarna vid valansvarsutkrävandetsjälva attav
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välja bort sittande politiker och därmed bereda andra representanter
plats. Med andra 0rd mekanismen för utkrävandet oftaär av ansvar
liktydig med kontroll val- och röstningsförfarandet.utövat genom

emellertid alltför begränsat perspektiv diskussio-Det iär ett att
möjligheterna till ansvarsutkrävande enbart fokusera denen om

allmänna valen. styrandes inför folket flerDe inrymmeransvar
komponenter underkännande deDetta intetså.än är sätt ett av
allmänna förvalens betydelse fungerande demokrati. kanManen
dock fog ifrågasätta,med de diskussioner styrelsensom om ansva-
righet fördes under helt andra omständigheter de råder iänsom som
dag tillräckliga för den moderna demokratin. de-Knappast. Detär
mokratiska förutsättningarstyrelseskickets har bekantsom genom-

betydande omvälvningar 1900-talet.bara undergått detOm ge-
idéhistorien rådande demokrati handlarsynsättet är att attnom om

skapa fungerande för beslutsfattande,legitimt medaninstitutioner
hur administrerandet dessa beslut ska organise-överväganen om av

fårlämnas därhän, det förkonsekvenser och hur frå-givetvisras om
politisk ansvarighet diskuteras.gan om

fördjupar detta detkan emellertid platsi sinInnan oss vara
först vad härprecisera med politisk ansvarighet. detIatt som menas

ögonblick medborgare delegerar makt dvs. beslutsbefogen-som
heter till överlåter barainte politisk hand-representanter, en
lingsfrihet till dessa skyldighet för demävenrepresentanter utan en

inför till för hur förtroendedetta hanteras. Medståatt oss svars
denna delegering beslutsbefogenheter följer således visst måttettav

handlingsfrihet kan rendera fråga uppskattningiav som personen
eller klander:

that who ofHere, position responsibilitytoo, appears a person a
freedom of of choiceenjoys certain action and that hea or area may

rightly be held praiseworthy blameworthy subject formtoor or some
of reward deprivation punishment, damages, moral loss ofor censure,

the like of the whichposition, hepower or or reason way
his freedom act.exercises choosetopower or

Till frånskillnad det juridiska kan bedömningsgrunden föransvaret
det politiska ofta fördragsamhetMedborgarnasansvaret vara vag.
med förtroendevaldas och eller mindre vidlyftigatjänstemäns mer
bruk representationskonton kan frånexempelvis tid tillvarieraav en

och från tillen annan, en person en annan:

Ofta det politiska maktambitioner eller intressekampär är avgö-som
rande. gäller särskilt det informella politiskaDetta kan ut-ansvar som
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Behovetden allmänna opinionen. "syn-massmedia ellerkrävas enavav
med kau-kopplasallspåföljdsansvar intedabock" kan göra sammanatt

ansvar.salt

sammanhanginnebär dettaverksamhet iföransvarigAtt attenvara
för detskuldenskyldig gårfråga sigi är att ta sompersonen

ochomedelbarautanför eller hanshennesdet liggerävensnett, om
skyldighetsåledeshandlarAnsvarighetinflytande.direkta attom en

aktuella hand-utfört densjälv haroberoendetillstå om mansvars
anklagel-förpliktelse bemötaej. siglingen eller Det rör attenom

riktigaanklagelsernavilkaförsummelser,eventuella äromser om -
detkonsekvenserna in-vederbörandeleda tillkan måste ta avatt-

avgå.träffade och t.ex.
folket såle-införansvarsskyldighetvalda ärDe representanternas

förutsätterdemokratimodellerförcentral allasjälvklartdes ettsom
be-överlåtereftersom medborgarnastyrelseskick,representativt

medborgarnaväsentligtföreträdare. blirvaldaslutsmakt till Det att
underoch låtandengörandenombudenshållamöjlighet upp-attges

fö-faktisktvaldadeför försäkrasikt sig representanternaattatt om
detillförsäkraför sigochfolketsreträder intressen, attatt somom

vinning.för Attmissbrukar sin positionmaktenvid intesitter egen
klassiskaansvarsutkrävande deimöjligheterna tillfrågan om

valurnornafokuseratshuvudsakdemokratimodellerna i som me-
demokratiteoreti-klassiskadeför logisktoch givetdel i sigär att

förvaltningensförintresserade sigutsträckninglitenkerna mycketi
förvaltningenstyrelseskick. intedemokratiskt Omroll i somsesett

finnsstyrelseskicketdemokratiskadel detutpräglat politisk aven
valdadediskuteraanledningheller någotdet ingen änannatatt

ord innebär dettaMed andraansvarighet.politiskarepresentanternas
beslutsfattare kanpolitiskadepolitiska ledningenden somatt -

huvudsakligendemokratiteoriklassiskställas till -inomsvars
förbigår ochvaldalikställts med de Detta synsättrepresentanterna.

förvaltningen tjänste-inflytandepolitiskakonstateradedetmissar -
demokratiska Där-innehar modernaiväljsintemän system.som -

demokratimodellermodernaikan konstateras ärävenutöver att
således iUppmärksamhetenförutsatt.följsamhetförvaltningens är

medborga-ochfolkvaldamellanförhållandetriktadhuvudsak mot
re.

dagar hu-fram till idemokratiteoretiker våraharSammantaget
rollförvaltningens iochmed integreravudsak misslyckats att se

saknasdetbetyder sinidemokratin teorier.i sina Det teore-tur att
oundgängligadagdemokratinsmoderna iför denstadga hurtisk
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och omfattande förvaltningsapparat ska underordna detsig demo-
kratiska styrelseskickets krav ansvarighet. välvilligaDen tolk-
ningen skulle kunna det kan bero angelägenhetsgradenattvara att
för sådan diskussion ökar takti med uppgifter bliren att statens mer
omfattande och behovet välsmord förvaltningsapparat då ökarav en

Åoch detta i sin företeelse.modern andra sidan lyseräratt tur en
diskussionen och förvaltningenspreciseringen ställning ochav
uppgift demokratini med frånvarosin modernai demokrati-även
doktriner. Därmed saknas här diskussion hur kunskapenen om om
förvaltningens förehavanden ska säkerställas. Förvaltningens roll i
styrelseskicket således inte bara fläck,vitär utan termen ettsnarare

denincognita demokratiteoretiska kartan. Med detta bagageti ska
förflytta uppmärksamheten till modern tid försöki benaett att ut

ansvarsutkrävandets beståndsdelar.

Vilka är förutsättningarna för utkrävandet

ansvarav

Visserligen råder det idéhistorien delade meningar hurgenom om
det demokratiska styrelseskicket bäst ska förverkligas, ickemen
desto mindre löper frågan styrelsens ansvarighet inför folketom

röd tråd demokratiteorin.i tydligaDet ansvarighetstemat ärsom en
emellertid behäftat med åtminstone problem.två det första,För gi-

dagens demokratier omfattande och därmed svår-utgörvet att -
överskådligare politiska krävs medborgare och besluts-system, att-
fattare regelmässigt tillhandahålls kunskap huruvida den offent-om
liga verksamheten bedrivits bra eller dåligt. demokra-Jag attmenar
tidiskursen förbigåtthar denna förutsättning vad gäller kunskap om
förvaltningens förehavanden och litteraturen uppehåller huvud-sig
sakligen vid vikten urskilja och/ elleransvarigårattav vem som me-
/eanismema för faktiskt ansvarsut/erávande. Det existerar visserligen

diskussion betydelsen upplyst förståelse för det demo-en om av att
kratiska styrelseskicket ska förverkligas, denna debatt koncen-men

till det politiska beslutsfattandet och bortser därmed fråntreras att
offentlig makt också handlar det verkställande arbete för-om som
valtningen bedriver. inte oväsentligaDen såledespoängen är att
behovet upplyst förståelse föreligger för möjligheten be-ävenav att
döma genomförandet politik.av

lederDetta i sin det andra problemet ansvarig-tuross som
hetsdiskussionen demokratiteorini uppvisar, dvs. ansvarighetens
subjekt. förhärskandeDet ansvarighetsperspektivet modern demo-i
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kratiteori fokuserar huvudsakligen de valda företrädarnas ansva-
righet inför de röstberättigade medborgarna. Denna snäva syn

då föransvarighet problem, dagens demokratier verk-utgör ett
politik håller med historiskt perspektivställandet sig -iav om--

beslutsfattarnafattande förvaltningsapparater. politiska harDe
förvaltningen,utsträckning delegerat beslutsmakt tillockså i stor

styrningsfilosofiervilket kombination med mål- ochi nya som re-
medförsultatstyrning det politiska intesammantaget att ansvaret

hänföras folkvaldas beslutsfattande.enbart kan till de med-Den av
formellt härleda denborgarna delegerade makten således tillgår att

länkar, varför det konstateradeparlamentariska styrkedjans alla in-
formationsbehovet förvaltningens förmåga för-gällamåsteäven att

såväl övergripande politiska utfästelserna.verkliga de precisa som
ovanstående blir den reella möjlig-Kvintessensen attav resonemang

förutsättningarnaheten till ansvarsutkrävande bygger iatt ne-
danstående tabell uppfylls:

förutsättningarTabell Ansvarsutkrävandets tre

Förutsättningar för möjlighet till ansvarsutkrävande:

gårdet urskilja ansvarigäratt att vem som
det finns kunskap huruvida den offentliga verksamheten2. att om

dåligtbedrivits bra eller
finns för faktisktdet mekanismer utkrävaatt att ansvar

korthet innebär den första förutsättningen medborgareI att som
kunna härleda specifikt förhållande tillska ansvarignågonett per-

omfat-vilket nödvändigtvis alldeles enkelt med dagensinte ärson,
förvaltningsorganisation. föreliggertande vad gällermissnöjeOm

förhållande krävs goda kunskaper för-alltså realitetenvisst iett om
föruppbyggnad och funktionssättvaltningsapparatens navigeraatt

Vilken myndighet, enhet, avdelningnivå, instans, ansvarigrätt. är
för uppfattat missförhållande förtjänar påpekasDetett att att

fall alls,otydligt kan liktydigt medi ingetmångaansvar vara ansvar
eftersom den utpekade därmed chans hänvisa till någonattges en

ansvarsfördelningfall resulterar oklar ändlösiI värstaannan. en
instanser.hänvisning mellan olika

förutsättningen för-andra har tidigarejag aviseratDen Enom.
för hållas styrdade styrande ska kunna deutsättning ansvarigaatt av
de och dealltså politiska präglasär att transparens attprocesserna av

för granskning. kunskap informationkritisk ochUtanutsätts om
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förvaltningenhur bedriver arbete helt enkelt dåligtsitt står rusta-
styrande.de inför utkräva de Olofvår Peterssonrätt att ansvar av

Metaforernasmakt de viktigaste förutsättning-ipoängterar att en av
för fungerande ansvarsutkrävande medborgarna harärett attarna

information,tillgång till denna de självständigt kan bil-såtyp attav
uppfattning framgångsrikda politiken ellersig varit inte:en om

kollektiva beslut skall kunna betraktas krävsFör att autonoma attsom
medborgarna besitter grundläggande kunskap sättsystemets atten om
fungera och politikens sakliga innebörd. Tillsammans med politisktom
självförtroende bildar kunskapen den allmänna kompetens krävssom
för handla, beredskap finner den fördaingripaatt att atten om man

riktning.politiken icke önskadtar en

Följdfrågan författningblir då, hur tillgodoser behovet dennavår av
expost-information Vilka institutionella tillstårtyp av arrangemang

förbuds den kunskapstörstande och politiskt intresseradet.ex.
förmedborgaren Formellt möjligheterna enskilda medbor-ärsett

riksdag såväl kontrollera den verksamhetregering attgare, som som
förvaltningen flera. författningenbedriver svenska inteDen ger oss
bara förutsättningar offentlighets-kontrollutövaatt t.ex.genom
principenfl grundlagen föreskriver också speciellavissa institu-utan

uppgift förvaltningensmed granska arbete. detioner iFörutomatt
parlamentarismen inbyggda möjligheterna kontrollera regeringenatt

statsförvaltningenoch har riksdagen således ytterligare möjligheter
kontroll både statsförvaltningochregeringutöva överatt genom

fem kallade kontrollinstitut: Konstitutionsutskottet, misstroen-så
deförklaring, Riksdagens ombudsmän, Riksdagens ochrevisorer
frågeinstitutet. försida har Justitiekanslern denRegeringen sinå
juridiska granskningen enskilda och statliga myndig-tjänstemänav
heter. den statliga verksamhetenRegeringens revision av genom

grundlag.Riksrevisionsverket däremot regleradinte iär
styrelseskick finns det således särskilda politiskaI vårt institutio-

med uppgift tillhandahålla kunskap hur offentlig verk-attner om
samhet bedrivs och därmed ska säkerställa möjligheten tillsom an-
svarsutkrävande den moderna demokratin. kontrollinstru-i Dessa

figurensorterade nedan. det här tilli Noteraärment att tassom upp
diskussion de särskild ordning inrättade politiskai institutionernaär

uppgift hålla delarolika den statliga verksamhetenär attvars av
uppsikt.under
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gransk-statliga kontrollinstanserSärskilt inrättadeFigur utövarsom
verksamhetoffentligtillhandahåller informationdärmedoc/øning om

Kontrollinstrument
xz

MyndighetParlamentarisk
granskningKUs°

frågorochInterpellationer-
riksdagenUnderregeringenUnder

JOJustitiekanslern v-
revisorerRiksdagensRiksrevisionsverket °°

uppgift granska,figuren har tillSamtliga kontrollinstrument i att
offentligadenoffentliggöra information hurochundersöka om

avgörande kun-det perspektivetbedrivs. blirverksamheten iDe en
ansvarsutkrävandet.demokratiskasäkerställa detskapskälla för att

gransk-eller valda viamedborgare våraOm representanter
politiska led-uppfattning dene.d. fåttmedianingsrapporter, atten

för utkrävamekanismervilkahållerinteningen måttet, att ansvar
RiksdagensKonstitutionsutskottet, revisorer,finns då tillgåatt

Justitiekanslernfrågeinstitutet, ochRiksrevisionsverket, JO är
informa-och tillsyn inhämtargranskninginstitutioner genomsom

kandessa intefungerar, institutionerhur styrelsention menom
eller försummelserfall felaktigheterpåföljder desjälva besluta iom

för fak-detklarläggs. Mekanismernaeller förvaltninghos regering
all-främsttillhandahålls ställetansvarsutkrävandet itiska genom

statligtstatsrådmisstroendeförklaring, åtalval,männa samtmot
för-andra och tredjeanställdas mellan denSkillnadentjänsteansvar.

tabellochansvarsutkrävande punkterna iför 1utsättningen 2 3
eventuellakunskapförmedladet sakligger således är attatt omen

kunnaverksamhet ochoffentligfel försummelseroch i atten annan
medEllerde ansvariga.utfärda bindande sanktioner gentemot

ord:Lights

financial liancetraditionalexercised throu hbeMonitorin com pg can
evaluation,individual criminalaudits, highly investi orprogram

action.forbut relies otherspolicy analysis, on
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Gränsdra nin mellan den andra och den förutsättnintredeg gen J gen
det möjligt de nämnda kontrollinstrumentenÖgör att sortera nyss

enligt tabell

Tabell Kontrollinstrument granskande informationsför-som
medlare eller mekanism för faktiskt ansvarsutkrävande

Kontrollinstrument verkar Kontrollinstrument vilka verkarsom som
granskande, saknar mekanism för faktiskt ansvarsut-men som egna
bindande sanktionsmöjligheter krävande

Konstitutionsutskottet Allmänna val- -
Riksdagens ombudsmän Misstroendeförklaring- -

ÅtalFrågeinstitutet statsrådmot- -
Riksdagens revisorer Rättsregler för utkrävande- av-

ansvarJustitiekanslern tjänstemans-
Riksrevisionsverket-

grundläggande problem med hittillsvarandeEtt pârlamentarism-
forskning uppmärksamheten uteslutande riktatsär nästanatt mot
ansvarsutkrävandets första och tredje förutsättning, medan den
andra förutsättningen kunskapsförmedlandet för given.tagits- -

har redan framgåttDet det informationsförmedlandedet ochäratt
kunskapsproducerande ledet deti demokratiska ansvarsutkrävandet

här ska diskuteras. de tabellensi kolumnAv redovisadevänstrasom
granskarna det emellertid initiativ sigär ägnaregetorgan som

återkommande ochåt granskning statsförvaltning-närgångenen av
Flera instrumenten riktar enbartsig statsråden enskilten. av mot

eller helhetregeringen frågeinstitutet, alternativt ombe-KU,som
ellersörjs fåtal befattningshavare långtinte kannärettav en som

hinna med hålla hela förvaltningsapparaten under uppsikt Riks-att
dagens ombudsmän, Justitiekanslern. Undantagen Riks-utgörs av
dagens ochrevisorer Riksrevisionsverket, förvaltningsrevisio-vars
nella granskningar de enda i institutionaliserade exemplenär staten

regelbundet återkommande efter/eontroller hur statsförvalt-av
ningen sköter verkställandesitt arbete. Revisionsorganens förvalt-
ningsrevisionella verksamhet har därmed uppgiftviktig fylla iatten

demokratiskavårt styrelseskick. förhålla till demo-Genom att oss
kratiteori har konturerna kring roll förut-revisionens som en av

försättningarna möjligheten till ansvarsutkrävande blivit skarpare.
Perspektivet här alltså förvaltningsrevisionen har ledandeär att en
roll kunskapsförmedlare genomförandet politiska beslut.som av av

Vad handlar då förvaltningsrevision egentligen Förvalt-omen
ningsrevisionens uppgift granska statsförvaltningen ochär att stat-
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finansieradligt förverksamhet klarlägga de politiska beslutenatt om
faktiskt praktiken,i och denna verksamhet falli såomsätts om
bedrivs vid effektivt.i mening Förvaltningsrevision ska inte- -
sammanblandas med den traditionella redovisningsrevisionenmer
där den årli ekonomiska redovisnin och resultatredovisninga gen gen

ranskas. förvaltnin srevisionellaDet u n c ransknin sarbetet kan tilla n ag sittg g g
arbetssätt enklast beskrivas utvärderin olitiskasom 8ar av Pro g ram.

redan sker. de både och riksdagsrevisorernasSom . RRVzsnämntjag i
fall efterhand.i

reciserade ftesformulerin för RiksdaDe reviso-mer p s garna ens
och förvaltnin finna myndigheternasRRVzs . . . .står attrers i

instruktioner såväl i regleringsbrev och riksdagensregeringenssom
anslagsdirektiv. riksdagsrevisorernas fastinstruktion slås de harI att
till uppgift riksdagens granska den statliga verksamhe-vägnaratt
ten. förRevisorerna ska verka god hushållning med statensen me-
del fästaoch märksamheten möjligheterheter öka in-å att statensu PP gJ
komster, ifter och effektivisera det statliåatt statens utsPara P s ga
förvaltningsarbetet.. Övergripande syftet medDet .revisorernas
granskning främja effektivt utbyte de statliga insatserna.är att ett av
28 tidigare arbetarSom Riksdagens huvudsak medrevisorer inämnts
förvaltnin inriktassrevision ande och iellarinciå överg som p g p p p
frå 29 huvudu ift verka för ändamålsenli.RRV:s ärg attor. en g,säker effektivoch förvaltningstatlig effektiviteto o a statligan r u nsamt i
åtaganden.

Den statliga revisionen som

kunskapsförmedlare

Perspektivet här långt således har viktig rollså revisionenär att en
kunskapsförmedlare det demokratiskai styrelseskicket. denIsom

tunnsådda Statsvetenskapliga diskursen revisionsmyndig-ytterst om
heternas ställning deti moderna styrelseskicket betonas också deras
roll kunskapsförmedlare för säkerställa möjligheterna tillattsom
ansvarsutkrävande. Tidigt formulerade detta i sitt pion-Normanton
järarbete från följande vis:1966

Public audit, the national level, audit, forspecial devicestateor, on a
reality."making public accountability a

uttrycks detta artikelPå trettio i Hickokår isättsamma senare en av
The Encyclopedia Democracy:
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sophisticated policy-have established relativelyMany governments
of such de-and auditin The enciesanal encies.sis toPose agy g ag Pur

donework and what behow well toovernmenttermine cang p ro grams
available theThe findings of these usuallythem. toagenc1es are1mpr0ve

of information those interestedand be valuable inpublic tosourcecan a
accountable.holding officials

säkerställandet politisk ansvarighetFörvaltningsrevisionens roll i av
iAudit Standards utarbetade detklart uttryckt interna-är även av

Internationalför den statligationella samarbetsorganet revisionen,
Audit INTOSAI:Organization Supreme I nstitations

essential functionconstitutional theWhatever the36. arrangements,
accountability.of uphold and publicthe SAI to promote

förvaltningsrevisionenklargjorts bedrivs den statligaredan iSom
Riksrevisionsverketmyndigheter: regeringensSverige två organav

revisorer.Riksdagensoch riksdagens motsvarighet DenRRV
medanförra brukar utpräglad tjänstemannaorganisation,ses som en

tydligt politiserad verksamhet,den betraktasvissa somsenare av en
riksdagsledamöter.grund riksdagsrevisorerna Oavsettärattav

definierabrukar båda dessa kontrollorganorganisationsstruktur sig
statsförvaltnin hänvis-oberoende granskaresjälva RRVavsom

medför förplik-deltagandeofta till dess aktiva INTOSAIiatt enar
följa upprättade Auditing Standards där bl.a.telse de gemensamtatt

fast:oberoende mycket explicit slåskravrevisionens

for independence andthe form of the needWhatever54. government,
fromadequate degree of independenceobjectivity audit vital.in An

of essentialand the branchboth legislature executive government to
results.credibility ofthe conduct of audit and the itsto

självständighet här centralt,Understrykandet verksamhetens ärav
uppfattas opartisk kommereftersom granskare inteinte varaen som

förtjänarför ideologiproduktion.allvar anklagas Detatt utantas
handlarunderstrykas denna diskussionredan här inte attatt att om

sfärensutanför den politiskagranskarnas verksamhet ska ligga
tillförsäkraöverinseende. Oberoendet handlar inte attom

domstolsliknande ställning, oberoendet ska härgranskarna utanen
självaförstås eller påtryckningar skagranskarna insynatt utansom

självständigt bedriva granskningenkunna välja granskningsobjekt,
fram till. Själv-obundet formulera vad kommitoch slutligen man

avgörande för gransknings-dessa delar helt enkeltständighet i är
trovärdighet Medverklighetsbeskrivningensresultatens läs: utåt.
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denna kunskap får sedan de politiskt ansvariga eventuellaavgöra om
befogade.åtgärder försåledes det parla-Det inomgårär att ramen

mentariska styrelseskicket diskutera förmöjligheterna politis-vissa
ka oberoende, för skull frångåinstitutioners den den över-utan att
ordnade folksuveränitet.principen ligger fortfarandeDet iom
politikernas händer granskningarna bör föranledaavgöraatt om

vidare åtgärd.någon
utvärderingen politiken uppfattas tillförlitligskaOm ärav som

den springande punkten denna infor-presenterar typvem som av
liksom under vilka förhållanden informationenmation har tagits

fram. Tveksamheter dessa avseenden framtagnai leder till denatt
kunskapen politikens genomslag kan uppfattas partsin-om som en
laga. Vid första anblick skulle socialdemokratisk utvärde-t.ex.en en

hur förring åtgärd den aktivainom arbetsmarknads-av en ramen
politiken fallit förmodligen förtroendeinte ingeut samma som en
motsvarande forskarestudie gjord vid universitet.något våraav av

trovärdighet fullgöraRevisionens demokratiska uppdragsitt äratt
således helt avhängig dess möjlighet förmågaoch bedriva obero-att
ende granskningar allvar den politiska diskussionen ochitassom
därmed har kommit till diskussionens kärna. För att tro-vara en
värdig sanningssökare det politiska hägninom krävs medsystemets
andra ord och oberoende.integritet blir då: bedriverFrågan RRV
och Riksdagens oberoende granskningrevisorer

Det förvaltningsrevisionella oberoendet

Uppdraget producera förmedlaoch kunskap hur förvalt-att om
sköter uppgifter delikat uppgift, eftersomningen det försina är en

de styrandes politiska trovärdighet ovidkommande deninte är om
förda politiken framställs framgång eller misslyckande. Iettsom en

arbete balanserar granskarnasitt knivsegg: deras rapporteren
kommer bekräfta detantingen politiska ledarskapets duglighetatt
eller blottlägga dess politiska misslyckanden. Sanningssägande deti
politiska kräver således institutionell osårbarhet. Frågan ärsystemet

vilkeni utsträckning granskarna ängsliga sidoblickar de poli-utan
tiska högkvarteren kan fram verklighetsbeskrivningar inne-ta som
håller såväl ris som ros.

har undersökts nyligen publiceradei min doktorsavhand-Detta
ling, och detta sammanhang tänker bara korti jag återge resone-

oberoende undersökningsresultaten.revisionens jämtemangen om
Betydelsen och implikationerna skarevisionen oberoendeattav vara
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debatten.svenska härhar ingalunda entydig den Vi nöjervarit i oss
offentligakonstatera efter den de-med jag genomgångatt att en av

för oberoendet handlarslog fast, det avgörandebatten revisionenatt
val granskningsområde,möjlighet till självständighet vad gällerom av

slutsatsdragningarxygranskningsmetod Enligtval och revisionensav
för oberoendet avgörande gransknings-detta detsynsätt är om

utifrån,skeden kan bedrivas detolika styrningutanprocessens
vill avgörandena ligger hos själv.revisionsorganetsäga, att ytterst

utgjordes därmedUndersökningens bedömningsgrund motpo-av
förvaltningsrevision syftetoberoende kontra styrd och medlerna

efter sammanvägande resultaten kunnaundersökningen att ett avvar
höger eller längst sådan tänktplacera tillrevisionsorganen vänster en

fördet detskala. ska emellertid konstateras inomDet att ramen
finnsstyrelseskicket principielltmoderna parlamentariska utrymme

förför båda då skiljer sig argumenteringenvarianterna, men
berättigande Således kan skalans ytterpunkterverksamhetens åt.

uppgifter styrelseskickskilda och deti ivårttvåsägas representera
uppgifter renodlas idealtyperföljande kommer dessa kort i tvåatt

första följsamhet huvudmannenden betonar gentemot rege-varav -
idealtypen betonar den allaeller riksdag medan den andraring i-

oberoendedelar granskarrollen.
den första idealtypen revisionsorganet instrumentI ettses som

fullgöra den uppgiftför eller riksdagen åliggerregeringen att som
riks-dem styrelseskick. roll då verkai Revisionensvårt är att som

Servicefunktionenförlängdadagens eller regeringens gentemotarm.
fullständigtsåledes överordnad anspråkenuppdragsgivaren är ett

oberoende. innebär riksdag och regeringDet att stort utrymmeges
verksamhet de avseendeni irevisionsorganets ävenatt styra som

detgranskningssammanhang betrakta integritetskänsliga,är att som
granskningsmetod ochvill val granskningsobjekt, valsäga, av re-av

slutsatsdragningar. skulle, exempelvis, legitimtvisionens Det vara
specifika frågorför och detregeringen revisionenatt styra

bedöma offentliggörandetskulle vidare sakregeringens att omvara
granskningsresultat till förfång för bedrivandet denav egnaav var

politiken. idealtyp betonar således majoritetsperspektivet iDenna
med riketden parlamentariska demokratin och arbeteti att styra

kvalificerad utred-tillerkänns knyta tillregeringen sigrätten att en
har såväl problemformulerings-ningsverksamhet. Huvudmannen

tolkningsföreträde vad gäller fokus och tidpunktprivilegium som
för revisionellade insatserna.

fulltförsta idealtyp visserligen legitimDenna representerar en
verksamhet styrelseskick, det väsentligt redan häri vårt är attmen
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följsam kanmarkera politiskt styrd eller revision inte göraatt an-en
fullgöra oberoende granskares roll. Förvaltningsre-språk att en

förhållandetoberoende handlar relationer: Dels tillvisionens tvåom
förhållandet huvudmannen. detgranskningsobjektet, dels till För

första, utifrån viktigt kun-mitt revisionen ettresonemang om som
skapsförmedlande för ansvarsutkrävande, kanled möjliggöraatt

omständigheter parlamentarisk demokratiunderinte inågra en
granskningsobjekten dikterar vad skarevisionsorganetacceptera att

för granskningsfråga eller vilka slutsatser ska dras medvälja som an-
förfarandeledning granskningen. sådant skulle undergrävaEttav

möjligheter till upplyst förståelse verkställandet politikvåra av av
och därmed allvarligt hot chanser utkrävavårautgöra attett mot

obe-politiskt Således, ska granska krävsA B så A ärattansvar. om
roende B.av

relation till hu-det andra, det sedan gäller granskarnasFör när
bli komplicerat.vudmannen kan det hela tyckas lite inteKan enmer

övergripandeviss styrning RRV RRV:st.eX. accepteras utan attav
Svårligen. intrikata problemetroll granskare undermineras Detsom

detta exempel huvudmannen hu-i regeringenär även äratt - -
dvs.vudman för den verksamhet granska,RRV är satt att attsom

huvudmannen granskningsobjekt.huvudman ochgång ärsamma
förhållande granskningsobjektkravet oberoende tilliAv RRV:s

följer försåledes det skulle allvarligt problemäven utgöraatt ett
granskare regelmässigt underordnaidentitet sigRRV:s styr-attsom

enkeltsignaler från och regeringskansliet. hävdar heltregeringen jag
förekomma följsam för-det logiskt kaninte någotatt sett ensom

valtningsrevision, eftersom det utifrån oberoen-min precisering av
dets kritiska punkter självmotsägelse. analytiskaDeutgör ytter-en

oberoende granskare ellerpunkterna alltså antingen ärär att man en
för utredning. det förvaltnings-riksdagens/ regeringens instrument I

revisionella fallet kan följsamhet gransknings-inte gentemotstor
beteck-objekt eller huvudman sådan roll skaEnaccepteras. snarare

stabsmyndighetsfunktion.uppdrags-, utrednings- ellersom ennas
sammanfatta med ideolo-Hårdraget kan detta perspektiv attman

giproduktion" aldrig betraktas granskning.kan som
fullt för denredan det naturligtvis legitimtjagSom nämnt är po-

tillförsäkra ellerlitiska utvärderings-majoriteten sig ett ut-att om
för informerad förvalt-kunna hållaredningsinstrument sigatt om

då tillämpar förvaltningsmo-arbete, särskilt i Sverigeningens en
emellertid dådell med självständiga ämbetsverk. Min poäng är att

handlar det kunskapsförmedlande enlighet medinte i ansvarsut-om
krävandets andra förutsättning: det finns kunskap huruvidaatt om
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den offentliga verksamheten bedrivits bra eller dåligt. tidi-jagSom
utvecklat krävs sådan kunskap fram obundet enlighettagits iattgare

med de analyskategorierna.angivnaovan
oberoende förvaltningsrevisionen, däremot, åtkomligDen inteär

för politisk innebär redanstyrning. jag varit inneDetta som- -
den idé folksuveränitetinte utmaning parla-vårtmoten om som

mentariska styrelseskick vilar eftersom uppgiftgranskarnas intepå,
fatta bindande beslut verksamheten statsförvaltningen.iär att om

åligger fortfarande de politiskt valda och tillsatta utifrånDet att
granskningsrapporterna besluta vilka åtgärder behöver vidtas. Isom
denna idealtyp betonas således rollrevisionsorganens kun-som
skapsförmedlare styrelseskicket, vilket avgörande förut-i utgör en

för tillförsäkra fungerandesättning ansvarsutkrävande deniatt ett
moderna demokratin. denna andra idealtyp revisionsorganetI är
således riksdagens eller förlängdainte beto-regeringens utanarm,

det oberoende kunskapsförmedlandetningen ställetigör att re-
ska för medborgarna ochvisionens instrument besluts-ettses som

fattarna faktiskt hålla informerade försiggårsig vad detiatt om som
verkställande ledet. denna uppgift ska kunna fullföljas krävsFör att
således obundenhet. presenterade innebärDet jagsynsättet attnu

uppgiftgranskningens och medi jag utgångspunkttar avstamp att
från demokratiteori uppgiftgranskning särskild styrel-iser som en
seskicket frånåtskild vanlig myndighetsutövning och ärende-
handläggning.

den empiriska undersökningen analyseradesI revisionertvå en-
arbetsmarknadspolitisk och frånkulturpolitisk vardera revi-en -
sionsorgan. båda granskningarna uppvisade betydandeI RRV en
lyhördhet inför regeringskansliets önskemål vad skulleom som
granskas och/eller med vilket perspektiv granskningens skulle be-
drivas. det arbetsmarknadspolitiska fallet fick dessutom denI cen-
trala förvaltningsmyndigheten betydande inflytandeAMS i- -
granskningsrapportens disposition och slutsatser, dvs. kändeRRV

avgörande punkter ändrasig ursprungliga slut-sinatvungen att
motsvarande svårigheter med framför alltTrots ledningAMSsatser.

behöll Riksdagens oberoende intakt, såväl det arbets-revisorer sitt i
marknadspolitiska kulturpolitiska fallet. innebär dock inteDetsom

riksdagsrevisorernas verksamhet oproblematisk. nämli-Detär äratt
tydligt riksdagens för detintresse revisionsorganetsattgen egna

granskningsrapporter mycket svalt. det kulturpolitiska falletIär
verkade Kulturutskottet motarbeta granskningrevisorernasrentav

det sektorsområdet. det arbetsmarknadspolitiska falletI ärav egna
Arbetsmarknadsutskottets uppseendeväckande,ointresse än mer
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föreslog granskningeftersom det utskottet att om-som envar
sammanfattande resultaten ochgenomföras. jäm-rådet skulle De

frågor. Varförradförelsen mellan de båda revisionsorganen reser en
efter Varfördansar och riksdagsrevisorerna pipainte AMSRRV

förkomplett detriksdagen sådant ointresse revi-uppvisar ett egna
följande börja medgranskningsresultat ska detisionsorganets Jag

första frågan.behandla denatt

svagheternaDe institutionella

RRvzs jakt efter resultat

riksdagsrevisorerna låterochFörklaringen till inte AMSRRVatt
fö-detslutsatser skulle visserligen kunnarevisionens attstyra vara

och riksdagsrevi-markant kvalitetsskillnad mellanrelåg RRV:sen
plan upplevdeoch AMSnågotRRV mot-rapporter attsorernas

förklaring för enkel, särskilt ljusetbefogad. denna allt istånd Men är
verkargranskareaversionAMS näramot externaatt nog pro-av

bådainnehåll verkar dessagrammatisk. Kritikens kvalitetsmässiga i
ryggmärgsreflexfall AMS-ledningensspela roll. innaninte någon -

slå vaktförelåg tycktes stenhårtgranskningsresultat att omvara-
framgår de gransk-verksamheten. enbartden inteDetta avegna

särskilda yttrandenhar studerat, deningar jag ävenutan somavsom
betänkande vilkafogats Arbetsmarknadspolitiska kommitténs itill

för-direktör påtalar dettaprofessor Calmfors och HerinJanLars
hållandef frågan villighet till varitVidare har insynAMS ävenom

riksdagen. sidofråga under-skriftlig fråga i Den somuppe som en
medproblematiskaväcker det demokratisktsökningsresultatet är ett

den statligakritisk granskningoffentligt ämbetsverk skyr avsom
kunskapsöverlåge.och detta kan sitti utnyttja Urrevisionen, ett

djupt proble-detta förhållandeansvarighetsperspektiv givetvisår
uppmärk-omständighet förtjänar visserligenmatiskt. Denna egen

fokusska här hålla tillsamhet, migjag attuppsatsens genommen
ochkommerdiskussionen till hur det sig intekoncentrera RRVatt

införvikerRiksdagens revisorer sig AMS.
jämförelse de bådauppenbart vid revi-blirjagDet en avmenar

befinner under attackbeteende då desionsmyndigheternas sig är, att
oberoendeperspektiv betydligtinstitutionella sits iRRV:s ärett sva-

för be-existensRiksdagens sinrevisorers. RRV ärän egen mergare
dess kansli uppleverochroende huvudmannen regeringenattav --

uppfattarbetydelsefullt ochverkets arbete nyttigt. Att RRVäratt
skrivetframgårsaken detta inte minstvis PM RRVett avav
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Kontaktytorna och oberoendet där tydligt resultatjagandeett
avspeglar framgårsig. den dåvarandeAv avdelningschefentexten att
för förvaltningsrevisionen driver linjen RRV måste utnyttja sinaatt
samlade sådant verket får maximaltsätt,ett attresurser
genomslag tidsperiod. vill uppleverDet RRVöver säga,sett en
uppenbara krav åstadkomma resultat faller regerings-att som
kansliet i smaken:

innebärDetta öka ytterligaremåste våra ansträngningaratt att utv-
eckla dialog med såväl finans- fackdepartementen syfteisom att
uppslag till förrevisionsinsatser marknadsföra" resultatensamt att av

granskningarvåra

Behovet marknadsföring hos regeringskansliet givetvis led iärav ett
säkerställa fortlevnaden den verksamheten, behovatt av ettegna

dessutom blir påtagligare under statsfinansiellt mycket be-som en
svärlig tid.

Vad det då precist institutionelltRRVär gör änmer som svagare
Riksdagens revisorer Till börja med verksamhet inteRRV:säratt
föreskriven förhållandei grundlag,vår enbartinte skiljerett som

frånden riksdagsrevisorernas undantag inomäven utgörutan ett
medlemsländerna den europeiskai unionen. övervägandeDent.ex.

majoriteten medlemsstater har högreEUzs sina revisionsorganav -
AuditSupreme regleradeInstitutions respektive för-SAI i sina-

fattningar. medförDetta ställning betydligt högreRRVzs i gradatt
riksdagsrevisorernas präglad politisk ovisshet. konkretaDetän är av

uttryck detta bl.a.sig årligen underordnaRRV måsteärtar attsom
tuffare budgetprövningsig riksdagsrevisorerna. RRVzsänen svaga

konstitutionella ställning innebär med andra ord regeringen årli-att
åtagandet, och verket under ekonomiskt tidersvåraprövargen att

mycket väl kan verksamhet kraftigtsin nedskuren eller ändrad.se
Även det för riksdagsrevisorernas del formellt också frågaärom sett

årlig budgetprövning hos riksdagen kan trycket aldrig bli det-om
Verksamhet finns inskriven regeringsformen.isamma en som

verksamhet lever uppenbartRRVzs under existentielltstörreett
hot, och detta verket underordnar outtaladesig resul-gör ävenatt
tatkrav från företrädesvis Finansdepartementet. iaktta-Denna- -

förstärksgelse det faktum roll och ställning fleraiRRV:sattav ut-
redningar under 1990-talet ifrågasatts och ofta fördel förtill riks-
dagsrevisorerna. känsla leva under hot framkommerDenna attav
tydligt analysi de förutsättningarnainterna initierad RRV:en av av
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oerhörtuppfattar uppdrag centralt ochmedarbetare sittRRV:s som
ifrågasatt, både huvud-finns känslaviktigt. Samtidigt att aven av vara

alltifrånför gälleroch dem revision. Dettautsättsmannen av som
medarbetarentill den enskildehögsta ledningen

de grundläggandeskulle kunna hävda in-givetmeningI attmanen
kompromissandet medstitutionella arbetsbetingelserna integri-är

för revisionsorgan.regeringens Deinget vänta yttreattteten annat
haromgärdar revisionsmyndigheteninstitutionella strukturer som

hävdaför tjockhudat kan och orkarbetydelse hur singivetvis man
befinner blåsväder.granskningsverksamhetendå sig iintegritet

oberoende kanhävdandet inteDärmed revisionensinte sagt att av
starktandra saker exempelvis revisio-betingar även ettsomvara av

nellt ledarskap.
och verkar underinsikten riksdagsrevisorernaMed RRVattom

olika revisionsmyndig-det lätt tänka deolika villkor sigär attatt
granskningsobjektet agiteradetolkar hotbilden olikaheterna görnär

vilja och förmåga hanterainvändningar. tydligtDet RRV:sär attatt
konflikthärdar arbets- respektiveunderliggande eller explicita inom
hur starkt granskningsobjektet ellerkulturpolitik avhängigt ärär av

betyd-uppfattas med det mäktiga kansig AMSAtt stöta varavara.
förtroendekapital hos huvudmannen,för verketsligt kostsammare

Problemet medförsöka bringa reda hos kulturinstitutionerna.än att
helt enkeltden arbetsmarknadspolitiska granskningen RRVär att

långt-hand föder verket levererariskerar bita den attatt som genom
verksamhet verkets huvudmangående kritik ärytterstsomom en

länge viktig delför. Arbetsmarknadspolitiken har utgjortansvarig en
kraft har denpolitiken och dettaden ekonomiska ii Sverige, avav

skaffat inflytandeförvaltningsmyndigheten icentrala sig ett tungt
frågor.viktiga politiska

annorlunda utifrån undersökningsmate-kan tolka detinteJag
konstitutionella ställning kombinationrialet iRRV:sän att svaga

verksamhetberoende den huvudmanmed verket äratt vars manav
för selektivgranska, bäddar den integritetjustär typsatt att somav

uppseendeväckandefallstudierna. Resultatet särskiltträder fram i är
oberoendetoproblematiserade bild detljuset deni av egna somav

allaverket levererat år:genom

viddet oberoende statliga revisionsorganet. Revisioneni SverigeRRV är
kriterier. Sålunda be-bedrivs oberoende enligt samtliga relevantaRRV

frånfrån politisk ellerdrivs vid revi-styrning nivårevisionen RRV utan
revisionsobjekt och revisionsmetoder,sionsobjekten vad gäller val av
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genomförande granskningen fastställande bedömningar ochsamtav av
uttalanden med anledning revisionen."av

bild oberoende förvaltningsrevisionDenna proklamerasRRVzsav
vid tiden för de analyserade granskningarna verkets dåva-även av

generaldirektör.rande bedyrandeSamma återspeglas iäventyp av
regleringsbrev.regeringens

har huvudsakligen uppehållitJag vidmig de skill-störstanu en av
naderna mellan och Riksdagens skillnadenRRV revisorer konsti-i-
tutionell ställning vilken harjag avgörande betydelse förmenar en-

riksdagsrevisorerna högrei grad bedriver oberoende för-RRVänatt
valtningsrevision. uppenbar insikt följer undersöknings-En som av
resultateten det inte svenskt samförståndsmanér räckerär att - -

uttala from förhoppning verksamhet denatt atten stat-om en som
liga förvaltningsrevisionen ska bedrivas oberoende, densig ut-vare
talas förarbeten, lagtexti eller fråga.myndigheten i Det avgöran-av
de vilkeni institutionaliserad beroendeställning revisionsmyn-är
digheten direkt eller indirekt förhållandeintar tilli omvärld.sin

handlar enbartDet inte i allmänhet skapa garantierstörstaattom
för granskningsverksamheten författningen,i krävspreciseringutan
exempelvis hur verksamheten ska finansieras och vilken anställ-av
ningstrygghet ledningen ska fallet med det tydligtI RRV ärges. att
den årliga budgetprövningen hos Finansdepartementet skapar en
institutionell otrygghet delar förödandei vissa verkar för densom
integritetskrävande verksamheten. klart problematisktDet är att
skapa incitamentsstrukturer där granskaren i sin verksamhet riskerar

bita den hand föder den. granskare ha reellEn måsteatt som
möjlighet leverera ovälkommen eller oönskad kritik,ävenatt utan

den anledningen behöva försig resurstillgångaratt av stryptaoroa
eller andra reprimander.

Sedan 1980-talet har därutöverregeringen dragit förinte sig att
avdelning för förvaltningsrevisionRRVzs lägga uppgifter t.ex.-

regeringsuppdrag och medverkan vid den årliga granskningen av
myndigheternas resultatredovisning alltmer kommit beto-attsom-

verkets stabsmyndighet.roll Tabellen nedan visarna som att rege-
ringsuppdragen särskilt betydande delår utgörsenare en av- -
förvaltningsrevisionens verksamhet, vilket också uppmärksammats

regeringenav
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publicerade revisionsrap-antalredovisningTabell RRV:s av
förvaltningsrevisionenfrånregeringsuppdragrespektiveporter

regerings-AndelRegerings-Budgetår Egeninitierade
%uppdraguppdragrevisioner
431013987/881
389151988/89
4061989/90 9
3111251990/91
381118991/921
185221992/93
174201993/94
195221994/95
3210211995/96

mån12
4515181997
4611131998

efter RRVockså kandrag görasträvanEtt attenses somannat som
kontrollorganfriståendestabsmyndighettill ärän re-ettsnarareen

till-regeringenchefer till Detrekrytering RRV.geringens är somav
överdirektör. Oav-sedangeneraldirektör och 1989RRV:ssätter --

ellerbefogadefalletenskildadetmisstankareventuella i ärsett om
Finansde-tillkopplingstarka1980-taletsedanRRV-ledningensgör

granskningsobjekt intesannolikhet vissamed all serattpartementet
arm.förlängdaFinansdepartementetsnågotRRV änannatsom

förmågaför förvaltningsrevisionensbetydelseLedarskapets att
skaförutsättningar intedåligaunderoberoendetupprätthålla även
dengranskningexempelvisfallet med RRVzsunderskattas. I yr-av

förvå-generaldirektörenförefallerrehabiliteringenkesinriktade
granskningsobjektetstankefrånvarande mednansvärt att gene--

förvånansvärtavdelningschefenochinvolveradraldirektörnivå var -
ochskertopptjänstemänutnämningarna RRVzsundfallande. Hur av

ingredienserväsentligahar givetvisanställningstrygghet devilken är
revisionsverksamhet.oberoendeförförutsättningarför skapa enatt

samlad skrivensaknarStorbritannien,exempelvisI ensom
OjpzceNational Audithögsta revisionsorganetleds detkonstitution,

General.and AuditorComptroller Itheriksrevisor,NAO av en
under regeringen,lydderiksrevisorsämbetetdå1980-talet,början av

föremålstatliga revisionendendåvarande organiseringenden avvar
Kritikernaakademiskt håll.parlamentarisktsåvälfrånför kritik som

hadeunder regeringenplaceringriksrevisorsämbetetsmenade att
förFinansdepartementet imedregeringen stortspetsengett --
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inflytande riksrevisorns verksamhet. National/laddöver Genom
Act ändrades förutsättningarna för1983 riksrevisorsämbetet radikalt
då ämbetet i stället kopplades till det brittiska underhuset samti-
digt lagen också föreskriver riksrevisorns oberoende i sin revi-som
sionella verksamhet:

...the Comptroller and Auditor General shall have complete discretion
the dischargein of his functions and, particular, determining

whether examination under of thisPart andActto outcarry any toas
the whichin such examination out;...55carriedmanner any

fullständighetensFör skull ska tilläggas det i underhuset finnsatt ett
särskilt revisionsutskott PnblicAccounts Committee, vilket visser-
ligen har begära granskningar kaninte krävarätt att men som att
dem genomförda National/laddGenom inrättadesAct detäven
nuvarande NAO revisionsorgan bistå riksrevisorn dennesisom att
revisionella uppdrag. statligaDen allarevisionens lagstadgade befo-
genheter och rättigheter innehas riksrevisorn personligenav snarare

ochNAO, bedriverNAO verksamhetsinän riksrevisornså väg-av
Vilken anställningstrygghet har då den brittiske riksrevisornnar.

förslag frånDet underhuset drottningen tillsätterär riksre-som
visorn. Tillförordnandet inte tidsbegränsat, vilket fallet iär är
Sverige. Eventuellt entledigande riksrevisorn verkställs drott-av av

efterningen resolution från parlamentets båda hus.en gemensam
Sammanfattningsvis kan konstateras jämfört med det svenskaatt

fallet det institutionaliserade oberoendet för den statligaär revisio-
ledning Storbritannieni genomgripande och övervägt.nens mer
svenska diskussionenDen revisionens oberoende har inte ägnatom

någon motsvarande tankemöda vilka institutionella förutsättning-åt
bör råda för skapa realiteteni oavhängig statlig revi-ar som att en

sion. har förvissoDet förflutit halvt decennium sedan de iöver ett
avhandlingen granskade bedrevs.revisionerna Eftersom förklararjag

svårigheterRRV:s verka oberoende med det råder brister deiatt att
institutionella dvs. de formella strukturerarrangemangen som om--
gärdar verksamheten och eftersom dessa strukturer avgörande-
punkter har förändratsinte det enkeltgår inte avfärda undersök-att
ningsresultaten tidsbundna. klargjordeSom jag det vis-ärsom ovan
serligen fullt legitimt för regeringen hålla sig med revi-att en egen
sionell utredningsresurs, sådan funktion kan inte samtidigtmen en

anspråk oberoende granskare.göra oberoendeDenatt vara en
granskningens roll i styrelseskickvårt säkerställa möjlighetenär att
till ansvarsutkrävande förse politiker och medborgareattgenom
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välgrundadmed kunskap, och därmed kravet självständighet iär
granskningsarbetet oavvisligt.

kan konstateras med tanke den knapphän-Sammantaget att
diga och principiellt torftiga debatt förvaltningsrevisionens ställ-om

det svenska styrelseskicket riksdagsrevisorernasning i utövadeär
oberoende lyckokast. flera årtiondenUndersnarast att ettse som
formulerar offentligavisserligen utredningar krav revisionenattom
ska bedrivas oberoende, ingen ansträngning ägnas närma-attmen

hur dettaprecisera tänkta oberoende ska säkerställas rentre opera-
tionellt. har således hittills förelegat långtgåendeDet iointresseett

fördenna demokratins funktionssätt fråga,centrala där harRRV
försatts och själv försökti upprätthålla omöjlig position.en- -
Granskningen kommer alltid del politiskt spel-iatt ett attvara en

Med erfarenheter frånhämtade dennanågot naivt.ärtro annat un-
dersökning gäller det från funderagrunden vilken rollöverattnu
och uppgift revisionsverk ska fyllaregeringens styrelseskicket. Skai
det stabsorgan eller detregeringens akt ochi meningärettvara en
oberoende granskare behöver fallkräver iDet såsom senare ge-
nomgripande förändringar.

bakåtRiksdagens ovilja blickaatt

Riksdagsrevisorernas granskande verksamhet framställtshar hittills
oproblematiskt oberoende förhållandei till såväl dem desom grans-

kar till otillbörligt inflytande från riksdagen. undersökning-Avsom
framgår emellertid verksamhet behäftadrevisorernas äratt etten av

avgörande problem, följer de hård-jag såannat attsom menar av
nackat lyckats hävda oberoende. de båda härsitt granskningarI som
undersökts riksdagens införoch ovilja detointresse revi-är egna

verksamhet slående.sionsorganets generell då denna slut-Hur är
Vid hur samtliga skrivelser tillgenomgång revisorernassats en av

riksdagen utskotten under enkammarriksdagens tidmottagits i
kvarstår intrycket granskningsorgan negligerasiett stortav som av
riksdagen, framgår nedan.vilket diagrammetav
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yrkanden fördelatRiksdagens påDiagram revisorers 1971-1997/981
.
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utfallskategorier

fram yrkanden förAnmärkning: Under har lagt totalt be-revisorernaåren1971-1997/ 38698
framgår harhandling riksdagensutskott. diagrammet vilket utskotten mottagiti Av sätt

bifall, tillgodosedd: inställtbehandlatdessayrkanden: b väl visserligenvälvilligtoch a rent ett
genomfört genomföras,varförutskott hävdar yrkandet redan eller det inteär vägäratt att

bifall, inlindat avslag,där utskottet hänvisarblir fråga realitetenic instans:rent ettom annan
till handlingarnaellertill eller flera för kunnahemställa yrkandet läggsinstanser att atten

avslag.leder till direkt åtgärd,och dinte någonsätt rentannat

raktde totalt yrkandena har avslagits°/oAv 29112 127386 av,
tillhar det inlindade ödet instans% gått33 annan 47mötes,mer

enlighet med kategorin "välhar blivit välvilligare i°/o12 mottagna
bifall. Undertillgodosedd", och har erhållit% årens26100 rent

fjärdedel gransknings-det således endastlopp revisorernasär en av
fullt riksdagen.resultat erhållit erkännande i Nästan tvåett utsom

alla yrkanden har eller inlin-tredjedelar dvs. °/o gått62 ett rentav
till Till saken hör det knappastdat avslag sig någramötes. röratt om

från sida. intryck njugghet ochstarka revisorernas Detpropåer av
fallstudier för-riksdagen avhandlingensuppvisar i iointresse som

således olycksfallhållande till riksdagsrevisorernas ingaärrapporter
systematisktarbetet, uttryck för långti någotutan mer
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visade inledningsvis harohållbar.givetvis jagSituationen Somär
förfo-särskilt tillriksdagen egentligen instrument sittinte många

uppsikt. dåhålla förvaltningen under igande Om stor ut-att man
kanbeakta granskningarsträckning väljer revisorernasinteatt man

föreskrivnafullgör denfog hävda riksdagenmed inte i RF 1:4att
uppgiften. alltsågranskande ska påpekas intejagDet attatt menar
förslag bifallas. tidigaresjälvklart jagSom påpe-revisorernas måste

gransk-politikernakat det helt och hållet till avgöraär att omupp
emellertidföranleda åtgärd ellerningsresultaten ska Detnågon är

granskningsresultat ochskillnad mellanväsentlig ignorera attatten
politiker-dem. förtjänarsakligt avvisa Det att oavsettatt upprepas

slutsatserna be-ställningstagande till granskningsresultaten skanas
offentligtoffentligt. andra ord, de skaoch kommenteras Medmötas
utpekadeåtgärdvarför väljer vidtaintemotivera någon trotsattman

nödvändigt förgenomförandeproblem. barainteDetta är att an-
förutsättning faktiskt skasvarsutkrävandets andra anses vara upp-

offent-fylld, granskningsobjektet möjlighetdetta också attutan ger
förför vilket underlättar medborgareligt redogöra saken,sin syn

faktiskt ställning.och politiker att ta
såledesundersökning och diagrammet visarDenna att pre-ovan

avstyrkadå förslag utskottsbehandlas isumtionen revisorernas är att
författningsrevisionenvarierande grad. Riksdagen har sedan i mitten

förobefintligt de1970-talet nästintill intressevisat ettav
Vad döl-har tillhandahållit.granskningar det revisionsorganetegna

granskningardenna tilljer bakom motvilja sig revisorernassig att ta
programmatiska avstyrkandetparallell med detNågon t.ex. av

riks-görasf Riksdagens delkan revisorermotioner inte är en av
dagens har jämförelse medkontrollmakt, i KU:st.ex. grans-men
kande och gehör riksda-verksamhet betydligt lägre anseende iett

framgår uttalande den tidigare riks-vilket också klart i ett avgen,
Grenfors:dagsdirektören Gunnar

uppgift vad riksdagen hållerförsummad utvärderahar varitDet atten-
Grenfors.framtiden, harmed och skaffa kunskaper Visig sägerom

har de aldrigvisserligen riksdagsrevisorerna, i sanningensmen namn
status.haft riktigt högnågon

självahar framkommitundersökningar revisorernatidigareI att
behovet öka hos Riksdagensframhållit revisorer.att statusenav

blandeftertraktatriksdagsrevisor likainteArbetet som uppges vara
ordinarie utskottsplatser, och priorite-ledamöterna revisionensom

partierna för delpåpekatheller jaginte Som RRV:s ärav nyssras
ochvilken tyngdför riksdagens väsentligtdet revisionsorganäven
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kaliber de riksdagsledamöter till har,revisorer inte minstutsessom
för profileringrevisionens riksdagsarbetet.i

sammanhanget revisorernas hållning då utskottetI passiva be-är
förslaghandlar från riksdagens påfallande.revisorer minst För-sagt

för riksdagenutsättningarna ska till gransk-sig revisorernasatt ta
ningsresultat kommer heller förbättras längeinte revisorernasåatt
själva försvararinte verksamhet.sin undersökningmin har emel-Av

framgåttlertid de förekommanderevisorer falli sitter iävenatt som
beredande utskott upplever slags och dejävssituation denett att av
anledningen från aktiv del såväl utskotts- kam-avstår iatt ta som
mardebatten.

Vidare jag det inte rimligt antagande riksda-äratt ettmenar att
styvmoderliga behandling Riksdagens enbart skullerevisorergens av

bero granskningarna uppfattades bristande kvalitet.att vara av
förefaller emellertidDet mycket riksdagen förloraitåöm attvara en

kontrollen det sakområdet. Riksdagens revisorer iöver tramparegna
arbetesitt utskottens utskotten har någonpastorat utan att

möjlighet påverka granskningsprocessen. Utskotten ställsatt
sålunda utanför kontrollen det sektorsområdet, vilket inne-av egna
bär de hålls utanför klart företeelsefpolitiskt laddad Somatt en
har särskilt granskningeni föreligger därmedsett av museerna en- -
uppenbar risk för sektorerna håller ihop inför det hotatt yttre som

granskningextern representerar.en
Riksdagens förrevisorer sörjer riksdagens huvudupp-som en av

gifter, nämligen kontrollmakten, således oåtkomlig satellit förär en
utskotten. det perspektivet ArbetsmarknadsutskottetsI och Kul-är
turutskottets avoghet inför riksdagsrevisorernas granskning inte
svårbegriplig. förhållande blottlägger den förhållandeDetta tilli vår
nuvarande regeringsform konstitutionella kvarleva dagenssom or-
ganisation riksdagens revisionsorgan utgör.av

Med författningnuvarande det konsekventvår justattvore mer
utskotten hade kontrollen granskningen det sakområ-över av egna
det, detta nödvändigtvisinte skulle behöva innebära deäven om att
skulle bedriva denna granskningsverksamhet själva. Problemet,

jag, den bibehållna konstruktionen Riksdagens revi-är attmenar av
vid grundlagsändringen försatte konstitutio-revisorerna1974sorer

nellt stolar. parlamentariska statsskicktvå de funk-I vårt gavs en
tion utformningi sin nuvarande hör hemma styrelse-isom snarare
skick byggda maktdelning. Ordningen med särskilt revisions-ett

inrättat myndighet under riksdagen kan alltsåorgan som en egen ses
kvarleva från regeringsform byggde makt-års1809som en som

Ävendelningstänkandet. utskotten hittills mycketi liten ut-om
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sträckning själva utvärdering tidigare beslutsig tycksägnat av re-
arbete ändå upplevasvisorernas jämförelse medintrång. Enettsom

General/lccounting Officevisar motsvarigheten till Riks-USA att
dagens revisorer betydligt högreåtnjuter vad kusinernaänstatusen

den svenskai riksdagen beror förut-Detta, jag,gör. attmenar
för dess verksamhet finnssättningarna inbyggda konstitutioneni

den bärande för den amerikanskaprincipen konstitutio-attgenom
maktdelning.just ärnen

förklara riksdagensinte bristande för riks-Det går intresseatt
dagsrevisorernas här studerade granskningar med de behandladeatt
frågorna riksdagssynpunkt politiskt eller alltförointressantaur var
perifera. Tvärtom behandlade frågormuseirevisionenvet att t.eX.

allra högsta föremåli grad för riksdagens uppmärksamhetsom var
och förståintresse. revisorernas svala i revisio-För att engagemang

avläsa Riksdagensinstitutionen riks-måste revisorer i sittnen
dagssammanhang. känner redan tillVi revisorsuppdraget harinteatt

särskilt hög riksdagsarbetet. ambitioni Revisorernas ärstatusen
därutöver eftersträva enighet, dvs. sig partipolitiskasätta överatt att
hänsyn. detta ljusjust bristandeDet i revisorernasär som engage-

utskottets negligerandejämte riksdagsrevisionensmåstemang ses:
institutionella konstruktion med deras arbetssätt denparat utmanar
organiserande det svenskaprincip statsskicket vilar nämli-på,som

parlamentarismen. Idén med riksdagensregeringen åtnjutergen att
förtroende bygger formeringtänkt mellan ochmajoriteten en en

däropposition, regeringen ska riksdagens förtroende.åtnjuta Revi-
ambition dessasig spelregler dömtsätta över äratt attsorernas

misslyckas utformning.nuvarande Riksdagsarbeteti bygger par-
tipolitikens varför revisorsuppdraget försätter de enskildaprimat,
ledamöterna parlamentariskti omöjlig då de plötsligt förvän-sitsen

skjuta sidan.partipolitiska hänsynstaganden dettaiDet ärtas
perspektiv oförmåga och ovilja förrevisorernas sin revi-ståatt upp
sorsverksamhet ska förstås.

Revisorsuppdraget framgått, behäftat med problem iär, som
riksdagsmiljön. mindre intervjuundersökning tillfrågades fyraI en

hur förhållandet till utskottsledamöterrevisorer övriga kunde ka-
rakteriseras då med och beredde revisionsärenderevisorn isatt ett

fyrautskottet. de hadeTvå upplevt svårigheter, och dettastoraav
sammanfattades följande vis:

båda upplevt problem det praktiken omöjligtDe i ärattsom attmenar
föra fram synpunkterrevisionens den avdelningrevisorn sitter inär som
behandlat frågan. andra, besserwisser-Då uppstår övertag överett en
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spelregler gäller utskott.med de isituation, inte Detstämmer somsom
revisor.förutskottintegår ärattatt argumentera mot man

för avhandlingenskildras förhållandena de inter-På sätt avsamma
konflikt kon-riksdagsrevisorerna. mellan detvjuade Det uppstår en

utskottens klart partipolitise-sensusinriktade revisorsuppdraget och
händelse beredan-rade arbete, och råkar sitta irevisor ävenen av en

bäst hållade utskott uppfattade vederbörande det att ytterstsom en
profil."låg
Konflikten konsensusinriktade arbete ochmellan revisorernas

effekt"skyttegravskultur får till arbeteutskottens revisorernasatt
får riksdagsmiljön. räcker således meddåligt genomslag intei Det en

välvillig föresats de parlamentariskairevisorerna vårtövergeattav
förutsättningarna förstyrelseskick inbyggda strukturerna. reellaDe

tillförsäkras institutionelladetta måste t.ex.arrangemang,genom
riksdagen ellertvingande koppling tillrevisionenmer avgenom en

den under Folke-exempelvis Danmark överlämnarregeringen. I
tillställda sina Statsrevi-tinget Rigsrevisionen se 54not rapporter

Folketinget. skyldiga bereda ochi Statsrevisorerna är att tasorerna
för överlämna dem, med ellerställning till dessa sedermeraatt utan

minister."Folketinget och berörd Statsråden skakommentarer, till
skrivelser:enligt revisionslagen statsrevisorernassvara

fremsendelse be-Inden fire måneder efter statsrevisorernes-- en
redegørelse for deafgiver tilministeren statsrevisorerneretning en

beretningen har anledningforanstaltninger overvejelser, givetog som
til."

för riks-detta lagstadgade krav tillräcklig åtgärdOm göraär atten
inför den parlamentariskadag och alerta revisionensregering mer

bedöma."utanförverksamhet och resultat ligger denna uppsats att
skapadanska exemplet emellertid insikt det gårDet att attger om

för motverka systematiskt neglige-institutionella strukturer att ett
granskningsrapporter. det svenska kan riksdagenrande I systemetav

det straffar välja arbetei revisorernassig struntautan att att en-
nackdel.konstruktion tydligt verkar till riksdagsrevisorernassom

handlar de, deRiksdagens isoleringrevisorers äratt trots attom
har till ståndriksdagens kontrollinstrument, dels svårt attett av

utskotten, dels själva verkar ha då-riktigt samarbete mednågot t.ex.
information utskotten. Bland framgick detarbetet i annat avom

fortfarandeutredare okunnigaintervjuerna revisorernas äratt om
gäller hosKulturutskottets svek vad påstötningarna regeringen.

ordningen hade de valdanormala varit revisorerna iDen attannars
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förankraderiksdagsarbete och beredde för de granskningarsitt väg
de bedriver, och informationåterkopplade till revisorernasävensom

kansli det riksdagsarbetet.övrigaom
Sammanfattningsvis kan konstateras den för-svenskaiatt man

fattningen kan utläsa kontrollmakten riksdagens huvud-äratt en av
uppgifter, och Riksdagens riksdagens instru-revisorer äratt ett av

för riksdagens kontrollmakt kap.. grundla-RF I12utövament att
grundlagskommentarer och Statsvetenskapliga läroböcker görsgen,

således uppgift förgällande viktig riksdagen kontrolleraäratt atten
offentliga förvaltningen.regeringen och den bakgrundMot av

undersökningsresultaten kan konstatera harantingenatt rege-
ringsformen fel- fungerandeklarar kontrollmaktutanoss en -
eller också inför allvarligt problem. central komponentstår Enett

styrelseskick fungerar dess nuvarande utformning.inte ivårtav

Behövs granskareexterna

inledningen diskuterade behovet granskare utifrån perspek-jagI av
det krävs kunskap för förutsättningartivet skapa reella föratt att

utkrävandet politisk ansvarighet. Tankemodellen innanattav var
kan utkrävas, krävs kunskap förvaltningenhur bedrivitansvar om

arbete. informationsitt sådan riskerar det politiskaUtan ansvarsut-
krävandet vid teoretisk möjlighet. Undersökningsre-att stanna en
sultaten avhandlingen blirii det perspektivet nedslående: sak-i RRV

förutsättningar bedriva oberoende granskningar, dvs. vik-attnar en
tig länk för möjligheten till politiskt bristeransvarsutkrävande all-
varligt utformning,dess nuvarande eftersom informationeni som
granskningen tillhandahåller medborgare och politiker kan vara re-
sultatet dold intressekamp. lyhördhet införVerkets regerings-av en

medförkansliet emellertid hamnar god jord hosrevisionerna iatt
regering."riksdag och Riksdagsrevisorerna sidan verkarandra vis-å

oberoende,serligen gengäld negligeras de allmänhet riks-i imen av
ochdag regering.

har då hamnat dennai svenska diskussio-situationHur Den
kontrollmaktens med betoning förvaltningsrevisionensomnen -

ställning styrelseskick mycket knapphändig ochi vårt intetsä-är-
gande. Under författningsrevisionen i Sverige 1950-1960-talen
diskuterades förvaltningens roll, dvs. villkoren för politikens för-
verkligande styrelseskick liten utsträckning.ivårt ioutput, Dis-
kussionerna koncentrerades därmed frågortill rörde politikenssom

uppehöll således fungerandevid hurinput. sig instituionerMan
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för beslutsfattandepolitiskt skulle skapas valsätt, kammarystem,-
m.m.79folkomröstning Grundlagsarbetet präglat denär av syn som

förmedlas såväl klassiska moderna demokratimoeller, därav som
demokratiskaförvaltningen underordnad roll det styrelse-iges en

ochskicket. och med det saknas diskusionI även resonemang om
behovet institutionella förutsättingar förbetydelsen och rimligaav

granskarna.8°institutionaliseradede i staten
regeringsformens kapitel kontrollmaktenInnehållet i 12 ärom

från föregåendetidigare huvudsakligen nedärvd raktnämnts avsom
motiveradeförfattning, överväganden hade medvarit tan-utan som

formellt frånke övergick maktdelning till parlamentarism,att
förvaltning hadeoch den skulle granskas radikaagenomgåttatt som

förändringar sedan demokratinsvolym- och arbetsmässiga genom-
broms efter-underlåtenhet har dessutom inteDenna reparerats av
följande offentliga har andra sammanhangutredningar. iDet även

kontrollmaktens ställning det svenska politiskaiuppgetts att syste-
svag.jämförelse facit handinternationell Med blir detii ärmet

frågannödvändigt ställa den grundläggande alls behöveratt om
förvaltningens föreha-granskare. Skulle kunskapinteexterna om
Skulle ansvarighetvanclen kunna tillhandahållas inte isättannat

tillgodosesdet politiska alla delar kunna vissystemets annat
utifråndenna fråga avhängigt vilken demo-givetvisSvaret är

kratisyn åskådliggöra detta vill jagFörargumenterar. attman av-
Friedrich ochanknyta till debatten mellan Carl Herbertslutningsvis

med diskussion hurbörjan 1940-talet. sambandFiner i I omav en
fråganförvaltningen hållas diskuterades vil-skulle ansvarig även om

för förvalt-granskning krävdes säkerställa ansvarigtypen av som en
ing. hindrardebatten har nackensextio inteårAtt närmare att

behandlar aktuellt problem kvalificerat bådaden Desätt.ett ett
ytterpoler fråanprofessorernas ställningstaganden illustrativa iutgör

styrelseskicket alls behöverdet moderna demokratiska externaom
granskare.

påfallande modernt politik och förvalt-Friedrich vis attmenar
eftersom och genomförandehålla beslutning inte isärgår tvåäratt

sammanhängande Public policy beingaspekter process:av en
formed being executed, and likewise being executedas as

formed frågan folkvalda förvaltningenbeing hur den ickePå
demokratisktunder sådana omständigheter ska kunna hållas ansva-

Check, dvs.hänvisar Friedrich tillrig tjänstemannens inner en mo-
hosralisk hållning tjänstemännen.

administrator whoConsequently, the responsible responsive toone
sentiment.factors: technical knowledge and popularthese dominant
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pliktkänslaadministrativa ska slagsDet ansvaret garanteras ettav
allmänheten, respekt för den offentliga verksamhe-gentemot egna

och regler kombination med yrkesskicklighet och -stolt-mål itens
het. Förvaltningens ansvarighet hänger således Friedrichs modelli

den enskilde moral, och bygger långa styckentjänstemannens i
förlitandet därförallt kommer till och det interättatt attatt
finns upptäcka. Friedrich driver synpunktenmisstagnågra såatt

huvud lämnar förlångt han inte någotöveratt taget utrymme exter-
han inverkargranskare, vilka menligt tjänstemannensna menar

och Ansvarighet hos förvaltningen ska lockaskreativitet.motivation
fram och framtvingas:inte

enfor-Responsible conduct of administrative functions muchnot so
ced elicited. has been the all along thatcontentionBut res-as

enforceable,ponsible conduct strictly that under the mostevennever
staff oftyrannical despot administrative large organizations parti-

democratic largely of sound workcularly in society, questiona very a
morale.and effectiverules

denna invänder med emfas betonarFiner, iMot attsyn som man
stället för förvaltningen former till börvarje prisatt ge nya av ansvar

förespråkarbegränsa dess inflytande. alltså strikt åtskillnadFiner en
förvaltning, förvaltningen weberskt skamellan politik och där vis

hållas förvaltningens ansvarighettyglar. Nyckeln tilli iärstrama
underordning och kontroll:Finers externresonemang

proceeded the lines mentioned becauseDemocratic government upon
ofthe political and administrative history all the benevolent wellages, as

tyrannical, theological the secular, has demonstratedthe the wellas as as
of ofwithout the shadow doubt that later there abusea sooner or an

lacking."when external controlspunitivepower are

ansvarighetsmodell bygger sympatisk tilltro tillFriedrichs en
människans godhet, medan inställning hårdkokt dåFiners är mer
hans bygger antagandet maktmissbruk isnarast attargument om
förvaltningsledet förekomma. kanoundvikligen kommer Vidareatt

meningsskiljaktigheter härledas olika demo-debattörernas även ur
underliggande och avgörande debattö-kratisyn. motsättningenDen

fördelasemellan nämligen hur makten bör styrel-iärrerna synen
utifrånseskicket. Engelsmannen Finer principenargumenterar om

for offolksuveränitet: subservience, stillagain insistI Iupon am
beliefthe with that the people be butunwiseRousseau cannotcan

wrong" Överraskandebe Amerikanen Friedrich misstror inte möj-
folkvilja och stället maktdelningligheten kanalisera har inågonatt
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övergripande Enligt ska politik det demokratiskaFiner isom norm.
styrelseskicket alltid kunna härledas till den parlamentariska styr-
kedjans maktkälla folket och eventuellt handlingsutrymme för- -
förvaltningen fatta uppfattarbeslut han därmed illegitimatt som
maktutövning. förhållningssätt emellertid perspektivetDetta måste i

framväxten den välfärdsstatenmoderna uppfattas alltförav av vara
strikt. Friedrich redan för sedan uppfattadeSom år60 är statens
uppgifter och åtagande omfattande den strikta uppdelningenså att
mellan politiskt beslutsfattande och neutralt verkställande inte
korresponderar med det politiska verklighet. Ut-systemets
vecklingen välfärdsstaten har dessutom förstärkt detta ettav
svårförutsett och åtaganden dag omfattandei såsätt, ärstatens pass

politikerna omöjligen kan fatta beslut fråga.enskildi varje Tvär-att
hållningFiners tidsaspekten och förtvingar situa-temot utrymmet

församlingarnationsanpassning de politiska delegera beslutan-att
förvaltningen.demakt till långt håller alltså med Friedrich.Så jag

vill Friedrich hävda dennaDäremot jag just politi-tvärtemot att
kernas vidsträckta delegering offentlig beslutsmakt till förvalt-av
ningen ansvarighetsperspektiv det nödvändigt under-görett attur
kasta dess verksamhet granskning. Friedrichs tilltro till tjäns-extern

moral visserligen tilltalande, och finnsdet dagitemännens är även
oprövade hypoteser offentligtoklart hos förvalt-att ett etosom

skulle förningstjänstemännen avgörande demokratins funk-vara
fullgörandettionssätt. den politiska ansvarigheten krävsFör inteav

desto mindre oberoende kunskap förvaltningens förehavanden,om
särskilt ljuset offentligai de åtaganden vidsträckta och där-ärattav
med svåröverskådliga. Således Friedrich visserligenjag attmenar ar-

felhan landar slutsats, medan landari Finerrättgumenterar attmen
slutsats fel.i parlamentariska demo-Denrätt argumenterarmen

kratin i tid kräver den arbetsfördelning politikernas delege-vår som
offentligrande beslutsmakt innebär, därav följer behovetattav men
granskning förvaltningen ökar.externav av

författningspolitiskviktig fråga hurDet denna granskningär en
utformas.ska Vad förvaltningsrevisionengäller den statliga i Sverige

förefaller emellertid debatten präglad det revisions-attvara av ena
förstärkasska bekostnad det andra, renodlingstan-organet av en

ke feltänkt.jag svenska diskussionen bör visserligenDenärmenar
handla huruvida det högsta revisionsorganet ska underställtom vara
riksdagen eller det innebär medregeringen, nödvändighetintemen

den statsmakt sammanhanget kommer till korta helti skaatt som
förvaltningsrevisionellasakna ålderdomligDet äregna resurser. en

kunskapssyn avspeglar försig i över-som resonemang som varnar
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den absolutasamhällets idé därlappande arbete. Det öppna san--
före-eftersträvansvärt ideal-ouppnåeligtningen ett menses som

redovisas ochskasanningssökare.flerskriver Argument öppetän en
förhållningssättför möjliggöra motargument, ettatt somexponeras

kunskapsmonopol.förlämnar någoninte typutrymme av
framtida hemvistkonstitutionella iFörvaltningsrevisionens är

den obe-fråga. lösningfortsattskrivande stund Oavsett äröppenen
behov betydligtfortsättningsvisförvaltningsrevisionen iroende av

säkerställaförinstitutionella mekanismerutarbetadegrundligare att
Möjligheternafallet dag. gi-självständighet vad idess ärärän som

förförutsättningarnafråganflera. väsentligavetvis Det är att om
denför alla behandlasförvaltningens ansvarighet gång somennu

demokratifråga detcentrala är.
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publicitetgranskningsresultaten åtnjuteröverordnade. Genom gesatt
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67Jfr Riksdagsutredningen, juni 128f. Ibland förslagsdelenhar1993, fråns.
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b Grnndlagberedningen lyfte fram behovet utskotten ägnade sigattav en
systematisk granskning utfallet beslutade reformer SOU 1972:15.av av
69 problemDetta framträder då studerarär även Konstitutionsut-ett som man
skottets granskande verksamhet regeringen. Exempelvis kan ifrågasättaav man
det meningsfulla med ordförandeposten tillsätts med frånnågon oppositi-att

utskottsbesluten huruvida ska anmärkanär regeringsarbetetonen, man-eller ändå bygger majoritetens, dvs. regeringsföreträdarnas, ställnings--
taganden. J Svensson förvånande1993. Det inte årligt återkom-KU:sär att
mande granskningsbetänkande aldrig innehåller kritiknågonnästan tyngre av

sig statsråden eller den samlade regeringen. Det artilleriet användsvare tunga
administrativ huruvidapraxis författningsutgivningen sker inomgentemot t.ex.

föreskriven tid se viktig1992/ 93:KU30, institutionell fördel21 Ent.ex. s.
ändock harKU jämfört med Riksdagens revisorer gransk-KU:särsom att

ningsarbete utskottsbaserat och alltså hamnarinte utanför riksdagensär ome-
delbara överinseende.
7° Riksdagens kansli,revisorers januari 1995, 78.s.
71 Riksdagens kansli,revisorers januari 1995, 80.s.
72 utförligareFör redogörelse den statliga utformningrevisionens ochen av
organisering i Danmark National Audit Office ff.1996, 27se s.
73 Lovbe/eendtgørelse 1991-06-24 revisionen regns/eaber429 statensnr om m.m.
med ändringar enl. lag Enligt undersökning465 1996-06-12, Kjaers18nr
kommenterar Statsrevisorerna idag i alla "beretningar destort sett som
vidareförmedlar till Folketinget SOU 1997:18, 155.s.
74 Lovbe/eendtgørelse 1991-06-24 429 revisionen regnskaberstatensnr om m.m.
med ändringar enl. lag andra465 stycket.1996-06-12, §18nr
75 Bl.a. kan det faktum Statsrevisorerna i sin sammansättning åter-att som-speglar mandatfördelningen Folketingeti tradition alltid uttalar sig inästanav-enighet SOU kan1997:18, 153. Detta innebära eventuell kritik ändå intes. att
blir särskilt och Rigsrevisionen levererarinte kritik deänattvass tyngre
uppfattar Statsrevisorerna kan klara.att

216



SHIRIN AHLBÄCK

Även76 Storbritannien har kritik formulerats det parlamenteti brittiskamot att
förbigår granskningsrapporter med tystnad The "WatchingNAOs Economist,
the watchdogs, 1992-07-04, 53.s.
77 Vilket själv manifesterar regelbundet publicera Gula bokenRRV attgenom

vilken resultaten förvaltningsrevisioneri års setre presenteras t.ex.av
Riksrevisionsverket och 1995.1994a
n Ahlbäck kapitelSe 1999,
79Jfr Statsvetenskaplig och statsrättslig forskning den grundlagenskring nya
tillkomst", tidskrift,Statsvetenskaplig 1976, 1-69.s.
8° jämföraskan med det pågående arbetet med grundlagsförändringenDetta nu

Finland. de diskussioner förts utredningsarbetet,i i regeringensI som
från offent-utlåtande och betänkande riksdagens utskott och denproposition,

liga debatten har frågan den statliga viktig punktrevisionen utgjortäven om en
dagordningen. fallenLiksom de brittiska och danska kan deni i iävenman

finska debatten tydligt urskilja konstitutionell maktkamp mellan regeringenen
Finansdepartementet och riksdagen. den finska diskussionenDet görsom
särskilt emellertid Finland liksom tillämpar denintressant Sverigeär öst-att
nordiska förvaltningsmodellen med självständiga ämbetsverk och Finland är
också det enda land liksom harSverige revisionsorgan.två Se Rege-t.ex.som
ringens rd, Statsutskottets utlåtande rd, Grund-proposition 1/1998 29/1998
lagsutskottets betänkande rd och plenarprotokoll10/1998 205.1998.
81 Sterzel Sterzel1988, 677; 1998, 207.s. s.
82 ff.; behov granskning, SvenskaPetersson Petersson, Vårt i1998, 65s. av
Dagbladet, 1997-02-07.
83 Friedrich Finer1940; 1941.
84 Friedrich 1940, s.
85 Friedrich 1940, 12.s.
86 Friedrich 1940, 19.s.
87 Finer 1941,s. 337.
38 Finer 1941,s. 339.
39 Rothstein 1997, 56 ff.s.
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Demokratiska aspekter
på den kommunala
revisionen

Olle Curt Riberdah/Lundin och

Bakgrund
förtecken uppda-bakvattnet de skandaler med kommunalaI av som

hälften del den offent-under den 90-talet, kornsista vissgats avav
funk-liga diskussionen handla den kommunala revisionensatt om

och effektivitet. Eftersom det huvudsakligen mediation var som
upptäckt oegentligheterna frågan den kommunala revisio-restes om

utförde uppgift.Verkligen tillsattesin Kommunrevi-Mannen nu
uppgift föreslå förbättringarsionsutredningen hade till att avsom

BetänkandetResultatet presenterades i SOU 1998:71.systemet.
fullmäk-innehåller bl.a. förslag revisorerna initiativrätt iattom ge

reformering föreslåsomfattande kommunrevisionentige. Någon av
dock inte.

fårfaktum fokus och diskuteradesirevisionenDet att sattes
djupgående analys den kommunalapositivt. Någonsägas vara mer av

utfördes denna haremellertid aldrig. hellerrevisionen Inte uppsats
ämnentotalanalys Syftetambitioner är attatt av snararevara en

översiktligt beskriva och redovisa antal problemområ-revisionen ett
frågeställningen funktioncentraladen. revisionensDen är ettsom

det demokratiskademokratiskt dvs. vilken roll den har iinstrument,
Diskussionen innehåller jämförelser med andra områdensystemet.

framförandra nationella allt de nordiska länderna.och även system,
Därefter följerInledningsvis ska helt kort beskrivas.systemet en

utvecklingen, med börjanöversikt kommunrevisionens historiskaav
fram1800-talet till dag.ii mitten av
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kommunalaDen revisionen, kort introduktion

kommunala verksamheten granskas förtroendevaldaDen revi-av
kommunala kommunfullmäktigesrevisionen instru-Den ärsorer.

för granska den kommunala verksamheten. stadgasDet iment att
kommunallagen kommun havarje minst revisorer.måste Re-att tre

funktion för fullmäktiges granskavisionens räkning nämnder-är att
verksamhet den bl.a. bedrivs ekonomiskt effektivtså att ettnas
och överensstämmelse med fullmäktiges mål och riktlinjer.isätt

arbete resulterar revisionsberättelseRevisorernas i tillen som avges
fullmäktige berättelsen ansvarsfrihetvarje revisorernaår. I anger om
för de granskade fattareller tillstyrks. Fullmäktige sedan detav-
slutliga beslutet frågan ansvarsfrihet.i om

del den förvaltningen.Revisorerna kommunalainteutgör en av
självständigt medVarje revisor unik plats i organisa-är ett organ en

egenskap fullmäktiges granskningsorgan dettionen. I är väsent-av
förhållandeligt oberoende nämnder ochrevisorerna i tilläratt ut-

skott.
roll granskare ochKommunrevisorernas i principär utvär-som

derare den kommunala verksamheten. det endaRevisorn utgörav
med övergripande kontrollfunktion i organisationen.organet en

betydelserevisionens ökar tider ekonomiskDetta igör att av
knapphet. dag torde ha utvecklats tillrevisorernaI ett organ av
särskild betydelse falleller borde deti så.vart vara

kommunala kan tillbaka och förbiDen revisionen spåras års1862
reformer, då det kommunala dag känner det tillska-isystem som
pades. ska den historiska utvecklingen bådeavsnitt hos kom-I nästa

och dess översiktligt beskrivas.revisionsorganmun

Historisk tillbakablick

lokala självstyret stadig historisk grund.Det i Sverige står en
föregångarenSocknen, till kommun och landsting, kan spå-ärsom

långt förkristnatill medeltiden och den kan haså även röt-ras som
Samhällsutvecklingen fram1800-talet tvingade formter. en ny av

lokalt självstyre kunde hantera de krav utvidgningsom en av
socknens verksamhet ställdes. och förordningarårs1817 1843som

lokalt självstyre del den leder fram tilli 1862ärom en process, som
förordningar förlägger grunden den finnsorganisationårs som som

dag.i
takt med kommunernas uppgifter ökade den ekono-I växteatt

miska förvaltningen. förvaltningenalltmer komplexa krävdeDen ett
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utvecklades ochkommunalakontrollinstrument, den revisionen
från bör-förändrades. Lagregleringen revisionenuppgifterna varav

medför-kommunallagarnablygsam.mycket årsjan 1930 översyn av
nästföljandevaldes för granskning årsde bl.a. revisorernaatt av

kundeeftersom de dåviktig förändringverksamhet. Det var en
rådoch goda tillverksamhetenden fortlöpandegranska nämn-ge

kontroll- och rationaliseringsinstru-bådeblevderna. Revisionen ett
ment.

stadskommunerlands- ochkommunallag innebarårs1953 att
kommunallag. ansågslyda underkorn Kommuntypernaatt samma

kunderevisionsreglernaolika intefortfarandedock så görasattvara
revisionsbehov gjordeskiftandeför detaljerade. Kommunernas att

revisionsreglernaramlag.fick karaktärendenna reglering De nyaav
verksamhetsområde.frågaförtydligandegjorde i revisorernasett om

förvaltade skulle granskaskommunalastatliga medelDe organsom
angåendetydligare reglerVidarekommunrevisorerna. gavsav

specifikainnehålla uttalan-skullerevisionsberättelsen. Den numera
ökadeansvarsfrihet. revisions-och visden anmärkningar På såom

beslutsunderlag.fullmäktigeskvalitetberättelsens som
kommedförde och landstingkommunkommunallagårs1977 att

dessa bådaAvsiktenlag.regleras att organ enatt gevarav samma
förändringartill de snabba ansågmöjlighet sigatt mansomanpassa

utsträck-med lagskulle ske ipräglade samhället. Det storen som
bestämmelsernaallmänt hållnaramlag.hade karaktärning Deav

verksamhet.och Revisio-skulle flexibilitet både organisationige en
samladesbetydelse. Revisionsreglerna iökad ett egetnen gavs en

självständighet och oberoende.kapitel för markera dess Kom-att
förvaltningsrevisiondelen iutförde tillrevisorer störstamunens

utvecklingräkenskapsgranskning.stället för tidigare Dennasom
därför skrevs lagrummetlagstiftaren ochpositivansågs somvara av

hål-regeln allmäntuppgifterreglerade Denrevisorernas varom. nya
tidigare hadelagenskulle begränsasrevisorerna intelen så att av som

uppgiften räkenskaps-revisionelladenintryck att vargett av
granskning.

antalet kommuner,Kommunsammanslagningsreformerna där
förändrarfrån till revi-minskaroch 70-talen,under 2742 60060- ca

blirverksamhetenkommunalaförutsättningar. Densionens mer
kommunstorlekenökadeomfattning.ochkomplex i Den ärväxer en

beaktas.utvecklingförändringsfaktor dåväsentlig revisionens
kommunalrättsliga regle-denSammanfattningsvis kan sägas att

detaljregleringar,frånpräglasutveckling övergångringens av en
för lokalt själv-förförfattningar olikaskildamed typer av organ
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Äventill lag med ramlagskaraktär. mångastyre, en gemensam om
förändringar det ändå tydligt dagens kommunallagägt är ärattrum
fast förankrad i förordningar lokaltårs självstyre.1862 Enom stor
del bestämmelserna dagi de förgjorde sedan.år130av utser som
Debatten kring reform aktuellårs också dag.i1862 Argumentenär
för ökat kommunalt självstyre föreller ökad statlig kontrollett är
desamma då.nu som

Särskilt tydlig blir det historiska då revisionsinstitutetarvet
granskas grundläggande bestämmelsernaDe kommunalnärmare. om

har förändratsrevision mycket lite sedan början detta sekel.
Revisionsreglernas karaktär ramlag har bestått sedan då det1862,av
endast stadgades revisorer skulle finnas. dettaTrots har denatt
kommunala utvecklats frånrevisionen den siffergranskningenrena
till sakinriktad granskning, förvaltningsrevision.en mer

alltmer komplexaKommunernas ekonomiska förvaltning samt
förändraderevisionens inriktning har lett till ökad betydelseen av

den kommunala revisionen. Den viktigt kom-ettanses numera vara
munaldemokratiskt instrument, vilket bl.a. framgår titelnav
Kommunrevisionsutredningens betänkande historiska bak-Den
grunden visar utveckling, där ursprungligen kommunrevisorn haren
till uppgift förebygga oegentligheter, bedrägerier, förskingringaratt
och liknande, till dagens kommunrevisor har funktion attsom en
fylla det demokratiskai systemet.

års1991 kommunallag

rättshistoriska bakgrundenDen framleder till den gällande kom-nu
munallagen. kommunallag medfördeårs rad förändringar1991 en

innebär andra förutsättningar förgäller dagens kommunre-attsom
vision. ska pekas de väsentligaste förändringarnaHär påver-som
kar kommunrevisionen.

Friare kommunenorganisation, får frihet bestämmastörre att-
organisationens utseende.
Införande högre grad målstyrning.av av-
Individuellt för nämndledamöter.ansvar-

faktorer deDessa tydligast åstadkommer ökad bety-ärtre som en
delse revisionen. Organisationsfriheten och målstyrningen ställerav
krav effektiv kontroll och granskning. individuellaDeten ansva-

skärpning ansvarsbilden och lagstiftarensvisar viljaärret en av att ge
ökade möjligheter till ansvarsutkrävande. har därRevisionen en
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förförändringar har också betydelse ökatcentral roll. Andra in-ett
antaleteffektiv Exempelvis det kommu-revision. storatresse av en

splittratföretag, den kommunalanala organisationen ettsom ger
företagkontroll dessa be-utseende. Nämndernas ochinsyn i över är

viktig roll spela. Skärpta kravgränsad och har dårevisorerna atten
hushållning spelar roll.god ekonomisk Revisorernasäven en upp-

Ävendrag det bakgrund, viktigare.blir, med övergångenänsom
från specialdestinerade till generella statsbidrag ställer kravnya
kontroll och granskning den kommunala verksamheten.av

därför kommunalakan denAvslutningsvis revisionenssägas att
kommunallagsreformenbetydelse har ökat och den visarsenaste

effektivt välfungerandevikten förekomsten och revisions-ettav av
den kommunalai organisationen.organ

några särdragKommunal revision,

särdrag. dettakommunala rad avsnittrevisionen uppvisarDen Ien
diskuteras.ska själva revisorsuppdraget kommer revisio-Dessutom

uppgifter och förhållandet till och verksamhe-organisationennens
syftar till framhålla de särdragdiskuteras. Avsnittetten att att som

själva revisorsuppdraget till demokratiskt instrument.gör ett

Revisorsuppdraget

förtroendevalda lekmän. UppdragetKommunrevisorerna är som
speciellt och regleras särskilt kommunallagen.revisor i Varjeär re-

uppdrag. innebär bl.a.visor självständig utövandeti sitt Detär attav
förhar individuella revisionsberättelser,revisorerna rätt att avge en

förtroendevalda fack-anlitar vanligenrevisor. revisorernavarje De
granskningen dock de förtroen-ska bistå vidrevisorer Det ärsom

frågafattar slutligt beslut uttalandendevalda irevisorerna omsom
osjälvständigafrån Fackrevisorerna betraktarevisionen. är att som

medhjälpare.
kommunmedlem kan väljas till Tidi-Endast den revisor.ärsom

kommunmedlemmar väljas tillkunde intesom var re-gare personer
kommunallag ändrade det och medlemskapvisor. års1977 uppsattes

med-vallbarhetskrav. gamla till endastmotivet inteDet attsom
fullmäktige skulle halemmar kunde inneha revisorsuppdrag attvar

utifrån. kommunallagsut-möjlighet tillföra kompetens års1974att
nödvändigt eftersom dekonstaterade dettaredning inteansåg att var

flesta fullmäktige biträddes sak-utsedda revisorer numera avav
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kunniga. hade kommunsammanslagningarna medförtDessutom att
kommunmedlemmarna utgjorde skara detså stor attnumera en
rimligen borde finnas sakkunniga till uppdraget där. Val-att utse
barhetskretsen begränsades därför till de medlemmarna.egna

förRevisorerna mandatperiod fyra år. Innan års1977utses en
kommunallag förrevisorerna s.k.utsågs i årsrevisorer.årett taget,
Reformeringen revisorsuppdragets längd förinnebar det revi-attav

del infördes mandatperiod lika lång full-sorernas en som var som
mäktiges. förstärkaMotivet effektivitetrevisionensattanges vara

kontrollinstrument och möjlighet till granskning flerårs-som ge av
projekt. förändrade uppgifter,Revisionens där redovisningsrevisi-

får träda förmåntillbaka till för förvaltningsrevisionen, ställdeonen
krav utökad längd uppdraget.

Antalet skarevisorer minst Med kommunallagårs1954tre.vara
infördes detta krav. Tidigare det tillräckligt revisor.att utsevar en

skälen till denna utökning antaletEtt den politiska mi-attav av var
skulle möjlighetnoriteten representerad bland revisorer-att vara

Valen skulle därförrevisorer också ske proportionellt. Ina. av nu
princip tillskapades motsvarande minoritetsrevisorn bo-iett systern
lagsrättenf kommuner besitter denvissa politiskaI minoriteten

revisorsordförande. för understrykaDetta revisio-posten attsom
oberoende.nens

förändringar, valbarhet,Dessa mandatperiodens längd, det ut-
ökade antalet proportionella val revisorsuppdraget visarsamt av

förändrad rollrevisionens kommu-i organisationen. Denen syn
nala har omfattanderevisorn förändring, frångenomgått atten vara

granskare räkenskaperna med tjänstemannaliknande ställning,en av
till förtroendevald med komplexa granskningsuppgifter gåren som
långt den ursprungliga, räkenskapsgranskande funktionen.utöver
Även det förarbetena uttryckligeni inte dis-iargumenteras,om
kussion kring dessa förändringar demokratiskti instru-termer av

det tydligt denna utveckling understryker revisionensärment att
roll demokratiskt instrument.ettsom

Revisionens uppgifter

uppgifter framgårKommunrevisionens kommunallagen. Därav
stadgas revisorerna granskar, den omfattning följeri godatt som av
revisionssed, all verksamhet bedrivs nämndernasinom verk-som

Ävensamhetsområden. fullmäktigeberedningar, utskott samt en-
skilda förtroendevalda eller anställda granskningsområdet.ingår i
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regleramöjlighetfullmäktigeKommunallagen närmareatt re-ger
därför visskan iKommunrevisionenreglemente.visionen via ett

skakommunallagenEnligtkommunen.till denmån egnaanpassas
vadfrånskillnadrevisionssed. Tillgodutföras enligtrevisionen som

särskiltnärvarande ingetfinns förför bolagsrevisionengäller organ
kommu-revisionssedgod ivadrekommendationerutfärdar omsom

kommunför-formfinnsledning iinnebär. Visssammanhangnala av
betydelsenrättsligarekommendationer. Denutfärdadebundens av

emellertid oklar.dessa är
faktumdetmedramlagskaraktärKommunallagens sammantaget
densaknas,revisionssed i principdokumenterad god gör attatt

oreglerad.relativtframstårkommunala revisionen som
skötsverksamhetenstadgas revisorernaVidare prövaratt om

tillfredsställandesynpunktekonomiskoch frånändamålsenligt,ett
kontrolloch denrättvisanderäkenskaperna görsärsätt, somomom

implicerar revisorernastillräcklig.nämnderna Detinom är att upp-
ochofta litteraturenivilketflera delar,delasgifter kan i görs avupp

indelningenvanligakommunrevisorer. Denverksammapraktiskt
förvaltningsrevision.ochredovisningsrevisiondelar:består tvåav

granskningbeskrivaskan kortRedovisningsrevisionen rä-avsom
innebärFörvaltningsrevisionenkontroll.ochkenskaper intern att

Ävengranskas.ändamålsenlighetocheffektivitetverksamhetens
delbeslutfullmäktigesmedöverensstämmelseförvaltningens är en

skiftatTerminologin har åren,förvaltningsrevisionen. genomav
likartad.uppgifterna har varitindelningen avmen

existensredovisningsrevisionensoch ärFörvaltningsrevisionens
förvaltnings-uttaladeskommunallagentilllagfäst. förarbetenaI att

därförfrämjas.skullebetydelseökade Lagrummetrevisionens enger
förmedlaskallarbetsuppgifterrevisorernasbeskrivning ensomav

vid sidanbetydelseökadeförvaltningsrevisionensföreställning om
flermed allttakträkenskapskontrollen.traditionella Iden attmerav

ökarverksamhetentill målstyrningkommuner övergår av
siffer-denbekostnadförvaltningsrevisionennaturligtvis renaav

instru-propositionen,då, enligtblirRevisorernagranskningen. ett
följsdirektivfolkvalda majoritetensdenska bevaka attment som

ekonomisktdetochverksamheternaolikadeinom görsatt
omöjligtdetrationellt ansågsoch Då uttöm-effektivt sätt. att ge en

stadgandetuppgifterrevisorernasbeskrivningmande en-angerav
all-till denanledningarbetet.delarnade viktigaste Endast annanav

utseendeochstorlekskiftandekommunernasskrivningen ärmänna
revisionsbehov.till olikaupphovgersom
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Förvaltningsrevisionen har med de kommunallagsrefor-sistatvå
fått alltmer ökat tid harPå också fråganmerna utrymme. senare om

revisorernas granskning lagligheten förvaltningeni uppmärksam-av
mats.5 Det centralt spörsmål och lagtexten mycketär liteett ger
upplysningar detta revisionell uppgift.ärom en

uppgiftEn lagfästsinte den kalladeså positiva revi-ärannan som
sionen, det vill revisorerna under arbetetssäga gång påpe-göratt
kanden och goda råd till nämnderna. denAtt positiva revisionenger
existerar har självklart. uppgift harDenna ökat bety-iansetts som
delse under 1980-talet och viktigt inslag i revi-utgör ettnumera
sionsarbetet.

litteraturen harI revisionens uppgifter diskuterats. Enligt
,tillKaijser/Riberdahl ska väl utvecklad förvaltningsrevisionen attse

den kommunala verksamhetens med däriorganisation inbyggda
kontroller ändamålsenlig och funktionsduglig och verksamhetenar att
bedrivs formeri riktigt beslutsunderlag ochgaranterar ett ävensom
eljest effektiva och rationella denna uppgiftar I ingår, som ovan

bevaka förvaltningsåtgärdernasnämnts, lagenlighetäven att om
detta har betydelse för tillvarata kommunens generellEnrätt.att
plikt för revisorerna granska lagligheten nämndernasi ochatt ut-
skottens verksamhet torde emellertid följainte kommunallagen.av

Utgångspunkten för revisorernas uppgifter kommunensär orga-
nisation. väsentlig faktor förEn granskningen därför den kom-är
munala organisationens utseende. fråga nämndorganisationenI om
medger kommunallagen för fullmäktige. Vissaett stort utrymme av
nämnderna kan ha omfattande ansvarsområden, medan andra har
mindre områden för. Exempelvis torde valnämnd endastatt svara en

undantagsfalli Ävenförintresse revisorerna. före-störrevara av
komsten beställar- och utförarorganisation påverkar innehålletav en
i revisionsgranskningen.

Kommunallagen innehåller undantag från revisorernasett
granskning. Undantaget ärenden innebär myndighets-avser som

frånutövning enskild. Detta emellertid absolutinget undantag.är
kommunenOm orsakats ekonomisk förlust handläggningenp.g.a.

eller då granskningen sker från allmänna synpunkter den till-är
låten.

förhållandeKommunrevisionens till de kommunala företagen är
inte helt klarlagd. propositionen till kommunallagenI sades att
kommunrevisorerna oförhindrade allmänna uttalandenär göraatt

företagen. Kommunrevisionen skulle dock, enligt propositionen,om
uppfattasinte förhållandeöverrevision företagsre-i tillsom en
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Förhållandet till de kommunala företagen diskuteras vidarevisionen.
i avsnitt.nästa

Kommunrevisionen och de kommunala företagen

del den kommunala verksamheten bedrivs företagsform.iEn stor av
kommun hel- och delägda aktiebolag, stiftelser m.fl. vanligaAv är
återfinnsoch kommun, exempelvis kommunala bo-i princip i varje

stadsstiftelser och elbolag.
kommunala företagens väletablerad och erkändexistensDe är av

rättsordningen. verksamhetsformenKommunallagen implicerar att
relevant det kommunalrättsliga iakt-inte regelverket i övrigtär om

kan tyckas logiskt verksamhetsform spelarvaletDet intetas. att av
roll kompetens- andra regler föreller trädsnågon inte De-när.om

mokratiskäl kan dock anföras sådant och det finnssynsättmot ett
fördelprincipiell bedriva verksamhet nämndform, eftersomiatten

den offentliga fulltregler då blir tillämplig med bl.a.rättens över-
klagbarhet beslut följd.och JO-tillsyn rådande rättslägetDetav som

emellertid kommunala företag frågantillåtna. relevantaDenär äratt
i sammanhanget då hur den förhållerkommunala revisionen sigär
därtill.

problematiken kring kommunrevisionen och de kommu-Innan
företagennala finnsbetraktas det anledningnärmare att stanna upp

kring det kommunala koncernbegreppet. redovisningssamman-I
hang anläggs ofta kommunen företagmed sinasynsättet utgöratt en
koncern. kommunal redovisningslag stadgas årsredovisningenI att

ska inkludera sammanställd redovisning kommunal verk-även en av
samhet bedriven juridisk dvs. de kommunalagenom annan person,
företagen. 7 sammanställda koncernredovisningenDenna utgör en

årsredovisningen.del bild hela den samladeMotivet är attav ge en av
verksamheten.kommunala till kommunallagenpropositionenI
kommunen och de kommunala företagen betrak-uttrycks måsteatt

fullmäktigeekonomisk beslutsenhet, där har dettas ytterstasom en
ochekonomiska politiska ansvaret.

gällerVad revisionen det lika vanligt koncernbegreppetinteär att
används förarbetena till kommunallagen kom-uttrycksI att

kan grundval de uppgifter finns denmunrevisorerna iav som
kommunala årsredovisningen allmänna uttalanden devissaavge om

företagen.kommunala bild kommunrevisorernaDet attger en av
ska förhållandeförhålla tämligen till företagen.sig passiva i
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kommunala företagen kan betraktas speciell rättsligDe som en
verk-form för bedrivande kommunal verksamhet. Företagensav

fortfarande kommunal, bytesamhet betraktaär att trots avsom
form. detta kommunen ochrättslig konsekvensEn synsätt är attav

företag kan betraktas form koncern. kommunre-dess Ursom en av
visionell synvinkel innebär det den bedrivs derevision iatt som

företagen denkommunala del kommunala koncernrevi-utgör en av
företagenkommunala ska emellertid granskassionen. inteDe av

följaktligen dessa subjektskommunrevisorerna. revi-Det egenär
Bolagsrevisorernas gransk-kommunrevisionen.sion ersättersom

aktiebolaget deldet kommunala revisionenning utgör en av avav
den kommunala verksamheten. fall kommunalt kon-I vart ettom

därförcernperspektiv anläggs. finns anledning här översikt-Det att
ligt analysera skillnader och likheter mellan kommunrevision och
företagsrevision.

företagsrevision vanligen bedrivsgrundläggande skillnadEn är att
särskilt utbildade medan kommunrevisorernarevisorer, ärav

Ävenförtroendevalda vanligenlekmän. kommunrevisionenom
revisionella sakkunskapen, det lekmännenupphandlar den är som

har den slutliga bestämmanderätten. kommunrevisionellaDet upp-
draget grunden politiskt. Bolagsrevisorn däremotiär utses grun-

yrkesskicklighet.der bygger dennes sakkunskap och Dennasom
de centrala aktörernas kunskap ochgrundläggande skillnad i ur-

förhållningssätt till själva granskningentorde påverkaävensprung
tydli-och deras roller Bolagsrevisorn därvidlagi organisationen. är

för granskar efterobjektivt bolagsstämman,instrumentett somgare
förväg, medan kommunrevisorernauppställda i vissvissa, i normer,

fullmäktige,självständigare förhållande till bl.a. med tankeimån är
löpande mandatperiod, ochde oavsättliga underi princip äratt

slumpmässigderas framstår ibland oreglerad ochgranskning som
Kvalifikationskravet regleringenbolagsrevisionen ochinom av upp-
dragets grundläggande skillnad förhållande till kom-innehåll iär en
munrevisionen.

verksamhetsregleringar.uppgifter respektiveRevisionens ianges
fråga det verksamhetenkommunrevision stadgasI äratt somom

bedrivs nämndernas verksamhetsområden ska granskas.inom som
Vad gäller bolagsrevisionen stadgas aktiebolagslageni revisorernaatt

bolagsled-ska granska bolagets årsredovisning, räkenskaper samt
återfinns beträffandeförvaltning. Liknande stadganden deningens

företagsformerna. delarIndelningenövriga revisionen i två åter-av
företagsrevision. Redovis-finns såväl kommunrevisioninom som

förvaltningsrevision de centrala delarnaochningsrevision utgör av
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skillnadväsentligoch företagsrevisionen.både kommun- En är
innebärförvaltningsrevision företag huvudsakligenemellertid iatt

förvaltningföretagsledningensgranskning strävarytterstsomen av
Syftetföretagets ekonomiskatillse det granskade intressen. är attatt

företaget skada och skade-ledningen orsakatundersöka omom
ansvarsutkrä-granskning medståndsskyldighet föreligger. Sådan

kommunrevisionellaväsentlighuvudsakligt mål ivande är ävensom
främstemellertid förvaltningsrevisionsammanhang. innebärDär att

överensstämmelseändamålsenlighet ochgranska verksamhetens
förvaltningsrevisionenföretagetmed de politiska besluten. I avser

kommunenföretagets ekonomiska medan denfrämja irätt avseratt
Redovisnings-verksamhetens demokratiska legitimitet.främjaatt

betydelse kommuntorde däremot ha ii principrevisionen samma
granska räkenskaper,Innebörden huvudsakligenoch bolag. är att

till-den kontrollensgranskaårsredovisning internasamt attm.m.
förlitlighet.

denoch kommunrevisionväsentlig skillnad mellan bolags-En är
bolags-bådarevisionssed reglerar revisionstyperna.goda Inomsom

välutvecklad och auktoritativarevisionssedenden godarevisionen är
Kommunrevisio-för utfärdande rekommendationer.källor finns av

bil-det faktumsådana källor.saknar helt visasDet även attnen
splittrad.kommunala verksamhetenrevisionssed denden god i ärav

KommunförbundenutfärdatsrekommendationdenI angesavsom
det kommunalahotcentralt reglerad revisionssed är motettatt en

revisionssed för den kom-således enhetligsaknassjälvstyret. Det
munala revisionen.

dedet rimligt kommuna-konstateratstidigareSom är anta attatt
kommunalbetraktafortfarandeföretagens verksamhet är att som

torde därför skäligt kommunens revisorersådan. Det att egnavara
skauttalas det detfår denna. integranska propositionenIäven att

skyldighet för kom-det tillinföras bestämmelser lageni gör ensom
verksamhet.kommunala företagensgranska demunrevisorerna att

redan under-företagenbakomliggande skälenDe ärattanges vara
praktikenskulleoch kommunrevisionen ikastade revisionsin egen

formoch uppfattastill dubbelgranskningleda någon över-avsom
lag-Således finnsförhållande till företagsrevisionen. ingenrevision i

före-kommunaltskyldighet för granskastadgad revisorerna ettatt
möjlighet förVerksamhet. det då revisorernaFinns någon atttags

granska kom-förförbud kommunrevisorernadet Någotgöra att
verksamhet kankommunala företagsföretag finnsmunala inte. Om
hävdatsverksamhetsområde, vilketnämndernasingå isägas ovan,

detgranska verksamheten, inteockså revisorernamåste även om
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formell skyldighet. problem då det kommunala före-Ettär ären att
fristående rättssubjekt skilt från kommunen. Detärtaget ett anges

skyldighet föringen aktiebolag kommunens revisorer till-ett att ge
Äventräde för granska verksamheten. bolaget kom-är ägtatt om av

kan kommunrevisorerna möjlighet till granskning.vägrasmunen
Hela problemet kan lösas kommunfullmäktige kan åläggaav som

bolagsstyrelsen och kommunensVD tillgångrevisorer tillatt ge
handlingar och behövs för genomföra sin granskning.annat attsom
Enligt kommunallagen ska fullmäktige fastställabl.a. denatt yttersta
beslutanderätten frågorväsentligai rörande bolaget ska tillkomma
fullmäktige. naturligtvis fullmäktigeDet möjligt ocksåär att
beslutar kommunens ska harevisorer möjlighet granska bo-att att
lagets verksamhet. gäller dock endast företagDet sådanai där kom-

har beslutanderätt. andra företag blir det frågaImunen ensam en
frivillighet från kommunens samarbetspartner. Kommunreviso-om

borde således kunna granska kommunala företags verksamhetrerna
initiativ eller också skulle fullmäktige kunna ålägga reviso-eget

det revisionsreglementet.i Problem kan dock uppstågöraattrerna
med de delägda kommunala företagen.

förutsättningarnarättsliga förhållandetDe i mellan kommunre-
och devisor kommunala företagen kan följande:sägas vara

Kommunallagen stadgar skyldighetingen granska företagens0 att
verksamhet. Utifrån koncernperspektiv, vilket vanligt iärett
redovisningssammanghang, det dock rimligt kommunrevi-är att
sion ska bedrivas dei kommunala företagen. förDetta att ge en
rättvisande bild den totala kommunala verksamheten. Iav ett
offentligrättsligt perspektiv det rimlig lösning, då exempel-är en

demokratisynpunktervis kan läggas verksamheten.
Associationsrätten erkänner kommunalingen "överrevision".0
Aktiebolagslagen knappast för sådan lös-något utrymmeger en

Eftersomning. kommunens förhållande företagentill inte utgör
koncernförhållande i privaträttslig företagensmening verk-ärett

samhet helt skild från kommunen. kommunala inflytandetDet
får därmed huvudsakligen med stöd bolagsordningen.utövas av
Reglerna revision i exempelvis aktiebolagslagen kan emeller-om
tid avtalas bort.inte Revisionen endastinte betraktaär att som en
angelägenhet mellan bolagsledning och Utomståendestämman.
intressenter, lagfästa,intressen har berättigat kravärvars ett
kontroll och, via revisionsberättelsen, Därförviss insyn. ligger
svårigheter samordna den privaträttsliga revisionen med denatt
kommunalrättsliga. sakEn kanär attannan ut-samma personer
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både till kommunrevisor bolagsrevisor.och förtarDettases
dock det faktuminte revisorn verkar under helt olikartadetvåatt
regelverk. således frågaDet detrevision.två Iär typerom av
perspektivet kan den kommunala revisionen, koncern-ettom
perspektiv anläggs, bestå del kommunalrätts-sägas ärav en som
ligt reglerad utförsoch de kommunalai nämnderna, utskotten

del privaträttsligt reglerad och utförs deiärsamtm.m. en som
kommunala företagen.

Kommunrevisionsutredningen föreslår förtroenderevisorer in-att
förs, vilka kommunfullmäktige granska de kommunalautses attav
företagen och sedan fullmäktige.till Utredningens för-rapportera
slag innehåller den här delen omfattandei förändringar reglering-av

tillskapas personkategori, förtroenderevisorn,Främsten. en ny som
ska granska de kommunala företagen för kommunens räkning. För-
troenderevisorn ingen revisor aktiebolagslagensi hanmening,är
saknar bl.a. möjlighet revisionsberättelse. Resultatetatt avge en av
granskning ska förtroenderevisorn redovisa granskningsrapporti en

avlämnas kommunfullmäktige.till Förslaget innehåller ävensom
lättnader tystnadsplikten.i Förtroenderevisorn skyldigär tvärtom

lämna uppgifter till kommunrevisorerna. Kommunrevisionsut-att
redningens förslag torde den häri delen kunna innebära för-vissen
stärkning kommunrevisionen förhållande till de kommunalaiav
företagen.

Bedrivs det då "koncernrevision" praktiken. Samord-någon i
ningen mellan företagrevision i och kommun består dei att av
kommun valda bolagsrevisorerna hämtas kretsen förtroende-ur av
valda kommunrevisorer. teknik mycket vanlig.Denna Utveck-är
lingen har där kommit längre kommunerna landstingen,i vilketiän

berotorde kommunala bolag vanligt förekommandeär änatt mer
landstingskommunala bolag. Till denna samordning bör läggasäven
det faktum det bolag utfördes förvaltnings-i vissa kommunalatt

denrevision sedvanliga bolagsrevisionen. Förfarandet inteutöver är
särskilt vanligt, kommunerna och°/o landstingen15 °/o35av av
tillämpade sådan ordning. Avsikten med den förvalt-extra"en
ningsrevisionen vanligen granska det kommunala ända-är att om

12uppfyllts.målet Klart dock sådant förfarande striderär att mot
Bolagsrevisionen tydligt reglerad. finnsABL. ingetDetär utrymme

för införande kommunal förvaltningsrevision bolaget. deti Omav
kommunala ändamålet skrivs bolagsordningen blir emellertidin i
saken bolagets föremål bl.a.Då uttrycktutgörsen annan. ettav
kommunalt ändamål inriktas självfallet bolagsrevisionen detta
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uppfyllt ändamålet fårfrågan huruvida bolagetoch Om såett svar.
klar-fallet de bolag där kommunrevision intei extra utövas ärär

lagt.
företagen särskilt problemkommunalaslutsats deEn ärär ettatt

och kontrollpro-revisionssammanhang. pekar de styrnings-i JK
dvs. sådana kon-finns avseende de koncernerna,blem orenasom

ver/esam/øetsformer,blandning oli/endär det föreliggerstellationer aven
formdriver verksamhetmyndighet eller kommun isåsom när avenen

person hänför tillrisksärskild juridisk sigJK att stormenar enen
verksamhetenhelaavsaknaden systematisk revisionextern avav en

sektorn särskiltoch den kommunalakoncerneninom är
problematisk.

översikt kommunalaNordisk denav

revisionen

fråga offentligalikheter dennordiska länderna iuppvisarDe om
överblick kommunrevisionenstrukturen. kort i Norge, Dan-En av

avslutas meddärför värde. överblickmark och Finland Dennaär av
svenska kommun-jämförelse olika där dende ävensystemen,en av

förs diskussionen.irevisionen in
det övergripandehar fullmäktige, kommunestyret,I Norge an-

förvaltningen. väljer sakkunnig,för tillsyn Kommunestyretsvaret av
sedanuppgiften utbildad, ansvarigdvs. för särskilt revisor. Denne är

Kontrollutvalgetchef för revisionspersonalen.för ochrevisionen
den valderevisionspersonalen och också revisornstillsätter när-är
utfärdarKontrollutvalget instruktioneröverordnademast an-organ.

omfattargående kommunestyrets Revisionenrevisionen vägnar.
förvaltningsrevision. saknasräkenskapergranskning Detsamtav

fungerar därförregler Revisionen inte,revisionsansvar i Norge.om
utkrävande förfrån ledtill skillnad Sverige, ii ett av ansvarsom

verksamheten.
fullmäktige,kommunalbestyrelsen, särskiltDanmark väljerI en

till-val ska godkännas statligutbildad sakkunnig revisor. Detta av
omfattar, lagstift-Revisionsgranskningen enligtsynsmyndighet.

finns såledesendast redovisningsrevision. ingetningen, i princip Det
Kommunalbestyrelsen kankrav förvaltningsrevision.lagstadgat

ska utföras. områden därdock besluta sådan granskning Påattom
genomförs förvalt-medelverksamheten finansieras med statliga

huvudsak revisorer. Revisorernasiningsrevision. Då statensav
och eventuella anmärkningargranskning resulterar kommentareri
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fogas till årsräkenskaperna och sedan insänds till tillsynsmyn-som
digheten. Till dessa handlingar fogas kommunalbestyrelsensäven
beslut vidtagna åtgärder samband med anmärk-i revisorernasom

innebärningar. resultatet och konsekvenserna revisionenDet att av
kommer till tillsynsmyndighetens kännedom, vilket myndig-gör att
heten kan den bedömer det nödvändigt, dvs. kom-reagera om om
munalbestyrelsens åtgärder otillräckliga. tillFram 1971anses vara
utfördes lekmän,revisionen precis i Sverige. Systemetav som av-
skaffades dock och kompetenskrav infördes. Skälen bakomlågsom
denna reform förstadet hade den kommunala verksam-två. Förvar
heten främstblivit komplex, de kommunsammanslag-mer p.g.a.

genomförts.ningar det andra menade särskiltFör attsom man en
utbildad har lättare hävda oberoende förhållanderevisor sitt iatt
både fullmäktige förvaltningen.till och

fullmäktigeFinland tillsätter revisionsnämnd har tillI en som
uppgift förvaltningengranskningen och ekonomin.organiseraatt av
Nämnden ska vidare bereda de fullmäktigerevisionsärenden skasom
besluta Revisionsnämnden ska bedöma de målöver. även om som
fullmäktige för verksamheten Fullmäktige väljeruppnåtts.satt upp
sakkunniga, särskilt utbildade Auktorisationsorganet förrevisorer.
offentliga har bl.a. till uppgift fastställarevisorer bestämmelseratt
för offentlig den kommunala del.revision revisionen utgörvarav en

fungerar förkvalitetsgaranti de blirOrganet revisoräven som som
auktoriserade offentliga Tyngdpunkten hosrevisorer. revisionen
ligger granskning räkenskaperna. revisionella lag-Denav
lighetsgranskningen central uppgift för gransk-revisorerna. Iär en

förvaltningenningen kan resultatbedömningvissäven göras ävenav
det revisionsnämndens huvudansvar bedöma ändamåls-är attom

enligheten med verksamheten. årligRevisorerna revisions-avger en
berättelse utförda verksamhet. Kommunstyrelsensin redogöröver
därefter för synpunkter revisionsberättelsen. Till fattarsina sist
kommunfullmäktige beslut bl.a. godkännande räkenskapernaom av

ansvarsfrihet föroch de revisionsansvariga.
jämförelse mellan de olika vid handen bådeEn systemen attger

likheter och skillnader finns. norska och danskaDen revisionen
företer likheter. dessa det högstarevisorernaIstora system utses av
beslutande bestående förtroendevalda. emellertidDet ärorganet av

fråga lekmän. Endastinte särskilt auktoriserade kommunreviso-om
får Vidare revisionen relativt välreglerad lagar,ärutses.rer genom

förordningar, instruktioner utfärdade statliga myndigheter.m.m. av
kommunala och därförDen revisionen i Danmark kanNorge sägas

reglerad utförd särskilt auktoriseraderevision,statenvara en av av
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inflytandekommunrevisorer. förtroendevaldas revisionenDe är
den statliga tillsynenrelativt begränsat. Till detta kommer även att

omfattande.kontrollen dessa allmänt kom-och i Denärsettsystem
tillsynenmunala kan beskrivas del den statligarevisionen isom en av

och Danmark.Norge
finska kom-svenska och uppvisar måttDet störresystemet av

inflytandet begränsat.munalt självstyre. statliga i vissDet månär
förtroendevaldaFinland lekmän till revisorer. DessaI utses av

förfullmäktige utsedda har det övergripande revisionen.ansvaret
finnsutförande själva revisionsgranskningen särskilt auktori-För av

ramlagstiftning ochserade regleraskommunrevisorer. Revisionen av
utfärdade från fristå-kompletteras rekommendationer, statenav av

finska således lekmannarevi-ende består iDet systemet enorgan.
och sakkunnighet.kompletterad med särskild kompetenssion,

förtroendevalda harlekmän till revisorer.Sverige DessaI utses
för kommunrevisionen. Till hjälpdet övergripande sinansvaret an-

finnsförtroendevalda sakkunnig personal.litar de revisorerna Det
biträdena.kompetenskrav angående de sakkunnigaemellertid inga

kom-kommunala regleras ramlag. svenskarevisionen DenDen av
framstår den välregleradesammanhangetmunrevisionen i minstsom

innebär fåroch, formellt kompetenta. revisionenminst Detsett, att
funktion de nordiska länderna.delvis i övrigai Sverige änen annan

kommunrevisionen framstår kommuninternsvenskaDen som en
angelägenhet, medan de länderna har genomdriviti övriga staten

för effektivt finns kom-rättsliga garantier revisionsorgan iatt ett
munen.

intressenterKommunrevisionens

funktiontydliggöra avsedda,revisionens, åtminstoneEtt ärsätt att
finns. intresseradundersöka vilka intressenter Vem äratt av re-som

och resultat kandess intressentervisionen svårKretsen attav vara
medför kretsenvid tolkning intressentbegreppetEn attange. av

det fråga identifierablir oändligt Ytterstnärmast ärstor. atten om
tydliggörade intressen revisorerna Förär värna. attsatta att resone-

sfärenkort sidoblick den aktiebolagsrättsligakommermanget en
finns.för vilka därintressentergörasatt att somse
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Intressenter i aktiebolag

företa djupare analys intressentkretsen aktiebolagiUtan att en av
kan lista ha följandeintressenter utseende:överen

aktiebolagrevision iIntressenter,

Ägarna, bolagsstämman-
Anställda-
Kredit givare-

kunderLeverantörer,-
Samhället-
Bolagsledningen-

bolagsledningen, egenskap granskningsobjekt, harAtt iäven ettav
tordeintresse revisionen klart. Medvetenhetenstå ståattav om

under revisionens granskande och verk-gång sinåretöga en om
samhet bedömd, och förhoppningsvis godkänd, innebär bolags-att

kvalificerarledningen sig intressent. Med samhället delssom avses
fiskala och dels det välfungeran-intressen allmänna intressetrent av

de företag medför samhällsekonomisk Emellertid liggernytta.som
det bryta det fiskalasanningen intressetnärmare att ut ettsom
självständigt sådant särskilt med tanke det bolagsrättsliga regel-
verkets utseende. aktiebolagslagen bl.a. skyl-revisornI ärattanges
dig anmärka revisionsberättelsen fullgjorti bolaget inte sinaatt om
skyldigheter avgifts- och skattehänseenden och dessutomi vissa
översända revisionsberättelse till skattemyndigheten. Stadgandetsen
innehåll tydligt bolagsrevisornvisar till del redskapviss utgöratt ett

fiscusi ställning skattehänseende,tjänst. intressent,Statens i ärsom
således erkänt rättsordningen. Till detta bör läggas bo-intresseav
lagsstämmans intresse, det erkänt rättsordningen.även ärsom av
Bolagsstämmans, fiskalaintresse ursprungligt detägarnas, är änmer

och uppfattningenligt äldreintresset, endastrevisorn stäm-ettvar
redskap för kontrollera hur styrelsen fullgjort uppdrag.sittattmans

bolagsstämmans erkänt aktiebolagslagen framgårAtt intresse iär
eftersomtydligt, revisionsberättelsen riktad tillär stämman.

Vid fiscussidan och finnadet explicitasvårarestämman är attav
författningsregler olika särskildavisar revi-statussom gruppers av

betydersionsintressenter. diskvalificeradeinte övrigaDet äratt som
Övriga återfinnsintressenter. då förarbetenaintressentgrupper stu-

deras. Exempelvis uttalades förarbetena till aktiebolagslageni att re-
beakta samhällets, devisorerna anställdas och borgenä-måste övriga

plikterintressen. Revisorernas dockövriga intressenter ärmotrers
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begränsade till tillsyn de bestämmelser aktiebolagslag ochiatten av
bolagsordning ska skydda dessa respekteras. Bolagsrevisionensom

därvidlag endast indirekt skydd för dessa intressentgrup-utgör ett
per.

Intressenter i kommunochstat

offentligmotsvarande intressentmodell avseende verk-revision iEn
följandesamhet sätt:utser

statlig och kommunal verksamhetrevision iIntressenter,

kommunfullmäktigeHuvudman Riksdag, m.m.-
Finansiär-
Medborgare, kommunmedlem-
Anställda-
Kreditgivare-

kunderLeverantörer,-

frågaHuvudmannens tydligt det statligintresse är äroavsett om om
eller kommunal torde också klart.nivå. Finansiärens intresse stå
Exempelvis innebär de statliga bidragen till kommunal verksamhet

har finansiärintresse fråga sådan verksamhet.iatt staten ett om
Medborgarintressets uppkomst, kommunnivå det kommun-är
medlemsintresset, torde tydligt. Medborgaren har egenskapivara av
finansiär självklart den offentliga verksamhetenintresse ärett attav

Ävenvälfungerande. demokratiska aspekter ska läggas härtill. Med-
borgarna saknar motsvarighet denintressentgrupp i privaträtts-som

sfären.liga varand-visar intressentgrupperna igårResonemanget att
Exempelvis kan enskild uppträda både egenskapintressent ira. som
avgiftsbetalare, och följaktligen finansiär, kom-avnämare samtav

munmedlem.
följande återfinns den privaträttsligai intres-De tre grupperna

sentmodellen. har dock betydelse här, främst iDe något annanen
fråga kunder.leverantörer och bolagssammanhang tordeIom

finansiellaostridigt. den bolaget harintresse månIgruppens vara
finns försvårigheter och exempelvis konkurs hotar det anledning

leverantörerna vidta och vidare leveranser,åtgärderatt t.ex. stoppa
och kunderna bör efter leverantör. frågasig Ise om annan om
offentlig verksamhet konkurshotet närvarande och ford-inteär en

eller kommun innebär risk.inte Intressentgrup-statran samma
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dendärför starka här privaträtts-har intresse iinte samma sompen
liga modellen.

erkändade uppräknade intressentgruppernaVissa är avovanav
lag-särskilt uppmärksammatoch deras irättsordningen intresse är

alltid lagstadgat, då revisio-stiftningen. Huvudmannens intresse är
kommunal-regelbundet till denne.skyldig Avär rapporteraattnen

förutom kommunfull-särskildframgårlagen ingen intressentgrupp
förarbetena. den kommunalaframgår dethellermäktige. IInte av

fall endast huvudmannensdet således intresserevisionens ärär som
rättsordningen.erkänt av

tydligtintekan intressetintressent,Staten sägas ävenvara om
berorkommunrevisionenuttryckts i intresseKL. Statens ytterstav

verksamhet allmänhet.kommunaldet statliga i Dettaintresset avav
delar.kan indelas i tre

har detförsta medborgarintresset. StatenDet är yttersta ansvaret
kan tolereraför innebär intemedborgarnas intressen. Det att staten

enskildfri- och rättigheter kränksexempelvis medborgarnas iatt en
kommunernakommun. också konstruerat, såRättssystemet är att

till Vidarehar begränsade möjligheter normgivning.endast är sär-
specialförfattningar, där kommu-regleradeskilt viktiga områden av

verksamhet. Medborgarnabedrivaåläggs skyldigheter vissattnen
tolererassärskild och lokala variationer iminiminivågaranteras en

laglig-innebäromfattning. Medborgarintresset revisionensliten att
fokus.hetsgranskning isätts

kommunala verk-finansiärintresset.andra intresset DenDet är
finns såledesfinansieras del statsbidrag.samheten till Det ettstor av

användsfrån sida undersökaintresse ettattstatens om resurserna
Övergången har medförttill generella statsbidragrationellt sätt. att

befogenheter förhållande tillhar fått minskade istatsrevisionen
dock och därmedfinansiering kvarstår intres-kommunerna. Statens

förvaltningsrevi-innebärgranskning. Finansiärintresset attset av
fokus.isionen sätts

federationtredje Sverige inteintresset statsintresset.Det ärär en
harenhetsstat.kommuner,bestående antal Statenutanett enav

och kommu-faktisk och rättslig överhöghet territorietbåde inom
från denna suveränitetstanke.undantaginget Synsättetutgörnerna

fullgöra uppgifterkaninnebär kommunerna sägas staten.att
kontrollerafinns det statligtfinansiering intresseOavsett attett av

offentliga medel förbrukasverksamheten. iden kommunala De som
perspektivet betraktasverksamheten kan detden kommunala i som

förmedel. aspekterstatliga statsintressetDessa argumenttre ger
revisionsfrågan. Till detta kan läggasstatlig inblandningutökad ien

243



DEMOKRATISKA PÅASPEKTER DEN KOMMUNALA REVISIONEN

det svenska medlemskapet deni Europeiska unionen. be-Inom EU
traktas alla delar det allmänna del svenskaDenstaten.av som en av

har således inför förunionen, kommunernas hand-staten ansvar,
lingar. Eventuella anspråk skadestånd, orsakat kommunaltav
beteende, riktas EU-medlemskapet därför ytterligaremot staten. ger
legitimitet statlig inblandning den kommunalai revisionen.

Jämförelse mellan intressentgrupperna

jämförelse mellan de båda intressentmodellerna handenEn vidger
likheter och skillnader finns. Bolagsrevisionen har det häriatt av-

seendet utvecklats, och och detintresseäven stämmans rentom
fiskala framhålls finnsintresset tydligt, regler skyddaattsom avser
andra intressentgrupper. Kommunrevisionen saknar sådana regler,
fullmäktige deni princip enda intressenten. kom-Inteutgör ens
munmedlemmarnas ställning intressenter erkändaär rätts-som av
ordningen, vilket märkligt.kan tyckas

Bolagsrevisionens harintressenter tydliggjorts lagstiftaren ochav
deras harintressen uppmärksammats. Vad gäller kommunrevision är
det uppenbart kretsen omfattande,intressenter äratt attav men
detta betonats varken lagstiftningsarbetetinte eller offentligai deni
diskussionen. kommunala har därvidlagDen revisionen en mer
komplex uppgift då rad, eller mindre tydliga, krav ställsen mer
denna. krav följer det fråga offentligDe revision iärattsom av om
verksamhet de krav tillfredsställs vidgår granskningutöver som av
räkenskaper och ekonomisk effektivitet. handlar detYtterst attom

förtroendeskapa för verksamheten och legitimitet.systemetge

Kommunrevision, statsrevision och
bolagsrevision jämförelseen-

bedrivsRevision rad olikainom verksamheter. Inomtyperen av
återfinnsstatsrevisionen Riksrevisionsverket och RiksdagensRRV

revisorer centrala aktörer. kommunala och bo-Den revisionensom
lagsrevisorn inom sina respektive områden de enda revisionsorga-är

detta ska likheter och skillnaderavsnitt beskrivas ochI analy-nen.
vad gäller kommun- och bolagsrevisionen. Distinktio-stats-,seras

mellan dessa verksamheter främst revisionsuppgifterna,igörsnen
också syfteti med verksamhet.revisionensmen

244



OLLE CURT RIBEHDAHLLUNDIN OCH

Syftet kommunrevisionenmed detta avsnitt Visaär att som en
till de båda andraverksamhet med beröringspunkter revi-unik vissa

blandningkan beskrivasKommunrevisionensionstyperna. som en
funktionska bolagsrevisornsoch bolagsrevision. Dessutomstats-av

offentlig verksamhet beskri-fördel revisionsystemet aven avsom
vas.

utförRiksdagens redovisningsrevisionBåde och revisorerRRV
Ävenförvaltningsrevision. kommunaladen revisionenoch inom

begreppindelning. Bolagsrevisionen använderanvänds denna samma
till delinnebörden vissär en annan.men

grundläggandetillförlitligheträkenskapernasGranskning är enav
för alla degällerrevisionell uppgift allainom revision. Dettatyper av

harrevisionsområdena. Vad gäller statsrevisionen RRV störreetttre
eller den årligaför redovisningsrevisionen, revisionen, änansvar

fråga riksdagensendast undantagsvis,Riksdagens irevisorer omsom
genomför räkenskaperna.granskning RRV:s ansvarorgan, avegna

stadgas RRV-instruktionen.för redovisningsrevisionen i Där anges
myndig-med god revisionssed granskaska enlighetiRRVatt

frågaoch underliggande redovisning.heternas årsredovisning I om
uppgiftenredovisningsrevisionellastadgas den ikommunrevisionen

skadär det bl.a. uttryckskommunallagen, revisorerna prövaatt om
kontrollrättvisande och den inomräkenskaperna görsär somom

Räkenskapsgranskningennämnderna tillräcklig. inomärär stats-
kunnagrundläggande, tordeoch kommunrevision visserligen men

själva verksamheten.subsidiär till granskningenbetecknas avsom
räkenskapsgranskningenföretagsrevision har primärtInom ett

kredit-syfte. godkänner räkenskaperna intressenter,Revisorn så att
tillförlitliga. Självfallet kandessainvesteraregivare, ärvet attm.m.

granskning frånräkenskaperna leda till ytterligareupptäckt i re-en
huvudsyftet.dettasida, intevisorns ärmen

och företagsrevision.Skillnaderna mellan Statsre-är störst stats-
förvaltningens följsamhetfrämsta syfte granskaharvisionen attsom

effekterna de politiska be-reliabiliteten,till de politiska besluten, av
effektivitet.förvaltningens ekonomiskasluten, rationaliteten samt

be-granskningsorganenTypiskt för den statliga revisionen är att
flera styrmedel, och Riksdagens revisorertraktas RRVettsom av

exempelvissärställning förhållande tilliinteintar något sätt en
ha likartadavseenden kantillsynsmyndigheter i vissa sägas ensom

funktion. revisionsberät-granskningsorganenVarje år enavger
förfarande för hur denna skafinns dock stadgartelse. ingetDet
för riksdag ellerhinder saknas regering, ibehandlas. Rättsliga att
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egenskap uppdragsgivare, lägger revisionsberättelsernaav organens
sidan.
Vidare innehåller den statliga revisionen koppling tillingen an-

svarsutkrävande de granskade. Revisionsorganen aldrig ställ-tarav
fråganning till ansvarsfrihet för de granskade. aktualiserasDetom

aldrig då det saknas regler därom, riksdag eller kan aldrigregering
ansvarsfrihet. innebär detsin det saknasI revisionsan-vägra tur att
den statligai förklararorganisationen. den statligaDet reviattsvar

sionen i princip saknar ambitioner eftersöka ansvarigaatt organ
eller enskilda. Huvudsakliga syftet framåtblickande, för-är snarare
bättra förvaltningens reliabilitet, rationalitet och ekonomiska effek
tivitet. har huvudsakligt syfteFöretagsrevisionen granskaattsom
räkenskapernas tillförlitlighet. Till det kommer granskningen av
bolagsledningens förvaltning verksamheten, främst syftei attav se

eller flera begått felsådana kan grunda skade-om en personer som
ståndsskyldighet. den delen medel förrevisionen bevakaI är ett att

exempelvis aktiebolagets, revisorerna avlämnarNärrätt.organets,
revisionsberättelse finns förfarandereglerat hur detta skaetten

hanteras uppdragsgivaren. Bl.a. ska denne ställning frågantillav ta
ansvarsfrihet för de granskade. ansvarsfrihet kanOm vägrasom

talan skadestånd väckas. därförRevisionsansvar realitet iärom en
privatreglerad där bedrivs.organisation revision

Verksamhetens ekonomiska effektivitet för ak-revisorn iär ett
tiebolag mindre betydelse offentligi revision. Bolagsrevisornänav
har förutsättaanledning bolagsledningen fattar affärs-större att att

korrektamässigt beslut. Grunden för bolagets verksamhet affärs-är
mässighet och ekonomisk offentligvinstgenerering. verksamhetI är
förhållandet annorlunda. Verksamhetens bygger sällan affärsmäs-

förutsättersiga principer, i sin ekonomisk effektivitet. Syf-tursom
vanligen utföra uppgift, leverera tilltjänst medbor-ärtet att en en

tillsyn Ekonomisk effektivitet deninte primärautöva ärgarna, m.m.
uppgiften. finns därför behovDet revisionens insatserstörreett av

det området offentliginom verksamhet.
Revision den kommunala verksamheten blandning mel-ärav en

lan de diskuterade och bolagsrevisionen.statsrevisionenovan
Granskningen verksamhetens förhållande till de politiska beslu-av

reliabiliteten och rationaliteten element kommunalärten, ett av re-
vision. Vidare det viktig uppgift granska verksamhetensär atten
effektivitet. Kommunal företer därvidlagrevision likheter medstora
statlig Förklaringenrevision. torde finnas kretseni intressenter.av
Offentlig verksamhet, både statlig och kommunal, vilar demo-
kratisk grund och från medborgare och kommun-ytterstemanerar
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följ-förvaltningensväsentligtdärförsjälva.medlemmarna Det är att
ögonblickgranska.förtroendevaldas beslut Isamhet till de samma

förvaltningenkontrollen gårförlorarförtroendevaldade översom
därförförlorad.demokratiska legitimitet Detverksamhetens är na-

politiska be-deutsträckning haroffentlig irevisionturligt storatt
ochskatte-värvadeutgångspunkt. tvångsvisSomsluten av-som

kommunmedlemmarochhar medborgaregiftsbetalare även ett
effektivtekonomisktbedrivsverksamhetenintresse ettattav

och korn-uppgift fördetocksåförklararvilket ärsätt, stats-att en
munrevision.

gällervad revi-statligfrån revisionskiljer sigKommunal revision
kommu-verksamheten.för Denansvarsutkrävandeochsionsansvar

efterföljande revi-detkoppling tilltydligharnala revisionen en
bolagsrevisionen.medlikhetersionsansvaret. framkommerDär

det kom-liknande iverksamhetprivaträttsligiRevisionsansvaret är
bådauppgiftmed denna inomSyftetverksamhet.munal är typerna

aktiebolagets,ellerkommunenbevakaverksamhet organets,attav
tillbakablickande,delenhar deniRevisionenekonomiska rätt. en

statliga revisio-från denmarkantskiljer sigfunktion.reparativ Den
framåtblickande.huvudsakligenärsomnen

revi-här benämntsdetkortfattade genomgångDenna tresomav
bildgodoch kommunrevision,bolags-,sionsområden, enstats- ger
vil-framför alltochområdenahuvudsakliga inomde momentenav

och syfte-områdetongivande varjeinomrevisionken ärtyp somav
möjlighetfinns detUtifrån dettadenna.bakom attresonemangna

dekaraktärsdrag inomrevisionensdetbildskissera utgörsomaven
områdena.olika
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Revisionens karaktärsdrag

Företagsrevision

Räkenskapernas tillförlitlighet ska granskas och garanteras
2. Interna kontrollens funktion ska granskas
3. Organets ekonomiska rätt ska tillses, revisionsansvar finns
4. Bakåtblickande

Statsrevision

Räkenskapernas tillförlitlighet ska granskas och garanteras
2. Interna kontrollens funktion ska granskas
3. Verksamhetens förhållande till politiska beslut, demokratisk

legitimitet
4. Ekonomisk effektivitet och ändamålsenlighet
5. Primärt framåtblickande, bakátblickandesekundärt

Kommunrevision

Räkenskapernas tillförlitlighet ska granskas och garanteras
2. Interna kontrollens funktion ska granskas
3. Kommunens ekonomiska rätt ska tillses, revisionsansvar

finns
4. Verksamhetens förhållande till politiska beslut, demokratisk

legitimitet
Ekonomisk effektivitet ändamålsenlighetoch

6. Framåtblickande bakátblickandeoch

Figuren denvisar kommunala revisionen blandningutgöratt en av
och företagsrevision. bakåtblickandeDe elementen, räken-stats-

skapsgranskning och ansvarsutkrävande, existerar sida vid sida med
framåtblickande förbättringssträvanden.

Figuren visar vidare den avgörande skillnaden mellan statlig och
kommunal revision. Statlig revision saknar direkt koppling till an-
svarsutkrävande. reglerna för kommunalI revision stadgas skyl-en
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fördighet ställning ansvarsfrågan, dvs. derevisorerna iatt ta om
granskade ansvarsfrihet.ska beviljas uppdragsgivareRevisionens
fattar sedan det beslutetslutliga den frågan. Kopplingen tilli an-
svarsutkrävande den kommunala dimensionrevisionenger en som
den statliga saknar och likheten mellan kommunal ochvisar pri-

revision.vat
och kommunrevisionens uppgift granska förvaltningensStats- att

fattade folkvaldaimplementering besluten de riksdag,iav av rege-
och kommunfullmäktige dessa båda de-ring revisionstyperger en

mokratisk dimension bolagsrevisionen saknar. så måttoI utgörsom
kommunrevisionen demokratiskt instrument.ett

Kommunal revision demokratisktsom
instrument

Efter denna det möjligt diskutera den centralagenomgång är attnu
frågeställningen: den kommunala demokratisktrevisionen in-är ett
strument

grundval vad tidigare framförts kretsen intres-På visarav som av
har flertal syften. ska diskuterasrevisionen Dessasenter att ett ne-

dan besvarandet Därefterled frågan titeln.i iettsom av som reses
behandlas förhållande och derevisionens till kommunmedlemmarna
politiska Slutligen framlägges synpunkterpartierna. revisionen

demokratiskt instrument.som
Detförsta, kanskeoch tydligaste, syftet med den kommunala re-

tillvaratagandet kommunensvisionen ekonomiska intressen.är av
granskar verksamheten ekonomiskaRevisorerna ingaså att oegent-

ligheter finnsoch undersöker det betryggande kon-äger rum om
trollsystem för förhindra ekonomisk skada uppkommer.att att

syfte grundläggande och ursprungligen väsentligtDetta är ettvar
syfte hos Under 1920-talet avslöjades rad försking-revisionen. en

och korruptionsskandaler kommunerna och höj-rings- inom röster
des förespråkade ökad effektivitet och kompetens hos kom-som

föreslogs formrevisorer. länssty-Det iäven att staten,munens av
relsen, skulle handha kommunen. Förslaget hörsamma-revision av
des emellertid Tydligt betraktadesinte. revisionenär ettatt som

till förhindrande sådana skandaler. skulleinstrument Revisionenav
förebygga brott och förhindra uppkomsten ekonomisk skada.av

syftetandra för fullmäktiges bedömningunderlagDet är att ge av
eventuellt ansvarsutkrävande. skyldigaRevisorerna i revi-ärett att

sionsberättelsen uttala frågan ansvarsfrihet ska beviljassig elleri om
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fullmäktige,Uttalandet endast rekommendation tillinte. är en som
sedan fattar de granskade ansvarsfrihet ellerbeslut ska beviljasom

fullmäktige ställning fråganBeslutet innebär praktikeninte. i iatt tar
ansvarsfrihetansvarsutkrävande. Följden vägrad kanom av en vara

fullmäktige frånbeslutar skilja den eller de berördaatt attom
uppdraget. Fullmäktige har möjlighet väcka talan skade-även att om

syftarstånd den orsakat ekonomisk skada. Revisionenmot som
därför fullmäktige frågantill beslutsunderlag iatt om ansvars-ge

normalfallet revisionsberättelsen den endautkrävande. in-I utgör
formationskällan fullmäktige beslutar ansvarsfrihet.då Reviso-om

arbete har därför funktioncentral i ansvarssystemet.rernas en
Kopplingen skadeståndets utkrävande ansvarsutkrä-till gör även att
vandet då kommunens ekonomiska ska bevakas.väsentlig Detär rätt
första och andra syftet därför varandra.i in ivissgår mån

tredje syftet skänka legitimitet verksamheten.Det Dettaär att
syfte offentligtorde det tydliga, det särskiljerminst ärvara men som

från Med legitimitet här demokratiskrevision privat revision. avses
folkvaldassådan. Enkelt uttryckt innebär det de vilja, kommu-iatt

fullmäktiges självaledamöter, ska komma till uttryck verk-inen
förvaltningen helt enkeltsamheten. kommunala skaDen göra som

fullmäktige beslutat. Därför funktion hos revisionenär atten grans-
ka reliabiliteten, dvs. överensstämmelsen mellan förvaltningens

fullmäktigesåtgärder och verksamhet och beslut. legiti-Revisionens
funktionmerande emellertid endast indirekt. Granskningenär ut-

folkvaldaskonstaterande huruvida de vilja verkligen hari ettmynnar
förvaltningen har möjlighetergenomslag elleri Revisorerna inga

uppgift förgenomdriva förändringar förvaltningen.i Det äratt en
fullmäktige, olika styrningsmöjligheter, exempelvis budgetviaatt

förvaltningen önskadeller reglementen, påverka riktning.i
syftetredje har utvecklats och kommit bli allt viktigareDetta att

under decennierna. fullmäktige torde detde För ävensenaste vara
fullgör funktionen granskare utifrånväsentligt revisorernaatt som

syfte. självfallet,detta Fullmäktiges makt ökar dåi organisationen
efterlevnaden fullmäktiges beslut kontinuerligt granskas och ut-av
värderas.

syften denolika med kommunala revisionen visarDessa tre att
uppgift komplicerad och vittomspännanderevisionens är änmer

både och företagsrevision. Utvecklingen har inneburitstatsrevision
syftet fallmed förändrats ellerviss irevisionen i mån vartatt att

uppgifterna ökat. torde dock klart den kommunala revi-Det stå att
uppgift central och väsentlig den kommunalasionens i organisa-är

därför välfungerande.vikt dentionen. Det är ärstor attav
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dendiskuteras:frågeställningeninledandeSlutligen ska den är
den revi-demokratiskt instrument Attkommunala revisionen ett

full-tydligt. Rollendimensionerhar demokratiskasionen är som
verkställande mak-förhållande till denmäktiges granskningsorgan i

genomdrivan-centralden kommunala revisionen iinnebär ärattten
med-förhållande till kommunensfolkvaldas vilja.det de I egnaav

funktion lika tydlig.lemmar interevisionensär
förhållan-rollskulle kunna spela viktig iKommunrevisionen en

Funktionenoch dess medlemmar.det mellan kommunen som
erbjudas deskulle kunnagranskare verksamheten även egnaav

exempelvis kunna granska ini-skullemedlemmarna. Revisionen
enskildamed tankerimlig ordningenskilda.tiativ Det är attav en

kontakt medhar kontinuerligoch andra,kommunmedlemmar, även
inblickföljaktligen har direkt ikommunala verksamheten ochden

oftaineffektiv verksamhet sigFelaktigheter, visarsystemet. m.m.
dettafinns exempelförst förhållande tilli Detavnämarna. att

lokal-kommuner revisorerna iredan VissaIgörs. annonseras
uppmärksamhet ochför visa sinpåkalla medlemmarnastidningen att

Även ledibland i revisio-s.k. brukarenkäter ingårexistens. ettsom
möjlighet direktfårKommunmedlemmarna visså yttraattnen.

visserligenfungerar då in-till Revisorernasig revisionen. en,som
fullmäk-och folkvaldakommunikationskanal mellan väljare idirekt,

dockfungerar regelrätt klagomurrevisionentige. Att ärsom en
faktum kommunre-enklaovanligt beroende bl.a. detmycket att

tillvaro." utförför tämligen revisorernaAttvisorerna en anonym
mycket sällsynt.granskninsgprojekt enskildinitiativ ärav

fastlagdnormalfallet utförs enlighet med revi-revisionen iI en
obligatorisk,och verksamhetdelsionsplan revisorernas ärstoren av

Flexibilitetengranskning i revi-exempelvis årsredovisning m.m.av
finns emellertidbegränsad. ingetdärför vanligen Detsionen är som

granskaverksamhet tilldelhindrar viker sinrevisionen attatt en av
från enskilda.anmälan Revisionenmissförhållanden grundval av

kommunal nivå.slagsskulle då kunna fungera Kom-JOettsom
fullmäktigesfylla funktion bådedåskullemunrevisorerna somen

demokra-vilketgranskningsorgan,kommunmedlemmarnasoch ur
fullmäktigesenbartdag revisorernatisynpunkt positivt. I ärär or-

gan.
kommunalautvecklingen denredovisadeiDen uppsatsen re-av

tjänstemannaliknademedfrån renodlad siffergranskarevisorn enen
dimensioner,och demokratiskamed politiskaställning till ett organ

verk-ochkommunalasymptomatisk för hela den organisationensär
den kom-ochUtvecklingen expansionensamhetens utveckling. av
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munala verksamheten, politiseringen densamma, visar sigsamt av
också revisorsuppdraget.i dag kan endast kommunmedlemmarI
väljas till ochrevisor revisorskollegiet omfattas val.proportionellaav

kommuner viks platsenmånga revisorsordförandeI till mi-som
Alltnoriteten. detta dag har politiskrevisionen i prägel,gör att en

revisorsuppdraget politiskt uppdrag. kommunrevisio-Dettaär ärett
starkaste och sida samtidigt.svagastenens

Styrkan ligger fåri revisorerna politisk och demokratiskatt en
legitimitet. visarDet sig i uppdraget betecknasäven att numera som

förtroendeuppdrag formelli mening. Kommunrevisorn för-ärett
troendevald.

Svagheten ligger i oberoende ochrevisionens trovärdighet kanatt
ifråga. Banden till de granskas och de partiernasättas ärsom egna

tydliga och starka. nämndledamöterna harMånga plats iävenav
fullmäktige. Revisionens uppdragsgivare granskningsobjektutgör
samtidigt. ställer kravDet och personligintegritet moraliskstora

hosresning revisorerna, sådani miljö kunna hävda obero-sittatt en
ende. Problemet förrevisorernas egenskaper,är att, oavsett en
utomstående kan uppfattasrevisionen icke trovärdig.såsom Det iär

fall förödande bara förså inte förrevisionen, hela kommunenutan
och det lokaldemokratiska systemet.

tidigareIntressant påpekats, Danmark kom-i denär att, som var
munala lekmannarevision,revisionen dag.precis i iSverigeen som

avskaffades dock ochDenna kompetenskrav infördes. Orsakerna
ökad storlek och komplexitet hos kommunens verksamhetvar samt

önskan ökat oberoende hosuppnå revisionen. Dessaatten argu-
skulle kunna användas avseende svenska förhållanden. Precisment
Danmark hari kommunerna, ökatsammanslagningar, isom genom

Ävenstorlek och verksamheten allmänheti har expanderat. proble-
matiken kring oberoendet kan, diskuteras.gjorts, Desom ovan
svenska kommunrevisorerna har dock utvecklats håll. Därmotsatt
den danska utvecklingen ökad professionaliseringgått ochmot
frigjort från detrevisionen politiska har den svenskasystemet, ut-
vecklingen förvandlat förtroendevaldrevisorn till och politiseraten
revisionen.

Denna visar kommunrevisionen har demokratiska di-uppsats att
mensioner. fyllerRevisionen utomordentligt viktig funktion detien
demokratiska och ökar fullmäktiges möjligheter kon-systemet att
trollera verksamheten och genomslag för beslut.sina ytterli-En

dimension skulle dock kunna tillskapas revisionengare attgenom
öppnade sig medlemmarna. skulle kunnaKommunrevisionenmot

både fullmäktiges och medlemmarnas vilketinstrument, skullevara
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vitalisering lokaldemokratin. Medlemmarna skulle därmedvara en av
möjlighet känna delaktighet och aktiva underävenatten vara

löpande mandatperiod. längden det förutsättning för det de-I är en
mokratiska systemet.

Noter
1 djupgående analys den kommunala återfinns OlleEn revisionen imer av

avhandlingLundins Kommunal analys.revision rättsligen-
2 Titeln kommunala demokratiskt kontrollinstrument.Den revisionenär ett-
3 kommunerna och landstingen har revisionskontor med fastDe större egna
anställd personal.
4 frågaockså denna ursprungligen flerväckte tankenDet revisorer.var som om

hade Lagstiftarens lösning införaKrav minoritetsrevisorer kravrests. attvar
och proportionella val.revisorertre

5 och Båda utredningarna fram-Se SOU SOU1993:109 178 1996:169 131.s. s.
för betydelsen kommunrevisionen utvidgas till omfatta obligatoriskatt attav
laglighetsgranskning nämnderna. Kommunrevisionsutredningens betänkan-av
de innehåller emellertid bestämt avståndstagande från detta. Utredningenett

sådan ordning riskerar flyttas från förvaltnings- ochatt attmenar en resurser
redovisningsrevisionen, borde uppgifter, till lag-revisionens primärasom vara
lighetsgranskningen. vidare KommunrevisionsutredningensSe betänkande
SOU 1998:71 108.S.

Kaijser/Riberdahl° 1983 564.s.
Kommunal redovisningslag7 1997:614.

begreppet koncern" återfinns8 den kommunal-Notera inte inågonstansatt
rättsliga regleringen. betraktaDet inspireratär synsättsnarast att ettsom av
aktiebolagslagen begreppetdär har reell rättslig innebörd.en
9 granskning sker normalfallet förvägKommunrevisorernas i enligt ien upp-
ställd revisionsplan. eller vad ska granskas följer kommunal-Hur intesom av
lagen det till själva.i princip revisorernaärutan upp

fr.o.m. kvalificeradeendast för° revisorerNotera 1/1 1999,att utsesnumera,
till aktiebolag. finnsEmellertid möjlighet s.k.revisorer i lekmanna-att utse en

har till uppgift allmänrevisor granskning bolaget. Dennegöra ärattsom en av
dock aktiebolagslagensinte revisor i mening.

Utredningens förslag redovisas" i SOU 1998:71.

Undersökning genomfördZ redovisas bilagaStarev. Rapporten SOUav som
de tillfrågade kommunerna och landstingen tillämpade%1998:71. 33 av syste-

med samordning fullt och delvis.%57met ut
jKzs 136.rapport s.
Exempelvis torde motsvarigheten kund4 verksamheti privatav en vara en

eller brukare offentligi verksamhet.avnämare
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kommunfull-finns erkännande andraSåledes intressentgrupper5 inget änav
kommunmedlemmarnamäktige. brist erkännande intres-Denna somav

kom-kommunrevisionen karaktär internrevision. I ettsentgrupp ger en av
erkändaperspektiv saknas intressenter.munexternt

annorlundadock dessa delar benämnsf Notera RRV. Notera även attatt av
Riksdagens har skyldighet kontinuerligtinterevisorer RRV attsamma som

Redovisnin kan dockranska ndi heternas räkenska srevision å i ettg gg my g Per.
Riksda ransknin ekt.Q .av gens revisorer g gsPro J
Skillnaderna mellan redovisningsrevision illustreras den tidvikten7 av av som

lägger ned dennakommunrevisor och bolagsrevisor20 % 80 °/o typ av
Förhållandet principrevision. i inverterat.är

uppgiftExempelvis Statskontoret bl.a. har till biträda med underlagX attsom
för effektivisering statlig och statligt finansieradochomprövning, styrning av
verksamhet.

Även leda till följder för de granskade. kritiskstatlig kan revi-9 revision En
ellersionsberättelse kan leda till generaldirektörer byts regeringenatt ut attav

följdmisstroendeförklaring framställs riksdagen. emellertid indirekti Det är en
revisionen.av
Redovisningsrevisionen dock naturliga skäl bakåtblickande.2 är av

fleraenkel översikt kommunala hemsidor visar2 InternetEn att or-av av
delganisationsbeskrivningarna saknar organisationen.revisorerna som en aV

för kontakta dessa. Klartdå uppenbara skäl den enskildeDet svårare ärär attav
kommunrevisionen uppfattas väsentlig då den kommuneninteatt som egna

form. Efter Motala-skandalen har dockelektronisk revisorernaipresenteras
blivit uppmärksammade och den mediala uppmärksamheten avseendemer

har ökat.exempelvis kritiska revisionsrapporter
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Kommunal självstyrelse
maktspridnings-som

projekt
Den svenska statstraditionen och den lokala
politiska styrelsen

Mats Dahlkvist och Urban Strandberg

Introduktion
denna vill den svenska statstradi-I uppsats presentera tesen om

tionenz styrelsen3och den lokala politiska flera avseendeni Sverige. I
känner föranledda ifrågasätta den självbilden inomgängseattoss
statsvetenskap, historia och det politiska livet rörande sam-
hällsorganisationens och den basorganisationenspolitiska karaktär
och historia. denVi självbilden bär paradoxalgängseattmenar en

Ådubbelhet kräver granskning och analys. sidan idylliserassom ena
den nationella enhetsstatens och centralmaktstraditionens

Ånödvändighet och välsignelser. andra sidan detromantiseras man
kallar den lokala självstyrelsen och förmentdess starka ställning
och betydelse. kritisk skiss den svenska statstraditio-Genom en av

samhällsorganiserande därförgrundtankar vill här tydliggöranens
vilka författningspolitiska fortfarandeidéer dominerat, och do-som

det svenska politiska livet det gäller ma/etdelning ochminerar, i när
ma/etspridning längs axeln central och lokal politisk makt. Uppsat-

tesdrivande utformning uppfordranskall till vidaresens ses som en
forskning.

artikel skall också uppfattas till författ-Vår uppmaningsom en
fram-ningspolitisk diskussion den politiska basorganisationensom

tid. nämligen den svenska RegeringsformenDet såär att uppmanar
svenska medborgare försöka förverkliga demokratisk politiskatt en
styrelse bara ochoch vårdainte inrätta representativtatt ettgenom
parlamentariskt statsskick också, likställt med statsskicket,utan
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och vårda kommunal självstyrelse.inrätta Dennaattgenom en
uppfyllts liv,och hur den har dagens politiskauppmaning i iRF,

återkommer femte och nedan.till i sjätte avsnittet
haftför genomgripandeTesen Sverigeärargumenterar att en

centralistisk utveckling statstradition allt sedan medeltiden ochi sin
införande. en/øetsstatligakristendomens idéer,Den integrationismens

retorik och praktik har under seklerinstitutioner, genomsyrat sam-
författningspolitik och förvaltningsuppbyggnad.hällsorganisation,

de hegemoniska idéerna och denkan betrakta vin-Detta man som
nande politiken statstraditionen. först studerainom Men attgenom
vilka alternativen har lyfta fram de idéer och poli-varit, attgenom
tiska traditioner förlorade, kan urskilja karaktärennärmaresom man
och innebörden hos den dominerande traditionen.

statstraditionenMetodiskt hävdar vid studiet iatt ettman av
lokala regionala lokala ochland beakta den och denmåste nivån. Den

all samhällsorganiseranderegionala nämligen avgörandenivån iär
och statsbyggande praktik. den omfat-inteDen är mestannatom
tande och personal.nivån, nivåi Denna ärsett termer av resurser

innebördendärmed viktig för förstå karaktären hos, och denatt av,
lokaladominerande statstraditionen. den regionala och nivånMen

författningspolitis/et idéperspe/etiv. Vilkadå betraktasmåste ettur po-
litiska idéer och politiska krafter har dominerat har vanligtvisDetta

svensk forskning. vill alltså betrakta den lokala ochinte gjorts i Vi
hittillsregionala författnings- och förvaltningspolitiken som en

tolkningsnyckelsförsummad, fruktbar,desto mindreintemen
förden lokala politiska styrelsen tolkningsnyckelMed attsom

dechiffrera den svenska statstraditionens bärande idéer vårär tes att
aldrig önskanden svenska statstraditionen uttryckt genuin attomen

sprida den politiska gällande ellermakten, i normativsig i rättvare
idépolitik. lokala politiska har aldrig, betraktad detnivån inomDen
författningspolitiska idéer och praktiker, föremålstyrandets varit
för maktspridningsprojekt. de hängivna och hög-Inteett mestens

jälvsty-ljudda nutid den kommunalaipropåerna vår värnaattom s
formulerat författningspolitisk förrelsen har allvar strategien

sprida fördela politisk makt. svenska statstraditioneneller Denatt
uttrycker helt enkelt, det enhetsstatlig, integrationis-vårär tes, en
tisk och centralistisk hur den politiska basorganisationensyn

utformad.skall vara
dessutom hävda traditionenhårddra tänkerFör att tesen att av

lokal politisk styrelse uttrycker for-i Sverige någotän annatmer en
mel för enhetsstatligt ideal enhetlig politisk makt. Med be-ett om

klassificerandeenhetsstat tänker skala konstitu-greppet oss en av
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statsbyggande där de viktigastetionella integration, typernatyper av
förbundsstatf svenskastatsförbund ochenhetsstat, Denär stats-

praktik blir utifrån denna skalaretorik och itraditionens idéer, våra
förenbetsstatligpolitisk tradition integrationism. Menögon atten av

och framlägga dennakunna genomföra denna analys, måstetes, man
"lokal självstyrelseslöja uttrycketbakom den illusoriskasigta som

begreppet, såväldet och dominerandenämligenDet gängseutgör. är
offentlig och politikens vardagsspråkgällande ii irätt statsve-som

förklaringar. andra och tredjeochtenskapens beskrivningar Vi ägnar
illusoriska slöjan.driva och nedriva dennedanavsnitten att tesen

forskningstradition rättshistoria,finns långi SverigeDet en av
konstitutionell harförvaltningshistoria, och historia. Vistatsrätt

funnit7 forskningen dessa frågor, liksomden hittillsvarandeatt om
författningspolitik och förvaltningspolitikforskningnutida näs-om

för-författningshistoria och svenskuteslutande betraktat svensktan
harmoniperspektiv. svenska statstradi-valtningshistoria Denettur

framvuxen.harmonisktframställs naturligt eller Dettionen ärsom
parad Rudolf Kjellénsstatsidealism medBoströms orga-som om

fortfarande lever kvar dominerande inslagsamhällssyn iniska som
språkbrukforskares ochparadigmmånga

författningspolitiska ochvillSvensk statstradition, det vårsäga,
förvaltningspolitiska historia, med andra ord intresse-inte somses

strid.politiska och ideologiskkamp, motsättningar Frånvaron av en
den idémässigade politiskt ideologiskaanalys motsättningarna,av

förankring, särskilt slående.och dess socialastriden Dessutom ärär
till exempelofta påfallande romantiserad, iden bildengängse som

förmenteller denföreställningar den germanska urdemokratinom
sockenstämmandemokratiska medeltida

förvalt-svenska författnings- ochTill frågan huruvida denom
präglad politiskaningspolitiken bör betraktas motsättningaravsom

fjärde femte detoch kapitlet.ideologisk strid återkommer ioch I
med hjälpfjärde analysmodell och beskriverpresenterar aven

den kommunala självsty-idépolitiska debattdenna 1800-talets om
denanalysmodell, meddet femte använderrelsen. I samma men

underkommunala självstyrelsenidépolitiska debatten den pe-om
blickpunkten.rioden i1962-1994

ochdärmed upplysandedennakunskapsintresse iVårt äruppsats
uttrycka detmetodologiska läger skulleidékritiskt. vissaI somman

statstraditio-genomföra dekonstruktion denvill gängseatt aven
vill dekon-hegemoniska diskurs. intanågotMen än attmernens

intellektuelltklassisktåskådarperspektiv. villstruktionens Vi inta ett
tilldeltagarperspe/etiv där läsaren inbjuds, barainte att vara
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meddebattör och där målet ökad politisk klokhet, där klok-är utan
förheten till kunna handla. ansluter alltsåVi till detär att oss som

Aristotelestraditionen samhällsvetenskapeninom benämner med det
grekiska ordet p/øronesis, den huvudfåranmetateoretiska i den stats-
vetenskapens forsknings- 10och kunskapstraditionen. denna kun-I
skapstradition empiriska beskrivningar och förkla-positivautgör

målringar inte stället självklarai sig. i inslag och fårDeett ses som
berättigande tillsitt för-Dennasträvanav, en

ståelse skall användasi sin diskursens deltagare, sakligtsåsomtur av
pratandeargumenterande, ärligt och ansvarsfullt handlande politis-

ka medborgare, deras strävandeni bevara, reformera respektiveatt
revolutionera de existerande samhälleliga institutionerna naturligt-

beroendevis vilken dessa huvudsakliga politiska målsättningarav
har.deltagarna

Den retoriska föreställningen "lokalom

självstyrelse"
...och dáøför vilja fritt, förr bland sköldar och bågarvi rösta som

Heidenstam, Medborgarsång,Verner 1896.von

lokala självstyrelsen har lång och obruten traditionDen i Sverige.en
den bild uppmålas läroböckerDet i och lagkommentarerär som

återkommer tredje nedani avsnittet med exempel. Till denna tanke
lång och obruten traditionen fogas också tanken ettom en om ge-

direktdemokratisktnuint svenska statstraditionenDenursprung.
tänks grundad urgammal självstyrelse,i hedentida germansken en
urdemokrati. bild fram tavlanDen lagmanTorgnyärman manar av

demokratiskt vald redligetinget, täljande traditionersmän,av
framvuxnaorganiskt sedevanerätt, till och med gentemot en

hänsynslös konung.
långa och obrutna svenskaDen traditionen lokal självstyrelseav

skulle alltså, enligt den bilden, både bland forskare och denigängse
politiska och nationella allmänbildningen, ha tide-sina i vårrötter
räknings första årtusende: järnålder,i vendeltid och vikingatid. Den
statsgrundande politiska innebörden detta uppenbar.i Egentligen,är
till den svenska nationens innersta hur den aktuellaväsen, oavsett
politiska styrelsen beter svenskar medborgaresig, iär ärstaten som
den obrutna självstyrelsens frihetens jorden.stat, stamort
Tanken lång och obruten tradition självklar, och hållensåärom en
för den verkar dogm fallså -i sånärmastattsann, sortsvara en en
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nationellstatsdogm eller myt.
kommunal självstyrelse" har central plats dennaiBegreppet en

den självstyrelsen,Uttrycket med början, ursprungligaiärmyt. som
råder dag. Ordvalet lederoch med slutet, tillstånd ii ettsom som

tänkande. Ordens utslätandeenligt till utslätatmeningvår ett
frågor effek-historien, ocksåinnebörder slätar Deut nuet. sommen

de stället ställas skarpt och klart:skjuts sidantivt i måsteär som
Är verkligen urgamla det germansksjälvstyrelsens Fannsrötter en
urdemokrati det framvuxna, och självstyran-genuintVar spontant

till denlokala samfälligheterde, gång växte sam-som en samman
landskaps-nationalstaten skall tolkamanhållna Sverige Hur man

Är för självstyrelselagarna de självklara bevis ursprunglig somen
självstyrelse" inrättadesofta hävdas det kommunal årså Var som

dag, allaRåder kommunal självstyrelse deti istår1862 som
Är dagens självstyrandeOch kommunersist inte minst:texter men

det väl det råder kommunalpolitiska enheter borde deFör vara om
förvaltningsenheter,självstyrelse Eller deutgör sortssnarare en

uppifrån bedriven enhetsstatlig politik varförinordnade i Menen
fördem då självstyrelse"kallar man

följer svenskaMed den bilden språkbruk. detIgängsegängse ett
förvaltningsspråket finns analytisktpolitiska språket och inte något

för det engelska heter localneutralt begrepp government,som en
styrelse. uttrycket skall analytiskt neutralt innebärlokal Att vara

innefattaallmänbegrepp skall kunna dels demokratisk,detatt som
federativtoligarkisk eller diktatorisk lokal styrelse, dels eller enhets-

lokal svenskt förvaltningsspråk ochstatligt integrerad styrelse. I po-
språk finns bara begreppet den kommunala självstyrel-litiskt nu

utpekandemed utslätad innebörd och enbart retorisksen, en en
denna skriverbetydelsen kommunerna". ii När uppsatsgest

styrelse", obestämd form, stället för "den kom-lokal politisk i i
form, följaktligenmunala självstyrelsen", bestämd deti är när-en

införa, för kunnaprovocerande nybildning är tvungna att attmast
loss från det språkbruket och därmed denbända gängse gängseoss

självbilden. finnerbrist allmänbegrepp ocksåsvenska Samma
rörande den nationella politisk styrelsenivån. inteBegreppet är

till fleraetablerat svenskt politiskt språk vilket letti se ovan3not
återvändsgrändenlö.fatala begreppsliga
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Myten självstyrelsens rötterom

bållesMakt /øosdem, och därför barskar medi ara en
ovillkorlig till lydnad, inskränkning.varjeratt attan

historieskrivarenromerskeDen denTacitus, om
skandinaviska svionerna, ca e.Kr.98germanstammen

Landskap och härader

uppfattningen den svenska lokalaDen självstyrelsengängse ärom
den tillbaka till folkvandringstid och vikingatidgår 400-1000att

tänker ättesamhällesige.Kr.. Man i germanskövergårett som
bondedemokrati. Bondemenigheterna politisktorganiserar sig

häradstingettingen, i och landstinget. Häradstingen deses som ur-
sprungliga folktingen, och häradsmenigheten sinnebildensom av en
självstyrande självstyrelse.ursvensk

främste nutida sammanfattaren dennaDen bild, sedanav som
historieskrivning efteri historieskrivning fram till våraupprepas

dagar professorn i Nils Herlitz med lärobok Grand-sinär statsrätt
dragen det svenska statsskickets historia sekunderad1928/ 1957,av

samlingsvolymen 1933.Svensk sjalvstyrelse ordagrantNästanav
Nils Herlitz åsikter det inflytelserika arbetei histori-upprepas som

kern och liberale Nils Edénstatsministern skrev undersenare nam-
svenska riksdagen underDen kan läsaår Där1935.500net attman

den svenska riksbildningen har sitt ursprung

...självstyrande bondemenigheter landskap lagsagori och härad
hundaren med valda lagmän och häradshövdingar...de avgjorde sina

angelägenheter och skipade eftertingen landskapsvarjerättegna
lag.

bondemenigheter framställde, enligt NilsDessa Edén, sina egna
landskapslagar Upplandslagen och Söder-så 1296 1327sent som
mannalagen. Landskapen självstyrande enheter riks-iuppgårsom

förstenheten landslag och stadslag för hela ri-1350, närrunt en en
ket sammanställs. Nils Herlitz Nils Eden också denFrån övertar
självklara slutsatsen landskapslagarna sedevaneratt ochutgöratt att
de har ochsitt sina landskapen.inom bild harDennarötterursprung
traderats ända tid. de klassiskai läro-vår Istatsvetareav en av
böckerna statsvetenskap, Nilsi Andréns kangavalde tillfolk-Från

hävdas1955/1976styre att :
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statsbildning,federalslagsSverigeTill början närmast ettettvaren
kung.undersjälvstyrande landförbund sammaav

ord:Edénsmed NilsEller

bondemenigheter."förbundsstatSverige avenvar

ochhistorikerÖvergången dessaenligtrike skerenhetligttill ett
lagarlandskapensde olika1300-talet,under mitten närstatsvetare av

lagstiftningriksomfattandeErikssonstillsammansmälter Magnus
enhetligochellerlandslag 1350enhetlig årmed 1343 enen

enhetligttalabörja1357. kandåstadslag Förstår ettomman
stället dennaförlägger iAnderssonrike. Historikern Ingvar pro-

landskapsförbundetprimitivadå:1200-talet Dettill mitten avcess
framhållavillbilddennastat någotblir För attatt nyanseraen

ochJerkerexempeltillförlägger Rosénvanlig,den såäräven om
tidigarebetydligttillkungamaktenochriksbildningenCarlssonSten

historiensvenskasamlingsverketårhundraden Deni
underenhetsstatblirfederationlösuppmålaGenom somatt en
feodalahela dentrollslagliksom iförsvinnerperioden 1250-1350 ett

periods bä-dennaättestriderochledandehierarkin ärätter somav
utveckling.politiskoch Mensamhällsstrukturförrande mantema

harhierarkifeodaladennafaktumdetbort röttertrollar också att
folkvandringstiden.vikingatiden itillbakahundratals år nergenom

låter sigfeodalismeneuropeiskadenkomma sigkan detHur att
följen,2° medan våragermanskafolkvandringarnasförklaras nor-ur

egalitärahaskulle varittydligendågermanskadiska stammar
tolkatandadennahar ihistorieskrivaresvenskaVåra stormanna-

tidpunkt dådenstadgaoch Alsnö år 1280 storman-mötet ensom
fria bönderna.från de Detmaktenochframbryternaklass övertar

tolkathistorikersvenskfinnsdet inte någonintressanta är somatt
frånChartakändadenEngland, 1215,stadga Magnamotsvarande i

etableradbekräftelsenställetidetta Densätt. ensomses
sedanadel år-kungamakten,frihetskravadels somgentemot en

kungensboken Spårensamhällsystemet.dominerat Ihundraden av
lysande precist:skriver Maja Hagerman1996män

långtstadga harAlsnöistormannaklassden rötterMen omnämnssom
behöver intetillkännagerstadganSkattefrihetenvikingatiden.ned i som

denFörmodligenaristokratin.nyhet förinneburitha någon varstor
...Vadförhållandenrådanderedanbekräftelseformell somsnarare en

denbildenskattefrihetbestämmelserdessabakomframskymtar är avom
rikekristnaföreställde sig sittledande Sverigede ipyramiden.feodala Att

gjorde."gelikar ideras Europaungefär sätt utesomsamma

263



KOMMUNAL SJÄLVSTYRELSE MAKTSPRIDNINGSPROJEKTSOM

Bilden häradena och häradstingen framvuxna folk-av spontantsom
liga församlingar, grundade sedevanerätt alltså proble-är ytterst
matisk. Trots det lever den kvar i Statsvetenskapliga arbeten och po-
litiskt språk dag.i finnernutidvårI denna tankefigur,än man exem-
pelvis deni statliga utredningen En/øetlig /eommmztyp från 1967.28

finner denMan också återgiven ijan Widbergs historieskrivning,
bakgrund och förförståelse deninom kommunal-utgörsom

demokratiska forskningsgruppen från år svenskInom1979. stats-
vetenskap dagi Widbergs kortfattade framställning detär när-av

kan komma vetenskapligt syftande framställningmaste man en av
det historiska förloppet. nyskriven frånEn Svenska kom-text
munförbundet, Tore bokIvarssons släktträdKommunernas 1992

eko.återupprepar detta Och i auktoritativasin lärobok Kommu-
nalpoliti/e skriver1992 Olof Petersson:

historiaKommunernas betydligt längregår tillbaka historieni än sta-
Skandinavienl samlades menigheten till häradet,ting inomternas

hundaret och landskapet.

Olof Petersson har inte skrivit detta med djupare allvarliganog an-
språk. ursäktad,Han må det handlar svepande,några inle-vara om
dande fraser. desto mindreInte Olof fraserPeterssons diskursivtär
entydiga och otvetydig perspektivmarkör linjei med Herlitz ochen
Edéns statstraditionen och självstyrelsenssyn ursprung.

historieskrivningDenna och denna bild vill kalla den germa-
nistiska tolkningstraditionen förståelseni den lokala självstyrel-av

Germanisterna hävdar alltså, för sammanfatta,sens ursprung. att
existensen germansk med förkristeni "forn-särart rötterav en en
tid.32 avgörandeDet beviset, och de avgörande källorna, emel-är
lertid de svenska landskapslagarna. från demDet alla begreppär som
och hämtas med vilka sedan bygger bilden determer man upp av
självstyrande bondemenigheterna och allt det andra. Nedan i 3.5
kommer tolkning kallar "ansga-att resonera om en annan som
riansk. Ansgarianerna hävdar det i stället socknarna och kyr-äratt
kan till den kommunala självstyrelsen.utgörsom ursprunget

länge landskapslagarnaSå tolkas Herlitzi och Edéns ursprung-
liga anda, det vill hedentida bondemenigheterssäga som rester, som

framvuxna sedevanerätt, eller längeså land-spontant som man ser
skapslagarna bevis för "federalt statsskick", längeså stäm-ettsom

den germanistiska tolkningen. Allt hänger alltså tolkningenmer
landskapslagarna. Därför kommer nedan diskutera förståel-av att

medeltidavåra landskapslagar, och placera dem för-in isen av ett
fattningspolitiskt och förvaltningspolitiskt sammanhang.
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Bondemenigheternas "urdemokrati"

förbundsstatlös självstyrande bondemenigheter. modellEn Enav
för statsbildning från den egendomsägande individen tillgårsom
byn, och sedan häradettill och till landskapet. utvecklingEn som
sker och kulturellt frånavskiljt impulser från det övrigaspontant

unik.det ljuset blir den svenska utvecklingen fram-Europa. I Här
träder skapandet nationell blivandeDetär ursprungsmyt.av en

har enhet hårstamning,Sverige språk och odlingi utan mot-en
stycke det Andersson.utomnordiskai skriverEuropa Ingvar
Hedendomen stark och gjorde länge motstånd kristendo-motvar

Bondemenigheterna starka och gjorde länge motstånd motmen. var
tanken kungamakt. dessutom starka feodalDe så atten var en
ordning med länsväsende fickaldrig riktigt fotfäste. undraInte

funnitsdet anledning tänka mindresig inte än säregenatt att en
germansk urdemokrati" vid sidan de grekiska stadsstaternas.av

boken Vad demokrati har Rolf EjvegårdI 1991är statsvetaren
rubrik lyder jämförgermanska urdemokratin".Den Dären som

han uttryckligen de nordiska folkförsamlingmed ochtingen Atens
nimbus.dess klassiskt demokratiska formu-tankestyrandeDenna

lering, och denna fantasieggande parallell, kan Ejvegård hamöjligen
frånlånat den danske och Alfjuristen Ross, använ-statsvetaren som

der denna rubrik klassiskajust i sin och spridda bok Varför de-vitt
1965.37mokrati germanska urdemokratin skallDen i Sverige i

Ejvegårds ha utvecklad frånversion varit 600-talet och levt vidare
fram till åtminstone 1100-talet. då märke till skillnaden tids-iLägg
placering mellan den försiktigeintuitive historikern Jerkermen

stället kani tänka kungamakt UpplandRosén, sig iovan, som en
och den lika lika försiktigeår intuitive inte600, menrunt statsve-

Rolf Ejvegård vid tidpunkt tycker sig ger-taren som samma se en
mansk urdemokrati där mellan Uppsala högar och den kal-såute
lade Kungsgårdsplatån kyrkan, Sofie GräslundAnne sånorr om som

analyserat.inträngande
germanska urdemokratin företrädareocksåDen sinases av som

svenskt, präglat hela den historiskanågot utvecklingen isäreget som
har tidigareSverige. talat traderad bild obrutenVi stats-om en av en

tradition med ursprunglig självstyrelse, statsdogm.irötter en en
Rolfkommer bidrag:EjvegårdsHär

och kan dessa demokratiska frånvis tankegångar denPå påståssätt att
germanska urdemokratin aldrig dog levde kvar sock-i Sverige. De iut

och liknande församlingar. demokrati skulle dåVårenstämmor vara
resultatet huvudsakligen inhemsk utveckling under halvtannatav en
årtusende.
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redanmytiska urdemokrati harbristande realismen dennaiDen
Även och historiskahar tillgång till källorberört inteovan. om man

inför detta samhällesborde ha hejdat tankenarbeten sig omman
med det Atenskademokratiska drag. problemDet är samma som

frågan frånockså ställa Vilketklass- och slavsamhället. kan sigMan
och styrel-politiskt-filosofiskt sådan samhällsordningperspektiv en

demokratisk lärobokskulle kunna betecknas ihuvudöver taget ense
frånstatsvetenskapi år 1991

föregivna germanska urdemokra-återvända till denFör att nu
framhållas trälar, kvinnor ochdet kanske klartextitin måste att

medförtryckt ställning det räckerhade underordnad ochtorpare en
Småbönder och oansenliga släkterRödeG. Orm.Frans Bengtssons

kungar, deför Storbönder, hövdingar, jarlar ochräknades sämre.
familjerna, hade desto starkare ställning.aristokratiska Denen

klass-och processtraditionengermanska rättstraditionen är en
ochlagstiftning den har gård många vännerstorgynnar somsom

det ödes-dominerande vilket problematiserasbland de ätterna som
fäller Lidar-mättade iNjals det till sist Gunnartemat saga, som

ände.
kännedombehöver dessutom ingen SnorresMan närmare om

för denisländska sagoskatten märkakungasagor eller den att att
samhällsstruktur framträder analyserarom etno-sagornasom man

patriarkalt ståndssamhälle, därlogiskt strukturellt utpräglatär ett
blandsammanhållende främsta bildar styrande elit,ätterna annaten

rättsordning. republiken bildarisländskakonungslig Den ettav en
från strukturenundantag från kungamakten, visserligen, inte avmen

alltinget fannspatriarkala elitstyre. Vidde egendomsägande ätternas
maktenfpolitiskaättebaserade andelar den"godord, dvs. i36 36

effektivt idé de eventuellapunkterar ti-varjeHagerman attom
haft demokratiska drag. Gamlasamhällena skulle hadiga svenska

folkviljan de glädertalar visserligen eller sigkrönikörer om
läser dessalika.tinget Men"att näröver texter, menarmanvara

konnotationer be-får förblindas nutidens iinteHagerman, man av
syftar dessa ord, skriver"alla och "lika. stället Ha-Igrepp som

på:german,

hedniskaaristokratiska stamförbundet.ledare, det De.gruppernas.. eriod dårad hövdin och småkunkun valdes igar, en Pg av en gararna
starkare.destooch hövdingarnasöverkungens position var svag

tillVad kan använda landskapslagarnaman

urdemokrati, ochhistorieskrivning hedniskGermanisternas omom
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material och legitimitetbyalag, landslag och härader hämtar sinsitt
för-ellerfrån lägger hypotetisklandskapslagarna. Till detta man en

gårdar sammansluterstatsbildningsmodell enligt vilkensanthållen
till folkland.byar till tredingar, tredingartill byar, Detsig är omsom

frivilligtsamhällskontrakthade historiskasittSverige eget av
framförLocke,sammangående individer Hobbes, Rousseau rätt

liberalt önske-tankefigur verkarmärkligaDennaögonen. ettvara
Svenskarnadrivhus.tänkande den konservativa germanismensmitt i

t/øefirst bildenknät, ihar sitt i nation,USAegetrent avnewav
frivil-underifrånmenigheter sluter sigdemokratiska samman,som

federativt. hävdas det, detta rikeTill börja med,ligt och äratt en
kung, sedan behöverförbundsstat underlöslig manen gemensam

de klassiska läroböckernafölja historieskrivningen särskilt iinte
förstår varför denna förbundsstat bör ochförränlångt måsteman

ledningffaktisk enhetsstat under starkoch iövergår,övergå, en
tolkningstra-för denna germanistiskafinns problemmångaDet

medeltidslagarnashänger heladition den sittnär upp resonemang
politiskt-rättsligarättsliga och derasderas instituttexter, organ.

tidsmässigaförsta problemet dateringen och lagarnasDet är
häv-germanska urdemokratinsgiltighet. eller denGermanisterna,

vittnesbördskulle kunnadare, landskapslagarnaatt varamenar
fem-föroch "härader,urdemokratiska "landskap åtminstoneom

före kristendomens inträngande.hundra Dettaår är ytterst pro-
Även ställaförändras,nutiden snabbt kan sigblematiskt. manom

lagstiftning kan uttalafrågan hur mycket 1900-talets sig 1700-om
tidsrymder det handlarsådanatalet eller 1200-talet. minstDet är

om.
byggerdetta problem hör argumentationTill germanisternasatt

nedtecknadeslandskapslagarnatanken det i runtatt se-som
hed-kelskiftet finns "äldre och kärnparti1300 gemensamtett av

frånskulle ha levt kvar dennaoch kvarlevorniska sedvänjor som
de inslagenmytiska urtid och strider mötermot manmer nyaresom

och kungar.kyrkor, biskoparlagtexternai präster,om
och bli litethär petiga.den punktenjustPå måste stanna upp

landskaps-kärnpartifinns visserligen äldre i våraDet ett gemensamt
urhedendom,består germansklagar. de äldsta partierna inteMen av

detalj denofta stället detta kärnpartiantagits. iåtergerI nästansom
kanoniskautifrån dvs. denkristna rättstraditionen Europa, rättens
vidareutveckladvilar lag och Justiniansk iMose rätt,satser som

fram-lagsamlingar. faktum harvästgotiska och longobardiska Detta
SjöholmsElsaoch för med lysande precision ilagts argumenterats

1988. får främstSjöholms bokavhandling medeltidslagarSveriges
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slagkraft det tolkningsarbetetrigorösa och den fullständigagenom
materialet,genomgången alla de tolk-ännuav men mer genom

ningsproblem hon löser och och funderandevarje trägensom som
läsare landskapslagarna inför, till exempel varför den kal-stått såav
lade Dalalagen, gällt götadrag."gammal svealag, bärsom som

detta ochAtt gamla kärnparti lagarna,så i enligtsägenomspunna
all källkritisk och texttolkande metod, kristet och utifrån kommetär
den kanoniska europeiska rättstraditionen dennavid tid ställer till

rad förproblem tolkning dengermanisternas svenska självsty-en av
relsens det första det alltså hedendomingenFör årursprung. som
framträder. från lagarna nedskrevs vidOm 1200-taletsutgår attman
slut eller det kanske rimligt deså1300, någotär sägerrunt att om
samhället 100-tal bakåt, alltså ungefär till 1100-talet.år Detett var
också den tid, då kan börja tala kristnat Sverige åt-ettman om

lagstiftning,minstone i hur kristna svenskarna egentligentermer av
djupet hjärtani sina lär väl aldrig Landskaps-veta.var av man

lagarnas utsagokraft sträcker alltså bortom försig inte tiden kristen-
domens införande. Landskapslagarna därför källor för devårautgör
kristna århundradena, och förinte urgammal hedentidanågon sam-
hällsordning. kan alltså användasinteDe tillsigargument,som Vare

innehåll eller förankring,sitt sociala försin existensen he-någonav
dentida urgermansk samhälls- rättsordning.och Elsa Sjöholm dri-

detta faktum pregnant tes:ver som en

Medeltidslagarna kan användasinte källa till samhällsförhållanden isom
föreNorden den tidpunkt då den katolska kyrkan fast etablerad här.var

del sträcker dessaSveriges källors räckvidd knappastFör sig bortom
1100-talet. hedniska förhistorien myt.Den läroböckernai är en

andra förproblemet denDet germanistiska tolkningstraditionen har
med frågan det jämställd bondemenighetgöra äratt om en som

framträder lagtexterna eller deti klasspräglad maktstruk-ärom en
maktstruktur framträder, ochDen denna punkt Elsaärtur. som

Sjöholms arbete oantastligt hierarkiskt och välorga-ärnoggrant, ett
niserat överhetssamhälle. förment byalag,urgamla hundareVåra
och ting alltså resultat den styrande överheten, elitär ett av en som

kungen, kungens och kyrkans samhälls-stormänsammansattvar av
organiserande makt. landskapslagarnaTingen i inte någotär spon-

och underifrån framvuxet kunga-något inrättatstant utan som av
makten. Både biskop och kungamakt kunde sammankalla till ting.

alla kunde det. Svealagarnas hundaresting,Men inte tillmän göra
exempel, sammankallas konungens lansman, och bönderna barav
tingsplikt, ibland till veckan. Kyrkan och kungamaktenigångupp en
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har central roll balk efter balk. höga bötessummorna,i absolutDeen
dåtida penningvärde, antyderi huvuddelen lagstiftningensett att av

konstituerar förhållanden för de välsituerade jordägarna. delDen av
böterna gick till alla det vill tingsmenigheten själv,män, sägasom

dessutom märkligt jämförtliten med biskopens och konungensvar
andel. Märkligt liten vill för lagarnaargumentera attom man nu
reflekterar bondemenighets demokratiska styrande självt.sigen av

kan denna lagstiftning det dess starka tonviktOm något sägas drom
över/Jet och styrande uppifrån och den gäller den välsitueradepå att

delen tes.5°samhället. Elsa Sjöholms övertygandeDet ärav
konung stadfästelsebrevBirger UpplandslagenI Magnussons av

från exempelvis, berättar konungen lagen utarbetadår 1296, äratt
under ledning lagman.5Tiundalands"min tjänsteman Birger,av
Till hjälp har haftsin denne lagman kommitté kungen valt uten som
bland ifrån folkland.de kunnigaste förutom dom-Dessavart var,

Uppsala, riddare, herr Röd Kaldorsson och herri våraprosten
och följer förteckning riddareBengt Bosson..., så 14överen varav

domare.konungens vad vill denna församling,två Sägaär man om
särskilt demokratisk bondemenighet verkar detnågon intemen

det dessutom konungen själv tillAtt tagit initiativetvara är som
lagen, och kommittén, frammanar bilden lösa bonde-inteutsett av
menigheter federativ samverkan, stället bildeni verk-iutan av en
ningsfull kungamakt. förstärksintryck också den klokaDetta av
politiska retorik stadfästelsebrevet utformat med, brevetär närsom
framhåller dessa förnaturligtvis med deinte är äratt attpersoner
riddare och "kungens för "dede kunnigaste ochman, ärutan att

de dessutom folkland". Retoriken det efter-ivartatt representerar
följande vassare.Förordet möjligt detOm någotär ännu ärom

framträder här, det inte urgammal lokal självstyrelse,någonärsom
gammal enhetsstatlig effektiv kungamaktstradition,utan snarare en

med kommittéväsen,tjänstemän, legitimerande retorik och tillska-
förankring.pad lokal

förtredje problemet den germanistiska tolkningstraditionenDet
landskapslagarna under 1200-talet lika. det utifrånså Attär äratt

komna kristna landskapslagarna pekar verk-partiet i är gemensamt,
ligen decentraliserade, framvuxnainte endogena lag-spontant

från skilda landskap. pekar denna likhetSnarasttexter en gemen-
laggivande myndighet, myndighet fall hai så måstesam en som

kristna förtecken och hedniska. sådan fanns också underinte En
århundradena före landskapslagarnas nedtecknande. Från 1100-
talets början ärkebiskopen biskopLund hela Nordensi Frånvar

ärkebiskop.har Uppsala1164 en egen
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förvarför för landskap talar vällagarna skrivna Detärmen,
framställslandskapens sedevanerätt tolkningdet Denäratt som

fråga lagtexterfrøin landskapen,hävda det allsvill inteär äratt om
stället lagar förhävdar och drömmergermanisterna iDet ärom.som

lagstiftning för bondemenigheter. medel-landskapen, och Deöver
bondemenighetens självstyrande sedevane-tida lagtexterna inteär

Landskapslagarna stället konungens och kyrkans, deniärrätt. sty-
rättsordning för det dåtida jordägarsamhället. Land-rande elitens,

dokument jordägandets skiktning och bonde-skapslagarna är över
denmenighetens underordning under 1100-tal och 1200-tal. Det är

länder utvidgarperiod historia där stormannaklassen allaii Europas
feodal samhälls- ochmakt för genomgripandeinrättasin att en

högmedeltid. blir desto tyd-rättsordning stödda kyrkan Dettaav -
lagstiftningsprocessen mellan och ledseftersomligare 1250 1350 av

kungamakten.
mycket den svenska bondskhe-med andra ordVi inte såtror

efterblivenheten och svensk hedentida rättstradi-särarten, attten,
och stormannaklassen ändahöll kungamakten mit-tion emot

statsbildningsprocessen stället1300-talet. svenska iDenten varav
länge, faktiskt och praktiskt, indraget det europeiska skeen-sedan i

vandrade tillskulle kunna tillägga. Munkar dedet. Då som mannu,
Frankrike. Handskrifter skrevsjuridiska Italien ochuniversiteten i

professionell kompetens spriddvid klostren. juridisk inomEn varav
med klosterväsendet och den katolska kyrkan. tidigaDetEuropa

lagstiftningsmässig skalaeuropeisering iSverige genomgår storen
detalj källmässigakristen grund. Elsa Sjöholm kartlägger dessai

lagstiftningen till kärna tillbaka de femberoenden och hur sin går
rättsuppfattning. kan följa balk efter balkmoseböckernas iHon

följa Bibelns rättsreglerlandskapslagarna och med linjalen handi om
stöld.boskap och Och då också betänkaegendom, måste attman

lagstiftning,kristendomen vid denna tid, liksom Islam dag,i ärav
lagstiftningoch kristendom.äratt
landskapslagarna utifrån den kristnahar recipieratsAtt rättstra-

efter fall, framgårditionen århundradenai Europa, Romsrunt om
framgårtydligt Sjöholms skarpa analys. också tydligt självaiDetav

lagtexten: skriven, excerperad och redigerad kunniga europeisktav
innantill. Gud själv instiftade denbildade bara vill läsajurister, man

första folk denlagen och sände den till sitt Moses,genom som var
första för folk", heter det förordet till Upplands-lagmannen hans i

1296.58från Eller inledningen till den kallade äldrelagen så väst-ta
den bland särskiltgötalagen, lag germanisterna gäller som gam-som
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och hednisk, och kan nedtecknad redan börjanmal isom vara av
osäkerz1200-talet, dateringen är

först lag.börjar lagbok. Kristus i Därnästvår vårHär ärvästgötars är
och alla kristna. bönder och alla bofastakristna Bis-Konung, män.tro

män.och alla boklärdakop

Byarna

traditionen omtalas vill hävdaandra germanisternaDen närsom en
urgammal lokal självstyrelse lokal landskap och här-är ännu änmer
ader. jordägande bönder politisktbyarna. byalaget bynsDet I ärär
och landskapslagarna,samhälleligt organiserade. åläggs, enligtDe en

denrad sysslor. gäller till exempel tidigt viktigaDetgemensamma
hade byalagetbro- och skjutshållningen. Där inväg-, naturalatt

eller häradstingets beslut, där kungens doma-verkställa landstingets
och befallningsmän hade märkvärdigtstark ställning. Det ärre en

hur reglerade byarna landskapslagarna, ofta särskilda byalags-iiär
balkar. regleras nämligen uttryckligen hur bonde hållamåsteDär
gärdesgård, hur han hålla djur hursinasinamåste ägor,egna man

för förekomma brandfarlighet, skiftenbygga hur jakt ochmåste att
användas. nutida plan-regleras och hur allmänningarna skall Den

och bygglagstiftningen har Byalaget ocksåverkligen in-rötter är
draget utskylder för tidiga kyrkoorganisationen och denden i ti-i
diga militära organisationen.

för landskapslagarnahar bestämt tolkasig prioriOm attman a
hedentida och självstyrande samhällsor-urgammal,restersom av en

då tolka byarnas reglering bya-ganisation, kan naturligtvisman som
lagets landskaps-självreglering och självstyrelse. Menegen ser man
lagarna från efter riksbyggaren1200-talsprodukter, tiden straxsom

den kyrkligaJarls död, rimligen tolka demBirger måste somman
centralmaktens, och den kungliga centralmaktens, viktiga redskap
för samhället och maktställning.organisera sin visar sigDetatt egen

har medockså väldigt mycket regleringen byarna göraatt attav av
kräver bönderna. Sedan finns det ocksåvad konungen och kyrkan av

förebyggadelar inriktade säkerhet och tvister.ärstora attsom
offentlig-Naturligtvis kunde byalag för upproriskacentravara

heter, och naturligtvis reglerar byalagen praktikeni sina ange-egna
lägenheter", det skulle heta självstyrelseretorikens kvarter.isom

fall speciallagstiftning" stadgan-det märkligt mycketi isåMen är
dena kungenbylivet. egendomligt mycketDet är genomom som
lagen Sammanfattande skriver Elsa Sjöholm:vill kontrollera.
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bestämmelserna de undersökta svenska lagarnasvisarSammantaget i
byggningabalkar genomgripande reglering byns ochinternaen av ex-

förhållandenaterna

Landska för tolkninginte något utrymme attger en man
framförhär har konungslig reglering bön-något sig änannat en av

byaväsendet.derna och

Socknarna

tredje tradition framhävslokal självstyrelse, särskilt iEn av som
Socknarna.litteraturen, förbasen den kyrkli-Dessautgörs ärav

Typiskt skriver bokenorganisationen. Tore i Kommu-Ivarssonga
släktträd 1992 att:nernas

Till skillnad från städerna beviljades speciella rättigheter frånsinasom
centralt håll utgjorde socknarna exempel framvuxnaså spontant en-
heter. Socknarna naturligt uppkomna geografiska områden därvar
centralpunkterna kyrkorfvar

linje vill lättsamtlitet kalla den ansgarianska tolknings-Denna
traditionen självstyrelsemytologin, eftersom den från kyr-utgårav
kans socknarna och sockenmenigheterna, till skillnadorganisation,

den frångermanistiska bondemenigheterna och ting-utgårmot som
den ansgarianska företrädaretolkningens centralaEn ären. av nes-

svensk kommunalkunskap, Gustafsson, bokeni iAgnetorn som
Kommunal självszyrelse skriver:1996

egentliga återfinnstill den moderna kommunenDe irötterna stä-mer
derna och den medeltida socknen. Städerna hade liksom i Europaute

självstyrelsetraditioner...På landsbygden utveckladessina socknenegna
från och med 1100-talet till bli det viktigaste för lokalaområdetatt me-
nigheter.°5

Liknande formuleringar framför Gustafsson artiklari sina iNatio-
nalencyklopedin "kommun och kommunal självstyrelse". Iom
vilken kan tala 1100-talets och 1200-talets socknarmening man om

självstyrande menighetersom
det första vill rikta allmän kritik själva tänkesättet.För moten

det alldeles för influerat, denVi germanistisktäratt trotsmenar
förklaringslinjen.kyrkliga Vad den katolska kyrkan under hög-var

medeltiden det kooperativa förbundet eller syndikalis-inteJa, var
centralorganisation. Katolska kyrkan starkt hierarkiskternas var en
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och centraliserad effektiv förmed globala ambitioner,organisation,
själarnas frälsning och kyrkligaden ekonomiska be-organisationens
kostande, med underrättelsetjänst och domstolsväsende.egetegen
Själva tanken socknarna, basenheterna detta välorganiseradeiatt
globaliseringsprojekt, skulle kunna självstyrandenågrautgöra sorts
enheter contradictio adjecto.något inär sätt en

enda kan förklara hur sådan tanke huvudDet över tagetsom en
kan uppkomma väl den nationella den nordiskaär särar-myten om

tankeled förutsätts den katolska kyrkan,Det ärten. attsom
uppstod västgötaslätten folkrörelse, sedanspontant, som en som

spred till låter detta skämtsamt, allvar-sig Rom. Nu är gravtmen
liga.

det andra faktakan till och till källorna.För Runt 1100man
finns ärkebiskop Lund råder hela Norden. Omkringi åröveren som

det svenska landet fårbiskopsdömen.organiserat i1120 1164är sex
Uppsala ärkebiskop. och slutet 1100-taletmittenMot ären egen av

genomfördsockenbildningen de svenska landsdelarna.irunt om
Socknen de byar ombesörjer kyrko-utgörs gemensamtav som en

byggabyggnad. kyrka skyldighet påbjuden lag,Att iär ären som
vilket framgår landskapslagarnas kyrkobalkar. Och då skalli man

landskapslagarnaminnas överhetens lagstiftningmåsteatt ses som
för bondeklassen.överstyraatt

Adam källa,Bremen, intressant ingen-är nämnerav som en
svionernasdet han talar kristnande. Däremotnärstans spontana om

han domedagspredikande skrämde böndernamissionärernämner att
till de allt de ägde till kyrkobygge.såtårar, Omatt genast gav man

hävdavill missionerandet förstai Norden, omvändelsen och deatt
kyrkobyggena borde väl ha kunnat ispontanvar en process, man
källmässig närkamp med bla. Adam, ändå får hasom anses en
kyrkovänlig tendens, förutsänd biskopen hani Bremenav som var

"kunskapa och berätta. det finns problem för denMen värreatt
tolkningen den lokala självstyrelsensansgarianska ursprung.av

kyrkobalkUpplandslagens från kärvt rak sak:går1296

bjödKristi skall bygga kyrka och tionde. Adam och hansgöraatt man
förstade gjorde tionde, och Solomo byggde kyrkasöner voro som

Och hör alla tredskande bönder frestas tilläggaatt tystsen, man
efter dräpandedessa argument.

sakendet ganska enkel. Socknen allsSom inte spontantär ärser
framvuxen det framhålls den bilden. Upplandslagensi gängsesom
kyrkobalk, tillika med de andra landskapslagarnas kyrkobalkar, be-

stället kärvt försummar,i verklighet där bönderrättar om en
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bönder tredskas, mellan sockenmännen ochtvist uppstår" präs-
och vidare. Sockenmännen har därtill skyldighet ställasåten att upp

med dagsverken skall "efter och bekostakyrkan byggas, mantal",när
hus och jord till prästboställets underhåll ochprästens avsätta an-

anskaffaställa klockare. skall mässkrud, altarkläde och kalkDeen
och "alla böcker för gudstjänsten, och till kyrkogårdensattse
stängsel helt. Vidare stadgas ansenligt arvode till biskopenär närett
han skall komma och kyrkan. det avgörandeinviga Men ärmest na-
turligtvis det tionde till skall åkrarna", ochprästen avsättassom
de småavgifter ha för förrättningar, ochskall långsinaprästen en
och detaljerad balk hur skall förfara vill skänkanågonnärom man
eller egendom till kloster eller Ordettill kyrka.testamentera
sockenstämma däremot kyrkvärd här ochingenstans,nämns var.

framgår också alla mål då förekommer ellerDet i tvistergrövreatt
då brott har begåtts kyrkobyggnaden eller kyrkan,inom sittermot
konungens länsman och biskopen båda ordförande, det villsom

böterna.har lika delasäga, rätt att
förkan tolka sådan lag uttryck självstyrandeHur man en som en

sockenmenighet finner överhetsprägelSnarare arrogantman en
för och reglerartydligare ord byalagen konstituerari ännu änsom

sockenlivet. Socknarna den lokala självstyrelsen,tillursprungsom
förmentahela den lokala självstyrelsens demokratisktirötter ett

sockenväsen under och 1200-talen, har stöd lagtex-inget i1100-
punkt helt enkelturgamla självstyrelsen dennaDen ärterna. en

myt.
Medeltidens landskapslagar uttrycker stället dragkampi mel-en

skall behärskalan kyrkan och kungamakten lokal-om vem som
samhället, främst dess rättsliga konstituering och ledning, men

dragkamp fortsatteockså, naturligtvis, dess beskattning. Denna
fram århundradena. avslutas kanske förrän skri-inte iDengenom

frånvande stund, kyrkans skiljande betecknandei medstaten, nog
samarbete ochmellan kyrka kyrkoskatten detin i sistaett stat om

Socknarna skattades hårt under och kyr-1500-talet,Gustav Vasaav
förränkans lokala hämtade 1600-talet,organisationer sig underinte

dådkraftigtdå resultat prästerskap, behövdeett ettmen som av som
bättre prästeståndets privilegier från detorganisation. I 1723 ären

uttryckligen prästerskapet makt lands-städer ochiattsom ges
bygden hålla sockenstämmor. Samtidigt befästes direktaprästernas
makt menigheten och med förstärkt och dessi kyrkotukt,över en

straff "försummelseskärpta vid till gudstjänst".sin Dettagöra äratt
ifrånlångt där socknen uttryck för lokalsituation, är etten en me-

nighets vilja och behov maktfulla prästeståndetDetgemensamma
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kungamakten, och kyrkanskulle komma hejdasockså attsnart av
och uppsikt.striktare ställas under statlig organisation

Städerna

städerna.självstyrelsefjärde tradition lokalEn sägs utgöras avav
medeltiden. Oftastädernas ställning stark underiUte Europa ärär

överhöghet, och bildarfristående från både världslig och andligde
Hansa-förbundet fram-kraft. nordtyskadärför politisk Deten egen

Östersjöns tyska städerna,starkaste makt.slag Destår ett som
stark stadssty-italienska, exempelvis, har ocksåliksom de egenen

och stadsadministration.relse
flesta medel-det med det svenska Stadsväsendet.Tvärtom Deär

och med kungligtstäderna tillkom kungligt pri-tida initiativ,genom
med beskattningvilegium bedriva handel, naturligtvisatt gen-som

förutommedeltidens städer försumbara,1200-taletgäld. Före är
förstStadsväsendet får under 1200-talet,kanske Visby. uppsvingett

städerpolitik. inordnaroch det central mångaKonungen attgenom
finanser samtidigtstärka kyrkanslyda under biskop, sättett atten

införsför stadsstyrelsedet tyska Väsendetmed kungens. Delar av
Överhöghe-sådant den kungligaockså Sverige,i sättett attmen

inrättandet och reglerandetfråga. Exempelvisaldrig i ärsättsten av
råd-angelägenhet, ibland utseendetråd kungligstadens även aven

den lokalestadsfogde,också stårKungen övermän. utser en som
underbyfogden och makt. Egentligen det bara Visbyi är somrang

friståendetid har europeiskt ställning, sindenna genom spe-en mer
Hansan.och medlemskaptyska anknytningciella sitt i

från kungligStadsväsendet verkar alltså börjani Sverige vara en
härd för urgammalangelägenhet, och alltså heller detinte någon

slutsats:lokal styrkssjälvstyrelse. MajaDetta Hagermansäven av

slagbörjade också anläggningartidigt 1200-talunderMen annat taav
de verkar hariksbygget städer, ochform. pusselbitarna iDe varnya

för administration,platser myndighetsutövning,medvetet skapadevarit
mynta.kungligavaruhandel och omsättning av

statsbildningstradi-slående den svenskaVad följaktligen iärsom
Adeln tycks redanlokalt förankrad aristokrati.frånvarontionen är av

frånvaroninfogadtidigt kungens Dessutommän". är avvara som
stadsborgarskapsjälvständigt stadsväsen och starktlokalt, ettett

drag för starkaredessa båda viktigapåtagligt. i EuropaUte är en
fe-för uppkomstenför de lokala enheterna,ställning rent avav
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derativa lösningar. Verkar redan frånSverige början enhets-vara mer
statligt. den svenskaDetta är särarten.

Sammanfattning

Tanken urgammal tradition genuin lokal självstyrelseen av
fallalla kan denmåste avvisas. knytas till landskap, härader,inteI

byar, socknar eller städer, de framstår de första skriftligaså isom
källorna, det främstvill landskapslagarna från 1200-talets slutsäga,
och 1300-talets början. finnerinstitutioner där efterDe spårärman

organiserad kungamakt stödd kyrkan. ändå skulleOmen man
vilja behålla tanken, det bortom denna tid, folkvandrings-underatt
tid och vikingatid, fanns "urgammal och självstyrelse,genuin såen

det naturligtvis och fritt. landskapslagarnastår kan iMen såvar en
fall inte intäkt.tas som

tolka hedentidaAtt germansk urdemokrati landskapsla-ien
rättsliga innehåll heller hållbart.inte Landskapslagarnasärgarnas

rättstradition genomgående uttryck för kyrklig och konungs-är en
uppifrånlig, kommande, samhällsorganisering. verkarDet som om

det Tacitus citat envåldshärskare,svionernas och inte Hei-vore om
denstams svenskarnas urdemokrati,citat är mestom ovan, som
rättvisande

Lika litet kan tala "lokalegentlig självstyrelsenågonman om
efter medeltiden, under den svenska kungamaktens periodsenare
från 1500-tal tillGustav Carl Johans 1800-tal.Vasas XIV För att

lång historia kort, kan fogmed hävda all utvecklinggöra atten man
den lokala och regionala styrelsen och förvaltningen från 1500-av

talet fram till 1800-talets och frågamitt gott ont attvar en om- -
denorganisera centraliserade enhetsstaten den absoluta kunga-runt

makten: kameralt, juridiskt, socialt och kyrkligt, och inte minst
militärt.

vill alltså ifrågasättaVi den bild den tidiga samhälls-svenskaav
bildningen där landskap, härader, byar, socknar och städer ses som

framvuxna självstyrelseenheter vilka successivt växerspontant sam-
till den nationella enhetsstaten. skall tala långOm enman man om

och obruten tradition den svenska statstraditionen,i det i ställetär
traditionen överbetsdominerad en/Jetsstats inrättande, kunga-av en
makten och kyrkans inrättande lokala samhällsorganiserandesinaav
styrelseorgan: landskap, härader, byar, socknar och städer. En stats-
tradition där kungamakt, kyrka och aristokrati har tävlat attom or-

beskattaganisera, och denintegrera nationella enhetsstatens lokala
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samhällsstyrandedelar. formidabeloch regionala prestationEn av
förlägga den svenskaoch social ingenjörskonstl. vill alltsåVi

till långt tidigare århund-kungamaktens och enhetsstatens ursprung
Erikssons 1300-tal ellerraden 1500-tal,Gustav Vasas Magnusän

Jarls 1200-tal.Birger
lokala poli-förekommit lokal politisk aktivitet,det alltid harAtt

och därtill maktkamp de centralstaten in-tiska traditioner inom av
har där-rättade lokala och regionala politiska basorganisationerna

Naturligtvis har lokalaanledning betvivla. Tvärtom.ingenemot att
sinsemellan och medalltid kämpat makten, bådeaktörer cen-om

fogdarna. Och naturligtvis har drag-tralmaktens representanter
utfall uttrycksformer, varför "den lokala själv-kampen fått olika och

faktiska tid och tolkastyrelsens innehåll varierat Menöver attrum.
ochsjälvstyrelse det faktum det vanligt med lokalpolitisk i äratt

och maktkamp hållbart. Skallregional politisk aktivitet inteär man
denna politiska styrelsetala politisk självstyrelse, så måste göraom

förvaltnings-synlig författningspolitiskt ochavtryck och blisina
politiska basorga-talar samhällespolitiskt. inteAnnars ettman om

föga framgångsrikpolitisk subkultur ellerbaranisation, mot-om en
ståndskultur.

Dacke-fejden lyckatsKontrafaktiskt exempel: Hade 1540runt
ha rättsord-komma längre, skulle kanske kunnatSverige en ny

Ändåfallet.befriade landsdelarna. blevde intening i såMen var
ha kunnatDacke-fejden kanske det enda allvar skulleuppror som

enhetsstatliga utvecklingen. det intehota den svenska Men man
blivitVäl maktställning hade Dacke kanske Gustaviveta. en ny

federativ bonderepubliks president.och inteVasa, en
frågan politiska maktensemellertid denSom ärantytt ovan om

utformning, baraden politiska basorganisationens inteorganisation,
lika viktig denfråga faktisk och rättslig reglering. Minst äromen

rådandevarmed denideologiska och retoriska argumentation
råttfärdigas. de följandebeskrivs ochpolitiska organisationen I av-

uppfattning-skall betrakta principiella idémässigasnitten närmare
kommunerna dellokal politisk styrelse, det vill isäga, somar om

dessa uppfattningarlandets politiska basorganisation, såsom ut-
politik.dominerande svensktrycks de politiska i Vipartiernaav

politiska debatt1800-talets med denvid mitt, intensivastartar som
kommunalförordningar, och följer debattenfram tillledde års1862

1800-talets diskussionerfram nutid. måltill vår Vårt är att genom
"kommunal självsty-grund för analys hur begreppetlägga en aven
definiera detrelse har definierats dag, dem hari att som enav som

vill handdel den politiska basorganisationen, det i sista vårai säga
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politiska partier. mål nedan fyraiVårt avsnitt skrivaintenästa är att
substantiell historia, lika litet det det detta.i använderVisom var
historien instrumentellt, verktyg för kritik och analys, ochsom som

för deninstrument politiska förståelse talade inledningsvisom
syfte.vårtsom

Principuppfattningar kommunensom

grundkaraktär politisksom

basorganisation
...anda sedan bar det funnits anledninginte1862 någon

s/eil mellan sjalvstyrelsearenden ärendena ochiattspeciaxreglerade egna
statliga ärenden. deA äro genom

statlig lagstiftning delegerade ärenden...

Stjernquist, kommunalaN., DenMa H.,nusson,

Zalvstyrelsen,jämlik och mellanvariationernaeten
40.1988,ommanerna, s.

Kommunen i den svenska statstraditionen: enhetsstatlig
integrationism

Under 1800-talet bedrevs kommunideologiskintensiv principde-en
batt också Bakgrunden föri iEuropa, Sverige.runt om attvar, nu
uttrycka det svepande, samhällsorganiserandet stod införatt nya
utmaningar industrialismen och urbaniseringen medfört. Densom
nationella samhällsorganiseringen utgjorde gigantiskt moderni-ett
seringsprojekt genomfördes stridi gamla tiders ståndsvä-motsom
sende och skråväsende, den merkantilistiska och absolutistiskamot
kungamaktens förvaltningsorganisation, och kyrkans domine-mot
rande ställning samhällslivet.i kulmineradeSverige dennaI natio-
nella moderniseringsprocess och näringsfrihetsför-i års1846 1864
ordningar, i kommunalförordningar instiftadeårs det1862 som
moderna svenska kommunväsendet med städer, landskommuner,
landsting och kyrkokommuner för kommunalövrigtsamt termen
självstyrelse sådan riksdagsreformi avskaf-års1866samtsom som
fade ståndsriksdagen.

kommunalförordningar tillkom efterårs ideologisk strid1862 en
mellan konservativa och liberaler. konservativa drog det längstaDe

fickVisserligen de liberala efterstrået. decennier intensivav propa-
ganda med ordet "kommunal självstyrelse" förordningstexten,i med
tankar till denassocierar amerikanska revolutionenssom syn
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samhällsord-federativsjälvstyrande,medborgare isjälvstyrande en
själv-självständiga kommuner,rättsligtunderifrånuppbyggd ining,

fannsnation.federativt Detochdelstaterstyrande sammansatten
idéersocialistiskafederativarevolutionärt1800-taletockså under

människor"friaförbundoch kommunism,kommuner "ett avom
det kommunis-uttryckte denna visiontidstypisktKarl Marx avsom

skrifter.allasamhället i sinatiska
svensksjälvstyrelsekommunal iuttryckethursomhelst:Men

eftergift från desymboliskbetraktasoffentlig måsterätt som en
väsentligtallt in-liberala sidan.förlorandetill den Ikonservativa
moderna kom-svenskakommunalförordningar derättade års1862

den natio-förvaltningsorgan ioffentligalokalaslagsettmunerna som
kommunernasärskiltfastslogssamhällsorganismen.nella Det att

självsty-juridisk kompetensstatsrattsligtbade genuinnågoninte som
delegeringfick kompetensenheter. sinpolitiskarande De genom

suveränitet.verkade underochfrån statensstaten,
kringdiskussionenparlamentariskaförträffliga studie DensinI

beskriversjalvstyrelsen 1939kommunala i Sverige 1817-1862den
betänkande frånKommunallagskommitténs 1859.Gunnar Swensson

ochkommunalförordningarförgrundlåg tillBetänkandet års1862
den statligaunderunderordningtydligt kommunernasfastslår

suveräniteten:

berättigande, ifinge de kommunerna sittEndast menstatengenom
be-självverksamhet till kommunensförvaltandehördehäravtrots en

organiskaförunderlagetsjälvaliksomKommunerna statensvorogrepp.
folket.medomedelbart sambandochförening i

och organise-kommunal indelnings-efterföljande sekletDet av
tradi-enhetsstatliga integrationismensdenfullföljerringshistoria

kom-varkenfastslår särskiltKommunindelningslagention. 1919 att
territorier.tilllaglig sina 1952socknarna har någoneller rättmunen

landetantalet kommuner iminskarstorkommunreform,års som
poli-statsmaktenscentralaled denifrån till 800,2 000 är ettcaca

centralt diri-ambitiös,förgrundenläggasträvandentiska meratt en
ocksåvägledermålsättningvälfärdspolitik.offentlig Sammagerad

tvångsvismed tilläggetkommunblocksreform,års1962 omsom
till defrånkommunantaletminskar 800sammanslagning år 1969 ca

nuvarande drygt 280.
indelningsarbetepolitiska gångdettabetonasVisserligen i

desärskiltvisserligenochkommunernaviktigahur sägsgång är, att
detdettaverk.statligautlokaliserade Menöverlägsna ärär snarare

själstyrelse.kommunal Kommunernaenhetsstatliga är,änmönstret
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liksom hundra tidigare,år och lokala verkställa-gott ont, sortsen
statlig reformpoliti/e. elementVissa kommunalt självbestäm-re av av

mande finns dock, det vill inte undanhålla, det infogasmåste i vår
alternativa bild. framförDe allt de kommunala politiska för-är tre:
samlingarna, beskattningsrätten och den kallade "allmännaså kom-

inslagpetensen. Dessa påminner dragkampen lokalsam-attom om
hällets organisation alls inte slutgiltig och avgjord ochi medär 1862,

det hittillsvarande1919, 1952, 1962 Men huvudintrycket ärosv.
enligt mening entydigt.vår retoriken kallarDet kommunal själv-
styrelse huvudsakligen förvaltningsform inom enhetsstaten.är en

skall bliVår underbyggd efter hand.tes mer
Särskilt efter kommunblocksreformen begreppet1962-1969 är

"kommuner tydligt inordnade under begreppet offentlig förvalt-
ning, alltså inte i England under begreppet "lokal styrelse".som

gällerDetta diskursmässigt och ideologiskt deti politiska språket,
också den offentligai och i statsvetenskapens läro-rättensmen

böcker och kompendier, de läroböcker formar de blivandesom
tjänstemännens och den politiska elitens politiska världsbild och
tankemönster. uppfattningDenna gäller självklarhet. Densom en

denisann positiva meningen den återspeglarär de faktiskaatt
förhållandena. brukar ocksåDen andraavvisa till exempelsynsätt,
naturrättslig, federativ självstyrelse liberal ochi socialistisk tradition,

orealistisk naturrättslig metafysik. Rättspositivistiskt rådersom sett
följande: har,Kommuner har, ingen juridisksäger egen

kompetens. får, får,De sin juridiska kompetenssäger Såstaten.av
lyder den bildens enhetsstatliga kanon. finns alltsågängse Det i
denna rättsuppfattning inte skillnad mellangängse någon kommu-

allmänna kompetens och den statliga speciallagstiftningensnernas
kompetens: Alla ärenden delegerade ärenden, liksomär statenav
inom enhetlig förvaltningsorganisation, framhålls det närmasten
poetiskt Nils Stjernqvist och Håkan ovan.Magnusson i citatetav

Detta naturligtvis rättspositivistiskt Lagstiftningenär sant, sett.
faktiskt sådan. ocksåDet maktpolitisktär politiskaDeär sant sett.

majoriteterna har faktiskt tid detinrättat detså. inteöver Men är
den enda möjliga ståndpunkten betraktar kommunernasom man
roll idépolitiskt och normativt; intar perspektivet legefe-om man
renda föri stället lege lata. Framför allt bör det inte den endavara
möjliga ståndpunkten analytiskt i upplyst och dis-öppensett, en
kussion vad statsskick skulle kunna inför framtiden.ett gottom vara

finnsDet inget binder den svenska till attför evigtsom staten
instituera kommunerna huvudsakligen underordnade för-som
valtnings- och verkställighetsorgan. folkstyrelsensvenskaDen
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skulle naturligtvis kunna regeringsform ochi princip inrätta en ny
kommunallag, och starkare kommunal kompetens, tillinrätta en

långtgåendeoch med kommunal självständighet, den poli-en om
tiska viljan och funnes.majoriteten

bilden statsvetenskaplig kommunforskning,inomDen gängse
försöker framställadock det existerande naturligt fram-någotsom

samhällsförhållandenförändradeeller tillanpassningvuxet", en
arbete förändringskriver "tidsandans och hänvisar tillEtt annat om

utvecklingen, beror politisk makt ochinte intenågot som som
krav.74kan ändras Framförtiders allt verkarnyagentemot man

bortse ifrån, eller vill dölja, det nuvarande författningspolitiskaatt
förvaltningspolitiskaoch tillståndet resultatexisterar ettsom av

idépolitisk strid.
bildens skapare har haft blind fläck bildenDen gängse nären

konstruerades. Fläcken har inneburit den idépolitiska debattenatt
negligerats, sållats bort eller alls uppmärksammats. där-inte Låt oss
för principuppfattningarbetrakta olika kommu-någranärmare om

konstitutiva grundkaraktär funnits ochhar sedan 1862,nens som
finns dag. skall då bli synligt och tydligt vilka idépolitiskai Detän
alternativ har funnits alltjämt finns. skalloch dessutom,Detsom
och bli synligt hur ideologis/et och politiskt bestämd deninte minst,

principuppfattningensegrande den principuppfattningDetär. är
enbetsstatligdenna benämneri integrationism.uppsatssom

Fyra stiliserade principuppfattningar kommunensom
konstitutiva grundkaraktär

kommunalförordningar,diskussionen och diskus-iårsI 1862om
den kommunala utvecklingen reformernavidsionerna senareom

och nutida framträder deden debatteni1919, 1952, 1962 1969 samt
svenska politiska med olika principuppfattningar denpartierna om

funktionkommunala självstyrelsens samhällsbyggnaden.i När
överblickar denna idépolitiska ochdiskussion vad kommuner ärom
bör från och framåt, finner fyra huvudsakliga princip-1862vara,
uppfattningar.

första principiella uppfattningen kommunens konstitu-Den om
grundkaraktär skulle vilja kalla idén gemenskaps/eommu-tiva om
Enligt denna uppfattning organisktkommuner ochär spontantnen.

framvuxna lokalsamhällen, med traditionsgiven och ursprunglig
självständighet. Gemenskapen upplevs bakåt till byalagetsocknen,
eller det äldre stadsväsendet, till romantisk inspiration,tassom oav-
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den historiska sanningshalten. historisk organismtankeEn ärsett
för uppfattningtydlig. Till grund denna kommuners konstitu-om

finns faktiskagrundkaraktär den och alldeles naturliga känslantiva
tillhörighet med bygd eller stad, och känslan gemenskapav en en av

med dess alla kan från släkt och skol-invånare, uppleva, alltsom
kamrater, till arbetskamrater och kommunalaDengrannar. sam-
fällighet gemenskapskommunen beskriver egentligen inteärsom
politisk, medborgare egentlig liggerinvånarna inte i mening. Detär

jämföra familj.till hands samfälligheten med Ennärmare att en
kollektiv social gemenskap. Medlemskap medborgarskap.änsnarare
Gemenskapskommunens finnsidé dag, och överraskandei iän mo-
dern form, återkommande idéer lokalsamhälle" och lokali om
gemenskap, eller amerikansk "small-town ideology elleri com-

Politiskt har idén gemenskapskommunenmunitarianism". isett om
främst burits fram och Kristdemokra-Sverige Centerpartietav av

tiska Samhällspartiet. idén finnsgemenskapskommunensI om
förordar starkare lokal självständighet ochmånga argument som en

kompetens.juridisk
principuppfattningenandra kommunens konstitutivaDen om

grundkaraktär uttrycks den svenska idédebatten kommu-isom om
skulle kontraktskommunensvilja kalla idé. den radi-Det ärnerna

kala liberalismens idé, med amerikanska och franskadeirötter re-
volutionerna och självstyrandeUtgångspunkten den1776 1789. är
människan, slags kontrakt samhällskontraktet slu-ettsom genom

med andra till samhälle. Samhället alltsåsig inteärter ettsamman
organiskt framvuxet,och traditionellt rationellt och liksomutan
mekaniskt Medan gemenskapskommunens idé kon-sammansatt.

kommunsamfälligheten utifrån kollektivet, konstituerarstituerar
kontraktskommunens samfällighetenidé utifrån individen, deni
typiska politiska individualismens tankefigur, den bland annatsom
vältaligt framlagts till exempel John Locke.av

samfällighetKontraktskommunens och genuinäger en egen po-
litisk självständighet med rättslig kompetens. kom-Dennaen egen

frånhärleds individs rättsliga kompetens handaVarje sinapetens att
angelägenheter, och självbestämmandeinte minst sitt sinöveregna

kropp och själ. individ kan, Thomas Hobbes ellersin Varje isom
John Lockes filosofi, frivilligtpolitiska kontraktett avyttragenom

del politiska till "det politiska eller civilasin autonomien av egen
samhället detta ljusiKommunen association auto-ses som en av

individer slutit lokalt samhällskontrakt.sig i ettnoma som samman
Flera lokala samhällen kan sedan sammansluta sig, störreettgenom
samhällskontrakt, till delstat eller till nationell fede-renten av en
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uppbyggdrativt stat.
filosofi viktigpolitiskaidé ochKontraktskommunens utgör en

från 1800-taletssjälvstyrelseideologin mitt.gammalliberaladel deni
liberalen Thomas Paine,den radikalesjälvklar ideologi hosDet är en

Tocqueville.moderererade Alexis dehos denockså något mermen
införliberalernas diskussionerde svenskasjälvklart verksam iDen är

idéKontraktskommunenskommunalför rdningar.års1862 er-
radikal lokalförslagkraftig argumentationbjuder normativ enen

kompetens.rättslig kommunalsjälvstyrelse och egen
fe-traditionenssocialistiskaåterfinns också denLiknande idéer i

finnsProudhon och Bakunin.till exempel hos Dederativa idéer,
analysskrifter, särskiltoch Engels politiska iockså Marxi Marx av

då medborgarna i Pariskallade Pariskommunenden årså 1871, tog
Karlfransk-tyska kriget.stad samband medmakten Marxi sin i

filosofisktpolitiskt ingetfria människorförbund utgör settav
Thomas associationJohn Lockes eller Painesannorlunda än av

individer.77egenmäktiga
konstitutivaprincipuppfattning kommunenstredjeEn om

delkommunenidéngrundkaraktär den konservativaär avsom enom
samhälls-samhällssyn allkonservativadennastatsorganismenå I är

utvecklas liktSamhällsorganisationenutveckling organisk. väx-en
varandraförbundna medenheterSamhällets olikaande organism. är

deninordnade ikropp, och kommunernaliksom lemmarna i ären
förvaltningsorganisationen.organiserade statliga Mannationellt ser

samhällen, därochordnad hierarki småsamhället storaavsom en
harmonisk utvecklingbetoningen ligger organismens,nationens,

under 1800-talet,starkkonservatismoch organisation. Denna var
och blirstatsfilosofenformuleras den konservativeden Boström,av

ganskadockdel.under 1800-taletstill dogm Den övergessenare
genombrott.efter demokratinskonservativa kretsarinomsnart

konstitutivaprincipuppfattning kommunensfjärdeEn om
förvaltnings-vilja kalla idénslutligen, skullegrundkaraktär, om

den gamladetskulle kunnaleommanen. Man ärsäga statsorga-att
mellankopplingnismidén, fastän modern tappning.i Denna nära en

offentlig sektor-socialdemokratiskochkonservativ statsidealism en
forskarenBåde ilitteraturen.uppmärksammatssocialism har också i

harLiedmanidéhistorikern Ericochoffentlig Kaijser SvenFritzrätt
frånhögerståndpunktidéhistoriska Översikter 1800-i noterat att en

1900-talet. för-modernavänsterståndpunkttalet, blir Denen
socialde-1900-taletsframbärs främstidéValtningskommunens av

folkpartiet.socialliberalatid detockså undermokrati, avmen en
integrationistiskaenhetsstatliga,svenska1900-talets typiskaDet är
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och statsförvaltande idé. kommunerDär och slätt led irättses som
förvaltning.statlig Framför allt dem redskap för denser man som

nationellt beslutade reformpolitiken. Och eftersom denna reform-
politik frånallt grundskolan till den sociala gäller helaomsorgen- -
nationen, skall olika kommunala helstvariationer suddas Därförut.

kommunernamåste och enhetliga, medborgarnasågöras stora att
kan uppleva enhetlig service. roll förändras där-Kommunernas
med, det heter tidstypiski utredningstext, från ettsom en att vara

förinstrument tillvaratagande enbart eller huvudsakligen lokalaav
intressen till integrerad del i enhetligt samhällsmaski-att vara etten
neri".8°

Förvaltningskommunens idé dock uttryckligen demokratisktär
grundad. inte kommunal politiskMen kompetens. de-Denav egen
mokrati förvaltningskommunens demokratiska legitimitetsom ut-

från, det nationellagår planet, den demokrati där hela folketär re-
Samhället mekaniskt och rationelltpresenteras. ses sammansattsom

konstruerat. infogad beslutsflödeKommunen i uppifrån ochär ett
ned, länk den demokratiskti styrda kedjan offentlig förvalt-en av
ning. för politiskInte och artikuleringaggregering nedi-ett organ
från. kommunala politiska valenDe bör integreras med de natio-
nella i valdag sambandet mellanså nationell ochatten gemensam
kommunal reformpolitik skall bli tydligt.

Vilken då skillnaden mellan den förvaltningskommunennutidaär
och den gamla konservativa statsorganismidén mycketInte änmer
den historiska tidpunkten och den socialpolitiska målsättningen.
Man kringargumentation legitimitet ochmöter samma systemets
funktionella effektivitet. liknandeKommunerna är sätt
integrerade enhetligi politisk basorganisation fören gemensamma
mål. politiska kraftlinjenDen uppifrån och ned,går kedjai en av
förvaltningsbeslut och förvaltningsorgan. Därför den nutidapassar
förvaltningskommunens paradoxaltprincip, hand inog, som
handske deni gamla svenska statstraditionen.

överblickSammanfattande

ställa tablåLåt dimensioneri två den svenska idépo-öveross upp en
litiska debatten den kommunala självstyrelsens funktionom som
politisk basorganisation. den axeln lägger dimensionenLängs ena
självständighet respektive statsbundenhet. den andra axelnLängs
lägger organisk respektive mekanisk samhällssyn. kanDå
följande sammanfatta de huvudsakliga svenska principuppfatt-sätt
ningarna kommunens konstitutiva grundkaraktär. figurSeom
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principuppfattningar kommunens konstitutivaFigur Fyra om
grundkaraktar svensk idépolitisk debatt den kommunala sjalv-i om
styrelsen. horisontella axeln idéer samfallig/øetensDen rör natur.om

vertikala axeln idéer kommunens relation tillDen rör statenom

Självständighet

KontraktskommunGemenskapskommun

Mekaniskorganisk
samränighetsamfällighet

FörvaltningskommunStatsorganismkommun

statsbundenhet

framträderbild den idédebatten vadprincipiellaDen är attsom om
kommuner och bör dimensioner.sig längs två Denär rörvara ena
dimensionen samhällssyn, där idédebatten pendlar mellan denär or-
ganiska traditionella och den mekaniska och rationalistiska mo-
derna samhällssynen. fråganandra dimensionen enligt vilkaDen rör

kommunen skall där idédebattenprinciper integreras i staten,som
pendlar mellan självständighet federativism ochprinciperna
statsbundenhet enhetsstatlighet. fyra idémässiga huvudposi-De

presenterade kan urskiljastionerna därvid stili-som ovan som
serade figuren.positioner i och dessa normativtVar utgör etten av
fundament för kommunens konstitutiva grundkaraktär,synen
vad filosofisktkommunen och bör politisktär sett.vara,

och kontraktskommunens tänkande,gemenskapskommunensI
de principuppfattningar hävdar kommunal självständighet, kansom
och flerabör de svenska ha politiska medborgarskapinvånarna
och Människor tänks och ochmedlemskap. socialavara agera som
politiska flera politiska basorganisationer, bå-till exempelipersoner
de nationell politik och kommunal. kommuninvånarei Som är man
både reformpolitik,nationell medborgare, delaktig rikspolitisk ochi
samtidigt kommunalt politiskt medborgarskap/med-utövare ettav
lemskap. Följaktligen det, enligt den halvansexisterar princip-övre
uppfattningar, flera medborgerligt legitima maktanspråk iaven en
enbetsstat.
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do-svenska politiska historien det uppenbart deden tvåI är att
principuppfattningarna de fram-minerande de nedersta,tvåär som

statsorganismidéhåller statsbundenheten. 1800-talets konservativa
omformats 1900-talets förvaltningskom-har smidigt och iövergått

harstatsbärande 1800-talsmodern social konservatismEnmun.
reformism.1900-talsmodern socialtill statsbärandeövergått en

har den enhetsstatliga grundtanken aldrigSamtidigt övergetts.
fram kom-Jarls tid, tillBirger Gustav årsFrån Vasa, 1862över
genomförande kom-munalförordningar och tvångsvisaårs1969 av

munsammanslagningsreformen entydig tradition.råder lång ochen
och samhällsorganiseringtraditionen samhällsorganisationDet är av

uppifrån. fas demokratiskt styrd och initieraddetsinI ärsenaste en
initierad uppifrån, nationelltsamhällsorganisation, dock sommen

reformpolitik, och där kommunernabeslutad styrningen gårav
uppifrån och ned, kedja politiska beslut. Makthavare hari aven

och reformer har och lokalsamhälletskommit antagitsgått, ersatts,
uppgifter ständigtoch kommunernas och städernas harindelning

och därmeddiskuterats. den enhetsstatliga integrationismen,Men
verkställandeunderordnade ställning slagskommunernas ettsom

förvaltningsenheter, har bestått.
och kontraktskommunen framstår där-Gemenskapskommunen

förlorarna,perifera svensk statstradition.med i mino-De utgörsom
ritetsuppfattningar. radikala socialismens kontraktskommunalaDen

framstår radikalaidéer, högra enbart utopier.i DenÖvre rutan, som
kommunidéer, likaledes denliberalismens samhällssyn och i övre

framstår osvenskt främmande "naturrättslighögre rutan, som
metafysiskmetafysik. dock den konstitu-inteDen ärär än attmer

samhälle uppbyggt samhällskontrakttionell verklighet i USA, ett av
nedifrån och med stark lokal och delstatlig självständighet,enupp,

uppifrån. självständighet, och federa-får åsidosättas Lokalintesom
vanliga olika håll Schweizlösningar, itiva Europa. ärär även pa-

Tysklandradexemplet, förbund självstyrande kantoner. ärettsom av
förbundsrepublik, självstyrandefederativ med lång traditionen en av

furstendömen Westphaliska freden bestodstäder och vid 1648
Tyskland cirka Italien och har starkaSpaniensmåstater.400av

federativ ochtraditioner regional självständighet och historia, såav
framstår undantag.vidare. nordiska länderna enhetsstatligaDe som

för har underlättatsenhetsstatlighetövrigtDet är aven som
geografisk förankring hos adeln de faktisktlitenhet, lokal varsvag

stadsväsen med självständighet, medkungens män, ett paratsvag
och centralmakt historien.stark kungamakt genom
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Varför diskutera självstyrelsekommunal i

dag

Kommunal självstyrelse politiskt maktspridningsprojektsom

Land skola byggas med lag lyder det nordiska ordstävgamla som
landskapslagar.förekommer flera ställen medeltidai våra Den

nutida svenska politiska basorganisationen fastställs också lag,i när-
förstabestämt paragraf. förtydligas den politiskai DärRFzs attmare

förstabasorganisationen skall bestå delar. dettvå För "repre-av
och parlamentariskt statsskick tillsammans med, för detsentativt

andra, "kommunal självstyrelse. Eller med lagtextens ord:

offentligAll makt från folket. folkstyrelsensvenska byggerutgår Den
fri åsiktsbildning och allmän och lika förverkligasDenrösträtt.

och parlamentariskt statsskick ochrepresentativtettgenom genom
kommunal självstyrelse kap.RF 1 1

Regeringsformen pekar därmed kommunal självstyrelseut som en
grundpelare den svenska politiska basorganisationen, basorga-i en

skall förverkliga "folkstyrelse.demokratisk vadisation Mensom en
innebär detta utpekande för de svenska kommunernas konstitutiva
grundkaraktär Regeringsformens formulering innebär uppdragett

de svenska kommunerna delta realiserandet den svenskaiatt av
demokratin. förlä-innebär mindre kommunernaingetDetta än att

och skall demokratisk politisk makt, både ochi principutövanas
finnspraktik. rimlig tolkning lagtexten.ingenDet Omannan av

vill formuleringen kommunal självstyrelse allvar,taman nu om
och enbart sed den författningspo-inte ellerceremoni ettsom som

misstaglitiskt
Landets kommuner, led den svenska politiska basorganisa-isom

den enhetsstatliga statsbildningen Därmedtionen, ingår i Sverige.
sammanhänger med nödvändighet, författningspolitiskt frågansett,

kommunernas konstitutiva grundkaraktär med den allmännaom
frågan fördelning politisk makt och auktoritet den poli-inomom av

basorganisationen. Regeringsformentiska Emellertid liksom våraär
författningar kortfattade beträffarandra mycket vad den kalladeså

kommunala självstyrelsens författningspolitiska innebörd och ställ-

ning.
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Lagstiftningen helt enkelt förtydligande riktlinjerinte någrager
för formenligt vilka vilken och vilken utsträckningprinciper, i i som
politisk makt skall kommunala styrelser. Allt harutövas attav som

med självstyrelsens utformning och funktion, frågangöra även om
den politiska maktens fördelning mellan det nationella parlamentet
och de lokala styrelserna, skall stället fastställas vanligi lag.genom

åligger således de politiska riksdagenDet partiernas irepresentanter att
bestämma vilken konstitativ grundkaraktär den kommunalasom
sjalvstyrelsens för fylla funktionskall politisksinattges som
basorganisation för den svenska demokratin. viktenDärav attav
studera de faktiska politiska strävandena, idéerna och processerna
rörande kommunernas ställning. har fyllt dennaPartierna också sin
roll. beskrivna debatten inför kommunalförord-Den års1862ovan

bland exempel, framför alltningar visarmånga vårär ett men egen
områdetforskning idéflorarikhaltig ochinom in-ett storten

svenskt partiliv för den kommunalai nivåns organisering.tresse
blicken vänds till samtiden, hur har den idépolitiska de-Men om

batten den kommunala självstyrelsen gestaltat under tidensigom
från 1960-talets och fram Vilka principuppfattningarbörjan tills nu

kommunens grundkaraktär har dominerandekonstitutiva deom
svensk politik uttryckt Och hur har föreslagitpartierna i de lagi att

regeringsformen föreskrivnaden kommunala självstyrelsen skalli
förverkligas för förverkligaled politisk demo-Dessutom ett attsom
krati, förverkligandet folkstyrelse.led svenskiettsom av en

De politiska partiernaoch den kommunala självstyrelsen
1962-19748

genomförandetavgörande viktig länk politiska mål-Som i sinaen
likhet standard och livschanser, hela landet,sättningar i överom

den socialdemokratiska storslageninitierar regeringen år 1962 en
och storskalig reform de svenska kommunerna. Om års1862av
kommunalförordningar kan nationellt moderniserings-ettses som

förteckenprojekt under moderniserande borgerliga riktat feo-mot
dalism, och härståndssamhälle, kommunblocks-i års1962ser man
tankar motsvarande moderniseringsprojekt, tänkt utifråndockett

enhetlig löntagarklass förenhetligade medborgare,politiskaen av
riktat den kvarvarande borgerligheten och det gamla klassam-mot
hållet.

Kommunblocksreformen verkligen omvälvande. tänkteDenvar
frånminska antalet kommuner till cirka bärandesig Dess800 275.
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offentlig infrastrukturskapa lokal ekonomiskttanke attvar en av
bärkraftiga modernkommuner skulle kunna bära en-som upp en

grundskola, modern äldreomsorg och fysisk planeringhetlig enen
för industrialiseringen, urbaniseringen och kommer-den expansiva

reform "systemskiftesialiseringen. beskriva dennaAtt ärettsom
befogat.många sätt

kommunblocken, de tänktegrundidé deEn att nya som manvar
skullede gamla kommunerna skullesig uppståatt samman

frivillig gick dock Och drevSammanslagningen 1969väg. trögt. so-
riksdagen kraftcialdemokraterna igenom, i sin majoriteti av egna

efter inträdet kommunblocken skullesegerval, iårs1968 att vara
obligatoriskt och färdigt 1973.senast

Kommunblocksreformen stod emellertid inte ensam som en
grundpelare det socialdemokratiska samhällsbygget. Liksom vidi

kommunallagar bedrevs parallellt diskussionintensivårs1862 omen
författning. tillMan överens överanta attatt var en-en ny om

låta proportionalitet slåkammarriksdag och igenompartiernasatt
enkammarriksdagens Socialdemo-totalt deni sammansättning.nya

hade benhårt låst vid de politiska valen till riks-kraterna dock sig att
dag och kommuner skulle ske valdag. Tankenen gemensam var

de kommunala frågorna skulle leva liv knytasinte eget utanatt ett
reformpolitiken och dess genomförande.till den nationella Genom

reformpolitik till kommunal skulle dennationell nivå,att omsattes
socialdemokratiska politikens fördelar bli konkret synliga, tycktes

valdagsocialdemokratin taktiskt Fråganresonera. om gemensam
blockerade författningsfrågans ända frånverkade olöslig och lösning

1973.89fram under periodtill precisIntressant1962 nog samma som
kommunblocksreformen.det genomföra Sambandet mellantog att

reformer tillfälligt.dessa dock intetvå var
borgerliga starka motståndare till både kom-partiernaDe var

munblocksreformen och till den valdagen. takt medIgemensamma
förtydligades, utmejsladesocialdemokratins kommunideologiatt

motalternativen. stödde folkpartietde borgerliga Visserligenman
kommunblocksreformen initialt, led modernistiskiettsom en sam-
hällssyn. socialdemokratin genomdrev sammanslag-Men när att

folkpartiet medskulle bli obligatoriska, lierade signingarna 1969,
motstånd social-högerpartiet och principielltcenterpartiet i ett mot

kommunideologi och indelningsreform. socialde-demokratins Mot
reformpolitikförvaltningskommun, inordnad nationellmokratins i

horgerlighe-styrd valdag, ställde den samladeoch genom gemensam
idé kommuner politiska enheter med självstän-ten om som egenen

dighet och med det kommunala medhorgarskapet värde i sig.ettsom
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Ideologiskt folkpartietstod högern och kontraktskommunens
principuppfattning, medan stod gemenskapskommunenscentern
principuppfattning. förenade dessa båda tänkesättDet attsom var
de kommunala frågorna leva liv med valdagmåste ett eget en egen
skild från rikspolitiken. kommunen självständigsågMan som mer
och mindre statsbunden, socialdemokratiskvärnett motsom
klåfingrighet och statlig lokalsamhället.styrningmot av

borgerliga byggde demokratiar-De partiernas argumentation
det lokala medborgarskapet och den lo-ettgument, argument om

frånkala demokratin. socialdemokratin blevMotargumentet ett
kommunerna tillräckligtserviceargument. inte ochOm storavar

bärkraftiga fannsekonomiskt det möjlighetingen via nationellatt
reformpolitik ocherbjuda verkställa modern social service,en oav-

hur mycket demokrati hade. avgörande skiljelinjenDensett man
följaktligengick sidan förvaltningskommunmellan ochå ena ser-

Åvicedemokrati. andra sidan kontraktskommun och medborgar-
m+fpdemokrati gemenskapskommun och gemenskapsde-samt

c.9°mokrati borgerligas kommunen politiskvisionDe var ensom
med politisk identitet och tillförsäkrad offentligorganisation, egen

makt och lokalt utövad beskattningsrätt.
Socialdemokraternas däremot, ekonomiskt bärkraftigavision, var

kommuner bärare skola, åldringsvård, planering, socialsom av ser-
sociala rättigheter, sjukvård och boende. detta sammanhangvice, I
kommunerna nödvändiga enheter främstförvaltandesågs isom en

organisation. politiska landet riksdagen Stockholm.i iDet navet var
verkställare. Beskattningsrätten inordnades iKommunerna sågs som

förnationellt likvärdighet.utjämningssystem Vart-ett att garantera
helst löntagare flyttade effektivitets-skulle lika,servicenen vara en

förockså företagen, behövde rörlig arbetskraft.vinst prakti-Isom
ken minskade omfånget för den allmänna kommunala kompetensen
snabbt det lagstiftning befanni statlig desigGenomsystemet.nya

kommunblocken redan nationellt reformverk.inne i beslutatettnya
har beräknats de kommunernas eko-Det °/o80att runt av nya

nomiska utgifter hänfördeunder 1970-talet till statlig speciallag-sig
stiftning. idépolitiska huvudmotsättningen mellan de politiskaDen

kommunens konstitutiva grundkaraktär,partierna i undersynen
perioden skulle alltså kunna uppställas så:1962-1974, som
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konstitutionpolitiska idéer kommunensDe partiernasFigur om
1962-19749grund/eara/etär

Självständighet

M FpCK

MekaniskOrganisk
samräuighetsamfällighet

S

Statsbundenhet

bland de bor-traditionellaKristdemokraterna har den mest synen
den politisktfolkpartiet har den moderna.medangerliga, Menmest
finnsfinner den vertikala axeln.avgörande klyvningen Där en

med statsbundnasocialistiskt alternativtydlig klyvning mellan ett
ochledstjärna,förvaltningskommuner med servicedemokratin som

betrak-självständiga kommuner,medborgerligt alternativett mer
led-och med medborgardemokratipolitiska enhetertade somsom

för projektborgerlighetendenna fas det stårstjärna. I är ett omsom
för för-makt, medan socialdemokratinspridning politisk står attav
politiskamakten denoch den politiskaenhetliga centralisera inom

basorganisationen.

självstyrelsenoch den kommunalaDe politiska partierna
1975-19829

bakgrund, lätborgerligheten, denna intesjälvtsigDet säger motatt
efterregeringsmaktenförlorat erövradetillfället 1976.när man

själv-lyfts frågan den kommunalaregeringsförklaringenRedan i om
lokalsamhället:borgerligframstyrelsen visioni omen gemensam

för-förstärks. kommunala demokratinKommunal självstyrelse Den
och di-möjlighet distriktsnämnderdjupas. inrättaKommuner attges

kommunerkommundelsråd. statliga detaljstyrningenrektvalda Den av
folkomröstningarRådgivande kommunalaoch landsting minskas.

utvärderas.Kommunindelningsreformen skallgenomförs.
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Och under regeringsperioden inrättar utredning konse-man en om
kvenserna den socialdemokratiska reformen. Kommanaldemo-av
kratiska kommittén dagens ljus år Dessutom1977.ser antog man en

kommunallag enligheti med regeringsförklaringenår 1977ny ovan.
möjliggörs för första kommunalaDär folkomröstningar,gången nu

vilket hjärtefråga för de borgerliga under 1960-talet. Slutligenvar en
lokalaLagen kommunerna möj-1980,antog man om organ, som gav

lighet kommundelsbaseradeinrätta verkställighets- och förvalt-att
ningsorgan.

främstövrigt det utvecklingI partierstvå intressantär ärsom
under denna period. det första utvecklasFör centerpartiet entydigt

frånbort sina tidigare idéer gemenskapskommunen. fram-Manom
träder stället förnyadi med och stärkt principiellt demokratisken

ochargumentering med lokal demokrati det viktigaste grund-som
värdet. Därmed desig borgerligaövriga ideo-partiernanärmar man
logiskt, vilket och föri avgörande försig rollpartiets domi-var som
nerande kraft deninom politiska borgerligheten.

andra partietDet vänsterpartiet, tidigare haftinte någotär som
kommunpolitiskt och för första framträdergångenprogram, som nu
med dåVisar sigDet tydligvänsterpartiet intarett eget. att en
medborgardemokratisk kommunideologi, har såväl iröttersom ra-
dikal liberalism radikal socialismi fjärdei avsnittet.sesom ovan
Både och finner förtydligandevänsterpartiet dettai källacentern en
till skarp kritik det socialdemokratiska samhällsbygget. Centernav
upplever sitt uppsving samband medi i svenskvågengrönastörsta
politik. Tidningen Land oanade upplagor mednår mycken lokal-
demokratisk ideologi och retorik. blevvänsterpartietInom Jörn

lokalt och radikaltSvenssons demokratiska skall ledningen oc/eDa ta
makten mycket läst och diskuterad bok.1975 en

bådeDet ochCenterpartiet betonar,Vänsterpartietsom men
också Miljöpartiet, de socialdemokratiska centralstyrda kom-är att

med professionellasina tjänstemannaförvaltningar, kanmunerna,
komma medborgarnapassivisera och dem alienerade frångöraatt
politiken. Socialdemokratins kommuner skulle alltså i sig utgöra en
fara för demokratins framtid. Eftersom demokratins legitimitet

byggas underifrån, politiskt aktivamåste medborgare, måste
kommunerna organiseras annorlunda, politiskt självstän-som mer
diga enheter.

Socialdemokraterna, andra sidan, politisktå självstän-ansåg att
diga kommuner, och Vital lokal politisk kultur, skulle nndergravaen
demokratin, dvs. socialdemokratins uppfattning folkmajori-om en

möjlighet till parlamentariskt grundad regeringsmakt förtets att
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socialdemokraterna politisktlandet. Likaså iresolut sättett styra ser
fara för den demokratiska legitimiteten,självständiga kommuner en

välfärdsbygget viktigaste politiska måluppfattareftersom ett avman
lika välstånd ochoffentlig medborgarnaslikhet service,ijustvara

huvudmotsättningen mellanrättigheter. idépolitiskalika sociala Den
kommunensde riksdagen representerade partierna ii synen

grundkaraktär under perioden skulle alltsåkonstitutiva 1975-1982
kunna uppställas så:som

/eonstitativapolitiska idéer kommunensDe partiernasFigur om
9829 5grand/eara/etar I 97 5-1

Självständighet

C VK
MFp,

Mekaniskorganisk
samfällighetsamfällighet

S

Statsbundenhet

under denna periodhur kristdemokraternaVi är attensamma omser
framstårföra fram gemenskapskommunens princip. Vänsterpartiet

utvecklingslinje har påbörjatsgammalradikalt. intressantEn avsom
moderaterna, försiktig rörelse, medfolkpartiet och i en ser-

statsbundenhet.mål, hån ökadVicedemokratin motsom

den kommunala självstyrelsenDe politiska partiernaoch
1983-19949

regeringsmakten valrörelse därSocialdemokratin iåtertog 1982, en
huvudmotståndare. centralafrämst gjordes tillmoderaterna Den

välfärdsstatens, ellerfrågan välfärdsprogrammens,de sociala varavar
socialdemokratins motdragskulle kunnainte Man säga motattvara.

välfärdsstaten blev decentralisera,den borgerliga kritiken attmot
fullföljdedecentralisera till kommunerna. denoch meningenI man
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fråntrenden den borgerliga försökteregeringens vända denår, men
till fördel. Brukarinflytande blev socialdemokratiskt nyck-egen ett
elord. Brukarna skulle haservice direkt inflytande hurstörre överav
den kommunala skulleservicen produceras och vilken kvalitet den
skulle ha. Sjukvården decentraliserades till kommunala primär-
vårdsnämnder förvaltningslagenDen1982. 1983antogsnya som
medförde frihet för kommunerna det administrativai be-större
slutsfattandet. försök med avreglering kommuner, detEtt såav
kallade frikommunförsöket, genomfördes Grundskolan kom-1984.
munaliserades Plan- och bygglagen frånDen tillde-1985. 1987nya
lade kommunerna nyckelroll fysiska planeringen.denien

skulle kunna sammanfatta dessa socialdemokratiskaMan beslut
under 1980-talet med sidan försökte uddenå denatt taman ena av
borgerliga kritiken centralistiskt betongparti, ochatt ettav vara som

Åockså känt politiskt sviktande väljarstöd.i andra sidan ha-man av
de förankra välfärdsstatensstrategi institutioner såattman en om

medborgarna möjligt, för det bygganära sättetattsom ettupp
stöd praktiken föri den välfärdspolitikensgenerella idéer, institutio-

och Plötsligt framstod socialdemokratin den kom-ner program. som
munala främsta tills/eyndare. hadenivåns tydligen lärt tidigareMan av
misstag.

de borgerliga partierna bildadeNär detregering ändå i1991 var
stämning denna socialdemokratiska hade misslyck-strategiatten av
Vändningen tycktes ha kommit för därtill omvändningats. sent, en

under galgen. Kritiken socialdemokratin frånkom samtligamot par-
ochtier vände sig ensartad och byråkratisk offentlig sektor.mot en

vände också de välfärdsprogrammensig generellaMan hademot att
ifrån medborgarnatagit skötainitiativet sina angelägenhe-att egna

tilltagande politisk alienation både lokalt och nationellt. Enter, en
principiell borgerlig framfördes offentligargumentation mot ser-
viceproduktion, för marknadsanpassning och individuellstörremer
valfrihet. effektivitet valfrihefPrivatisering, och blev framträ-
dande värdeord främst folkpartietsi och moderaternas politiska
propaganda.

låter hemtamtDetta och under dennaMenvant.nu som yta av
välkänd höger-vänsterideologi utspelade kommunideologisktsig ett
drama första viktig roll dramat spelari socialdemo-Enav rangen.
kratin sitt insisterande brukarinflytande och decentrali-genom
sering till den kommunala Betydde dennanivån. markering att par-

hadetiet förvaltningskommunenövergivit och servicedemokratin
och idén politiskt statsbundna kommuner intressantaDet ärom att
det hade Granskarinte. den socialdemokratiska kommun-man men
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detochdecentraliseras,detfinnerideologin närmare att somman
ochförvaltninginflytande justskall"brukarna" äröver, ser-som

kvarliggersprids inte.politiska makten Denviceproduktion, Den
hurinflytandefårkommunernanationell ärnivå. Det över mansom

axelnPolitisktpolitik.beslutadnationelltskalllokalt omsätta sett,
skerlokalt, ingencentralt ochmellanauktoritetpolitiskav

kommunernasheller vidgasmed detta.ochmaktspridning i Inte
beskatt-denkommunalskatten.eller höja Justsänkamöjligheter att

deframhävavillavgörandeframhållsningsmakt så när mansomsom
Socialdemokraterna inrättarsjälvstyrelse.kommunernassvenska

skattetakochskatteutjämningintrikatbekant systemett avsom
kommunalahela denkontrollerarfinansielltmedför att mansom

centraliserad ocheffektiv,politiska styrningensektorn. Den är en-
förvaltnings-ochförvaltningsmaktdecentraliseringhetsstatlig, all av

verkställighetförvaltning,förvaltningtill ärbeslut Men ärtrots.
auk-politiskegentligmedförväxlasskallden inteochverkställighet

toritet.
moderaternameddramatiskaavgörandeDet äger somrumnya

kommerstrategi.socialdemokratins Dedennamåste nyareagera
underbyggdeModeraterna 1980-ta-dramat.huvudrollen ispelaatt

väl-generelladengrundad kritikprincipielltalltlet avmerupp en
medfilosofi, ochpolitisknyliberalintryck frånMedfärdspolitiken.

avanceradfilosofisktpolitisktförnyvaknat intresse argumenta-ett
social-denheladjupgående kritikutvecklathadetion, avenman

utvecklathadebeståndsdelar.alla Mandemokratiska hegemonins en
kriti-demokratiuppfattningen. Mankollektivistiskakritik denav

författningsdomstolochdomstolhögstafrånvaronserade enav en
lagstift-tillfälligapolitikersklåfingrigahöjakunde rätten översom

politiksynoch sågutvecklathadening. Man ge-somstatssyn enen
princi-kostsam,baravälfärdspolitik intenerell ävenutan somsom

rättigheterindividerskränktedeneftersomorättfärdig,piellt att
själva vill nyttja.dedetbara bekosta

detinomsker omsvängningargumentationmed dennaochI en
konstitutivakommunenstänkandetprincipiellamoderata om

fästepolitiskadetkommunernabörjargrundkaraktär. Man somse
Alltsåtill.dem måsteförsökthadesocialdemokraterna görasom

förvaltningsformserviceproduktion, ibedrivakommunernas rätt att
moderaternahäpnadsväckande långtbolagsform, angripas. Hureller

all-auktoritet ikommunensförvilligafaktiskt är att uttunnaatt
serviceproduk-förformenkommunalaoffentligtoch denmänhet,

frånhandlingsprogram 1993.framgår partietssynnerhet,tion i av
kommunernabeläggabörnämligenföreslårModeraterna statenatt
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med näringsförbud för uppbyggnaden privat tjänstesektoratt av en
inte skall HandlingsprogramI skriver moderaterna:1993störas.

tid dåI privata alternativ till kommunal verksamhet fram detväxeren är
nödvändigt med näringsförbud för de verksamheter kommunali regiett

kan överlåtas privata Risken uppenbarentreprenörer. ärsom annars
kommunernas möjlighet sin upphandling innebäratt att styra egen ett

ensidigt gynnande verksamheter. utvecklingEnav egna mot att
kommunerna företagsliknandei former etablerar konkurrensut-sig

marknader, eller fortsätter i egenregi-verksamheten områdensatta
där alternativprivata kan bestämtuppstå, måste avvisas. Kommunal
upphandling, inte myndighetsutövning, skall upphandlas kon-är isom
kurrens.

Vidare kommunernasmåste till självständig beskattning angri-rätt
och skattetak införas. Moderaterna börjar alltså angripa detpas som

sedan 1930-talet heligt:varit den borgerliga medborgarkommanen
politiskt självständig och omistlig del borgerligti tänktsom en ett

samhälle. inte med det.Men börjar också betraktaMan kommu-nog
huvudsakligen serviceproducenter, från hållnerna som ettmen annat

socialdemokraterna. skallDetän privatiseras servicepro-ärsom
duktionen. samtidigtMen det kommunerna skall tillhanda-är som
hålla till exempel skattefinansierad voucher för offentlig kon-en
sumtion de bedrivnaprivat offentliga nyttigheterna barn-inomav

skola, sjukvård och äldreomsorg. införa skolpengAtt ochomsorg,
valfrihet skolväsendeti ingen privatisering skolväsendetsär av
finansiering. själva produktionen,Bara och detta dessutom endastav
under förutsättning de privata alternativen deöveratt segrar
offentliga föräldramarknaden.

moderaterna,Att likheti med brittiskasina meningsfränder
l°°Torypartiet, väljer ansluta till förvaltningskommunenssigatt

principuppfattning kommunens statsbundna konstitutivaom
grundkaraktär, blir tydligt till de politiska alter-extra om man ser
nativ finns deninom nyliberala politisk filosofiska tradition,som

moderaterna under 1980-talet har hämtat sin vägledning ochsom
inspiration ifrån.i övrigt Med frånutgångspunkt idéersina hurom
marknadsekonomin och kapitalismen idealt bör fungera, for-sett
mulerar nämligen Friedrich Hayek vältaligt försvar för kon-ett
traktskommunens tänkande. Hayeks den politiskaärargument att
basorganisation marknadslikt organiserad också denär ärmestsom

ekonomiskt effektiva och minst våld individersgörmest som
frihet.

boken TbeI libertyconstitation beskriver1960 Hayek två
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huvudsakliga ståndpunkter diskussionen hur skalli politisk maktom
organiserad. företräds de individuellDen värnarvara ena av som om

frihet:

those mainly concerned with individual liberty have generally advo-
cated decentralization. There why localactionstrongare reasons
authorities offersgenerally the next-best solution Where private initia-

be reliedtive provide and wherecertain servicescannot toupon some
of collective therefore forneeded; localaction actionsort

authorities have of the advantages of fewerandprivate enterprisemany
of of governmentdmthe dangers the ofcoercive action

andra och ståndpunkten och frihets-Den auktoritärärmotsatta
kränkande enligt Hayek:

usually the authoritarian planner who, the of uniformity,in interest
governmental efficiency, and administrative theconvenience, supports
central tendencies and this the of thein receives strong support poorer

Who wish be able the ofmajorities, the wealthierto to tap resources
regionsm

Hayeks slutsats politisk basorganisation byggsär att en som
självständighet och maktspridning våld människorsminstgör
frihet. därför den dåliga, och minimalt riskabla, formenDen minstär
för politisk maktutövning. Självständiga kommuner, ellerregioner
delstater kan nämligen marknadsekonomiskt inriktavis sin
verksamhet olika och därigenom tävla de frittsinsemellansätt om
väljande individernas preferenser. Självständiga kommuner, regioner
eller delstater kan konkurrera människornas därmed säk-gunst,om

individernas valfrihet vad gäller offentlig och kollek-maktävenras
tivt samhällsliv. Hayeks politisk maktspridning dessutomAtt syn
präglade den amerikanska högervågens företrädande president
Ronald synliggör ytterligare det häpnadsväckande deReagan, i
svenska moderaternas och brittiska politiskt filosofiska valTorys

statsbinda kommunerna. försök frihetmed skapaEtt tvångatt att
bakgrund Hayeks förprincipiella plädering plural själv-Mot av en

styrelse, synliggörs också särdragen hos den svenska enhetsstatliga
och förvaltningskommunala statstraditionen.

skulle kunna sammanfatta den moderata omsvängningen iMan
kommunens konstitutiva grundkaraktär med modera-attsynen

vill ha ökad kommunal statsbundenhet för med statligaterna att
maktmedel, finansiering och lagstiftning, den kommu-såsom styra
nala serviceproduktionen riktningi konkurrens-privatisering,mot

och individualisering. Eftersom dessautsättning målnya nu ses som
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självständiga kommu-den gamla politisktviktigare visionenän om
den gamla liberalamed beskattningsrätt, visio-så övergesner egen

vill heltkontraktskommunala självständighetstanke. Man en-nens
individuella valfrihe-för öka denkelt statsbinda kommunerna att

ten.1°3
faktum. Såväl de borgerligamärklig partiernasituationEn är ett

kommu-under 1990-talet statsbindaoch socialdemokraterna vill
statsbinda för minska kommunernasborgerliga villDe attnerna.

valfriheten. Socialde-omfattning för den individuellaoch ökaatt
kommunala omfatt-statsbinda för bibehålla denmokratin vill att

och de kol-och bibehålla den offentligt bedrivna servicenningen
nyttigheterna. skullebrukade sociala ochlektivt Manprogrammen

kommunideologi under 1990-taletkunna servicedemo/eratinssäga att
vänstervariantm Båda sidorfinns högervariant ochi seren en

Och blirled den nationella politiken. dåkommunerna iett egnasom
förvaltningskommunensparadoxala enighetdet tydligt dennaatt om

innefattar grundläggande politiskaoch enhetsstatens denprinciper
oenigheten mellan höger och alltså enig inomMan ärvänster. om
vilken spelplan skall oenig.man vara

medborgardemokratins ochhar det då medgåttHur gemen-
frodasdessa principuppfattningarskapsdemokratins idéer Ja,

friskt. politiskaganska 1990-talets vinnare Vänsterpartiet,är
förstärktharMiljöpartiet och Kristdemokraterna. sinDessa snarast

gemenskapsdemokratiskamedborgardemokratiska respektive argu-
politiska under 1990-talethos dessa partiermentation. Det är man

före-finner medborgardemokratins och den politiska kommunens
framför önskan kommu-trädare. dessa partierDet är atten sesom

Överförd politiskmedpolitiska självstyrelseorgan egennerna som
mellan de poli-beslutsmakt. idépolitiska huvudmotsättningenDen

alltså kunnaperioden skulletiska underpartierna 1983-1994 upp-
jämföras figurerna och vilka be-ställas följer och med 2 3 ovansom

under ochhandlade de huvudsakliga motsättningarna 1960- 1970-
talen.
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politiska idéer kommunens konstitutionFigur De partiernas om
1983-199410;grund/eam/etár

Självständighet

VK
C

Mekaniskorganisk
samfällighetsamfällighet

MFp,

Statsbundenhet

socialdemo-folkpartiet ochhar det hänt saker. Moderaterna,Här
statsbundenhet och servicedemokrati. Krist-kraterna förenas kring

spretandeoch bildardemokraterna, vänsterpartietcentern meren
försvar självständighet.bukett kommunersi sitt av

ekande tystnadEn nutida

ekande tystnad1990-tal, talande,finns samtidsiDet Vår närmasten
kommunala självstyrelsensdominerande debatten dendeni om

styrelseskickpolitiskakonstitutiva grundkaraktär. Kommunernas
den tiddiskuterats under helahar ändrats eller allvarinte som

heller har kommunernasprivatiseringsdiskussionen har Interasat.
förändrats ellerkonstitutionenrättsliga ställning den enhetsstatligai

socialde-förhärskande debatten mellanallvar diskuterats. Den
fortfarande sidanoch borgerligheten parti-mokratin åär enena

välfärdsstatens omfattning,ideologiskt styrd debatt privataomom
valfrihet den offentliga sektornsalternativ och ökad inom ser-om

Å statsfinansiellt präglad debattviceutbud. andra sidan denär omen
förutsätt-finansiellafortsatt effektivitet och vid krympandeservice

och genomförande.nedskärningars nödvändighetningar, om
underordadeochsvenska statstraditionen enhetsstatDen av

de-1980-talets och 1990-taletskommuner rubbades alltså inte av
1990-taletssystemskiftesdebatt ellerbatter. Varken 1980-talets

för mellankommunal skatteutjäm-debatt exempelvis systemetom
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har allvar ifrågasattning kommunerna integrerade delar i ettsom
statligt förvaltningsmaskineri. fat-Snarast Kommunertvärtom. som

påtagligt självständiga politiska beslut har systemskiftetstar av
främsta tillskyndare, folkpartister,moderater och betraktats ettsom
hinder för enhetligt och slagkraftigt genomförande individuellav
valfrihet konsumtion socialai ochtjänster service. Fråganav om

lokal folkstyregenuin självständiga ochi självbestämmande kom-
har förts dagordningeninte de dominerandemuner upp av po-

litiska partierna svensk politik.i
inför författningspolitiskVi intressantstår slutsats. do-Deen

minerande politiska svensk politik har velat uppfyllapartierna i inte
Regeringsformens till svenska medborgareuppmaning utvecklaatt
och vårda "kommunal självstyrelse grundpelarna denisom en av
politiska basorganisationen. har hållit fast vid de statsbundnaMan
kommunerna och den enhetsstatliga integrationismens statstradi-

hartion. inte "kommunal självstyrelse maktsprid-Man sett ettsom
ningsprojekt. leder till höja blickenDetta i ännuattoss en mer sve-
pande slutsats.

Lokalt folkstyre verklig hari aldrigmening existerat i Sverige.
heller har sådant förts fram idépolitisktInte al-synsättett ettsom

för denternativ politiska maktens organisering, mi-änannat som
noritetsuppfattningar. lokala självstyrelsens traditionDen i Sverige
har helt enkelt aldrig, statsrättsligt och faktiskt ellersigvare norma-

idépolitiskt,tivt uttryckt den kommunala självstyrelsen ettsom
maktspridningsprojekt. Svenskarna har liksom aldrig erkänt eller

tillit till kommunersin påtagligt självständiga politiskasatt som
samfälligheter.

svenskarna känt kungamaktens ochsig i central-Har tryggare
maktens famn vill ha ökad kommunal sjálvstyrelse,Om det villman

påtagligt politiskt självständiga kommuner, kraft-måstesäga mer en
fullare rättslig kompetens tillföras kommunerna. betyder dockDet

bryta med, eller kraftigt modifiera, denmåste åtminstoneatt man
enhetsstatliga filosofiintegrationismens politiska och statstradition.

vill ha stark lokal sjalvstyrelseOm och lokalinte vitalman en en
politisk kultur, kan slå till och låtasig sig invaggas iman nog ro
tryggheten verka i Kjelléns,Gustav Vasas, Boströms, Gustavatt
Möllers och Erlanders anda.Tage verkar enhetsstatligDet som om

och förvaltningskommunerintegrationism ändå den "naturliga"är
och enda möjliga utvecklingen. Eller....
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Den europeiska utmaningen

Den europeiska unionens enhetsstater, federativa stater,
regioner och kommuner

inträde denSveriges i Europeiska kanunionen komma att ge nya
impulser till den svenska debatten kommuners konstitutivaom
grundkaraktär och roll den politiskai basorganisationen. Inträdet i

innebär ju, bland federativamed idéer.EU Unionensmöteannat, ett
konstitutionella grundkaraktär federativ och diskuteras ständigt,är

eftersärskilt Maastrichtfördraget. Skall huvudsakligen syfta tillman
federativ samordning funktionervissa domstol, valuta, de fyraen av

friheterna Skall utveckla statsförbund relativtettman av
självständiga Eller skall utveckla förbundsstatstater man en som

USATyskland eller
fråganintressanta det svenska inträdet federativDen iär om en

miljö och diskussion, nationell kommernivå, spridnings-att
effekter till den regionala och kommunala Redan hållernivån. svens-
ka kommuner samarbetsformerinrätta och mednätverkatt nya

Öresundskommunerna,sikte den europeiska situationen:nya
Skandinavia-regionen, västsvenska kommunerna,Inre De Barents-

regionalstödskommunerna,regionen, ökommunerna och vidare.så
svenska primärkommunernaDe uppträder redan direkta med-som

respektive motspelare till EU-kommissionen. riktar alltsåsigDe
enbart till deninte nationella enhetsstaten de vill tillvarata sinanär

intressen.
har idépolitiskai översikt varkenOm vår kom-rätt attovan,

munalförordningarna eller kommunblocksreformen inne-1862 1962
bar förändringar, fördjupadenågra och moderni-stora utan snarare
serade den långa traditionen enhetsstatlighet Ochi Sverige.av om
har beskrivningi de dominerande svenska hellervår partiernarätt att

förmåttharinte eller velat ändra denna, fårkanske betraktaman
inträdet faktori avgörande kan kom-Europa sättettsom en som

och kanske redan har kommit förändra kommunernasatt, att,ma
författningspolitiska och rättsliga ställning. de svenskaKommer
kommunernas politiska relationer och interaktionsmönster, liksom

själv, allt högresig i grad riktas och andra kom-EUattav mot mot
de facto utveckling där den enhetsstatligaså gång,ärmuner, en

integrationen längreinte existerar det enda dominerande dragetsom
svensk federativi statstradition. och maktspridande integreringEn

har kanske redan början.tagit sin
Vilket eller vilka konstitutionella alternativ framtidaden euro-
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haställa krav kankommer intepeiska integrationen på, någonatt
principdiskussiondock säkrauppfattning kan på. EnEtt varaom.

funktionroll och halvankommunala självstyrelsensden som enaom
nödvändigredanpolitiska basorganisationen Sverigeden i är urav

enhetsstatligaeuropeiska perspektivet. integrationism,det Den som
och praktik,från statstraditionens idéerden den svenskauttrycks i

hegemoniska idéeroch framträder de decenniernasi senaste om
tillräcklig.servicedemokrati,förvaltningskommun och inteär

konstitutivaoch kommunernasEuropeiseringen
grundkaraktär

uppträdasjälva börjarutveckling där kommuner sigEn som merav
enhetsstaten, kom-och vid sidansjälvständiga enheter gentemot av

defacto författningspo-ochmedföra utmaningaratt en nynyamer
följd-kommer kanske också,litisk samtidigtsituation. Men som en

författningspolitisksikt krävaverkan, kommunerna att annanen
samfällig-politiskakompetensställning och rättslig somen annan

samhällsorganisatoriskt tänkande,federativt präglatheter. Ett mer
politisk tradition och kultur, skullefrämmande för svenskhittills

kunnafram. hur denna skullekunna komma Frågan ärväxaatt mo-
Rättspositivistisktfilosofiskt och idépolitiskt. kanpolitiskttiveras

fråga det faktiskt liggerkan hurtill inte siginte Manväga.man
och sedan fastställa den lag.kommunala kompetensen, itill med den

tillalltså idépolitisktkommande finns inte måsteDet Manän.
filosofin, principdebattenpolitiska ochdendvs. normativaväga, ta

Svenska medborgaresjälvstyrelsen, allvar.den kommunala ärom
och de villsjälva vad de önskar gå.avgöra varttvungna att

eller dennaturrättsliga liberalismensdå söka till densigBör man
det lokala samhällskontraktet,traditionutopiska socialismens om

självstyrande individer och självsty-gamla liberala idéernatill de om
densamfälligheter Eller bör söka tillrande lokala politiska sigman

ideologiskatraditionalistiska gemenskapskommunenssmåskaliga
till den katolskaförtecken Eller bör söka sig i Europa,ut sam-man

tradition gemenskapstänkandehar stabilhällssynen avsom en
Är samhällssynen subsidiaritetstankenförresten den katolska --

enhetsstatliga ochfederativ den lutheranskaredan kärnasini änmer
statstraditionen1°7 tänkaEller kankungamaktspräglade sig enman

filosofi, medintegrationistisk politiskenhetsstatligtyp menny av
denfederativa inslag, uppkommen situationenvissa nyaur

statsbildningsteoride grundläggande distinktionerna iEn ärav
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den mellan en/aetsstatligt integrerade oc/øfederalstatligt integre-stater
rade Distinktionen behandlar principiellt olika statsbygg-tvåstater.
rzadsprinczper, det vill olika hur kan inte-säga sätt att statse en

till helhet. Enhetsstaten utmärks endast centralmak-attgreras en av
har politisk auktoritet, endast centralmakten har lag-suveränten en

stiftningsmakt Storbritannien, Frankrike. Federalsta-Sverige,t.ex.
däremot finns både hos densuveränitetenutmärten att centra-s av

och hos de federationen ingående delstaternai Bel-t.ex.staten
Tyskland,gien, Sverige konstitutionellt enhetsstat.USA. är sett en

förvaltningspolitis/et och idépolitiskt frågan denMen ärsett om po-
litiska maktens spridning och organisering inom nationen, isåsom
Vilken kommuner bör politiskt självständiga ellermån stats-vara
bundna, federalstater.karaktär i Med monistiskav samma som en-
hetsstatlig betecknar idé eller ideologiskintegrationism en en upp-
fattning enligt vilken kommuner eller andra politiska basorganisa-

börtioner statsbundna socialdemokratins Plu-sextiotal.âvara
ralistis/e enbetsstatlig betecknar idé ideologiskellerintegrationism en
uppfattning enligt vilken kommuner och andra politiska basorgani-

bör politisktsationer självständiga för den skullutan ägaattvara
lagstiftningsmakt enhetsstatensinom nittiotalets Krist-äramar

Vänsterparti.1°8demokrater och
författningspolitiskasvenska och förvaltningspolitiskaDen upp-

byggnaden den politiska basorganisationen erbjuder redanav nu en
flexibilitet med tänkbara möjligheter. kan rimligenmånga Den ut-
formas både monistisk respektivei pluralistisk riktning. detFör
första har det svenska politiska politisknivåersystemet tre sty-av
relse: landsting och kommuner. det andra har det svenskaFörstat,
politiska förvaltningstatlig och myndighetsutövningsystemet som

regionalt länsstyrelserna, försäkringskassorna ochävenopererar
lokalt lokala skattemyndigheter, lokala polisdistrikt. det tredjeFör
kan tänka de huvudsakliga försig ochnivåerna,att treman var en

kan desig, organiseras eller mindre gradså äger störreatt en av po-
litisk självständighet respektive statsbundenhet. fjärdedet kanFör

tänka respektive pluralismsig monism kan olikaattman ut-vara
vecklad inom olika politikområden. Skolväsendet och kulturväsen-
det verkar exempelvis med fördel kunna pluralistisktvara mer orga-
niserat vägväsendet, skatteväsendet och polisväsendet. Flexibi-än
liteten enhetsstatens konstitutionellainom möjligheter, ochär stor
det långt börjat tänka federativitetinnan elleri termerman ens av
federativ integrationism.
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självständiga kommunerpolitisktHän mot mer mer

medlemskapet förfinns skäl, idet EU,Men utöveräven attett annat
och servicedemokratinbetvivla förvaltningskommunen som

för konstitutiva grund-framtida modell den svenska kommunens
kommunernakaraktär. den statliga sigstyrningenI gör mot-av en

gällande skulle vilja karaktäriserasättning så.somsom
förvaltningskom-den kommunala självstyrelseninrättaAtt som

medborgarvärden ochinnebär kommunerna tömsatt ge-muner
detta följd medborgar-menskapsvärden. längre sikt kan tillPå att

tillhörahandlingsbenägenhet och identitet attavnas engagemang,
försvinner. kommunerna med-politisk samfällighet Om tömsen

funktioner, ochoch gemenskapsdemokratiskaborgardemokratiska
tillhandahållandeservicedemokratinshuvudsakligen bedriver av

Ochbrukare, kunder eller klienter.med medborgarnatjänster som
fatta poli-kommunal kommer alltnivå genuintatt merom man
och dettill följd decentralisering avreglering inomtiska beslut av

tveksamt kommu-förvaltningspolitiska maskineriet. detDå är om
fylla Regeringsformen stadgadekunnakommer sinattnerna av

den svenska demokratin.funktion politiska basorganisationer isom
riktningbehövas förstärkande pluralismendetta skulle iFör ett av

självständighet. Kanskekommunal någotrentmot som manav
kunde kalla kommunal självstyrelse".-

Efterord

första forskningssam-hösten deUnder 1992 togs stegen mot ett
bestående.kunde skulle bli djupt ocharbete då inte såanasom
formuleradekonkretiserades snabbt. Till börja medSamarbetet att

förvaltning-med titeln Kontrakt ellerforskningsprojektett
debattenförening eller gemenskap. Idéer och värdemönster i om

välfärden. stöddes finansielltoch Projektetkommunerna av
Kommunförbundets FOU-råd och VidareSvenska CEFOS. på-av

medUrban Strandberg avhandlingsskrivandebörjade sitt Mats
handledare.Dalkvist som

från metodologiska, teoretiska ochMed utgångspunkt praktiska
frågor fortlöpande samtal politikvetenska-källmässiga korn ett om

föras. Indirekt har dessa allmänt politikvetenskap-grunder attpens
publicerade skrifterkommit till uttryck projektetsliga funderingar i

konferenser deltagit. mycketoch däroch seminarier Men av
skriftlig form.formuleradesamtal har blivit uttryckligt iintevåra

civila samhälletfyra efter Dahlkvists iår "DetMatsNu, uppsats
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samhällsteori och samhällsdebatt och efter Urban1995 årett
Strandbergs avhandling Debatten den kommunala sjalvstyrelsenom

har denna Demokratiutred-i19981962-1994 uppsatsgenom
fått anledning sammanfattaningen bärande tankar i vårt mång-att

samarbete. Föreliggandeåriga den svenska statstradi-uppsats om
denoch kommunala självstyrelsen byggertionen samtalmånga

begreppet politik, svensk politik och idédebatt denochom om po-
Övrigalitiska vetenskapens grundfrågor. publikationer från projek-

bland referenserna nedan.tet anges

Noter

Föreliggande har tidigarei version l905-Sympo-uppsats presenteratsen
svensk-norska fredligasium. upplösning. Händelseförlopp ochDen unionens

perspektiv statsbildningsprocesser och riksupplösningar. Samnordiskt
Åbomed Statsvetenskap och vid Högskolan Karlstad;Historia iarrangemang

akademi; Norsk Fylkemusem Oslo; Uppsalai Historicum, universitet. Hög-
skolan Karlstad september hari också tidigare publi-20-21 Uppsatsen1995.

mindre omfattandei kommunala självstyrelsensversion: Den röttercerats en
och framtid. Idéer och värdemönster historiskt perspektiv, Svenskai iett
Kommunförbundet Lokal demokrati möjlighet eller bot idéskrzft1995 En

den kommunala självstyrelsen. Stockholm: Kommentus.om
2 Med begreppet "statstradition" den faktiska författningspolitiska ochavser
förvaltningspolitiska traditionens ideér, och praktiker.institutioner
3 Med begreppet politisk styrelse" allmänbegrepp för detettavser som
engelska kallas political ansluter Stefan Björk-tillgovernment. Här oss
lund läroboken Politisk den endei konsekventteori 1993 i Sverigeärsom som
hävdat detta ordval och denna begreppsliga innebörd. vill alltså undvika detVi
missledande ordet missleder dels förhållande till det svenskaistat, som
förvaltningsspråket där ordet enbart betecknar den centrala besluts- ochstat
förvaltningsorganisationen, dels diverse postmarxistisk ochgentemot
institutionalistisk samhällsteori och samhällsvetenskap, där likställs"staten"

offentligamed den sektorn kritik dettai statsbegreppFörstort. t.ex.en av se
Dahlkvist, civila samhället samhällsteori och samhällsdebatt.Mats 1995 "Det i

analys" och Dahlkvist,kritisk Politikbegreppets analytiskaEn Mats 1999c
förfall.
4 begreppet "den politiska basorganisationen Strandberg, UrbanFör 1998se

denDebatten kommunala självstyrelsen Hedemora: Gidlunds,1962-1994.om s.

5 driver preliminär ledtråd utpekar forsknings-Uppsatsen vissates,en en som
problem bör utvecklas och studeras vidare. dock alls anspråkVi integörsom

utpeka de viktigaste brytpunkterna eller de viktigaste stridande idéerna ochatt
aktörerna vid olika tillfällen. Enligt bedömning kräver ingåendevår ett mer
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studium den svenska statstraditionen och den lokala självstyrelsen attav man
förhåller till huvudproblem och forskningstraditioner, nämligen:sig 1tre

politisk konstitutionell och denstatsteori, svenskateori, teori 2statsrätt;
författningspolitikens förvaltningspolitikensstatsbildningsprocessens, och

materiella historia; den svenska statsbildningsprocessens, författningspoli-3
tikens och förvaltningspolitikens idéhistoria, dvs. debatten svensk stats-om
doktrin, samhällsorganisering och förvaltningsuppbyggnad.
° vidareförande, och engagerad, diskussion statsbyggandets huvud-För en om

Modern Political Friedrich,Strong, C.F. 1950 Constitntion, CJ.typer, se
and bis Duchacek, Fede-I.D. Comparative1963 Man 1970government;

ralism. The territorial dimension politics; Schmitter Still theP.C. 1974,of Elazar, Exploring federalism; Elster,corporatism; DJ. 1987century
Slagstad, Constitationalism and democracy; "TheR. 1988 Ionescu, G. 1988
theory of liberal constitutionalism"; Gagnog, A.G. Com-Burgess, M., 1993
parativefederalism futureand jrederation. traditions and directions.Competing
7 Forskningen svensk idépolitisk debatt den kommunala självstyrelsenom om
har bedrivits finansierat kommunförbundets forsk-projekt Svenskai ett av
ningsråd och Göteborgs Projektet har bedrivits meduniversitet.CEFOS,av

Dahlkvist projektledare och Urban Strandberg forskare, ochMats som som
dess främsta Debattenprodukt Urban Strandbergs doktorsavhandling denär om
kommunala sjalvstyrelsen 1962-1994.
8 Alltså endast Kjelléns organismtänkande, alltså bortseende från Kjelléns in-
sisterande fårstatsvetenskapen realistisk. alltså idealis-Vimåsteatt vara en

filosofiskttisk organismisk konservatism ideologiskt och präglar statstra-som
ditionens olika diskursiva Därmed undviks definitionmiljöer. denper rea-
listiska politiska moderntanalysens särskilt den vetenskapliga politiskasynsätt,
realismen se not.nästa
9 Nutida statsvetenskap bekant huvudsakligen realistisk, ochär meto-som
diskt individualistisk, vilket bara leder till andra perspektiv skeendet,inte ett

också till andra substantiella resultat. programmatiskt Dahlkvist,Se iutan t.ex.
problem, kap. och Dahlkvist,Mats 1982 Staten Mats 1999a2som

Statsvetenskapen knnskaps- ocbfors/eningstradition. Metodologisk individua-som
främst samhällsfilosofiskalism, spridd Karl arbeten,Poppers ärtermen genom

tanken kategorier klass och kön sådana kannation, inte till-att stat,som som
skrivas behov, önskningar. haviljor eller enda kanintressen, De intressensom
och förenade.önskningar detta individer, elleri Statersär synsätt ensamma
säkerhetspolitiska eller arbetarklassens objektiva förintressen, intresse, att nu

exempel bland kan förstås indi-många, inte änta ett annatpar som summan av
viders faktiska framträderOch då kanske helt andra deintressen. intressen än

olika styrande eliter ofta vill låta gällande de Sverigesgöra t.ex.som som sanna,
säkerhetspolitiska eller har hörts underintresse Norge,erövraatt annatav som
seklerna.
l° den polemiska Dahlkvist, StatsvetenskapeniDetta Mats 1999aär tesen som
/ennskaps- oc/øfors/eningstradition.

Dahlkvist, knnskaps- ocbfors/enings-StatsvetenskapenSe Mats 1999a som
förtradition hänvisar litteraturen; principiellt ställningstagandeiut ettsom se

306



STRANDBERGDAHLKVIST URBANMATs OCH

Friedrich,Politik intressekamp, eller CJJörgen 1993Hermansson, 15,som s.
Aristotelestraditionensand his Government, För1963 Man 1-23; närvaros.

och behavioralistisk statsvetenskapmodern empiriskgrund iäven seensom
Dahl, ModernPolitical ochThe System, R 1984D 1953Easton, 1-15t.ex. s.

föra framföreanalys, Dahlkvistpolitisk sig iDet3-7. är atttar ovans. a.a.
vetenskapssynen ochgrundhållning till den modernaAristotelestraditionens

vetenskapsfilosofendär med hjälp Mariobygga Bunge.syntes aven
ochZ betydelse för ansvarsfullhet sak-och"ärligtTeorin pratetspratom

statsvetenskapligoch praktik har utarbetatslighet demokratisk iteorii en
Räftegård Karlstadssidor vid universitet.avhandling SeCurt450 avom

demokratiskt verktyg.Räftegård, Curt 1998 Pratet som
3 problem, Dahlkvist,Dahlkvist, MatsStatenMats 1982a 40-68;som s.

tradition".Författningen marxistiski1985 173-175s.nyare
och referenser.l självstyrelsen med exempelSe avsnittet Myten rötter"om

S begrepp.Dahlkvist, 1999b BegreppetMats
civilt16 analysen hur det dikotoma begreppsparet statenSe t.ex. versusav

intellektuellaobehindrat kunde bryta post-marxis-samhälle in i vissanästan
och med märk-det politiska språket,förtiska kretsar sig in iatt smygasenare
Dahlkvist,politisk-ideologiska och politisk-analytiska konsekvenserliga i Mats

samhällsdebatt. kritisksamhälle samhällsteori ochcivilt i En1995 Begreppet
analys.

första17 dehistoria,Bendixon, En1926 Kommunernas 34-40. av sam-s.
självstyrelse.retoriska figur ursprungligamanfattarna till denna Ben-vårom

för Nils Herlitz.dixon också viktigär
s svenska statssckickets historia,Granddrag detHerlitz, i 9-13;N. 1957 s.

sjalvstyrelse,Herlitz, SvenskN. 1933 15-18.s.
19 femhundrasvenska riksdagen underEdén, år,1935 Den 13.N. s.
2° knngavalde till folkstyre,Andrén, 1976 FrånN. 17.s.
2 hos Herlitz finnsMotsvarande parallellaEdén, 13. ursprungstexts.a.a.,

statsskicketsGranddragen det svenskaockså de första sidorna dennesi av
historia, 1928/1956, 10.s.
22 medeltidslagar,Sjöholm,Andrén Sveriges 91-92;E. 198818; s.s.a.a.

historia,Andersson, Sveriges1969 66.s.
23 Edén HerlitzAndrén 9-13.17-18; 13;a.a., s. a.a., s.a.a., s.
24 historia,Andersson, 1964 Sveriges s.

stenålder till25 svenska historien, FrånCarlsson, DenS., 1993 1Rosén,
skakigt källmaterial och denhar dockVikingatid, Rosén186-190. etts.

produktföreträder tycks huvudsakligentidsplacering han vara en avsom
egentligenunder betonandeförsiktigt förnuft och historisk intuition, att man

kaninget veta.
26 fendalism.PassagesfromAndersson, P. antiqaitySe 1976 tot.ex.
27 kungensSpåren1996 409-410.Hagerman, M. man,av s.
28 Enhetlig kommantyp,SOU 56-65.1967:58 s.
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29Widberg, socken till kommnnblock,Från1979 4-9.s.
3° T. släktträd.Ivarsson, kommuner1992 Kommunernas Sveriges 1863-1992,
s.
3 Peterson, O. Kommnnalpolitik,1992 s.
32 T.,Ivarson, Peterson, O.,a.a., s. a.a., s.
33 hänvisning litteratureni den germanistiska tolkningstradi-För uten om

Sjöholm,tionen kan framställningdennaE., Man vår34-44.se etta.a., s. se som
försök detta utsökta vetenskapliga arbete allvar. Viatt statsvetarna att ta

Elsa Sjöholms lagtolkning och kommentarer och akribiska tolk-attmenar
ningsarbete de viktigaste forskningsbragderna politiskinomutgör ett av
vetenskap och politisk historia under 1900-talet. andraDet skullemesta som
kunna lyfta fram viktiga arbeten för förstå politiska historiaSverigesattsom
och politiska tämligen slätt inför Elsasig Sjöholms stillsamma fram-ståarv
ställning särskilda åthävor. Till uppläggning och metodiskasin sittutan ut-
förande, och relevanta problemformulering,i sin arbetet exempel påär närett
vetenskaplig metod blir till konst och folkupplysandetill tolkningsarbete.stor
34 kritisk sammanfattning tongivande historikersEn svenska nutidanågraav

Lindqvist-Åbergstandardverk denna punkt, Carlsson-Rosén och bl.a., görs
Sjöholm, särskiltE., 46-51, 49.av a.a., s. s.

45 Andersson, 57-58a.a., s.
34 Ejvegård, Vad demOkratiP,R. 1991 172-173.är s.
37 Alf Varför demokratiåRoss, 1965 20-22.s.
34 Gräslund, "Adams Uppsala och arkeologins,A. 1997 101-103.s.-

gammalt hednatempelUppsatsens har hittatnågot inteärtes att man men en
hallbyggnadintressant från tiden före kyrkans uppförande kan antydasom en

faktisk kungsgårds belägenhet vid denna plats; alltså kungsgård och inteen en
urgermansk republiks tingsplats.
49 Ejvegård, R., 172-173.a.a., s.
4° Sturlasson, Norska knngasagor NjalsS., 1-3; saga.
44 utvidgade tillSenare johannessonsSe Kristin Förord till Sturlasson,48. t.ex.

Nordiska kungasagor, band där också inblandningSnorris strideniegen
kontrollen godorden skissartat framställs.överom

42 Hagerman, M., 74.a.a., s.
43Widberg, socken till kommunblock,1969 Från 4-9.s.

44 Rudolf Kjellén skriver uttryckligen svenskarnas behov stark ledare iom av en
lzfsform:Staten som

45 Sjöholm, 26-27, 50.a.a., s.
46 Sjöholm, E., 18-21, 93-106.a.a., s.
47 Sjöholm, E., 321-329.a.a., s.
48 Sjöholm, E., 26-27, 50; Hagerman, M., 377.a.a., s. a.a., s.
49 Sjöholm, E., 50.a.a. s.
5° Sjöholm, E., 21-22, 50-51, 204-254.a.a., s.
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Å.,53 Holmbäck, Wessén, E., a.a., s.

5 Sjöholm, E., 18-21, 25-31, 69-106.a.a., s.
55 denna punkt finns mycket litteratur,Andersson, På48-58. mena.a.,
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kommunal självstyrelse och kom-sjalvstyrelsen; Artiklarnakommunala om
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65 Gustafsson, A., 13.a.a., s.
66 Upplandslagen, 5.13.a.a.,
67 Upplandslagen,Kyrkobalken, 13-32.s.
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kommunala sjalvstyrelsemjøim-72 DenStjernquist, H. 1988N., Magnusson,
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73 kommunerna,Westerståhl,Strömberg, De 283.1983L., nya s.
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organisk gemenskap, Strandberg, U. 11-13.munen som en se a.a., s.

76 Dahlkvist förSe 1995, analys hur Hobbes och Lockenärmarea.a. en av
använder uttrycket "civilt samhälle".
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U., passim.a.a.,
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doktorsavhandling iStrandbergsmanifesterad Urban87 i statsveten-Främst
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Beträffande deriksdagen.representerad iintefattning. partietMen trevar
gemenskaps-ochmedborgardemokratiservicedemokrati,demokratiformerna
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359-376.
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94 Strandberg, 111-112.U., s.a.a.,
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ochStrandberg, U., 204-366huvudsakligen96 byggeravsnittDetta s.a.a., s.
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97 359-363Strandberg, 204-205,U., s.a.a.,
98 1999c,Dahlkvist a.a.

iciteratHandlingsprogram 18--9,1993,samlingspartiets99 Moderata s.
Strandberg, 223.U., s.a.a.,

alltmerfolkpartietochmoderaternakommuner°° Motsvarande synsätt som
ihos Tory-partietåterfinns1990-talenochomfattakom 1980-att

kom-ThatcherminskadepremiärministerUnder sina årStorbritannien. som
hindra privatiseringensskulledessapåtagligt intesåkompetens attmunernas självstyrelse,kommunalbild TorysredovisarGamblepolitik. sätt att seaven

Starkvilja.politiskamarknadsliberalismensfördenna i vägenäratt
kollektivistiskasamhälletsfrånindividernabefriaförcentralstatlighet krävs att

politiskamarknadsliberalaför denenkelthelt iordning. vägenKommunerna är
centralstatlighet endastarkfaktum,samhällsorganisatorisktoönskatviljan, ett

TheGamble, 1988A.Storbritannien""systemskiftet iför ävenvägen att ta
Tlmtcberism, 132.The politics 115,and thefree s.state.strongeconomy
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m Hayek, TheF.A. 1960 liberty,constitution citerat i Strandberg,263,s.
U., 15-16.a.a., s.
m Hayek. F.A., citerat i Strandberg,264, U., 15-16.a.a., s. a.a., s.
m Strandberg, U., 362.a.a., s.
m Strandberg, U., 373-374.a.a., s.
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berg, U., fullständigFör framställning360. Strandberg, U.,a.a., s. en mer se
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°° Gustavsson, 1994 demokratiskaEG:s legitimitet, 117-174.s.
1°7Eklund, "Subsidiaritetsprincipen:L. 1994 dess bakrund och innebörd, s.
9-34.
m8 Se Strandberg, U., Om använda begreppet391, pluralisma.a., s. not att
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inom referenserangivna i 6staten se not ovan.
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Konflikten som
försvann

Hur har det svenska EU-medlemskapet
påverkat maktdelningen mellan

regering och riksdag

Torbjörn Larsson

handlar hur medlemskap Europeiskaavsnitt Sveriges iDetta om
har påverkat maktdelningen mellan och riksdag.unionen regering

eftersom har medlem längre tid detSverige inte varitMen någon är
framställningen harpeka otvetydiga resultat ochsvårt någraatt

därför resonerande karaktär. Frågeställningen hurgivits en mer om
maktdelningen mellan och riksdag har påverkatsregering EU-av

förstamedlemskapet kan vid påseendet lite egendomlig medsigte
det regeringsformentanke tydligt riksdageni äratt attanges

överordnad granskning de konstitu-regeringen. Men närmareen av
tionella reglerna det enkla och tydliga döljer kom-visar att en mer
plicerad frågeställning. uppfattasVad problemet analysisom som en
beror alltid vilket perspektiv anläggs och hur vissasom som

definieras. därförcentrala begrepp studie inriktas inled-Denna
frågansöka vad med uttryckningsvis att svar som avses som

demokrati och maktdelning.
Beteckningen demokrati kan betyda mycket. vanlig,En änom

upphetsande, indelningsgrund åtskillnad mellaninte är göraatt en
demokratiska statsskick tillämpar parlamentariskt statsskickettsom
och de tillämpar form Skillnadenmaktdelning. mellannågonsom av

demokratibegreppetde båda hänger vad betonar Ochi ävenman
avsikten denna betraktelse grunden analyserai inte iär attom

demokratibegreppet lägga grund för skilja parlamen-attutan atten
från därförtariska statsskick maktdelningssystem, inlednings-måste

försord demokrati och den diskussionvis några sägas om som om
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detta begrepp. definieras ofta fråga hurDemokrati som omen
offentliga fattas, frågabeslut procedur, det vill säga, yttersten en om

fatta besluta bekostnad. Andramajoritetens minoritetensrätt att
demokrati får kränkabetonar innebär aldrigmajoritetatt att en

människors grundläggande rättigheter, vilken beslutsmetodoavsett
beslutsinnehållztillämpats. alltså frågaDet är ävensom omen

ställs ibland varandra och beskrivs kon-Dessa två synsätt emot som
finnsstitutionalism kontra parlamentarism. dock de, vilket börDet

framhållas, förenligabåda perspektiven och dettaärattsom anser
på därförbygger denna studie liggerBetoningensynsätt en

demokratisk diskussion, demokratiska statsskicksom ser som en
mellan sidanavvägning majoritetenså rått att styraena en gemen-

och andra sidanskap till skyddminoritetens majoritetenså rätt mot
maktutövning, både procedurella och innehållsligai termer.

Utgångspunkten alltså alla demokratiskaiär att stort sett stats-
skick innehåller regler eller konventioner både syftar till attsom

folkviljan, det vill majoritetenssäga rätt,garantera att styra samt
förregler eller konventioner till skyddminoritetens irättom

grundläggande fri- rättighetsfrågor.och Demokratiska statsskick
kan dock skilja betonasig antingen majoritetens rättattgenom

eller skyddet för minoriteter.att styra,
Viktig skillnad här mellan de parlamentariska statsskickenEn går

och de statsskick bygger maktdelning. Parlamentariskasom
statsskick tenderar inrättade de betonar majoritetenssåatt attvara

till beslut, medan bygger maktdelning oftastatsskickrätt ärsom
konstruerade de starkare skydd för minoriteters rättig-så att ger
heter. avseende dock de båda statsskicken lika de utgårI ärett -
båda ifrån den offentliga huvudsak uppdeladmakten mellani äratt
olika klassiska uppdelningen bekantinstitutioner. Den är attsom

lagstiftande folkvalt frånskilja den makten, åvilar parlament,ettsom
den verkställande, ligger hos och den dömande,regeringensom som

domstolarnaf offentligatillkommer den makten kan delasMen även
andra underkategorier. till exempel beskatt-in i SverigeI år

ningsmakten skild från den lagstiftande makten.
Skillnaden mellan parlamentariskt statsskick och ärettett som

baserat maktdelning ligger främst relationerna mellani synen
de olika delarna makten och deras parlamenta-institutioner. Detav
riska statsskicket hierarkiskbygger, delvis,åtminstone rang-en
ordning mellan delarna makten Annorlundainstitutionerna.av
uttryckt bygger det föreställningen delegeringsuccessivatt en av
legitimiteten maktutövningen från den högste beslutsfattaren,i görs
folket folkvaltde röstande tillmajoriteten Dettaettav organ.
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delegerar sedan och legitimitetenmakten vidare tilli sin tur en exe-
folket,kutiv verkställer det önskar. Parla-majoriteten,som som

kontrollerar förvalt-således olika ochregeringenssättmentet
maktutövning och folketningens hand val-i sista sinavgör genom

handling hur parlamentet fullgör uppgift. Kontrollmaktensin inne-
bär till exempel parlamentet kan eller enskildaregeringenavsättaatt

frågorstatsråd, ställa till medlemmar hur deregeringens utövarom
makt eller kritiskt granska och eventuellt förkasta de förslagsin som

lagt parlamentets bord. oklarhet råder dockregeringen vissEn
den dömande maktens domstolarnas ställning. parlamen-Denom

teoribildningentariska uttalar egentligen domstolarnassig inte om
ställning statsskick, nedanstående definition, foku-i seett utan

stället riksdag och statschef och derasi relation.regering,serar
innebörden dock definierasparlamentarism kanDen närmare av

olika sätt.
Sydowssvenske harBjörn gjortDen statsveteraren von en ge-

hur forskare definieradeolika parlamentarism och komnomgång av
då fram uppfyllda,till mindre kriterier därinte åtta måsteänatt vara
de första de för fullständigviktigaste, parlamentarism skallärtre att
råda. centrala honom följandeenligt kriterier:Mest är

för och politik beroendeRegeringen sin sammansättning1 är av
den partipolitiska ställningen folkrepresentationen; det relevan-i

inflytandet utformningen den politik formasöverta av som av
riksdag och dem emellan.regering variera
Väljarna har indirekt inflytande regeringsmakten, via2 överett va-

folkrepresentationen;len till regeringsbildning formi parti-av
och förändras förvägpersonkombinationer kan väljarna iutan att

till valurnorna.går
Statschef och regeringschef funktioner; för statsche-3 är separata

finns förfen självständig maktutövning.inget utrymme

hand gällerandraI

parlamentsledamöter; de deltar parlamentsde-Ministrarna i4 är
batter och partigruppsmöten.

kollektiv; ministeransvarigheten dock bådeRegeringen5 är ärett
ochkollektiv individuell.

beslutsfattandethar ledande ställning;Premiärministern inom6 en
kan dock eller mindre kollektivt.regeringen vara mer

Misstroendeförklaring dessochregering avgå7 rättmot atten
kabinettsfråga eller förordna parlamentsupplösning före-om
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för fastställakommer ömsesidiga vadinstrument majo-attsom
folkrepresentationen för.riteten i står

inom-parlamentariska har deloppositionen iDen8 utövaatt en
lagstiftningsfunktionen, granska hur regeringsmaktensamt att

parlamentariskalojala detoppositionspartierutövas; är mot sys-
för regeringsmakten.och redoi principstår övertatemet att

maktdelning byggerStatsskick baserade prin-är en annansom
vilken relation de offentliga makterna skall ha till varandra.cip Iom

offent-stället för hierarkisk ordning betonas betydelsen deatten av
ochmakterna överlappande ömsesidigt beroende dettaliga är

föreställning finns detbalanserar varandra. Enligt denna risksätt en
eftermed koncentrera all makt till endaatt ett styrs ma-organ som

grundläggandenämligen rättig-joritetsprincipen, minoritetersatt
kränksf demokratinheter Kritiker den parlamentariska i Stor-av

har den diktatur.britannien karaktäriserat majoritetensensom
motverka den maktkoncentration kännetecknarEtt sätt att som

parlamentariska därför de offentliga institutionernaärsystern att ge
maktfunktionerna.delat för utövandet de olika makt-I ettansvar av

lagstiftande ofta mellandelningssystem den makten delad den iär
huvudsakhuvudsak verkställande makten och denregeringen i

lagstiftande församlingen dömande makten harparlamentet. Den
lagstift-sedan den konstitutionella giltigheten denirätt prövaatt

härlederoch parlamentning regering Regeringen inteenatssom om.
folkvalda församlingen, denheller legitimitet den harsin utanur

relation till folket.etablerade kanaler skapar legitimitet iegna som
maktdelningen kan också organiseradMen Ettsätt.annatvar

parlaments lagstiftande makt kan till exempel delad mellan tvåvara
del fall förekomsten uttryckkamrar. tvåkammarsystemI är etten av

för råder fe-särskild maktdelning, nämligen den i etttypen av som
offentliga delad mellan delstaterna.deralt där den makten ärsystem

fall maktdelning kan kallas för vertikal maktdelning,Detta senare av
förra horisontell.till skillnad det kan benämnasmot som

form folket styrande kanmaktdelning mellan och de ocksåEn av
förekomma. till grundlagsföränd-statsskick exempelvissa måsteI

genomföra folketde styrande önskar underställas iringar som en
folkomröstning.

förefallerdet teoretiska planet det rimligt det iPå att anta att
fatta offentliga beslut, efter-parlamentariska statsskick lättareär att

preferenser tydligare kommer till uttryck deimajoritetens änsom
Åmaktdelning. andra sidanstatsskick bygger principensom om

legitimitetsskapandet de statsskick baseradeinomär ärsom
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förförmodligen lättare. bättre skyddmaktdelning minori-De ger
långtgående lag-de där domstolarna harminstinte iteter, system en

finns författningsdomstolar.eller där det särskildaprövningsrätt,
statsskick baseras maktdelning ochskillnaden mellanMen som

kan också beskrivasde bygger parlamentarism så sätt attsom
baseras maktdelning lättare kan iprincipensystem omsom

de olika blockerar varandra detbaklås institutionernaattgenom -
folkvalda försam-åstadkomma blockeras denönskarregeringen av

be-och hindrar parlamentetslingen, i sinregeringen vetotur genom
förda förblir den-slut. Resultatet blir och den politikenstatus quo

med parlamentariska statsskick det majoritetenFaran är attsamma.
från eller dethar beslutat motstånd starka minoriteter,möter att

den parlamentariska majoriteten inteutgör motsvaras av ensom
folket. fallen verkställandetbåda kan detta leda tillmajoritet I attav

försvåras snabbtbesluten alternativt besluten rivsatt upp om enav -
får med ständiga kastkontroll regeringsmakten imajoritet överny -

politikutformningen följd.som
och parlamentariskaSkillnaden mellan maktdelningssystem sys-

glasklar konstitutionella villdock alltidinte såär textertem som
varken det praktiska eller det teoretiska planet.att tro,oss

flesta statsskick den offentliga makten praktikende i inteI är en-
verkställande och den dömandebart uppdelad den beslutande, deni

initiativtagande agendatalar också den settingmakten. Vi om
med förslag vilka beslutmakten. alltid kommaNågon måste om som

fattas. flesta fall ankommer detta huvudsak denskall de iI
främste för-verkställande makten, det vill denregeringensäga, är

särskilt parlamentariska ini-slagsställaren, i Regeringarnassystem.
därför alltid betydande möjligheteroch skyldighettiativrätt enger

därförparlamentens beslut. lagstiftande maktenpåverka Den äratt
eftersom hardelad parlamentarisk parlamentetiäven system,ett

heltfatta beslut lagar eller budgetar gårsvårt att re-om nya som
ochoch bygger initiativinte regeringensgeringen emot, som

underlag.
heller andra avseendenParlamentet inte i suveräntär gentemot

misstroendeförklaring kan parlamentetViaregeringen. avsätta rege-
formelltoftast denhar ocksåringen, regeringen rätt, trots attmen

församligen, upplösa parlamentetunderordnad den valdaär attsett
kan alltså varandra.utlysa nyval. Båda Enavsättaatt organengenom

stiftabestår vidare lag,del parlamentets maktutövning i attstor av
möjligheter direktvilket parlamentetsi omintetgör attstort sett

församlingensverkställer den folkvalda be-hur exekutiveningripa i
slut.
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de olika delarna den offentliga maktenGenom beroendeäratt av
varandra för fungera får praktikeni viss maktupp-attav typen av

delning de parlamentariskai statsskicken. dennaMenäven typ av
maktdelning skiljer från densig gäller offentliga institutio-närsom

delar maktfunktion därföroch ha åsiktmåstener samma samma
för komma till beslut. åtskillnad kan illustrerasDennaatt attgenom
jämföra författning med författningårs i1809 års Sverige.1974
Enligt författning hade Kungl.års Majzt regeringen den1809 su-

verkställande makten, medan riksdagen beslutadeveränt ensam om
budgeten. det gällde stifta lagar däremotNär ochmåste regeringatt
riksdag alltså regeringen och riksdagenDetöverens.vara var som

stiftade lag enligt författning.års praxisDen1809gemensamt som
fram följdtill författning och långa styckenårs i1809växte av som

kom förgrunden författning stipulerade dockårs i1974utgöraatt
stället såväl makten inkomster och utgifter denöveratt statens som
lagstiftande makten åvilade riksdagen.ensamt

Parlamentens lagstiftningsmakt kan delvis ochåtminstone enligt
konstitutionen överföras till ellerregeringen, praktikeni så-ges en
dan utformning och dess förvaltning factoregeringen de blir denatt
reelle lagstiftaren s.k. ramlagstiftning. Parlamentet har naturligtvis
då teoretisk möjlighet dra tillbaka den delegation givits,atten som

praktikeni torde denna möjlighet för parlamentet tillbakamen att ta
förlorad maktterräng mycket begränsad.vara

Relationen mellan regering och riksdag i
Sverige före EU-medlemskapet

redan tillämpade underSom Sverige delen 1900-nämnts större av
talet författning föreskrev långtgående maktdelning mel-en som en
lan och riksdag. författningregering förestavade bl.a.Denna denatt
lagstiftande makten skulle delad mellan kungen och riksdagen,vara

också den lagstiftande makten och budgetmakten skulleattmen va-
delad mellan riksdagens fyra stånd, dess kamrar. Tilltvåra senare

skillnad lagstiftningsfrågor det dock efter tvåkammarre-mot var
formens genomförande nödvändigt bådainte kamrarna i1866 att
budgetfrågor hade åsikt för beslut skulle kunna fattas.attsamma

första och andra kammaren komOm till olika beslut budgetfrågori
och försök till förlikning mellan kamrarna resultat,inte avgjor-gav
des oenigheten riksdagen röstade kammare. And-attgenom som en

kammaren fick detta inflytande budgetfrågor,isätt störrera
eftersom den till antalet ledamöter första kammaren.större änvar
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råd-makt begränsades han inhämta sinamåsteKungens attgenom
fattade beslut.statsrådets synpunkter, haninnangivares Kungen

efterdessa rådgivarehade dock tillsätta och avsättarätt egetatt
efter han hade hört rådgivarnasgottfinnande detsamt att att syn--

fatta beslut han fann bäst. exekutiva maktenpunkter det Den var-
uppdelad den myndigheterna delvisockså i meningen att gavs en

tolkningen tilll-självständig kungen ochroll visavi regeringen i av
och Kungl.de lagar riksdagen Majzt.lämpningen antagitsav som av

befallninförutsattes lyda kungensmyndigheterna dettaMen trots
författning egentligdomstolarnainte i någotDäremot års1809gavs

de hade till exempelinflytande de inteövrigaöver statsorganen -
lagprövningsrätt.någon

med statsskick präglat maktdelning visadeProblemen sigett av
1800-talet kunde de statsbärandedock Under delarstorasnart. av

frågor. Vad kungen och delarinstitutionerna inte i storaenas av
ofta och de fyraville riksdagensriksdagen sig majoritet,motsatte

inbördes ochstånden titt motsättning intetättoense en somvar -
förmådde kvarstod tilltvåkammarreformen lösa1866 utan somens

början 1900-talet.av
författ-gjordesde tolkningar successivt årsGenom 1809avsom

fram.praktiken parlamentariskt statsskickemellertidning iväxte ett
tillmodernt partiväsende kom småningomsåFramväxten attettav

mellan första ochdel överbrygga de tidigare motsättningarnastor
kammaren.andra

genomfördesförfattningsreform slutligen ochDen 1974som
förändringarkodifierade till delar deverkställdes 1975 stora som

den parlamenta-hade innebar blandredan Denägt annat attrum.
lagstif-fastslogs. Riksdagen tilldelades denriska principen ensamt
enkam-och bestämma budgetentande makten rätten över ettatt -

införts få, ellerhade dessutom redan Mycket1970.marsystem sna-
riksdagen beslutsfattande.begränsningar ålades i sittinga,rare

förockså rad kontrolleraRiksdagen instrument att rege-gavs en
författning.7vilka flera hade sina iringen, års1809rötterav

Justitieombudsmannen
Riksdagens revisorer

och frågorInterpellationer
statsrådens ämbets-konstitutionsutskottets granskningDechargen av

utövning
Misstroendeförklaring
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Till detta kommer naturligtvis riksdagens granska och beslu-rätt att
förslagde lägger riksdagens bord.regeringen Denta om som

svenska riksdagen sammanträder dessutom under ganska lången pe-
riod under jämfört med andra parlamentet haråret många kor-som

varförSessioner, dess möjligheter till detaljerad granskningtare av
förslagregeringens tämligen god. Riksdagens ledamöter har ocksåär

förslagväcka hur landets politik skall förändrasrätt att egna om
olika områden. andra parlamentariska länder har parlamen-I många

ledamöter friingen kan endast yrka förslagmotionsrätt,tets utan
till ändringar eller tillägg till de förslag har lagtregeringenav som
parlamentets bord.

Riksdagen skall dessutom skall bildarösta om vem som ny rege-
för den händelsering ellerregeringen tvingasavgår avgå. Proce-att

duren för dock utformadstatsminister densåäratt utse attny gyn-
den kandidat föreslagits talmannen. ledamot be-Ingennar som av

höver för talmannens förslag, det enda hurintressantarösta är
ledamöter hälftenmånga riksdagensOmröstar änemot.som mer av

ledamöter talmannens förslag talmannens förslagröstar äremot
avvisat, antaget.annars

beslutande och den verkställande maktenDen kom också
andra tydligare skiljas det statsskicket, jämförti medsätt att nya

författning. riksdagsledamöter utnämndesårs De till1809 som
statsråd inte längre medverka riksdagens beslutsfat-irätt attgavs
tande. Visserligen fick statsråden och yttranderätt riks-inärvaro-
dagens kammare förderas plats, den händelse de varit riks-attmen
dagsledamot vid utnämnandet, övertogs ersättare.av en

Sammanfattningsvis kan författningårs i sin1974säga attman
relationen mellan och riksdagregering mycket blevisyn en

blandning dels etableratsprinciper redan ochi med års1809av som
författning, bibehölls, kodifieringdels den praxissom en av som

fram vid tolkningen regeringsform. Slutresultatet blevårs1809växt
inrättandet folkvalt vid internationell jämfö-ettav organ som en
relse, konstitutionellt framstodplan, ganska starkt i sinett som
relation till regeringen.

effektiviteten de tidigarei uppräknade kontroll- ochMen makt-
förinstrumenten riksdagen kan diskuteras. Utformningen tillav

exempel Justitieombudsmannens funktionoch harorganisation gett
denna institution sådan detautonomi riktigare talaäratt atten om

"allmänhetens ombudsman", riksdagens Riksdagensinte reviso-en
har andra sidan givits organisatorisk utformningå och ekono-rer en

miska vad finner de flesta andraiär änresurser som svagare man
jämförbara parlamentariska statsskick. starkasteDet resursmässigt
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riks-underunder interegeringen,ligger i Sverigerevisionsorganet
utvecklas ihellerhar inteoch frågeinstitutetInterpellations-dagen.

maktriksdagensstärktavgörande överriktning något sättsomen
stödja regeringenstillsyftarfrågorregeringen. Många attsnarare

denriksdagsledamöter ienskildaprofileraeller tillposition egnaatt
fruktaanledningfögatorde hastatsrådensvenskavalkretsen. De att

motsvarigheterengelskaderasskillnadtillutfrågningardessa mot
iblandhar ocksåmyndighetsutövningstatsrådensGranskningen av

del deinnebörd.dess Endesavoueratsättanvänts an-avett som
partiprofileringintryckgivithar änmälningar gjorts snarast avsom

har heller intemissförhållanden.konstitutionella Detgranskning av
sig ihar kunnatkonstitutionsutskottetoftasärskiltinträffat enaatt

ämbetsutövning.enskilda statsrådskritiksin av
denhelstriksdagenkan väckasMisstroendeförklaring, näravsom

formellthelhetregeringenoch kan rikta sigönskarså emot som
harstatsråd,enskildaellerstatsministern prövatsmotmotsett

ellerregeringvarkenemellertidHittills har någonnågra gånger.
sådan omröstning.till följdstatsrådenskilt tvingats avgånågot av en

detutformatdelvisockså såMisstroendeförklaringsinstitutet är att
eftersomstatstråd,sittandeellersittande regering enettengynnar

för miss-ledamöterriksdagens måstemajoritet rösta enav
förbehöverskallför dentroendeförklaring Ingen röstaantas.att

kraftlöstfulltdock inte såstatsråd.dess Institutetellerregeringen är
misstroendeför-påseende.förstavidkan verka Hotetdet omsom
statsråd lämnat sinfall tillenstaka lettuppenbarligen iharklaring att

praktikentill stånd.kommit Iomröstningförtid, innanipost en
nämligenmisstroendeförklaring,förekommer också typannan aven

politiksittande regeringsstödjariksdag vägrarnär att enen
misstroendeförklaringinformellområden.viktigare Denna typ av
socialdemokratiskadåvarandedenfällde regeringen år 1990 när

fick sittCarlsson igenominteunder ledning Ingvarregeringen av
därför avgick.och Detriksdageniekonomiska åtstramningsprogram

praktikenemellertidkan imisstroendeförklaringsinstitutetformella
försvagaregeringsmaktenför stärkaverkamycketlika attsomatt

informellatill miss-relationden ställssärskilt iden, om
såledesbjuderparlamentariska principentroendeförklaringar. Den

viktigarekan igenomdenskall interegering avgå, omatt en
poli-viktigarevadbarariksdagen.beslut Frågapolitiska i ärär som
självregeringenfråganfall besvarasbeslut.tiska mångaI attgenom

vill regeringenbeslut.viktigt Detvaddefinierar säga,är ettsom
förslagfår sittigenomhändelse inteför denhotar med avgå manatt

misstroendeförkla-formelltInrättanderiksdagen.beslut itill ettav
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ringsinstitut har delvis löst frånregeringen denna och skyldig-rätt
het. ankommerDet huvudsaki riksdagen utlösanu att en om-
röstning misstroendeförklaring, dock inte behöverom som vara
knuten till fråga.viss kanRegeringen därför, den önskar,såen om ta

hel del nederlag i riksdagen för den skull känna sigen utan att
tvingade riksdagenavgå, inte beslutar misstroende-att om om en
förklaring.

friaDen motionsrätten förvisso flitigtutnyttjas högt räknatmen
vinner endast cirka fem motionerna riksdagens tillstyr-procent av
kande. delEn motionerna innehåller dessutom bara hem-stor av en
ställan till regeringen tillsätta utredning i fråga,viss inteattom en en

direkt förslagnågot hur politiken område skall ändras ellerom ett
utformas. fyllerMånga motioner för övrigt syftesamma som
interpellationer och frågor, det vill visa enskilda riks-säga, att att
dagsledamöter aktiva för den valkretsen och hembygden.är egna

Regeringsmakten har huvudsakligatvå maktinstrument gentemot
riksdagen. det första kanFör beslutaregeringen extraval ochom
därmed upplösa riksdagen. det andraFör regeringen riksdagensär
främste förslagsställare, och till förfogandesitt för kunnaatt
fullgöra denna uppgift har regeringen gigantisk utredningsappa-en

Riksdagens utredningsresurser jämförelsevis obetydliga.ärrat. egna
förändringarVissa har emellertid gjorts det svenska stats-av

skicket sedan sjösättningen den författningen 1975,av nya men
mycket dessa förändringar har egentligen påverkat balansenav
mellan regering och riksdag. Stärkandet grundläggande fri- ochav
rättigheter, inskrivningen lagprövningsrätten och inkorporering-av

Europakonventionen grundläggande mänskliga fri- ochen av om
rättigheter deni svenska författningen förlängningen till fyrasamt

riksdagensår mandatperiod, alla intressanta förändringar. Deärav
handlar dock den enskilde individens eller allmänhetensmer om
relation till statsmakten och faller därför utanför denna studies
syfte.

avseende har dockI viktig förändring genomförts,ett ävenen om
det förändring inte konstitutionenär några ispåren sattesom -omläggningen budgetåret och i samband härmed förprincipenav
riksdagens hantering den årliga budgeten. Avsikten med denav nya
budgetordningen skapa budgetprocess ochattvar stramareen att
öka riksdagens förintresse och möjlighet utvärdera den fördaatt
politiken olika områden, vilket del debattörer uppfattadesav en

stärkande riksdagens makt. Riksdagens fokus tänktesettsom av
alltså förändras från detalji granska den årliga budgeten till iatt att
ökad utsträckning förintressera sig vad det blir alla de beslutav som
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riksdagen fattar. praktiken torde dock denprincipen medI stramare
budgetbehandlingen inflytandeha minskat riksdagens översnarare
budgetens utformning, särskilt inflytandemycketutan att mer er-
hållits följd utvärderingsområdet.till ökade ansträngningarav

därför förvånandesärskilt det debatten riks-inteDet iär att om
dagens roll har höjts velat utmåla riksdagen hu-iröster ettsom som
vudsak maktlöst transportkompani i regeringens tjänst.ettorgan,

kritik dockmissar vanligen viktig nämligenDenna poäng, atten
riksdagen endast del inflytande landets ochsittutövar överen av re-

politik riksdagen. alla fallgeringens i begreppet riksda-iI om man
inkluderar riksdagsledamöterna aktörer och enbartintegen som ser

riksdagen bestående stenhus Helgeandsholmen, inne-ettsom av
hållande kammare med antal utskott. Möjligheten till infly-etten
tande och påverkan bekant, början beslutspro-iär, störstsom av en

och regeringens beslutsprocess detta avseende undan-i ingetärcess
Därför deltar del riksdagens ledamöter de statligaitag. storen av

offentlig utredningarnas arbete ofta viktigt led i regering-är ettsom
beredningsprocess, eller också medverkar de den be-i internaens

redningsprocessen regeringskansliet. Riksdagsledamöteri sitter
dessutom med myndigheternas styrelser och får därmedi in-även
blickar myndigheternas arbete och relationer tilli regeringen. Denna
medverkan emellertid helt oproblematisk, eftersom deinteär
förtroendevalda kan hamna för-"gisslansituation relation tilli ien
valtningen.

viktig del politikers inflytande består dessutomEn attav en av
skapa och delta den offentligaopinion debatten Vilket dagi iatt
mycket väl kan utanför riksdagshusets dörrar. tillspetsatLitegöras
skulle därför kunna uttrycka saken riksdagen, iså att termerman av
dess ledamöter, har inflytande vad ensidigt spejandestörre änett ett

riksdagshusetin i kan intryck detta inflytande tillatt storge av, men
del utanför riksdagen.utövas

EU maktdelningenoch

Till skillnad det svenska byggerstatsskicket och relatio-EUmot
mellan dess uttalatinstitutioner maktdelningsprin-nerna mer en

cip. den maktdelning tillämpas avseenden denallainte iMen ärsom
vanligen tillämpas nationella statsskick. lagstiftande mak-i Densom

tillkommer till del ministerrådet, efterinom EUten stor men
Maastricht- och Amsterdamfördragen har denna makt blivit allt mer
delad med parlamentet parlamentets utökade till medbe-rättgenom
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del denslutande allt fler områden. harKommissionen stor aven
med ministerrådetverkställande makten, delar den i vissasommen

frågor fatta avgörande besluten det gäller tolkningenhar de näratt
haroch tillämpningen delar regelverk. KommissionenEU:sav av

dock unik och helt det gällerposition initiativrät-närsuveränen
ten. fatta beslutVarken kommissionen eller parlamentet kan i

frågor först har till dem.kommissionen tagit initiativintenågra om
tolkaTill har EU-domstolen densist EG-rättensuveräna rätten att

tillhörande konventionerna och kandel de sinasamt genomen av
fattatsförändra upphäva de beslut parlamentet,beslut eller som av

fall beslu-ocksåministerrådet eller kommissionen. Ivissa EUzsär
främsttande höra rådgivandeinstitutioner vissaatttvungna organ -

Regionkommittén.Ekonomiska och Sociala kommittén samt
företeelse, denunikt, och tämligen ovanligt iDet ärsom en

maktdelning tillämpas mellan institutioner initia-EUzs är attsom
fråndefinierat speciell funktion skild och lik-tivtagandet är ensom

lagstiftande.den verkställande och denställd med den dömande,
vid statsvetenskaplig analysvisserligen vanligtDet är att man en av

funktion, ellerpolitisk beslutsprocess skiljer den initierande somen
från beslutsfattande ochdet ibland heter, "agenda densetting,

funktion tydligt konstitu-verkställande, denna också såärattmen
definierad saknar alltså till del den hier-tionellt sällsynt. EUär stor

flestauppdelning återfinns de parlamentariskaarkiska i system.som
ministerrådet harhar vältaligt beskrivit hurVisserligen många en

alldeles uppenbart dennahelt dominerande ställning, är attmen
gäller förhelt denställning begränsas sätt änett annat som par-

medlemsstaterna.lament eller regeringar i
också vertikal bara hori-maktdelningen inteinomMen EU är -

makten delad mellan medlemsstater-sontell deni meningen äratt-
frågor har medlemsstaterna överlåtitoch in-vissa EUzsEU. Ina

fattas med-fatta andra frågor beslut bådebeslut.stitutioner Iatt av
lemsstaterna och tillsammans. vissainstitutioner Inom områ-EUzs

behållit och kanden, slutligen, har medlemsstaterna sin suveränitet
fatta inblandning det-helt beslut institutioner. PåEU:sutan avegna

federaltoch dess medlemsstaterliknar EUsätt ett system,ta men
vad överlåtitslikheten försvinner vid granskningnärmare av somen

jämfört med vad behållits nationell.till övernationell nivå som
för federala försvars-, utrikes-, ochTypiskt penning- iärsystern att

federalafinanspolitik har överlåtits till den medannivån,viss mån,
delad federalfrågor ligger kvar nationell eller mellanandra nivå är

fall övernationella besluts-handlar detoch nationell nivå. I EUzs
miljö-,fattandet fortfarande till delen jordbruks-, nä-största om
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säkerhetspolitik denUtrikes- ochoch handelspolitik.rings- samt
fortfarande kvarekonomiska politiken liggerdelen denstörsta av

gällerdock särskilt detnationell Förändringarnivå. gång,är när
Europeiskainrättandetpenningpolitiken, bland annat genom av

centralbanken.
och nationellaskillnad mellan insti-institutionerEU:sEn annan

förväntas mellan det verkstäl-den kanspänningtutioner är att som
parlamentetoch det beslutande intelande regeringen ärorganet

oklart vilkenlika tydlig. Till börja med det in-något EUzsäratt av
detbeslutande härdet egentliga stårstitutioner är organetsom -

för andradetfrämst mellan ministerrådet och parlamentet. Men är
kommis-verkställandedet också oklart vilket detär organetsom -

Parlamentet kan bekant misstro-eller ministerrådet viasionen som
ochendeförklaring hela kommissionen vägraavsätta att acceptera

de kom-föreslagits ordförande kommissionen.den i Mensom som
eller kommissionens sammansättningmissionärer utses av-som

den politiskaellerspeglar inte partiernanågot sättsätt annat
inflytandeparlamentet. egentligtsammansättningen i Något över

hellerfunktionssätt harministerrådets eller intesammansättning
parlamentet.

demokratiskfrånde kritik utgångs-i sin EUMånga är ensom av
avsiktsvaghet.punkt har pekat parlamentets inte minDet är att

kallade demokratiskahär fördjupa diskussionen detmig i såom
för-denna ofta mycketheller kritiseraunderskottet inom EU, att

och funktionssätt.enklade analys institutioner NågraEUzstyp av av
parlamentetkan plats. riktigtpåpekanden ändå sin Det är attvara
harjämförelse medlemsstaternas parlamentvid med inte sammaen

medverkaform vilka frågor det får ibreda varkenkompetens, i av
inflytande. frågorbeslutsfattandet gradenvid eller i mångaI ärav

konsulteras.endastparlamentet måste Om ettett organ som
dettainnebäröverförts från nationell till unionsnivåområde har nivå

inflytandefår ökatdärför automatisk parlamentetinte överatt ett
Över parlamentetfrågorna. jordbrukspolitiken har till exempel

alls. de frågor därinflytande andra sidan, iinget Men ånästan par-
detinflytande beslutsfattandet,reelltlamentet har givits ärett

och/eller ministerrådethur ofta kommissionen tvingaspåtagligt
förslag för tillgodose parlamentetsändra urprungligasinai att syn-

fårdärpunkter. jämförelse med länder regeringeni mångaDetta
förändringar alls bety-förslag någonigenom sina just någrautan av

förstafrån parlamentets sida. beskriva parlamentet idelse Att som
därför meddiskussionsklubb längre sanningenhand inte över-ären

ensstämmande.
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Parlamentets ledamöter har dock riktigtinte möjlighetersamma
svenska riksdagsledamöter påverka och delta deniattsom process
föregår ärende hamnar parlamentets bord. Parlamen-att ettsom

tarikerna får exempelvis medverkainte de otaliga kommittéeri eller
förbereder förslag till kommissionens och ministerrå-grupper som

dets beslut.
statsskick bygger andrai avseenden andraEU:s prin-även
de gäller förciper detSverige gäller relationen mellanän närsom

exekutiv och parlament. för flestaSverige, precis de andraI som
parlamentariska statsskick, gäller det egentliga arbetet parla-iatt

utförs utskotten. Vad utskotten anför sin meningmentet av som
blir också ofta parlamentets beslut. till skillnadi Sverige,Men mot
andra parlamentariska den dominerande delenärsystem, ut-av
skottens överläggningar undandragna allmänhetens insyn. Ut-
skottsbehandling parlamentet dockinom huvudsak föriär öppen

från betraktare,insyn vilket alltså den vanliga ordningen iärexterna
parlamentariska betyder parlamentet och dessDettasystem. att
verksamhet det titthållet beslutsprocessin i till skill-EU:sär stora
nad den svenska, där traditionen med öppenhet offent-mot genom
lighetsprincipen främst skapar förvaltningensinsyn ochi regering-

berednings- och beslutsprocesser.ens

Relationen mellan regering riksdagoch
efter EU-medlemskapet

del de beslut tidigare fattades svenskaEn institutionerav som av
fattas övernationella och falli de svenskamånga måstenu av organ,
institutionerna samverka med olikainstitutioner. TvåEUzs typer av
statsskick alltså sammankopplade med varandra, det byggtär ena
principen parlamentarism, det andra maktdelning. harDettaom

effektersjälvklart hur de svenska fungerarinstitutionerna och hur
deras relationer kommer utvecklas.att

formellt och konstitutionellt hänseende har denI uppdelning av
makten råder mellani Sverige och riksdag påverkatsregering isom
begränsad omfattning. Till börja med det riksdagen, efteratt var en
folkomröstning, fattade beslut överlåta beslutsfattandetattsom om

frågori tillvissa institutioner. innebär rimligtvisEU:s Detta att
riksdagen också det kan dessa rättigheter, detåtertaär organ som
vill fatta beslut skall utträdaSverige unionen,säga, ävenattom ur

sådant agerande säkert föregås förhandlingar medmåsteettom av
medlemsstaterna.de övriga finns hellerDet inte i dennågot svens-
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ka konstitutionen avgörande slår fast balansensättett attsom
mellan och förändratsriksdagen har till följd medlem-regeringen av

EU.skapet i
framförtsVad har problem försvagningochettsom som en av

riksdagens makt den längre har inflytandeinte avgörandeär att ett
agenda, dagordningen delvissin be-åtminstoneöver utan attegen

vill frågor kan riksdagenstvingasEU. Detstäms säga,av upp
bord till följd beslutsfattande.agerande och DagordningenEU:sav
har tjänstemannastyrd.detta blivit dock hur vik-Frågansätt är

förändringdenna för riksdagenstig och maktställning.positionär
tidigare, det förrealiteten dagordningenSom i såsagts attvar

riksdagen till del bestämdes agerande.regeringens inteDet ärstor av
heller EU-medlemskapet har inneburit inskränkningså någonatt av
riksdagsledamöternas Lika harmotionsrätt. litet de övriga
kontrollinstrumenten förändrats följdavgörande tillnågot sätt av
EU-medlemskapet. har varken blivit eller lättare förDet svårare

fällariksdagen eller enskilda statsråd misstroende-regeringen viaatt
omröstning. granskning har påverkats, hel-inteO:s intenämnvärt
ler interpellations- och frågeinstitutet. huvudsak har dechar-I även

karaktär tidigare.gen samma som
Riksdagen använder också de förgamla kontrollinstrumenten sin

EU-verksamhet och vid granskningen EU-politik.regeringensav
antal och interpellationer har ställtsmotioner iEtt EU-ären-stort

Ävenden. samband medi decharge, och riksdagenssinKU, JO re-
har verksamma frågorvisorer varit har EU-anknytning.i Dessasom

har dock kontrollera ageranderegeringenssvårt områ-attorgan
den överlåtits till beslutsfattande.EU:ssom

EU-nämnden inslag bilden, efter före-skapad danskiär ett nytt
bild, med formelltinte lika stark ställning det tidigaresettmen som

Danmark.marketsutvalget hade har huvudsak följai Regeringen iatt
de riktlinjer EU-nämnden ställer bakommajoriteten sigsom av
inför ministerrådsförhandlingarna. Vid redovisardessa möten rege-
ringen enbart förstahandsposition. talar också dockinte sin Den om,

deninte utsträckning riksdagen önskar, hur tänkeri som man agera
får ministerrådet.gehör förinte denna i regeringenMenom man

har emellertid möjlighet särskilda fall, frångå den handlingslinjeiatt,
bundit för EU-nämnden. fall betydelse harsig i Inga någonman av

hittills inträffat där har ändra uppfattningregeringen tvingats i en
fråga för EU-nämnden. Lika litet har detpresenteratssom
förekommit den svenska bett anstånd medregeringen sittatt om
ställningstagande vid överläggning förministerrådet inhämtai atten
EU-nämndens åsikt. kallad parlamentarisk harreservationNågon så
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dellagt ministerrådsbeslut, till skillnadaldrigSverige ett motmot en
finns därandra länder. det exempelDäremot motsatsen,

frångått den tidigare bundit förlinje sig iregeringen EU-nämn-man
inför överläggningarna ministerrådet. EU-nämnden dockden i är

tandlös och fall harhelt regeringen justerat sin positioninte i några
nämndenefter överläggningar EU-nämnden. Diskussionernai inom

framtida ställningstagandekan också indirekt påverka iregeringens
fall vid pågående förhandlingarolika frågor. har iregeringennågraI

åsikt.för EU-nämndensBryssel under hand hört sig om
fattafrågor har till beslut har dockde överlåtits iEUI att ensom

förmån, eftersommaktförskjutning tillpåtaglig skett regeringens
representerad statsråd,det den svenska sinaregeringen,är genom

fattar.deltar de beslut ministerrådet överlåtai Genom attsomsom
lagstiftningsarbete har den svenskasvenskt tilldelar EU rege-av

tillsammans med medlemsländers exekutiverövrigaringen EU:s --
lagstiftarezo dramatisk denna förskjutningdelvis blivitåterigen Hur

tidigare hade helegentligen kan dock diskuteras. Som nämnts,är en
lagstiftningsmakten förskjutits till förmån fördel regeringenav

riksdagens delegera be-redan tidigare, dels rätt attgenom
slutsfattandet frågor till dels det alltregeringen,i vissa genom mer

ramlagstiftning, medförtomfattande användandet vilket har attav
fåttoch myndigheternas normgivningsmakt alltregeringens en

betydelse.större
författning,verkar det baseradParadoxalt års1974nog som om

vilken avseenden ko-parlamentarismens iprincip, många var en
difiering den utvecklats vid tillämpningenpraxis års1809av som av
maktdelningsfilosofi, harvid tillämpning givit Sverigesin ett stats-

baserat maktdelning.skick praktikeni återigen ärsom

formellt informella statsskicketDet

konstitutionella utformningen de nuvarande demokratiskaDen av
form, berättarstatsskicken, och särskilt då de med parlamentarisk

hur statsskicket tänkt fungera.sällan hela sanningen är attom
oftaformella reglerna framträder kontu-Bakom de konstitutionellt

informellt statsskick, desto mindreinteett annat, mer somrerna av
tänkt det reella, både för makthavare och folk.är att vara

till kännetecknas de parlamentariska statsskickenNamnet trots
folkvalda försam-främst den politiska makten åvilar deninte attav

förskjutits förmånlingen, stället har makten till betydande del tilli
för utprägladeexekutiven det vill regeringen. iDet ärsäga, snarast-
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maktdelningssystem där den parlamentariskai principenUSA,som
församlingen inflytandegäller, den valda har avgörandeinte ettsom

hur utformas. förutomlandets politik detta, och kanske vik-Men
de demokratiska statsskicken betydande deltigare, kännetecknas till

dragkampen och konkurrensen mellan olika politiska partier.av
statsskick bygger till delar partiernasDagens principenstora om

ledande roll och deras inbördes kamp den politiska maktenom som
demokratins anlägger perspektiv därinnersta Omväsen. ettman

framträderkonkurrens betonas, delvis annorlunda bildpartiernas en
nuvarande statsskick. Med detta perspektiv blir parlamentetvåraav

flera, ibland den viktigaste, vilken kampenänen arena av om
utspelas."mellan ochregeringssidan Uttrycktoppositionen ett

tenderar förekomsten aktörer detledandepartier isättannat av som
politiska överbrygga den konflikt det formellasystemet att som
konstitutionella skapa mellan och riks-statsskicket tänks regering
dag. förklaring till flera riksdagensockså i SverigeDetta är atten av

fungerarkontrollinstrument helt praktiken, eftersominte i institut
decharge och riksdagens bygger tankenrevisorerKU:s attsom

riksdagsledamöterna kan partipolitiken och desssig ratio-sätta över
nalitet.

följerkamp den politiska makten dock delvisPartiernas ettom
förutbestämt flera innehar regeringsmak-eller partiermönster ett-

Övrigaeller stöder det innehar regeringsmakten.partiten som par-
har till uppgift det eller de innehartier partieratt motopponera som

därför framställsmakten. det krav stärka parlamentetsNär att
makt stärkandeegentligen antingen oppositionensettavses av
inflytande eller stärkande det regerande eller departietsett av rege-

bekostnad.rande riksdagsgruppers maktpartiernas regeringens
maktdelningenanalys hur mellan och riksdag harregeringEn av

EU-medlemskapet därför lika hurpåverkats kan gärnaav
relationen mellan regeringssidan och har påverkats tilloppositionen
följd medlemskapet, alternativt hur relationerna mellanav rege-

stödgruppering harringsmakten och dess parlamentetinom påver-
kats.

Regeringsmakten kan organiserad olika län-mångaIsätt.vara
der det vanligt ellerinte partier uppnårär att ett ett ensamtens par

varförparlamentet, koalitionsregeringar ska-majoritet i måstestora
fall dennaandra hanteras problematik minori-I attpas. genom en

stöds parlamentetbildastetsregering partier i intemen som somav
innehar brukar därför skilja mellanministerposter. majori-Man

mellanoch minoritetsregeringar enpartirege-tetsregeringar samt
och koalitionsregeringar. medringar Enpartiregeringar majo-egen
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förparlamentet brukar kallas starka medanritet i regeringar, mino-
ocksåsärskilt de koalitionstyp, brukarritetsregeringar, ärom av

betecknas som svaga.
kan, regeringsmakten, organiseradOppositionen precis som vara

frontolika del länder bildar samladoppositionenIsätt. en mer
medan den andra länder splittrad.regeringen, i ärmot mer

för demokrati det viktigt hurockså relationen mellanMen ären
regeringssidan och skallutvecklas. Vilken elleroppositionen ärsom

roll detta sammanhang ofta förbisedd fak-oppositionens iärvara en
vanliga den tidigare definitioneni återgivnaDet är,tor. som av par-

funktionenlamentarismen, den regerande Sjuisättaatt centrum. av
de kriterierna handlar egentligen regeringsmakten ochåtta om en-
dast kriterium roll. den omtalas bru-oppositionens Närnämnerett
kar skall fördet ske reservlag" träda till deni termer ett somav
händelse faller. Mycket lite egentligen vadregeringen sägsatt om

ligger oppositionsrollen eller hur den skalli Men,utövas.som som
Sydow definition, roll dettai sin oppositionens gårsäger utövervon

och tudelad dels kritisk granskare, dels medverkande iär som som-
lagstiftningsarbetet.

därförOppositionsrollen kan beskrivas val mellan tvåettsom
försökeralternativ: alla konstitutionelltantingen oppositionen

giltiga fälla den sittande ochregeringen såsätt sätt överta rege-
förverkligaringsmakten och politik, eller också försöker densin

samarbete med den regerande sidan påverka och gehörattgenom
för dockpolitik. realiteten torde verksamhet blisin oppositionensI

blandning båda. majoritetsparlamentariskaiInte system,en av ens
Storbritannien med vid regeringsmakten och huvud-parti iettsom

sak oppositionsrollen, alltparti i oppositionenett motopponerar
det föreslår. samråd kan till och med förekom-regeringen visstEtt

exempelvis det utrikespolitiska området.ma,
dock komma ifrån förutsättningarnainteDet går äratt att an-

förnorlunda hur relationen mellan regeringssida och opposition
utvecklas politiska domineran-däri majoritetsregeringar ärsystem
de, jämfört med politiska kännetecknas minoritets-system som av

majoritetsställning kan vanligenregeringar. sin regeringGenom en
förslaglugnt driva vad tyckerigenom sina oppositionen ioavsett en

fråga. därförpolitiska hänvisas till huvudsakoppositionen iDen att
opinionsskapande åtgärder försöka påverkavia regeringen. Ty inte

kan helt negligera popularitetsaspektermajoritetsregeringens en
inför det kommande verkställandet politik, eftersom det alltidsinav

lättare verkställa beslut allmänheten uppfattar rimli-är att som som
alltför framtideller till och med kloka. avlägseninteInomga en
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lurar därfördessutom alltid val. popularitetregeringsEnnästa är
bara viktiginte valdagen.

Graden mellan och regeringssida kanspänning oppositionav
dock Lijphart skiljer mellan rule ochvariera; majority consensus
democracy majoritetsdemokrati huvudsakoppositionen iI ären
utestängd från huvuduppgiftregeringsmakten och des-attser som
tabilisera och samarbetsdcmokrati harregeringen. Istörtaytterst en

konstruktiv rolloppositionen deni meningen vis-atten mer man
förväntasserligen kritisera maktutövning, ocksåregeringens attmen

medverka till och påverka enskilda beslut. ellerOppositionen,att
delar den, blir detta delaktig be-åtminstone i regeringenssättav

slutsfattande. uttrycka detta makt-vissEtt sätt ärannat att att en
delning förekommer mellan och regeringssidaopposition i samar-
betsdemokratier, fråntill skillnad majoritetsdemokratier, där makt-
delningen framträdande. fallet fyllerdet oppositio-Iär mer senare

främst funktionen kritisk granskare regeringsmaktennen som av
och alltid bättre alternativ till den regerandesigpresenterar ettsom
sidan.

Vilken väljer relation tillstrategi oppositionen i sinsom rege-
ringsmakten också viktig andra för demokratisktär sätt ett stats-
skick, enbart inflytande och maktövertagande.inte i Hurtermer av
oppositionen väljer kritisera bestämmer till delregeringenatt stor
vilka frågor den debatten fokuseraspolitiska kommer ochattsom

följd detta vilka frågor allmänheten får bäst in-som en av som
formation förAllmänt torde gälla de flesta demokratiska stats-om.
skick det eller de politiska harintressen initiativ-att ettsom regerar

Åtmins-och informationsövertag den politiskavisavi oppositionen.
förväntarde parlamentariska statsskickeni sigtone attman rege-

ringssidan den första hand väcker förslag hur deniär part som om
förda förändras. därförpolitiken skall Regeringssidan har övertagett

den den har tillgång till överlägsna formi meningen iatt resurser av
utredningar och information. befinner de factoOppositionen sig i

strukturellt kunskapsunderläge. det tilloppositionenMen ärett som
del bestämmer frågorvilka eller områden skall politiskstor gessom

uppmärksamhet. Visserligen kan kritiken politikregeringensav
från håll massmedierna ellerinitieras intresseorganisationerannat -

fördet denna icke partipolitiskt initierade eller sank-svårtärmen-
tionerade kritik leva kvar debattens den stödsi inteatt centrum, om

politiska fe-den bra svenskt exempel dettaoppositionen. Ettav
den hastighet vilken diskussionen förmed dog några årärnomen

sedan de politiska ungdomsförbundens verksamhet, detnärom
uppdagades ungdomsförbundsamtliga till deså störreatt gott som
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politiska hade fått statliga bidrag för föreningsverk-partierna sin
samhet tvivelaktiga grunder. därför viktigt vilkaminst Det ärsagt

eftersomområden väljer inrikta kritikoppositionen sinatt motsom
det de allmänområdena det skapas debatt, vilket i sinär turen
leder till bredare genomlysning frågorna.en av

Sammanfattningsvis alltså den politiskakan oppositio-säga att
roll demokratiskt statsskick väl viktigi regering-såärettnens som

kritik främst kontrolleraroppositionen sinDet ärens. som genom
ibland sak med massmedier-regeringen, göraattgenom gemensam

och kritik, iblandintresseorganisationernas iattnas men genom
helt fri,rakt riktning. dock vilketOppositionen intestår ärmotsatt

frånviktigt påpeka, olika och derasintressen organisationer. Par-att
ofta mindre olikabekant ellertierna intresseorga-står närasom mer

förbise, devilkas synpunkter kannisationer svåra näratt egnavara
åsikterna skall formuleras. omständighet för erbjuderövrigtEn som
regeringssidan möjligheter för den händelse de kanvissa opposi-

närstående stödja regeringspoliti-tionen intresseorganisationer att
ken. Styrkan och trovärdigheten oppositionspolitiken kan dettai

förödas. kraftlös, den denopposition i meningenDensätt är attsom
får för förslagsällan gehör eller sällan regeringsställning,sina sitter i

riskerar alltid bli "sidsteppad starka intresseorganisationeratt av
framtidahellre direkt med hur denregeringengörsom upp om

politiken skall utformas stödja politik.oppositionensän att
för kritikden politiskaFörutsättningarna oppositionens rege-av

skiljer viktigt avseende fråndessutom denringen sig åtminstone i ett
massmedier, och enskilda individerintresseorganisationersom

framför, eftersom kan lösa kritikoppositionen tvingas sin genom
gäller alltså förregeringsmakten. oppositionen,Det åt-övertaatt

enbart kritisera den sittandeminstone i teorin, regeringeninte att
kan realiseras för den hän-också alternativutan att presentera som

delse den sittande politiskaregeringen oppositionenavgår. Denatt
formulera såväl kritiken den politikendock alternativamåste som

från strukturellt underläge jämfört med regeringssidan, både närett
information fördadet gäller och hur den politikeninsyn i ut-om

Ävenvecklar det gäller tillgången utredningsresursersig. när egna
därförunderläge regeringssidan.oppositionen i Detär ärgentemot

vanligt kritik begränsat antalinriktar sinoppositionenatt mot ett
områden.

för relationen mellan regeringsmakten ochFörutsättningarna
skiftar hel del beroende de verkaroppositionen i etten om sys-

ellermed majoritetsparlamentarism minoritetsparlamentarism,tem
och beroende kulturen kännetecknasden politiskaom av sam-
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konflikt mellan regeringssida och majori-arbete eller opposition. I
betonar konfliktdi-tetsparlamentariska eller systemsystem som

till del från hurinsyn ioppositionenmensionen utestängs stor rege-
tilloch till del litautredningsarbetebedriver sitt måsteringen stor

för utformaoch informationutredningsresurser sinattegenegna
därförroll och inflytande handlarpolitik.alternativa Oppositionens

kraftfull kritikopinionsarbete regeringen.mycket via Dettaavom
politiknödvändigtvis den alternativadockinnebär inte att som

frånförespråkar skiljer särskilt mycket regering-sig såoppositionen
regeringssidan ochtenderar de oppositionen,Tvärtom två, attens.

finns.mittfåran flestadär de väljarnadras den politiska I stats-mot
eller medtradition minoritetsparlamentarismskick med enaven

får bättresamarbete mellan insyntradition partierna oppositionenav
förvaltningenutredningsarbete och hurbedriverhur sitti regeringen

har dessa länder ocksåfungerar. politiska ioppositionenDen större
Å sidanför förslag. andradirekt gehörmöjligheter sinaatt mera

kritiskoffensiv och starktkanske bedrivahar den svårare att en
eftersom delar den politiskaoppositionspolitik, åtminstone av

och påverkat den politikhar delaktigavarit ioppositionen som
proble-ansvarsutkrävandet blir naturligtvisutformats. politiskaDet

köttgrytorvid maktens samti-matiskt alla riksdagspartier sitterom
digt.

därför viktigt baralivaktig demokrati det inteFör är att rege-en
ochstark också oppositionenoppositionen,ringen är ettutan att

förda politiken.förmår dentrovärdigt sig Ettsätt motopponera
kanskepåverkar alltså enbart eller primärtmedlemskap intei EU ens

riksdag, balansen mellanmellan ochbalansen regering ävenutan
vilket kanske denregeringssida och intressantaopposition är mest-

aspekten.
handlar dock enbartinformellt formella statsskicket inteDet om

handlar ocksåmellan ochrelationen regering opposition. Den om
parlamentarismrelationen riksdagspartierna. Principeninom om

innehardet eller debjuder visserligen parti partieratt rege-som
Parlaments-stöds partikamrater parlamentet.ringsmakten sina iav
för tillfälletskiftar beroenderoll också partietledamöternas om
innehareller detregeringsställning partietinte.sitter i När egna

för parlamentsledamotrörelsefrihetenregeringsmakten är meren
första försvara denhandlar handkringskuren det iatt egnaom-

regeringen."
fungeraparlamentsgruppervillnormalt inte partiernasMen sett

förankraförväntas olikavoteringsboskap. Regeringen sättsom
för allmänhe-reformerpolitik bland de innansin trogna presenteras
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och den politiska oppositionen. lösa dennaEtt spänningsättten att
lätt kan mellan och dess anhängareuppstå regeringen parla-isom

Storbritannien,i alla sitter i regeringen ocksåär,mentet attsom som
samtidigt parlamentsledamöter. länder däriMenär även personer

parlamentsledamöterinte kan bli statsråd andra ochmåsteärsom
kompletterande vidtas. Två verkar härstrategierarrangemang vara
förhärskande: deantingen riksdagsledamöterna delaktigagörs egna
under tidigt skede beslutsprocessen, eller också försökerett av rege-

förutseringen vad den riksdagsgruppen kan tänkas tycka olikaiegna
frågor.

Den formellt informella relationen mellan
regering och riksdag i Sverige före EU-

medlemskapet
Författningen från införandetoch enkammarriksdagen ska-1974 av
pade avgörande skillnad relationeni mellan och riksdagregeringen
jämfört med tidigare, nämligen regeringsskiften blev förvän-att mer
tade och frekventa. förbättradesOppositionens position därförmer
teoretiskt slag.i ökade chansen till regeringsskiftenDen bordeett
ha verkat vitaliserande försärskilt då de borgerligaoppositionen,

Möjligheten förpartierna. socialdemokraterna uppgörelserviaatt
med intresseorganisationer stod undergrävaoppositionen närasom
motståndarsidans position, minskade rimligtvis.

Perioden efter enkammarriksdagen fram till medlemskapet i EU
utvecklade dock huvudsaksig i detinnansätt närsamma som
gäller hur regeringssidan och organiserades.oppositionen Den van-
ligaste regeringstypen har alltså Formellt harvarit enpartiregeringar.

vanligareminoritetsregeringar varit majoritetsregeringar. partiEttän
har sedan haft1930-talet mycket dominerande ställningen -
socialdemokraterna, dessutom vidsuttit regeringsmakten undersom

betydande del 1900-talet. harOppositionen i sin variten turav
splittrad flerai partier tiden blivit fler färre ochöver änsom snarare

alla drivit profil. bildsin dock helaDenna intesom egen ger san-
eftersom efterningen, huvudsakpartierna sig i vänster-grupperat en

höger skala. borgerliga harDe partierna de socialistiskastått emot
under delen tiden sedan andra världskriget. har i sinDettastörre av

inneburit vad verkat har haftminoritetsregeringartur att som vara
mycket goda möjligheter förslag riksdagenigenom sina iatt

kompromisser med eller de partiernågon någragenom av som
funnits detinom blocket, eller förväg hänsyn tilliatt taegna genom
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tycker fråga. Ibland harvad andra det blocketpartier inom i enegna
frånsocialdemokraterna kunnat lita till stöd borgerligaockså partier,

har berett stödja socialdemokraterna,särskilt centerpartiet varit att
koalitionspartner eller stödparti riksdagen.iantingen Densom som

haft upprätthållaborgerliga har kortoppositionen svårtsagt att en
Blockbildandet har ocksåfasad socialdemokraterna.enig gentemot

främst och vid bildandetmärkbart under Valrörelsernavarit av
har det tämligen Vanligt meddet dagliga arbetetregeringar. varitI

och inkluderat andralösningar blockgränserna partier,gått översom
barainte centerpartiet.

svenska statsskicket har alltså tradition präglats be-Det ettav av
samförstånd mellan de politiska kom-tydande partierna. minstInte

blihar underlättat för ochmittéväsendet oppositionen insyn iatt
utformar.delaktig den politik Under loppregeringeni årenssom

välviljahar visserligen eller mindreregeringen varit i singenerösmer
offentligaplats de statliga utredningarna.bereda oppositionen iatt
förhandla med de domine-Under period föredrog regeringen atten

för med den parlamentariskarande ställetintresseorganisationerna i
oppositionen. stängda tillalla kanalerna har sällan varitMen samt-

således olikaliga vanliga regeringenoppositionspartier. Det är att
fördadelta överläggningar denbjuder ioppositionensätt att om

Även före EU-medlemskapetpolitiken och dess verkställande. tiden
kännetecknades därför till betydande del samarbete mellan rege-av

den politiska kon-och helt ovanligtring opposition. inteDet är att
flikten kan handla vilkenmellan de politiska partierna ärom som

ellerintresserad samarbete oppositionen.regeringen Enmest av -
samarbete harviktig den politiska kulturendel i Sverigei är att ett

sig.värde i
samför-kanske resultatdetta, ellerTrots ettsom avsnarare

befinnerståndspolitiken, det uppenbart oppositionen sig iär ettatt
jämförelse medinformations- och kunskapsunderläge i regeringen.

förfogande förbegränsade tillhar mycket sittOppositionen resurser
genomföra och formulera analyser.undersökningaratt att egnaegna

fallblir därför i oppositionopposition mångaDen presterassom en
faktaunderlag och Villkor.regeringens

goda möjligheterSammanfattningsvis har svenska regeringar att
oftaeftersomdriva politik den politiska oppositionensinigenom

enad front och har godahar regeringen möj-svårt att presentera en
bjuda allaligheter splittra inte partiervissa attatt att mengenom

kunskapsunder-utformas.påverka den politik Oppositionenssom
ochregeringssidanläge också i argumenteringenövertagettger

opinionsbildningen för förslagen. undersökningarde Deegna som
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gjorts hur regeringens har hanteratspropositioner riksdagenav av
ocksåvisar regeringssidan har mycket framgångsrikvarit medatt att

förslag förändringar.igenom sina riksdagen egentligai utan
Under 1980-talet tycks dock ökandeoppositionen i utsträckning ha

beslut.sig majoritetens denna bakgrund detMot ärreserverat mot
lite förvånande kunna konstatera den parlamentariska debat-att att

reformeri och de genomförts oftaSverige har byggtsåten som
diskussion regeringsmaktens svaghet. Under diskussionenen om

och beslutet förlängningen mandatperiodens längd för-om samtav
ändringen budgetprocessen riksdagen,i spelade argumenteringenav

försvagadeden regeringsmakten viktig roll. dockFrågan ärom en
den politiskainte oppositionen problemär ännu störreom ettsvaga

för den svenska demokratin och dess parlamentarismen.
informella svenska statsskicket alltsåDet bland-intressantär en
vadning verkar rninoritetsparlementariskt statsskick,ettav som vara

den vanligen förekommande blockbildningenmen som genom
mellan de socialistiska och de borgerliga också harpartierna drag av

majoritetsparlamentarisktett system.
för relationernaFörutsättningarna mellan ochregeringen det

eller de partigrupper stödjer förändradesregeringen påtagligt isom
och med förmed infördes.statsråden Tidigareersättareatt systemet
tvingades de statsråd samtidigt riksdagsledamöter till-attsom var
bringa betydande del tid riksdagen.sin i höll ocksåRegeringenen av

den oftaanledningen sina överläggningar riksdagshuset.i Statsrå-av
den alltså den författningen infördesinnan lättillgäng-var nya mer
liga för riksdagsledamöterna. Olika tekniker har därför sedan dess

för minska detta kontakterna mellani ochregeringenprövats att gap
dess stödtrupper riksdagen.i till exempel vanligtDet statsrå-är att
den försärskild tid med de ledamöterna iegnaavsätter umgänget
de utskott har hantera frågor berör statsrådetsnärmast attsom som
ansvarsområde. Ordföranden riksdagensi ellerpartigrupp parti-

stödjer har också iblandregeringen med vidsuttitgrupper som rege-
ringens sammanträden. tycks också tiden finnas tendensDet över en
till fler och fler riksdagsledamöter uppdrag politisktatt ges som
sakkunniga regeringskansliet. Tilli skillnad tiden före 1970, närmot
delar ledamöter deltogregeringens riksdagens överläggningariav
och beslut, Verkar det dagi regeringssidans riksdagsleda-som om

utsträckningi viss kommit delta beredningi regeringensmöter att
och beslut.

342



LARSSONTORBJÖRN

statsskickinformellaformelltEU:s

denämligenstatsskicken,demokratiskadetydligt iDet såärsom
och opposi-regeringssidauppdelning ipolitiska partiernas enen
informelladet gällerpåtagligt EU:smindretionssida, när stats-är

skick.
oppositionsproblematiken inteochregerings- ärMen även om

samtidigtdetnationellt parlament,itydliglika ärinom EU ettsom
inflytandeökaambition sittharklart parlamentethelt attsomatt

för-vilket isig,dettaoch knytakommissionen närmareöver organ
parlamentet mi-förinflytandeÖkattillkan ledalängningen ett

detskall kunnaför detta uppnåsbekostnad.nisterrådets Men äratt
tillsamlaskanparlamentetinomgrupperingarnade olikaviktigt att

maktfrågorprincipiellafrågor, särskiltolikaaktion i närgemensam
sammanföra åtmins-förverkaromständighetspel. Dennastår att

kristdemokra-parlamentet,inomhuvudgrupperingarnade tvåtone
statsskicketinformelladetDärför fungerarsocialisterna.ochterna

parlamentariska teorinklassiskadengrad enligthögre äniinom EU
villdetmedlemsstaterna,parlamentariska iformelltde systemen

exekutivaövervaka dethuvuduppgiftharparlamentetsäga, attsom
organet.

framföroch harinte,mellan partierna inom EUSpänningen år
nationell undantag vissamednivå,lika starkallt varit,inte avsom

detåsikter. Trotsmedeller ledamöterminde partier extremamera
detmakt, råderparlamentetsstärkaintresset attavgemensamma

ledande partierna,ochdemellanspänning tvådock viss störstaen
hela partierniofannsoch socialisterna. Det 1995kristdemokraterna

parti.tillhördeinte någotoch ledamöter31 som
parti-och denregeringsproblematikavsaknadDenna svagareav

blirutskottsuppdelningenochockså sektors-disciplinen gör att
mycket inten-utskottsarbeteParlamentetsframträdande.starkt är

täckanödtorftigtsvårighetertorde haoch ledamotsivt att ensen
mycketochblir iledamöter mångtParlamentetsutskott.tvåänmer

ocksåproblematikfrågor,utskottetsdet somenexperter egna
troligennationella parlamentet,fördelvis gäller år extramen som

skulleParlamentetparlament.Europeiska unionensframträdande i
kallasterminologi kanLijphartsvad meddärmed ha dragningen

utvecklingLijphartsvilketdemocracy,"consociationalför är egena
democracy".relaterade begreppettidigare "consensusdetav

alltför Consocia-begreppen intedeSkillnaden mellan två är stor.
politisktkännetecknas ärtional democracy system somettav

utvecklatshardetdär varjeinomstarkt segment ensegmenterat,
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socialkultur och beslutskultur. Relationerna mellan de olikaegen
kännetecknas i sin ömsesidig förståelse och hän-segmenten tur av

synstagande till varandras behov särart.och
kanskeDen framträdande konflikdimensionen be-gårmest som

kant mellan olika länder och deras intressen, vilket självklart tyd-är
ligt förhandlingarnavid inom ministerrådet, också märksmen som
inom kommissionen och parlamentet. hellerDet inte ovanligtär
med nationella allianser mellan de olika EU-institutionerna, det vill

olika försökernationer knytasäga, nätverk mellan parlamentet,egna
kommissionen och ministerrådet. oenighetenDen framträdersom
inom och mellan institutionerEU:s har därför inte sällanså na-
tionella och/ eller regionala förtecken, parlamentarikerEU:säven om
ibland vill förneka detta.gärna

EU:s påeffekter det formellt informella
statsskicket i Sverige
Frågan inte EU-medlemskapetär nationell har haftnivå sinaom

dramatiska effekter formelltdet informella statsskicket ochmest
då framför allt den för demokratin viktiga konfliktenså mellan
regeringssidan och oppositionen. tidigareSom spelar dennämnts
politiska oppositionen avgörande roll för demokratiskten ett stats-
skick kritisk granskare och kontrollant regeringen. Densom av po-
litiska oppositionen skall slå larm den sittande regeringen över-om
skrider de befogenheter konstitutionen den, brister-påvisasom ger

ochi alternativ till den politik förs. full-Förpresenterana som att
denna uppgift behöver den parlamentariskagöra delsopposition

insyn ochi kunskap hur den förda politiken bedrivs, dels vissom en
autonomi visavi den maktutövning sker. rollOppositionenssom

kritiker regeringen kräver alltså den harinte blivit alltförsom av att
indragen i regeringens politik, kan fri förhållandestå i till detutan

ellerparti de förpartier dagen innehar regeringsmakten. Med-som
lemskapet inom har dock försvåratEU för den politiska oppositio-

fylla denna roll.attnen
tillDet börja med för densvårt politiskaär oppositionenatt att

hålla sig jour med vad skerä inom alla maktkorridorerEU:ssom
och följa hur regeringen olika frågor.i Till skillnadatt agerar mot
den nationella därnivån, den svenska parlamentariska oppositionen
ofta får fårinsyn, delta statligavia offentliga utredningar framta-i
gandet regeringsförslag och ibland medverkar vid genomförandetav

regeringens politik, möjligheterna information ochärav att om
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delta denna betydligt begränsad. förberedel-i i EU Detprocess mer
uppföljnings- och genomförandearbete utförs EUzsse-, som av

kommittéer och arbetsgrupper möjlighet tillingen insynger egen
och medverkan för informationenoppositionen, dettautan om
kontinuerliga arbete kanaliseras regeringen.Via

tjugotvå platser vikta för svenska EU-parlamentarikerDe ärsom
heller tillräckligt förinte de skallmånga partiernaär störstaatt ens

kunna bli representerade alla parlamentets utskott. parlamentet,i I
alla andra demokratiska utförsprecis i parlament, det egentligasom

arbetet utskotten. självklart informationinom ochDet är att om
vad och dess inför-insyn i inom kanpågår institutionerEUsom

skaffas deltagande beslutsprocessen,via kva-isätt änannat men
liteten och tillförlitligheten rimligtvis högre den informationär

införskaffas deltagande. betyder särskiltvia Detta småeget attsom
länder med det nationella parlamentet riskerarpartier imånga att
hamna flerai situation, där eller detantingen partier i natio-en en
nella parlamentet finnsinte vilket har gällt för krist-representerat -
demokraterna under de fåri Sverige eller bara inårensenaste -

enstaka Självklart förskapar detta problemnågon representant.
dessa deras ambition granska den fördapartier i regeringenatt av
EU-politiken. andra fall, vilket hänt för del,inte SverigesI ännu
kommer partier har eller tidigare haft detin inte isäte sätesom na-

Åtionella parlamentet. andra kan också inträffasidan det deatt par-
vid valet till EU-parlamentettier det nationellai opposition iärsom

parlamentet framgångar regeringssidan. docknår Dettastörre än är
mindre bekymmer för eftersomregeringssidan, den ändå deltarett

och har beslutsfattandeti insyn i ministerrådet med till-i viaEU
hörande arbetsgrupper. politiska och dåoppositionenDen sär--
skilt de riskerar alltså EU-politiken hamnapartierna i ismå att ett-

tydligare kunskapsunderläge vid denregeringen,ännu ängentemot
politikutformningen.nationella information oppositionenDen som

får förlita ofta den erhållssig utskottsarbetet iär som genom
riksdagen eller EU-nämnden, information fallenbåda till-ien som
handahålls via regeringen.

det andra bygger konstruktionen med ministerrådet detFör som
starkaste beslutsfattande tanken för-det främst ärorganet attom
handlingar och kompromisser mellan olika nationella ståndpunkter

präglar beslutsprocesser. EU-samarbetet handlar långaEU:s isom
stycken skapa nationella ståndpunkter olika frågoriattom som se-
dan med möjliga kraft skall drivas andra ländersstörsta gentemot
intressen. försammanhållande svenskaStaten organisationsom en

betonas därför,intressen inom vilken alla kan driva svenskasom
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samlas näringsliv, intresseorganisationer,regering,intressen re--
forskarvärlden. alltför ochstarkgionala ochintressen En öppen

därförEU-politik olika områden riskerarkritik regeringens attav
förhandlingsposition ministerrådet ochunderminera iregeringens

företrädda. Andra ländersleda till svenska blirintressen sämreatt
informationochkan använda den argumenteringsigregeringar av

framför för motarbeta denden politiska oppositionen attsom
EU-frågor. ligger därförståndpunkt olikasvenska regeringens i Det

habåde och intresseoppositionens regeringens såi näraatt ett sam-
fattas ministerrådet.frågor där beslutenarbete möjligt ii EU-som

för demokratisktdärför överbrygga den,samarbetet tenderar ettatt
konflikten mellannationell nödvändigastatsskick nivå, rege-

från regeringssidanoch kan iringssidan oppositionen. Oppositionen
restriktion. Al-EU-frågor betraktas intenärmast ensom en resurs,

politiskaför den händelse den oppositionen inteternativt, att svarar
samförstånd, finns risken de helt sido-tillinviterregeringens att

och verk-ställs de olika svenska organisationerintressen ärsomav
och behöver regeringensde olika EU-sektorernainom somsamma

beslutsmaskineri.stöd för påverka EUzsatt
innebarEU-medlemskapethar ibland hävdatsDet att storatt en

inrikespolitik blev utrikespo-brukade betraktasdel det somav som
del denförmodligen lika hävdalitik. Det är ut-sant att storatt aven

inrikespolitikensbeslutskulturen kom tillämpasrikespolitiska att
politikförväntas stödja denområde det vill oppositionensäga som-

och bedömningarföreträder de analyserochregeringen acceptera
möjliga.handlingslinjerderegeringen gör ärsomsom av

Även dess ellerrelationen mellan och partier parti-regeringen
EU-medlemskapet.påverkatsriksdagen har självklarti avgrupper

kravetfördock hur. Mycket talar regeringenFrågan är att genom
funnittidspress harEU-frågor fattas underbesluten i måste storatt

bereddaför riksdagsgruppenstarka måste attargument att vara
inflytande dessabegränsad och begränsat iinsynacceptera mermer

frågor nationella.iän
frågan mycketställaAvslutningsvis kan alltså intesig omman

följd EU-medlemskapetför tilltalar redan oppositionatt svag aven
kritik,nationellablivit den Oppositionensarenanännu svagare

förartificiell karaktär. ställetförekommer, fården Inär snarast en
frågor tenderar det blienskilda opposi-iregeringen attatt emot

hela EU-bygget sådant.tion mot som
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Demokrati i regioner
Utvecklingsdrag och möjligheter

Jörgen Johansson

Regionen demokratiskt projektsom

har fästs förhoppningarDet utvecklad regiondemo-stora att en
krati skulle kunna kompensera det demokratiska underskott som

Överha västeuropeisk politiki under helauppstått år.anses senare
har politiskt och demokratisktEuropa regionen projekt fåttsom

mycket uppmärksamhet. framtid har politi-Europas mångastor av
ker och bedömare beskrivitsjust regionernas Europa. Denettsom

formelnpolitiska har enkel: Nationalstatens traditionellavarit makt
har kommit undergrävas dels ökande globalisering, dels ökan-att av
de regionalisering, dvs. utökning regionernas, provinsernas,en av
delstaternas, och länens politiska makt och betydelse.amternas

Tanken har brett fältregionernas inspireratEuropaett ettom av
politiska alltifrånrörelser, revolutionära Sydeuropa tillseparatister i
pragmatiska reformister nordisk politik. Regionfrågani har väckt

synvinklar.entusiasm regionalister Wales, Flandern,många iFörur
Katalonien och Sardinien har utsikterna för ökat regionalt själv-ett

givit politisk andra håll regionfråganinspiration. har fåttPåstyre ny
och spännande innehåll antal gränsregio-ett nytt att ett stortgenom

Östersjön,nala samarbetsprojekt, har kunnat etableras. Iövert.ex.
svensk politik regionfråganhar högi grad betraktats just ettsom
demokratiprojekt. nybildade storlän och demokratiskaGenom nya
arbetsformer regionpolitiken hari möjligheter tillmånga vi-sett en
talisering tröttkörd svensk demokratimodell.någotav en

har emellertid den europeiska ocksåregionentusiasmenNu mötts
Ärskeptiska det självklart nationalstaternasåröster. attav tappar

makt vilka skulle ha bättre förutsättningarPå regionernasätt än
nationalstaten ökande globalisering Och det givetmöta äratt atten

reformerregionala kan bidra till minska det demokratiskaatt
underskottet det demokratisynpunktinte ända-Vore ur mer
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demokratin Oberoende hurvitalisera den lokalamålsenligt att av
fokuseratfrågor europeiska regiondebattenbesvarar dessa har den

frågor rörande samhällsorganisationensdet politiska intresset mot
politiskautformning. Huvudfrågan gäller hur denframtida suverä-

debattfrågorna Vilken roll skaska fördelas ochniteten några är:av
och kommunerstatsmakten speladen centrala regionergentemot

den regionalahandlingsutrymme bör tillåtas nivånVilket Hur
tillvara regionpolitiken Ochmedborgarnas iska ärtasengagemang

för och kommuner utveckladet möjligt exempelvis regioner att en
utrikespolitisk rollegen

de-inlägg koncentreraAvsikten med detta intressetär motatt
Syftet granska och dis-mokratiaspekterna denna utveckling.i är att

möjligheter främst svenskregiondemokratins problem ochkutera i
följandeframställningendisponerapolitik. kommer IJag sätt:att

kortfattad beskrivning den svenskadelavsnitt lämnasnästa av re-en
reformvägar under 1990-talet. detgionfrågan, dess utveckling och I

antal aktuella utvecklingsdragföljande iavsnittet presenteras ett
grundläg-Utgångspunkten det skettsvensk regionpolitik. är att en

för arbeteförändring förutsättningarna bedriva politisktgande attav
kommerhjälp del undersökningarMedi region. re-av en egnaen

möjligheter därefter diskuteras.problem ochgiondemokratins Iatt
utgångspunk-avslutande del summeringgörs samt att ett paren en

för stärkt regiondemokratiter anges.en

regionfrågan 1990-taletreformvägar underDen svenska -
hamnat relativt högt denRegionfrågorna har, noterats ovan,som

europeisk politik. Bak-svensk såvälpolitiska dagordningen i som
den kantill reformera svenska länsnivångrunden initiativen spå-att

länsför-och problem svenskde ökandei spänningar möttesomras
Samordningsproblemen mellanfrån början 1980-talet.valtning av

ochupplevdes hantera läns-olika sektorsmyndigheter svåra attsom
förtillräckligt med och kompetensstyrelserna hade inte attresurser

från ochökande krav från aktörer och kommunerprivatamöta
förökandelandsting. Till detta ska läggas intresse regionernasett

regionfrågan fåttsvenska harpolitiska roll europeisk politik.i Den
främstflera betydelsefulla från kanskeimpulser EU-integrationen.

offentliga finansiella problem naturligtvissektornsDen en annanvar
faktor sammanhanget.i

efter önskemål från kommun-tillsatteapril regeringen,I 1991 ett
för analys denoch landstingsförbunden, utredning göraatt en aven
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offentliga verksamhetens regionala uppbyggnad görasamt att en
perspektivstudie med olika för framtida strukturdalternativ Re-en
gionutredningen publicerade resultat och skisseradesina i juni 1992

för framtidaalternativa den samhällsorganisa-scenarier regionalatre
Sverigetionen alternativa kan sammanfattasi scenariernaDe tre

med följande:

Statligt regionalt Alternativet innebär kraftsam-att statenansvar.
lar regionala uppgiftersina inom nämligen läns-organisation,en
styrelsen. Länsstyrelserna får ställning företrädastarkare i atten
det statliga och förintresset i regionerna ska verka nationellaatt

får starkaremål genomslag.ett
samverkan. kommer dennai modellKommuner i Kommunerna

för offentligaden servicen i regionerna.att merpartensvara av
innebär landstingen avvecklas och kommunernaDet bliratt att

för uppgifteransvariga hälso- och sjukvård, kommu-såsomnya
nikationer, regional kulturpolitik, miljöfrågor Kommunöver-etc.

frågorgripande löses kommunalförbund bildas inomattgenom
olika områden. kommunalförbund kan indi-Dessa utses genom

kommunfullmäktige.rekta val Länsstyrelserna behållervia dettai
alternativ rättsvårdande uppgifter.sina
Regionalt fol/estyre. Alternativet förinnebär deatt ansvaret
offentliga uppgifterna regional läggs självstyrande ochnivå
direktvalda regionala regionfullmäktige. Regionfullmäk-organ -

tillskrivs beskattningsrätt, uppgifter fråntige, dagensövertarsom
landsting uppgifter frånoch länsstyrelserna vad gäller t.ex.

trafik,miljövård, utbildning, näringslivspolitik.

hör till bilden samtidigt med RegionutredningenDet regeringen,att
och med utredare, tillsatte utredning med uppdra-samme annanen

studerasärskilt regionala samhällsstrukturVästsveriges ochget att
VästsverigeutredningÃutvecklingstendenser. s.k. avlämnadeDenna,

betänkande samtidigt förordadesitt Regionutredningen och attsom
särskilt regionförbund, omfattande fyra västsvenska län, skulleett

bildas. Utredningsarbetet präglades, särskilt Regionutredningen,i av
övergripande och perspektivstudier. Resultatetmer resonemang av

utredandet bildade underlag för parlamentarisk utredning, denen
s.k. Regionberedningen, med utformauppdraget konkretatt mer
förslag offentligaden verksamhetens uppbyggnad och indelningom

nivåfregional Regionberedningen publicerade slutbetänkan-sitt
de under fanns förslagvari skapa Skåneregioner i1995, attom nya

Västsverigeoch Utredningsförslagen har under följts1996-1997
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sammanfattning bl.a. följan-med riksdagsbeslut innebärisomupp
de:

bildades sammanslagningSkåne lan den 1/1 19970 genom en av
Malmöhus och Kristianstads lån. valet etablerasårFrån 1998 ett

för omfattardirektvalt regionfullmäktige hela Skåne. Skåne län
och miljonerkommuner invånare.33 1,1

Götalands lan bildades denVästra 1/1 19980 samman-genom
Älvsborgsoch Bohus länslagning län: Göteborgs- län,treav

omfattar kommuner med miljo-Skaraborgs län och 49 1,5samt
förstaregionfullmäktige höllsDirekta val tillinvånare. gång-ner

septemberi 1998.en
Försö/esver/esambet med regional samhällsorganisation in-0 en ny

Skåne, Kalmar, Gotland och Götalands länleds ii Västra som
uppgifter trafikpla-huvudsak innebär regionalpolitik,inomatt

överförs från "regionkom-och kulturpolitik statligt tillnering
etc.demokratiska arbetssättmunalt huvudmannaskap. Nya

prövaskommer att

från till skaFörsöksverksamheten, pågår år 1997 2002, utvär-som
särskild parlamentarisk kommitté den Parlamentariskaderas av en

uppgifterregionkommittén, kommitténs viktigastePARK. En ärav
reformernas betydelse demokratisynpunkt. kanDetprövaatt ur

reformsteg,det sig jagsmårör attattytan menarsynas som om men
förändringaroch principielladet viktiga maktmässigaär som ge-

nomförs. aktörer den regionpolitiska verksamheteniMånga ute me-
reformer, försöksverk-med dessa inledande änattnar om som

leda till heltsamhet, rullning kommerisatt sten attsom en nyen
samhållsmodell Och vilket ska diskuterasregional i Sverige. jag tror,

demokratifrågorna fokus för dedet följande, kommeri iståattatt
kommande reformförslagen.

utvecklingsdrag regionkommunerRegionala utmanar-
staten

femton tid följt svensk regionpolitik.har under mittenårs Ijag av
syftegenomförde antal1980-talet intervjuresor ijag attett stort

utvärdera länsstyrelsernas arbete med regionalpolitiska stöd- och
projektinsatser. slutet 1990-talet har jagNu mot engagerats somav

för utvärderaforskare för den parlamentariska regionkommittén att
försöksverksamheten iintervjuresorse ovan. Jag är nytt ute

och jämföra 80-tal medsvensk regionpolitik det intressant 90-är att
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tal. har, enligt skett betydande omvandling,min mening, inteDet en
bara hela samhällsorganisationen.själva regionpolitiken, utan avav

förändringsdragkan de regionpolitiska avläsaiJag processerna som
omfattar från frånhela spektrat, lokalsamhälle till global nivå,
offentlig politik till och individuella aktiviteter.privata

synvinklar,naturligtvis problematiskt, olikaDet mångaär attur
uppgiften demokratiska utveck-utvärderasig regionsattge en

ling. Svårigheterna demokratigrad relativt väl do-mäta äratt etc.
kumenterad den demokratiteoretiska litteraturen. Vilkai normer

från falleller ideal ska och vilken tyngd bör de till-i såutgåman
fördjupaskrivas tänker den, demokrati-inte intressanta,såJag nog

inled-teoretiska diskussionen dessa avseenden. stället villi jagI
illustrerarbeskriva antal allmänna utvecklingsdragningsvis ett som

regiondemokratins problem svensk regionpolitik. Avslutningsvisi
kommer utvecklingsdrag och problem meddiskutera dessajag att

demokratimodelleHhjälp grundläggandeantalettav
regiondemokratiska verkligheten kommer beskrivasDen att

med hjälp bl.a. det material insamlats utred-inom PARK:sav som
genomförtningsarbete. har under de relativtårenJag senaste ett

beslutsfattareantal med ledande svenskintervjuer i region-stort
genomfört blandpolitik. Till detta har enkätundersökningjag en

kommun- och landstingspolitiker län försökslänen plusi sex
Hallands respektive Västerbottens län. och enkätmate-Intervju-

omfattanderialet har dessutom kompletterats med relativtett
skriftligt källmaterial.

svenska regionfrågan, den utvecklats underDen såsom 1990-
talet, har tydlig koppling till Maastricht-Europaintegrationen. Ien
fördraget formaliserades europeiskaställning denregionernas i uni-

särskild regionkommitté inrättades. iDettaattonen genom en var
uttryck för roll ländersin regionernas i Spanien,tur ett att som

Italien, Frankrike, Belgien och Storbritannien medi någon mån
Skottland och hade vitaliserats rejält under ochWales 90-1980-
talen. Reformerna innebar stärkteregionerna sin positionatt genom

beskattningsbefo-exempelvis direktvalda regionparlament, vidgade
fler uppgifter. mellanregionaltgenheter och politiska utökatEtt

dessutom hela delssamarbete utvecklades Europa,över attgenom
ökade i intresseorganregionerna sitt engagemang gemensamma

Europeiska regionkommittén, delst.ex. AER gräns-attgenom-
samarbetsprojekt initierades. blev ocksåregionala regionerEuropas

rad skaf-alltmer aktiva det internationella planet och regioneren
fade Bryssel.exempelvis representationskontorsig iegna
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Flera bedömare har hävdat det löpt federalistisk trend överatt en
politiska mellannivån,under de decennierna.två DenEuropa senaste

mellan nationalstat och lokalsamhälle, har fått starkaredvs. en
förhållandeställning till nationalstatens centralai Hurorgan. upp-

beslutsfattarefattar då ledande politiker och denna utveck-i Sverige
ling Huvuddelen de den svenskajag intervjuat region-attav menar
frågan tydlighar mycket koppling till utvecklingen i Europa.en

dock uttalade motståndarePolitikerna intervjumateriali mitt är
samfälltfederalttill natio-Sverige. Intervjupersonernaett attmenar

form.nalstaten bör bestå dess nuvarande konstitutionellaiSverige
innebär riksdagen har lagstiftnings- och budgetmaktenDet överatt

innefattat befogenheter förhela och de beslut ökandeSverige som
lan och kommuner kan, helst, återkallas riks-när som genom nya

framgår tydligtdagsbeslut. Vad emellertid också mycket isom
regionfrågan uppfattasintervjumaterialet den svenska inne-är att

hålla maktpolitiskt finns dock explicitviktigt element. ingenDetett
eller övervägd diskussion konstitutionell riktning.regionerna iom

för försökslänenFöreträdare de nybildade de bådaregionorganen i
flerSkåne och Kalmar vill maktresurser relation till denigärna

kon-centrala statsmakten, byggerargumentationen intemen en
folkmaktensstitutionell idé därmed tämjaattom

den europeiska regiondebatten den handSverigeNär når tas om
vidareförädlasoch starka och landstingskommunalaprimär- in-av

fortsättningsvis talar regionkommunalajag intres-tressenter om
finns, naturligtregionkommunala intresset inomDetsen. nog,ena

landstingskretsen och med landstingsförbundet starkaste driv-som
kraft. finnsandra regionkommunala bland storstads-intressetDet
kommunerna.

intervjuade pekar här det under 1980-talet existeratDe att en
del hävdade, tydligasthotbild landstingen. kanske inomEnmot mo-

derata kunde styckas mellansamlingspartiet, landstingenatt upp
primärkommuner primär/närsjukvård, utbildning, specialist-stat

från densjukvård och bolagiseringar. Tankegångarna europeiska
med och direktvaldadebatten stärktaregionernas Europa,ettom

regionparlament, tilltalade naturligtvis det landstingskommunala
Landstingen kunde den utvecklingen spela huvud-intresset. i

reformer folkstyre.rollen politiska ökat regionalt Lands-i mot ett
fall betydandeinledningsvis,tingsintresset imöttes, vart av en

och hos kommun-skepsis bland primärkommunerna Svenska
faraförbundet. Kommunförbundet skapa starktisåg att etten

regionparlament skulle kunna fungera överkom-sortssom som en
lände mindre kommunernavisavi i ettmun

354



JÖRGEN JOHANSSON

dock denna skepsis mindreBland storstadskommunerna ut-var
sedan långStockholm, Göteborg och Malmö hade det redantalad. I

försök med olika regionalatid tillbaka förekommit typer av samar-
sådana Mälardalsrådet,betsarrangemang. Exempel utgörs av

kommunalförbund och Sydsam Sydsverige.Göteborgsregionens i
fåtthade också sedan tidigare relativtStorstadspolitiken ett stort

exempelvis särskildaden politiska dagordningenutrymme genom
infrastrukturprojekt. Till vilketstorstadsutredningar och detta,stora

storstadspolitikenpåpekar, harmina intervjupersonermånga av
främstOfta enskildabefolkats starka politiker. nämns personer,av

regionfrågan.drivandepolitiker storstadspolitiken,ledande i isom
haft ställning, bara hemmaplan,politiker har stark inteDessa en

dagordningsskapare svensk politik helhet.i siniävenutan som
1990-talet hitta relativt vdlorgani-kan alltså redan tidigt påVi ett

regionkommunalt suveränitetintresse överutmanar statensserat som
regionpolitikens framtida utformning. Landsting och storstadskom-

inflytandeintresserade makt och överär stat-attav mermunerna
miljöfrågor, arbetsmark-regional utveckling,politik vad gäller

gjordeskulturfrågor de regionutredningarnadspolitik, Ietc. som
striden hård främst mellan detta1990-talet blev också region-under

företrädare för länsstyrelserna.ochkommunala intresse De tre sce-
regionutredningen blev ocksåpresenterades inarier se ovansom

för regionfrågans huvudantagonister:till samlingspunkter Länssty-
för Statligt regionaltLandshövdingarna taladerelserna med i spetsen

Kommunförbundet engagerade förkommunerna och sigansvar,
Landstingsförbundetochsamverkan och landstingeniKommuner

folkstyre.pläderade för ökat Regionalt
förändradesfattades underMed de riksdagsbeslut år 1997som

Försöksverksamheten medsituationen intressant sätt.ett en ny
Kalmar, Gotland ochregional samhällsorganisationen Skåne,i

regionkommunerw delGötaland innebarVästra övertaratt en
verksamheter från främst länsstyrelsen. Riksdags-viktiga statliga

län, där främsthar emellertid signaler tillbeslutet övrigasänt ävenut
samarbetsfora vadoch landsting skapatkommuner typernya av

undersökningsmaterialgäller regionala utvecklingsinsatser. mittI
landsting och kommuneralltså gradvis mobilisering ivisar sig aven

syfte alltfler uppgifter. talas dagstatliga i existen-Detöveratt ta om
tillväxtkapital, dvs. statliga sektorsmedelregionalt regio-ettsen av

dearbetsmarknad, infrastruktur, utbildning, miljönalpolitik, som
sneglar alltmerregionkommunala intresseratintressena på. Den

under de innebärförändring skett primär-två åren attsenastesom
samarbets-Kommunförbundetkommunerna och även öppnat
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kanalerna med landstingen. Invändningarna regionfull-att ettom
mäktige skulle överkommunhot har, för till-åtminstoneutgöra ett
fället, tystnat.

statliga eller, det ibland heter,Det nationella intresset, tyckssom
alltså sakteliga förlora regionala betydelse.så sin börNu man vara
försiktig framtidsbedömningar.med kan komma motreaktionerDet
och det väl sannolikt det statliga intresset, inte minstär att repre-

starka sektorsmyndigheter, kommer hävdasenterat av att en annan
utvecklingslinje. kan dock draVi slutsatsen svensk politik ståratt
inför ökande suveränitetspolitisk konflikt. del denHuren stor av
statliga sektorspolitiken kan överlåtas till regionkommuner Ju mer

regionkommunerna desto urholkad blir denövertassom av mer na-
tionalstatliga förlängningsuveräniteten. sin kan realiteteniI om

inte konstitutionelli hamnamening i situationän nästanen som
alla politiker sig motståndare till federaliseringsäger vara en av-
Sverige.

härjag skisseratDet suveränitetspolitisk konflikt mellansom en
och regionkommuner demokratisk synvinkel oerhört vik-ärstat ur

tig. dagens har starka maktsfärerregioner etableratsI två vilket ock-
Ärotydlighetgivit vissså det exempelvisen styr.om vem som

Landshövdingen eller regionfullmäktiges ordförande skasom repre-
regionen internationellai sammanhang egentligenVem stårsentera

för infrastrukturprojekt,ansvarig EU-stöd, miljöpolitik ochsom ar-
betsmarknadsfrågor

efterlyser härvid bred debatt.Jag svenska regionfråganDenen
debatteras alltför liten huvudsakligen bland ledandeav en grupp,
beslutsfattare offentligaden sektorn.inom rad stegvisa,En men
betydelsefulla, regionreformer har genomförts med-nära utannog
borgerligt deltagande. det exempelvisJag miss-tror att ett stortvar

genomförainte folkomröstningar länssammanslagning-tag att om
Skånei respektive Götaland. hade skapat debattVästra Dettaarna

och hosintresse medborgare. Jagstörre tyvärren tror attgrupp
medborgare ryckermånga axlarna de regionorganen inya

Skåne och Götaland. Valdeltagandet det första ofta be-Västra i
tecknat det historiska regionvalet ocksåvisar med-som att
borgarna gickinte till valurnan hög gradi andra håll landetiän
snarare tvärtom.
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förändringRegiondemokrati i

demokratisynpunkt det hittills beskrivits mycket illa-Ur är som
reformidén föreställningenvarslande. Hela har byggt attom

under-stärka demokratin och kompensera det demokratiskaatt
svårigheterna utveckla regiondemokratinskottet. Jag att attmenar

beror faktorer den nuvarande samhällsomvand-rad olika ien
lingen. faktor handlar ständigt ökande komplexitet deniEn om en

faktorregionpolitiska andra handlarorganisationen, territo-en om
politiska betydelse och tredje ökande individualise-riets rören en

fortsatta framställningensamhällslivet. Avsikten med denring ärav
faktorer.granska dessa kommerSammantagetnågot närmareatt

ochdenna granskning ogenomträngligVisa oöver-näraatt en nog
medborgare,blickbar regionpolitik. Strävandena vi-att attengagera

samhällsdebattentalisera de politiska och utvecklapartierna re-
svårigheter. granska dessagional bärnivå många Låt närmareoss

svårigheter:

nivåerDen regionala flera och skilda organisationskulturerröran -
hafthar under 1990-taletsintervjuresor i RegionsverigeminaJag

frågeställning samhällsförändringensmed övergripandemig en om
har fått besvara föl-karaktär respektivei region. Intervjupersoner

länfråga: Vilka de viktigaste samhällsförändringarna dittjande iär
präglas, för det första, mycketunder de tio åren Svarensenaste

verksam-starkt vilken organisatorisk miljö intervjupersonerna ärav
Kommunfolk uppehåller vid förändringar kommun-iinom. sigma

landstingsföreträ-förändring dominerar hossektorn, landstingens
länsstyrelsesfärens förändringstenden-dare, och människor tecknar

utifrån verksamhet och problembild.sin organisations Denserna
språkbruk, och problem-traditioner,organisationensegna normer

färgar intervjupersonernas region existerarsig i Iutsagor.syn enav
alltså rad olikartade organisationskulturer. skulleVi åtminstoneen
kunna Kommunkultur, Landstingskultur ochtala Läns-en enom en

oerhört för demokratins deltaga-styrelsekultur. övrigaDet svårtär
m.fl., överblickadvs. medborgare, folkrörelser, medier ochattre,

förstå exempelvisdessa olika organisationskulturer. inteJag atttror
kontroversiellagenomsnittsmedborgaren riktigt kan begripa det i

förslaget överföra för utvecklingspolitikenden regionalaatt ansvaret
försöksverk-från länsstyrelser landsting skertill kommun/ isom

med regional samhällsorganisation.samheten en
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finns,det andra bundenheten till denFör organisatio-trots egna
i intervjupersonernasnämnare utsagornen, en gemensam om sam-

hällsförändringen. Huvuddelen de intervjuade pekar dramatis-av
förändringarka den offentliga sektornsi under deorganisation se-

beskriver hur dentio Intervjupersonerna kommunalaåren.naste
verksamheten utvecklats, hur den regionala förändrats ochnivån hur
den statliga organisationen omvandlats under handlarDetår.senare

uppgifter, budgetmässiga nedskärningar, organisa-om nya om nya
tionsmodeller och geografisk indelningsstruktur detinomen ny
statliga området. Intervjupersonerna vittnar det mycketvaritattom

förändringensöverblicka inriktning effekter.ochsvårt att
Drivkrafterna förändringbakom denna söker intervjupersonerna
lite olika håll. Dominerande dock den offent-i ärresonemangen

liga sektorns försvagade finanser fram olika be-pressat typersom av
sparingsåtgärder, och rationaliseringar. Relativtomorganiseringar

de intervjuade pekar betydelsen den informa-många av av nya
tionsteknologin kräva snabbare beslut och flexibelsom anses en mer
politisk Andra drivkrafter lyfts framorganisation. under inter-som

handlar offentligavjuerna det den sektorn skettinomattom en om-
fattande decentralisering lett till olika omorganisering-typersom av

genomförts. del lyfter till detta framintervjupersonerEn EU:sar
betydelse. har fört medEuropeiseringen kravsig organisatio-nya

och arbetssätt politiken.iner nya
bilder samhällets allmänna förändringstaktDessa säger attav oss

uppleverintervjupersonerna snabb samhällsomvandling ska-en som
grundläggande osäkerhet kring hur det politiska arbetet skapat en

skötas. låter politikerna i mitt material tala:Jag en av

dominerande problemen dag kan knytas till samhällets och poli-De i
tikens ständigt ökande komplexitet. politikerVi mellanrör oss som

frågor,globala valutapolitiken, till småfuttiga frågorväldigtt.ex.som
exempelvis knattehandboll. har, kortsponsring Vi svårtsagt, attsom av

sammanhang och helheter det politiska arbetet dag.i igreppa

beaktar det den samhällsvetenskapliga regionforskning-Om som
dessa frågor det likartad bild fram.i träder Re-ärsagten en som

gionforskarna har pekat under de decenniernaatt senaste sett
mycket snabb tillväxt olikartade politiska organisationer. Kän-en av

förnetecknande organisationsbyggandet den skett bådeär att ver-
tikalt, frånlinjen internationelli till lokal och hori-nivå nivå,ner
sontellt, dvs. kontaktskapande mellani organisationer samma

offentligamellan och fåttnivå, harprivata organisationer. Vit.ex. en
politik fleradels arbetar med flernivåer samtidigt, dels medsorn
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organisationskultu-olikartademellandelsnivå,kontakter samma
alltmernästkommande delavsnitt idiskuteras iskaoch dels, somrer

gränsöverskridande aktiviteter.geografisktav
kompliceratpolitiska idebefinner sigSammantaget ettorganen

regionforskning-har iolika organisationsintressen. Detkorsdrag av
allt flerdvs.organisationsöverskott,växandetalats att or-ettomen

ner. svenskadenläggsgamla Ibildas någraganisationer attutan
regionala administrativa"denuttrycketförekommerregiondebatten

överlastade situa-organisatorisktdennabeteckningröran som
regionpolitikeneuropeiskadenreformarbetet iHuvuddelention. av

regionpolitiskadetöverblickskapa irenodla ochsyftat tillhar att
reformpoli-framlyfts idemokratiargumenthararbetet. minstInte

problematiska.reformsträvandena varithar dockmyckettiken. I
reformarbetetförhållanden gjortdet tvåJag äratt sommenar

till följdförändratsvillkordemokratinsförsta bardetbesvärligt: För
flernivåsystem 2 innefattarinvävda somiorganisationer är ettattav

hurproblemetandra kringför detochinternationelladen nivån om
komplexitet. Villorganisatoriskökandemedförenasdemokrati kan

demokratis-utvecklaproblemet iannorlunda bestårdetuttrycka att
lösliga organisa-relativtsamhälle bestårka iinstrument ett avsom

betydelsemindrenivåtänkandetdärsamhälletionsnätverk. Ett är av
organisationskulturerochverksamheterolikartadeoch där högst

förgrundproblemtill dessaåtervändaslutdelskablandas. iJag atten
komplikation.till ytterligarelägga ennu

minskarbetydelsepolitiskaTerritoriets

dvs. hurterritorialitet,handlatgradhar högRegionfrågan i po-om
läns-debatten berörthargeografiskt.litiken ska organiseras Främst

enkätmaterialochutformning. intervju-framtida mittindelningens I
utvecklingsdrag dessaiparadoxala,måhändaochvisas intressanta,

politikensradtydligtförstaför detfrågor. Det år att aven
EU-stöd,miljöinsatser,utbildningsfrågor,sjukvård,funktioner, t.ex.

Politiker ochsammanhang.länsöverskridandeoftare skerallt i
de tiode under årensamstämmigtintygartjänstemän ut-senasteatt

Territorietoch kommungränser.läns-fler kontaktervecklat över
Samtidigt harsakfrågor.för politikensmindre rollspelar alltså en

politiska aktörer-dvs. destarkt,ökatregional identitetförintresset
medsamhörighetkännabetydelsenoftaochtalar gärna attavomna

sakfrå-minskarGeografins betydelse ieller region.landskap sinsitt
identitetsförhållanden.vad gällerökarmengor,
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Regionfrågan indikerar dettai principiellt viktig fråga för de-en
mokratin. tänka bortKan territoriet ska utforma framtidensnär
regiondemokrati Den demokratinrepresentativa bygger
fastlagda geografiska Vi politiskavåragränser. utser representanter

Val Valkretsari till geografiskt avgränsade kommuner, lands-genom
ting och hela politikensOm verksamheter och funktionerstater. nu
blir alltmer flytande förhållandei till geografiska uppstårgränser en

demokratisk dissonans. Politiker väljs och ställs till försorts svars en
verksamhet de bara delvis föransvariga och utvecklats iärsom som
samarbete med beslutsfattare utsedda och införansvarigaärsom en
helt väljare.annan grupp av

Vad skulle hända utformade de demokratiska instrumen-om
förstainte i hand efter geografi och Valkretsar, efter sak-ten, utan

frågor och funktioner frågor,En omsorgsfrågor,stor t.ex.grupp
bibliotek och grundskola, har tydligt lokal prägel och frå-raden en

nationellt förankrade. hur det frågornamedMenär ärgor re-
gionnivän eller mellannivån Kanske har arbetsmarknadsfrågorna,
miljö- och naturvärdspolitiken, specialistsjukvården, ochväg-
järnvägsbyggen, olikartad geografisk utsträckning. Nackdelen med

sakfråge- eller funktionsorienterad demokratimodell svårighe-ären
hitta samhörighet och identitet i kan identifie-Viterna att systemet.

halmstadsbor, hallänningar och svenskar, vilkenra oss som men
identitetsgrund vilar miljö- respektive arbetsmarknadsfrågor Eller

betydelsen identitet demokratini överdriven kanskeär Detav
ändock sikt omöjligt upprätthålla skånsk eller halländskär att en
demokratiidentitet sakfrågorna löper andra fårorså isägaattom

helstHur vilar betydande demokratiproblem i det fak-ettsom
politikens geografiska förändras. kanVi redan dagigränsertum att

skönja tilltagande territoriell komplexitet den regionalaen sam-
hällsnivån. Partiernas läns- och distriktsorganisationer har de
flesta håll inlett omfattande samarbetsprojekt länsgränserna.över

statligaDe myndigheterna har för längesedan länetövergivit som
indelningsgrund för sina regionala underenheter. Landstingen är
involverade flertali länsöverskridande verksamheter och blandett
intresseorganisationerna myllrar det olikartade geografiska dis-av
triktsindelningar.

Politikens regionala geografi under omstöpning dess sak-är
frågenivå, alltså oförändrad vad den ordningär ännumen avser som
tillämpas vid de allmänna valen och deti politiska ansvarsutkrävan-
det. förJag det detta liggeri betydandeattmenar, attsummera, en
svårighet strävandenai stärka regiondemokratin. Territoriets fly-att
tande karaktär låter fångassig inte fast Jagmönster.ettav tror att
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försöka denna svårighet med hjälp skiftandemåste möta av geogra-
fiska lösningar olika delar landet ochi olika politikområden.inomav

kort funktion högreAtt, prioritet skulleterritorium. Detänsagt, ge
möjliggen också bättre med medborgar-överensstämma ett
perspektiv. Mycket förtalar politiskt arbete, regionalävenatt
nivå, ständigt ökande individualisering. Människorpressas av en
önskar deltaga enskilda sakfrågor och underi kortare tidsperiod.en

till politikens ökande individualiseringDet ska vändaär nu oss.

individualisering och regionpoiitiska nätverk

Samhällets ökande individualisering flera samhällsforskareanses av
den kanske viktigaste komponenten deni nuvarandeutgöra sam-

hällsförändringen. har ungefärligen förklarats efter-medDetta att
krigstidens snabba ekonomiska utveckling skapat ökatett utrymme
för konsumtion och takt medprivat i utbildningssystemen bygg-att
des har individerna möjlighetergivits vad gäller val livsstil,ut nya av
yrke och fritidsintressen. politiken den ökande individuali-I anses

ha inneburitseringen de kollektivt folkrörelser-orienteradeatt mer
de politiska fått problem vad gäller aktivitetsni-partierna,ävenna,

Samtidigt tycks tillfälligt framsprungna en-fråge-rörelservåer. mer
ha fått politisk uppmärksamhet och betydelse. Till detta skastörre
läggas, bl.a. Ronald Inglehart framhållit, ökande indivi-attsom en

fördualisering med minskande respekt försig politiska maktha-en
politiska eliterna för hårdare kritik och ifrågasättan-De utsättsvare.

den från allmänheten. Demokratin det individualiserade samhälleti
utvecklas bli deltagarinriktad, fixerad vid enskilda sak-mot att mer
frågor politiskt varaktighet.med relativt kortsamt ett engagemang

Politik förregional har den enskildenivå medborgaren alltid
framstått relativt fallbästa känner folk till lands-I attsom anonym.

huvudansvariga förtingen sjukvården och länsstyrelsernaär äratt en
statlig förvaltningsorganisation regional Medborgarnasnivå.
kunskaper regionpolitik relation tilli riks- och lokalpolitikär,om

skrala.ganska det huvudsakligen beror deJag tror att att re-
frågorna,gionpolitiska med undantag primärsjukvården, inteav

direkt berör människornas sociala medborgarskap. Bortsettsättett
från den del sjukvården handlar primärvård, de regio-ärav som om
nala frågorna relativt teknisk och långsiktig betydelse.artav av mer

delarna regionpolitiken,De i specialistsjukvård, närings-tunga t.ex.
livspolitik, infrastrukturfrågor, miljötillsyn, trafikplanering, i jäm-är
förelse med de betydelsefulla lokalpolitiska frågorna t.ex.mest
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föremål för medbor-och äldreomsorg, socialvårdskola, barn- inte
vardagsdialog. Regionala makthavaredirektkontakter eller ärgarnas

socialsekretarelärare ellernärbyråkrater den meninginte i som en
statliga ämbets-beslutsfattare, särskilt bland deregionalaMångaär.

ochuppfattar det dygdmännen, att vara anonymsnarare som en
offentliga involveradeverka det ii organisationerDe ärtysta. som

har lång tradition bakomdet regionpolitiska arbetet sig attaven
förhandlingskultur.fungera sortssom en anonym

därmedregionala samhällsorganisationenvill denpåståJag att
individualiseringrustad för både ökandeockså är mötasvagt att en

Därmedoch medborgerligt deltagande samhällslivet. inteökat iett
bedrivits odemokra-regionpolitiken den hittills varitsagt att som

offentlig-arbetar under såvältisk. flesta regionala givetvisDe organ
oftaförvaltningslagstiftningen och arbetar dehetsprincipen som

med remissförfaranden olika slag.statliga regionorganen Det ärav
flesta främstde allradock tydligt tjänstemän,i mina intervjuer att

faktiskt lands-regionstatliga sidan,kanske den inomävenmen
inför medborgarnasoförstående kraven stärkatingen, attsynes

regionpolitiska arbetet.direktinflytande och deltagande deti
första sammanhangdemokratiproblem dettai tvåEtt är att typer

regionpolitis/ea samhälls-varandra.offentlig kultur Denstår motav
relativt sluten för-bar under lång tid fungeratorganisationen som en
och sa/efrågeinri/etadbandlings/eultur möts temporärsom nu av en mer

deltagarkultur bästdeltagarkultur. har hävdats sådanDet att pas-en
teknisktlokalsamhällen och denärdemokratin intei mersar

frågorna samhället.och långsiktigt orienterade det regionalai Jag
felsyn. Regionpolitiken hardetta allt väsentligti ärattmenar nog en

de enskil-förändrats decenniernaunder de i såtvå motto attsenaste
direkta aktiviteter medmedborgarna kommit involverasda iatt re-

har under 1990-talet skettgionpolitisk anknytning. Det näraen nog
nätverksorganisa-explosionsartad tillväxt projektgrupper ellerav
frågor.olika regionpolitiska gällerengageradetioner i Detärsom

för kvinnliga företagare,med EU-stöd, nätverkprojektgruppert.ex.
för glesbygden, nyföretagarnätverkAgenda-Zl-projekt, partnerskap

trafiknätverkolika branscher,inom etc. etc.
denväxande medborgare aktivavill hävda iJag äratt gruppen

aktiviteterregionpolitiskt arbete.konkret, Detta ärtypen somav,
forskningenuppmärksamhet debatten ochliten irönt om en

regiondemokratiska frågorna har,stärkt regiondemokrati. De även
proceduriella ellerdet finns undantag, debatterats den repre-om

byggahar handlat exempelvissentativa nivån. Det att nya re-om
och politikernas roller olikagionparlament, stärka ipartiernasatt
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opinionsbildning och debatt region-avseenden utveckla isamt att
utsträckning, berörtdebatten harpolitiken. inte, iMen ännu samma

projekt-under, dvs. konkretademokratifrågor där inivån strax
mellan denaktiviteter. glapp representativavis existerarPå så ett

nätverksorga-konkreta projekt- ochpolitiska och deorganisationen
fram 1990-talets regionpolitik.nisationer iväxtsom

omedelbart.demokratiproblem uppenbarar dåandra sig DeEtt
drivande bakomexempelvispolitiska varitpartierna, re-som anses

Götaland, enligtgionförsöken Skåne och min meningi Västra är
harregionpolitiska miljöerna.väldigt de konkretai Jagsvaga mer

projekt-deltagande de konkretaoerhört lite partipolitiskt isett av
underfram regionpolitikenoch nätverksaktiviteter iväxt senaresom

detta arbete,finns för politikerkårensäkert iår. Det representanter
från ellerfrämst förtroendevalda med mandat landstingdvs.

läns/distriktsorganisa-emellertidkommun. saknar partiernasJag
dessa sammanhang.drivkrafter och deltagare Partiernaitioner som

formellamellan denborde spela rollen kontaktlänkhär kunna som
hit-projektarbetet.och det konkretapolitiska organisationen Men

medosynliga.tilldags har Mina intervjuerpartierna varit nära nog
för-vilsenhetpartiföreträdare också påtaglig iledande vittnar om en

finna partipolitiska regionpolitiken.söken strategier iatt
ökande individualisering lettSammanfattningsvis har samhällets

politiskt-sidan den etableradetill ökande mellanspänningar å ena
lands-ochadministrativa miljön länsstyrelsen i någon mån även

och nätverksorgani-andra sidan konkreta projekt-och dentingen å
regionpoli-ökande antal medborgare sig idärsationer, ett engagerar

relativtförhandlingskultur ställstiken. traditionstyngdEn mot en
projektgruppernasdeltagarkultur. Och blandlösligt utvecklad ute

alltid denmakthavarnadeltagare respekten för de regionala inteär
deltagarkultur har, deför regionpolitikens iIntressetstörsta. svens-

regionförsöken, överflyglats bygga region-ka intresset att nyaav
kontakt-regionfullmäktige ochform ipolitiska procedurer i t.ex.av

deSlående ocksåbyggande med primärkommunerna länet.i är att
haft betydelse för överbrygga spänningenpolitiska litenpartierna att

regionpolitiken.förhandlingskultur och deltagarkulturmellan i

sammanfattningHegiondemokrati en-

regiondemokratins villkor kanOvanstående diskussion sam-om
följandemanfattas punkter:i

363



DEMOKRATI I REGIONER

Reformarbetet den svenska regionfrågani har hittills varit0 en
angelägenhet för liten makthavare. rad regionre-Enen grupp
former har genomförts med mycket medborgerligt delta-svagt
gande och förankring.
Regionpolitiken starkt sammanflätad med politiska frågorär0
flera nivåer regionpolitiken både lokalai och globalamöts pro--
blem.
Regionpolitik bedrivs under ständigt ökande organisatorisk0 en
komplexitet uttrycket regional administrativ haren röraom-

fokus för reformdebatten.istått
geografiskaRegionpolitikens har blivit alltmergränser överspe-0

lade. perforeraslänsgränser olikaDagens politiska sakfrågorav
funktioner.och Paradoxalt ökar emellertid förintresset attnog

skapa ökad regional identitet med landskapet grund t.ex.som
betydelsen skånska särdrag etc..av
Samhällets ökande individualisering har skapat konflikt mellan0 en
regionpolitikens traditionella förhandlingskultur och ökandeen
deltagarkultur utvecklats förinom olika konkretasom ramen
projektaktiviteter projekt miljöarbete, kvinnligt före-inomt.ex.
tagande, EU-projekt.

harVi regionpolitik innehåller synnerligen rik floramött en som en
olikartadeorganisationer, sammanflätning ochnivåerav normer, av

ökande samarbete geografiska Till detta region-över gränser. möter
politiken växande skara individer med skilda värderingar och in-en

Vad bör då bidragMitt till utvecklinggöras region-tressen. en av
demokratin bygger demokratisk idé betonar samverkanen som
och kommunikation. kan med detta lyftadagsDet inatt ettvara an-
tal demokratiteoretiska framställningen.iansatser

Demokratiteoretiska dåtid,perspektiv nutid och framtid-
tolkar dejag regiondemokratiskaOm ambitionerna, i såväl mitt eget

forskningsmaterial andra regionforskaresi arbeten, detjagtrorsom
rimligt tala demokratimodeller:är att treom

Den må/ratione/lapragmatiska eller mode/len

Regiondemokratins styrka blir detta perspektiv beroendei vil-iav
ken utsträckning regionpolitiken förmår leverera infrastruk-service,

god medborgarna.miljö till Demokrativärdenas kvalitettur, etc.
beror hur regionpolitikens mål tillgodoses. vill hävdaJag att
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svensk regionpolitik, under efterkrigstiden, hög grad handlati om
effektiv och målrationell. exempelvis tydligt fram-Detta iäratt vara

den fysiska riksplaneringen och länsplaneringssystemetiväxten av
1970-talet och det finns hög grad leveransperspektiven av

inom svensk sjukvård under efterkrigstiden.
leveranstänkande demokrati har spelatDenna visstyp av en

roll de aktuella regionförsöken.i gäller främst debattenDetäven nu
sjukvårdens kris Skåne ochi Götaland. Sjukvårdssidan iVästraom

de nybildade lider ekonomiskaregionerna underskott hotarav som
undergräva försöksverksamheten helhet. hari sin Det ävenatt sagts

mycket tydligt intervjumateriali mitt ambitionerna stärkaatt att
regiondemokratin Skånei och Götaland beroendeVästra är av om
sjukvårdskrisen kan lösas. sjukvårdsservicen försämras,Om t.ex.

nerläggning sjukhus, kommer legitimitetregionorganensgenom av
bland medborgarna sjunka snabbt.att

naturligtvis diskutabelt förknippaalls demokratiDet medär att
leveransperspektiv detta slag. det politiskaKravenett attav sys-

ska handlingskraftigt och leveransdugligt kan,temet vara menar en
del kritiker, tillgodoses med mycket lågt ställda demokratiskaäven
ambitioner. Leveranskravet kan tillgodoses huvudsakligen via exper-

och ämbetsmän har förmågatis god analyser, värde-göraattsom en
handlingsalternativ, fatta beslut bygga ändamålsenligra samt upp en

för genomförandetorganisation politiken. mycket har exempel-Iav
länsstyrelsernasvis regionala utvecklingsarbete stödpolitik och re-

gional projektverksamhet fungerat detta Länsstyrelsen harsätt.
haft tillgång till professionell tjänstemannakår olikainom region-en
politiska sakområden och den demokratiska förankringen har skett

distans riksdag och den demokratiska förank-via regering. Men
ringen bland länets medborgare, folkrörelser harpartier, varitosv.
mycket Länspolitiken har därigenom kommit betecknasattsvag.

baseradoch förhandlingskultur.utpräglad Minsom anonym en
uppfattning, främst baserad analyser 1980-talets regionalpoli-av
tik, länsstyrelserna förhållandevisVarit skickliga bedrivaiär att att
regional- och näringslivspolitik. Eller med andra ord: har varitDe
effektiva vad gäller leveransförmågan, beträffarvad densvagamen
demokratiska förankringen.

del 1990-talets regionpolitiska debatt har därför kom-En stor av
mit uppmärksamma behovet formerutveckla olika föratt att attav
vidga det medborgerliga deltagandet regionpolitiken. huvudsaki I
har denna debatt, dessvärre fixeradjag vid skapavaritvågar påstå, att

stärkt demokrati regionpolitiken.representativ i kommerVien
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demokratiperspektivdärför omgående andra iin ett samman-
hanget:

modellenpart/baserade och representativaDen2.

valmedborgarna allmännamodell betonas betydelsen idennaI attav
partipolitiskafår möjlighet i region-representanter ettatt utse

dvs.formellafullmäktige. och representativa organisationen,Den
fokus för reformambitio-nämnder, ställsfullmäktige, styrelse och i

oftastpolitikernas rollerochvikten partiernasprecis avnerna, som
betyder ocksårollen relation till tjänstemannaorganisationen.i Det
folkomröst-och deltagardemokratiska inslagolika direkt- t.ex.att

underordnadbrukarinflytande harfolkrörelsemedverkan,ningar, en
denna modell.betydelse i

det råder jämvikt mel-bygger idéModellen sortsatt enen om
flöde förs med-dess outputsida.politikens inputsida ochlan inI ett

och behov den demokratiskaborgarnas problem iin processen som
formulering,beslut. Inputsidansedan politiskai utgörsutmynnar av

idéer och förslagoch vidareföring olikasammanvägning somav
Viktigasteriktar de politiskamedborgarna representanterna.mot
länk mellanhär de politiskarollen spelas partierna utgörsom enav

flöde ellermedborgarna och det politiska I ut,ett out-systemet.
politiska beslut detputsidan, verkställs de representativa orga-som

balans ellerfattat. det ska rådafullmäktige, Tanken är attnet, en
Medborgarna ska,mellan ochöverensstämmelse input output. som

för fördapolitiskt denväljare, kunna utvärdera och utkräva ansvar
politiken allmänna val.genom

och reformförslagde utredningartveklöstDet såär att som pre-
haftregiondemokrati svensk politikangående läns- och isenterats

Diskussionen den s.k.modell viktigaste riktpunkt. idenna som
1970-talet handlade exempelvislänsdemokratikommittén attom

beslutdemokratin länspolitiken, bl.a.stärka den i irepresentativa
perspektivet ficklänsplaneringsfrågor.rörande representativaDet

genomfördes underförnyad aktualitet de regionutredningari som
tillämpas de pågåendemodellen i1990-talet. representativaDen

hållsGötaland direktval tillförsöken Skåne ochi Västra attgenom
regionfullmäktige. försöksverksamheten Kalmar lännybildade iI

regionförbund, dvs. ba-tillämpas modell med representationenen
partipoliti-och landstinget indirektserad kommunerna utseratt

regionfullmäktige.ker till

366



JÖRGEN JOHANSSON

kraftMycket tid och har bygga den regio-åtägnats att upp nya
försökslänen.nala Särskilt Skåne ochrepresentationen i i Västra

Götaland har de partipolitiska förhandlingarna förvarit intensiva att
dels etablera organisatorisk struktur för delsrepresentationen,en
för fram regeringsduglig majoritetskonstellation till region-att en

haftstyrelsen. har de politiska avgörandepartiernaDet sagts att en
betydelse bakom bildandet de storlänen ochi iprocesserna av nya
byggandet politisk Förändringsstrategin har,organisation.av en ny
enligt åsikt, därför alltförmin traditionellt orienteradvarit mot par-

och allmänna val.tier
bör då föroch kritiskDet jag i sig intesägas ärgenast att mot att

etablera stärkt demokrati regionpolitiken.representativ i Det ären
formelltoerhört viktigt skapa ramverk för politisk styrningatt ett

och medborgerligt ansvarsutkrävande. bör finnas formellaDet
punkter regiondemokratin, där allmänna val hålles och där de poli-i
tiskt förställs till den mandatperioden.ansvariga gångna Desvars
formella punkterna här syfteslags konstitutionellttjänar iett termer

de ska tillse allas deltagande, pluralism beslutsprocessernaiattav
och alla synpunkter ska beaktas. dockregioninvånares Jagatt menar

reformsträvandena alltför ensidigt inriktade denvaritatt mot par-
tibaserade och modellen. intervjusamtal medrepresentativa minaI
ledande beslutsfattare,politiska särskilt landstingssfären,inom
framstår det ofta denna modell den enda tänkbara.ärattsom om

lyckobringande för regiondemokratin.Den i signågot Jagär sätt
dock alltför star/e fixering vid demo-representativattmenar en en

kratimodell syftetriskerar motverka med reformerna. Fixeringenatt
vid innefattar,den partibaserade och modellen enligtrepresentativa

följande problem:mitt synsätt,

medborgerliga deltagandet har lågt samband med bil-Det varit ia
dandet de storlänen. vid partibaseradFixeringenav nya repre-en

för reform-stängde direktdemokratiska inslagsentation ivägen
Sannolikt det denna anledning det aldrigprocessen. var av som

tilläts folkomröstningar de föreslagna länssammanslag-några om
ningarna.

b regionpolitik flernivådemokrati, där såväl lokalaDagens är en
globala blandas. partibaseradeintressen representatio-Densom

riskerar låsa sin vid enda dvs. denorganisation nivå,attnen en
regionala. Regiondemokratin riskerar då hamna iatt sortsen
skärningspunkt med ständiga kompetenstvister gentemot t.eX.
kommuner eller centrala ämbetsverk. kan leda tillDetta att re-
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för frågorgionpolitiker ställs till avgörssom en annansvars
nivå.

geografiska överspelade.Regionpolitikens blir alltmerc gränser
starkt fastlåst vidpartibaserade justrepresentationenDen är

geografiska gränser.
föränderligaRegionpolitik bedrivs komplicerade ochd organisa-i

tionsnätverk. partibaserad riskerar skaparepresentationEn att en
alltför nämnds-trögrörlig exempelvis stelbentorganisation, i en

rollfördelningen mellan politikertraditionellaorganisation. Den
trögrörlig faktor denoch exempel itjänstemän är ett annat en

demokratimodellen.representativa
projekt- och nätverksorganisationerökande antalet konkretaDete

ochregionpolitikens genomförandemiljö saknar nuläget länkarii
kontakter med de politiska leder till denpartierna. Detta att par-

verklighetsbildtibaserade politiken arbetar med annorlundaen
jämfört verksammaoch problemsyn med de är utepersoner som

fältet.det regionpolitiska

den partibaserade och modellenvill alltså representativapåståJag att
tillräcklig demokratiinstrument. traditionellainte Denär som

förbipasseradsvenska folkstyrelsemodellen tröttkörd ochnågotär
samhället. detde rådande utvecklingsdragen vis-i Jag attmenarav

finnas bas, kanske allmänna val,serligen bör representativ genomen
därutöver bör ske den politiskadet anpassning organi-att en avmen

funktion uppgifter. försöks-efter ochsituation,sationen Jag tror att
modellen fåttverksamheten Kalmar län, där den intei representativa

jämförtreformsträvandena, bit längredominera lika starkt i nått en
med de nybildade storlänen det gäller nydanande demokra-två när

nedan diskussionentiutveckling. detta ska återkomma ijagOm av
kommunikation och delibe-demokratimodell baserad samtal,en

ration.

model/enDen samtalande och kommunikativa

den demokratiteoretiska litteraturenhar blivit alltmera vanligt iDet
betydelsen samarbete, dialog och deliberation.peka Någraatt av

rationali-benämnin detta sla tänkande kommunikativå ärgar p gs
medborgaran-democracy", deliberative democracy",jtet", strong

democracy oftada" och discursive Utgångspunkten itas sam-
befol-ökande arbete har kommithällets komplexitet. Politiskt att

undantag, ständigtkas, regionpolitik då verkligen ingetär av en
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växande flora samråd, samordningsprojekt, arbetsgrupper, för-av
valtningsmässig uppsplittring, bolagiseringar mångfaldEnosv. av
aktörsintressen, med skilda värderingar preferensordningar,och

uppmärksamheten politiken ochi demokratin. denIsamsas om
kommunikativa demokratimodellen samarbete ochanses gemen-

överläggningar förallt viktigare hantera dennaattsamma som
ökande organisationskomplexitet. Majoritetsbeslut och politisk re-

då otillräckliga demokratiinstrument.presentation Ellerär som en
för detta tänkande skriver:representant

förståsPolitik deliberation och baramåste inte majoritets-som som
eftersom dialog och diskussioner det möjligt ochmotiveragörstyre, att

realisera mål. Graden demokratisk legitimitet kan integemensamma av
avläsas antalet valsedlar, bygger de övertygelser frami växerutan som

överläggningar.medborgarnas ömsesidigaur

Diskussionerna den kommunikativai demokratin leder till beslut,
skapar också identitet och samhörighet det politiskai systemet.men

Demokratin fortlöpande dialog bara konkretainteses som en om,
lösningar olika samhällsproblem, också frågor rörandeutan om
samhällets grundläggande värderingar och hur ska fram tillnå

beslut samhälle mångkulturellt ochi ärettgemensamma som
värdepluralistiskt.

förHuvudstrategin stärkt regiondemokrati enligt dennaen mo-
dell blir skapa förplatser samtal och dialog regionpolitiskaatt om
frågor. det finns konkreta denna riktningi iJag att ansatsermenar
det regionförsök bedrivs försöks-Kalmar län dei i övrigaävensom
länen finns ambitioner denna riktning, tydligasti Kalmariärmen
län. Kalmar län arbetar det nybildade Regionförbundet medI en
formell fullmäktigekärna bestående med indirekt valdaettav po-
litiker från länets kommuner och landsting styrelse.jämte Där-en

kännetecknas den politiska bl.a. följande:organisationenutöver av

förändras kontinuerligt efterOrganisationen politiska uppgifter0
och behov. Huvuddelen de politiska aktiviteterna bedrivs iav
projektform och arbetsgrupper formeras utifråni desom upp-
gifter ska finnslösas. fastlagdingen nämnds-Det permanentsom
organisation styrelsenutöver
Förtroendevalda politiker bara beslutsfattare,inta0 engageras som

får arbeta med beredande uppgifter.ävenutan
regionpolitiska arbetet ska från den lokalaDet nivån. Regio-utgå0
har endast samordnande och kompletterande roll.nen en en

Styrelsens sammanträden för allmänheten.är öppna0
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vidare försöksverksamheten får hur dessa arbetssättutvisaDen nya
fungera. fåtalkommer finns intervjumateriali mittDet någraatt av

kritiska hävdar dessa demokratiexperiment kan bli tillröster attsom
strukturlöshetens alltför och utbild-där liten,tyranni,sortsen en

ningsstark, medborgare förmår alltför mycketsig in-tagrupp av
flytande. denna finns alltså relativt underströmdelI änen, om svag,

konstitutionalistisk kritik risken för det de redanärmot attav re-
försursstarka meborgarna kan komma otill-sigatt etttasom

börligt regiondemokratins experimentverkstäder. Ambitio-isätt
försökslän utifrån förutsätt-samtliga och de olikaiär storanerna

finns fyra försökslänen spännandede ska det bliningar i attsom
följa demokratifrågornas fortsatta utveckling.

Summering vidgat demokratiperspektivett-
Reformsträvandena regiondemokratiåstadkomma stärkt haratt en

problemfylld verksamhet. svensk regionpolitik harsigvisat Ivara en
huvudsakligen demokratimodeller åberopats itvå 1990-ta-typer av
lets reformdebatt. Dels finns traditionell ådra målrationaliteten av
och leveransperspektiv regional utveckling. Regionpolitikens de-

grad måluppfyllelsemokratiska legitimitet beroende vilkenär av av
eller politiken levererar. Dels finns debattservicenivå atten om
komplettera detta leveransperspektiv med partibaserad ochen re-

fördemokrati. huvudkritik detta alltpresentativ Min är äratt ett
perspektiv och ökande och fallan-kan stället leda tilli misstrosnävt

de legitimitet för regionpolitiken.
förRisken sådan legitimitetskris betingas samhällets ökan-en av

de komplexitet med behov finnaökandeparat ett attav gemensam-
lösningar olika samhällsproblem. regionpolitiken har detIma

skett dramatisk problembördan vad gäller exempelvisökningen av
den höga arbetslösheten, växande miljöhot, sjukvårdskris, ökande
trafikförsörjningsproblem, avfolkning glesbygden Parallelltetc.av
med dessa problem pockar uppmärksamheten har kunnatatt

regionpolitiken arbetar under svårartad organisatorisknotera att en
mångfaldkomplexitet och ökande pluralism och värderingar.en av

det mycketDetta svårtgör sammantaget att gemensammaenas om
åtgärder och den partibaserade och demokratimo-representativa
dellen härvidlag otillräcklig.är

har tidigare delavsnitt talat för komplettera deniJag ett att re-
demokratin med fler samtalande och kommunikativapresentativa

inslag regiondemokratin. emellertid skrivai pretentiöstDet attvore
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utgångspunkterför framtiden.detaljerade Ettnågra receptut par
dock:

utvecklasregiondemokratin börför första padetJag atttror
stabila demokratiska övergri-relativtgrundval principer. Depåav

för regiondemokratin bör bestämmaspande riktlinjerna av en re-
direkt eller indirekt,medborgarna,gionfullmäktigeförsamling där

Regiondemokratinpolitiskthar möjlighet utkräva måsteatt ansvar.
allaochöppenhet, rättssäkerhet i principhärutöver bygga att

vikti-fullmäktigeförsamlingensbeslutandedeltaga.ska kunna Den
demokratiskadessa princi-Vakauppgift blir alltså över attattgaste

fungerar.per
de ellerhandlarutgångspunktandra mångasEn satsaattom

angelägetdetdeltagande regiondemokratin.allas i Här är att genom-
kommunikationsvägar.informations- ochföra medexperiment nya

dia-för demokratiskasamtalsplatser denkanDet öppnaatt nyavara
informationsteknologi,gällalogen. kan satsningarDet menny

dialogkonferenseroch inommedockså experiment stormöten spe-
gäl-sammanhangAndra viktiga delar dettacifika projektområden. i

geografisktfora förtillskapandetler roll ochmediernas gräns-av
överskridande samtal.

medfrågorutgångspunkt berörtredje experimenteraEn attom
alltifrån och bered-beslutsfattande,formerna för politiskt initiativ-

Alla politiskagenomförandet besluten.tillningsarbetet processerav
Bjud med-öppenhet.och med inbör förutsättningslöst storstartas

olika politiskastadium och låttidigtborgare och intressenter ett
beredningsrollen.fungerabara i Detaktörer, inte tjänstemän, vore

förföreträdare defler försök, där exempelvisspännande att se
bered-Naturskyddsföreningen sigpolitiska partierna, etc. tog

genomförandefasen. in-gäller Detningsansvaret. Detsamma vore
ochskapa projektgruppermöjligheternapröva stor-atttressant att

infrastruktur-med genomförandetmötesfora sambandi storaav
projekt.

för litehittills alldelesdet gjortsJag atttror sammantaget an-
medborgaresamtalsfora, där bredskapasträngningar att grupp aven

med påverka besluts-förutsättningslöstbjuds in attatt vara
dialogkon-medfinns tekniker och idéerfattandet. Det namn som

medborgar-forskningscirklar,ferenser, projekt/nätverksgrupper,
och utveckla.värdaungdomsparlamentpaneler, prövaär attetc. som

utformningenannorlunda vadtänkakortVi måste, sagt, avavser
regionpolitikens beslutsprocesser.
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Noter

l Dir 1991:31.
2 SOU 1992:63.
3 SOU 1992:66.
4 Dir 1992:86.
5 Se SOU 1995:27.
6 Se 1996/9736.prop.
7 alltså från demokratins verklighet förJag utgår därefter relatera till olikaatt
demokratiidéer.
8 inlägg dennaSe antologi.Hermanssons i
9 programskrift frånSe Svenska Kommunförbundet samverkan.Kommuner i
° Skåne och Götalands län bl.a.I det statliga förVästra detövertas ansvaret
regionala utvecklingsarbetet, EU-stöd, infrastrukturplanering detav nya
regionfullmäktige, Kalmari län det regionförbund kommuner ochär ett
landsting huvudmän dessa uppgifter och Gotland detövertar ärsom som
Gotlands kommun detta från länsstyrelsen.övertarsom ansvar

m.fl.Se Larsson 1998.
12Jerneck och Sjölin har forskningsprojektinitierat1997 kallat Skåne ochett
Kalmar Regionalisering och flemivådemokrati där delsyfte undersökaärett att-flernivåsystemets problematik de svenska regionförsöken.i ElofssonSe 8Cäven
Rindefjäll 1998.
13Jfr Gidlund 1998.
l Johansson 1999.
5 Inglehart 1997, 43.s.
16Jfr undersökningar MalmströmSOM-institutet, 1996.t.ex.av
17Jfr Rothstein, m.fl. 1995, 16s.
18 Se Montin 1998, 16.s.
9 Eriksen Räftegård1997, 27, 1998.ävens. se
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