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Förord

och värderauppdragDemokratiutredningensEtt är att summeraav
demokratiforskning,ochdemokratiutredningarde årens ettsenaste

dedemokratin.samtalet Avoffentligadetstimulera omannat att
medverkatdemokratiforskare Våraredan åtskilligaskälen har

debattoriente-fleralandet liksom i våraitemaseminarier runtom av
till.kommitbokenden härhar ocksåsmåskrifter. de skälenrade Av

hundradär drygtböckerden andrahärDet år etttrettonav
belysakommeroch humaniorasamhällsvetenskapforskare inom att

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

säkerställtshar vanligtviskvalitetvetenskapligalarnas attgenom
för institutio-sinademgranskat inomförfattarnas kollegor ramen

forskarseminarier.ners
deneftertillkommit genomgångharForskarvolymerna aven

och hög-universitetforskningdemokratirelevanta pågårsom
forskningslägetredovisaombettshardel forskareskolor. En att

harAndraavslutade studier.pågående eller nyligensinajämte egna,
forsk-områdenstudiergenomföra inomfått uppdraget somatt nya

kunskapbehöverDemokratiutredningeneftersattningen men som
bidrag har dennaockså lämnatallaTack nästan ettattvareom.

nationellafullständigaifrån exponering vårlångtbreda, än avom
detforskarnamöjlig.blivitdemokratin Attkunskap som enserom

samtaletoffentligaför detunderlagyrkesroll levereradel ärsin attav
skulleför forskarna sittatillfredsställelse.med Intevärt attnoteraatt

infallsvinklarteoretiskaolikaför derasmed allainne Men attsvaren.
samtaletpolitiskadetkanske kanverklighetsbilderoch göra mer

insiktsfullt.
med be-läsasska kunnadessaFörhoppningen är texterattnu

förfat-betyder inteforskarsamhället.utanför Dethållning även att
dembadorsakssammanhang. jaginveckladeförenklat Men atttarna

andraforskareför bara inomläsbarblir inteskriva så textenatt
medborgare.ämnesområden allmänbildad Dettaförävenutan en

inomvetenskapliga jargonger.medåterhållsamhetkan kräva viss
kan behövatankegångar någotkompliceradeochSärskilt svåra en



FÖRORD

pedagogisk vanligt.större skäl harAv Dahl-än Evaomsorg samma
biträtt med språklig granskningström allanäraen texter.av nog

Demokrati och medborgarskap

förTemat den här boken demokrati och medborgarskap. Medanär
följandede volymerna kommer innehålla beskrivningarmest att av

den politiska verkligheten författarna till den här volymenär mest
demokratins teorier och ideal. LindensjösI Bo portal-upptagna av

kapitel sju varianter demokratiteori. Spännviddenpresenteras ärav
betydande. Somliga demokratiteoretiker demokratint.ex. attanser
borde marknad, andra den börvara som attmenar ettvara som sam-
tal. frånNågon medborgarenutgår primärt individ,äratt en en

betraktar henne framför allt del i gemenskap. Varjeannan som en
demokratiteori har förslagsitt till lösning demokratins allmänna
problem och sitt balansera välfärd, legitimitet och identitetsätt att

varandral. kapitelförfattarensMen slutomdöme blir ändå demot att
alla tämligenstår inför samtidens demokratiskastörstastumma ut-
maning; ekonomins, kulturens och miljöns globalisering. skaHur

finna skäl för demokratinvår gemenskapärnu tro att en styrsom
sig själv och framtidsinavgör egen

Två olika delar det internationella forskarsamhållet reflekterarav
kanske andra kringnågra dessa ödesfrågor.än försökerDenmer ena
precisera demokratins förhållande till ekologin. beaktarDen inte
bara demokratins rumsliga förutsättningar också tidsaspekten,utan
månniskoartens överhöghet och sakkunskapens förhållande till
folkviljan. Rolf Lids/eog och ElanderIngemar klarlägger i sin artikel
enighet och oenigheterna forskningsdebatten.deni Forskarna kan

kring fyra alternativa rekommendationer; Inför auk-grupperas
toritärt fortsätt demokratisera allt, Säkerställ autonomistyre, trots-

inte bara för människoarten respektive ordna internationelltmen ett
miljöstyre. undersökerDe sedan vad det finns för idéer vilkaom
slags politiska institutioner skulle kunna utveckla globalsom en
miljöpolitik och finner det handlarantingen tankar skapaatt attom
internationella federalregimer, världsregering eller kosmopo-en en

demokratilitisk
feministiskaDen forskningen forskarsam-är en annan gren av

hället utvidgar både demokrati- och politikbegreppen. Medsom
hjälp bl.a. de sociologiska begreppen livspolitik och subpolitikav
analyserar detBirte Slim årtiondets feministiska visionersenaste om

aktivt, pluralistiskt medborgarskap det könsuppde-ett ersättersom
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kvinnokampen hittillsmotsägelsefulla tendenser vadlade. iHon ser
Skandinavienssamtidigt deklargör utmaningaruppnått sommen

sidan mellaninför gäller samspelendemokratier det åstår när ena
andra sidan mellan kvinnors kollektivavardagsliv och demokrati, å

innanför utanför de politiskaoch institutioner-politiska aktiviteter
familjens ändradeexempelvis den skandinaviskahävdarHon attna.

kvinnorskan barriärkaraktär den längreintegör motatt ses som en
uppmärksammar ocksådeltagandepolitiska Hontvärtom.snarare-

lokal-politiskt identitetframväxten vardagsmakare is.k.av en ny —-samhället.3 skäl barafinns starka empiriskadet inteMen atttrots att
deras styrka ochframhäva kvinnors maktlöshet också mång-utan

för det moderna deltagan-falden honderas organiseringi attvarnar
lilla demo-från de får tillträde till dendet kan skilja dem makten;

frånkratin samtidigt denutestängs stora.men
svensk demokratiskäl de bilderYtterligare att av somnyansera

oftahörOs/earson kapitel.håller med sittiMaria Man t.ex.geross
och kvinnornas deltagande politi-skillnaderna mellan imännensatt

fakta ocksåharken minskat i Sverige någon Närän stans.annanmer
det riktigtfrån välfärdsstater bearbetas honandra intetvå ärattser

församlingar hög ochpolitiskaandelen kvinnorTrots i ärattsant.
utanför hemmet mycketarbetarkvinnorna i stor ut-trots att

medborgarskapderas politiskasträckning intei Sverige mättär som
unikt. kvinnornadeltagande, ellerpolitiskt intresse Attengagemang

konventionellaföredrar deorganisationer än är etttyp aven annan
Skillna-heller skall överdrivas.påstående omloppi inteannat som

dessutom.derna mellan och kvinnormän avtar
spegelbilder kan spelaofta uppblåsta, kollektivaAtt våra ettoss

Premforsföljande villhävdas den artikeln.i Runeäven vetaspratt
försvagats. kommervarför modellen småningomden svenska såHan

arbetarrörelsen ochfram konflikten mellantill utöveratt man
mellan vad hananalysera maktkampen"kapitalet/"högern måste

han,och har,kallar ämbetsmannastaten partistaten. Vi över-anser
politiskaskattat de etablerade particentrering"partierna men

dyna-offentliga och förvaltningensunderskattat den sektorns egen
folk-framtidsutsikterna för den svenskamik "byråkratism. Hade

hadearbetarrörelsenstyrelsen ljusare, intevarit växt sammanom
statsförvaltningenmed

demokratriutred-de statligakan uteslutainte mångaMan att
förefterkrigstiden haft betydelseunder vissningarna pågått ensom

de politiskademokratimodells utveckling. söker partiernadenna Där
för särskild tid skallvadskapa samstämmighet kring varjesom

ocksåuppfattas politiska problem. preciserar såDe sätt am-som
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bitionerna med demokratiutvecklingen och de lanserar ibland dess-
lösningar. jacobsson analyserarKerstin dessaNär någrautom av

kommittébetänkanden frapperas hon ändå den kontinuitet teo-av av
retisk försiktighet och nationell isolering utmärker dem. delEnsom

förklaringen tycks finna dei svenskastå läggeratt attav statsvetarna
sitt servicedemokratiska ideal dämpande hand denöversom en ena
kommittén efter den andra.

svenska demokratinsDen eller mindre hemmagjorda hotmer
sysselsätter också Lundquist. framför alltLennart kritiskHan är mot
den svenska demokratidebattens elitistiska drag avskärmarsom
politiken från medborgare och skolar medborgare till kun-som om
der marknad, emellertid fråntagits viktiga politiska sak-en som
områden. Tystnaden breder sig bland medborgarna såvälut som
bland ämbetsmännen. Samtidigt förflackas språket deti gemen-

samtalet terminologi valörer för etik, ochrättutansamma av en
demokrati.

tolkning folkstyrelsetraditionenPeter den svenskaAronssons av
innehåller också problembild förvaltning övertogen av en som po-
litiken och storskalighet tunnade demokratin. hanNäruten som
tecknar huvuddragen det lokala medborgarskapetsi framväxt under
skilda århundraden vidgar han emellertid demokratidebatten bådei
tid och hävdar för de allra flesta svenskar denHan lokalaattrum. var
politiken fram till helt nyligen del deras vardagserfarenheter,en av
vilka närde demokratisk kultur också gynnade den nationellaen som
politiken. Tvärtemot dem lokal politik skulleattsom anser vara
inskränkt och självisk hävdar han den erbjuder den viktigareatt ett

det förnationella hantera motsättningen mellanän attrum
välfärdsstatens mål likhet frihet.och finns bortglömdDetom en
lokal medborgarskapstradition där och folkvilja förenas,rättsstat

han.menar
Stefan jämfört det politiska ledarskapetNär Szziics i Sveriges

kommuner med andra länder varierande demokratisk mognads-av
grad tillbakavisar han Lundquists påstående den svenska elitenatt
skulle särskilt fjärmad från medborgare. Precis Aronssonvara som

han ledarnasvisar etik avspegling den allmänna förtro-äratt en av
genheten med och demokratiskträningen kultur. finnsi Det ett
samband mellan lands allmänna demokratiska utvecklingsnivåett
och de lokala ledarnas demokratiska tilltro. det kvinnor ellerOm är

spelar det här avseendeti roll. han kan däremotingen be-Menmän
lägga skillnad: ledarna desto ovillkorligär, ären annan yngre mer
deras tilltro till demokratin. betonar, detSiimMen, inteäven ärsom
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förfädernas demokra-ellerförmödrarnasaxlade tänker siggivet att
timodeller.

handlar ock-Demokratiför boken.cirkeln den härDärmed sluts
demokratiteorier.olikaval bland väldigtså ettom

ställning tillledamöter har tagitDemokratiutredningens inte ar-
innehålletsjälv för i sittförfattaretiklarnas innehåll. Varje ansvarar

bidrag.

Erik Amnå

Huvudsekreterare

Noter

Jönasdöttir, Erik1 bl.a. Rothstein,behandlas Anna GBoFrågorna även av
räckvidd,Demokratinssmåskrift SOUNils KarlsonOddvar Eriksen och i vår

1998:55.
Globaliseringensmåskriftinlägg2 øyvind østeruds iJfr Erik Allardts och vår

kapiteloch David Helds iRobert Dahlsoch demokratin SOU 1999:56 samt
avnationaliserasdemokratin SOU 1999:11.Bör

demokratiexperi-skrifter Lokala3 analyseras iVardagsmakaren Våranärmare
förändringden offentliga sektornsDemokratinoch iSOU 1998:155ment

SOU 1999:40.
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Demokrati

Bo Lindensjö

styrelsefolketsdefinierasokontroversielltDemokrati kan avsom
problematikaktualiserasdetangelägenheter. Trots engemensamma
vilkafolket skallhurfrågorna ska besvaras avgränsas,när ange-om

Lindensjöinnebär.vad styrelseochlägenheter är gemensammasom
1992.

fråganberättigadedeMedborgarna, ärär att styra, svarsom
oberoendedemedborgarefolket demosvad eller Som ärär. av-
det klassiskalikar. Atenvarandraseller rikedomsamhällsställning I-

offentligadetdeltagande imedborgarskap tillförpliktade engagerat
tilltroddes dettafrånmed härstamningfria Atenlivet. Endast män

inflyttadeochslavarförbehölls dem.medborgarskap Kvinnor,och
delta.saknade rätt att

och med-mellan undersåtarskiljakandiskussion intedagensI
offentligaunderkastadestadigvarandedeborgare. Demos ärär som
bindandefogahar sig ideuttrycker idealet;beslut. Det attatt som

dedetsamtycker visarbeslut barainte utanstannaattgenom --
upphovsmanbeslutenspåverka och kännaockså kan sig som

Habermas 1997.
SkallindividerenskildasamlingbetraktasSkall folket som en

Lik-organisationmedlemskapjämföras med imedborgarskap en
utbytemedlemsavgift facklig organisation ibetalar i motensom

offentligutbyteskatt ioch betalarskydd och stöd,dess röstar mot
kollektivgemenskap,fråga genuindetEllerservice. är ettmerom en

politiskalojalitet tillellerkulturelltsammanhållet etnicitet, arvav
institutioner

allainnebar det principdemokrati iatenskVad styrelse Iär
beslutsfattande.folkförsamlingensdeltagandedirekta imedborgares

antikhar inte ivalför baradetOm är representanter, me-avoss -
de,för Barademokrati våraning än tarrepresentanter. somannat-
antiktmedborgare.egentlig mening Istyrelsen, iaktiv del i är pers-

undersåtar.pektiv är närmast

11
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Vilka angelägenheter och därmed rätteligen fö-är gemensamma
remål för beslut atenskaDen demokratin erkändegemensamma

begränsningaringa dagordningen. stod det folkmajorite-Ytterstav
fritt vilka angelägenheteravgöra An-ten att som var gemensamma.

tika rättigheter gällde till deltagande, inte till ickeinblandning.rätt
individuellaInga negativa rättigheter erkändes folkförsamlingenoch

kunde, den önskade, utvisa medborgare de begått brott,om utan att
till exempel de skadliga för demokratin.ansågsom

Antik demokrati förutsätter medborgarna har såatt gemensamma
intressen de kan detvari allmänna bästa består och såatt enas om
begränsat medborgarantal alla kan samlas och sinutövaatt torget
myndighet. Moderna demokratier saknar dessa förutsättningar.
Stora nationsstater stället föri stadsstater, befolkningar,små stora
mångfald religion,i kultur, etnicitet, språk och sociala skillnader.
Dahl 1991.

det följande skallI jag bakgrund dominerande, rea-mot av en-
listisk" demokratisyn diskutera alternativanågra uttryckligen nor--

demokratisyner.mativa Vilka bör alltså bredarei mening styra,- -vad bör de och hur bör de kommerDärutöveröver styra jagstyra
diskutera de olika demokratisynernas brister och förtjänster.att

Realistisk demokrati

Capitalism, SocialismI ana Democracy skiljer Joseph Shumpeter
mellan klassisk och, hävdar han, moraliserande föreställningen om
demokrati och modern "realistisk". förra,Den tämligenen som,
godtyckligt Pateman rekonstrueras utifrån rad1991 mycketen
olika teoretiker, demokrati förverkliga det all-sättser ett attsom

bästa folket aktivt deltar samhälletsmänna i styrelse ochattgenom
förverkligar vilja.sin

eftersom folketMen splittrat i och individer, oftaär grupper som
inte vad de själva finnsvill, Shumpeter, allmäntingetvetens anser
bästa", ingen folkvilja.genuin de valda själva,Det politikerna,är som

deni politiska utformar "folkviljan". Följaktligen detärprocessen
klassiska orealistiskt" och författaren föreslårsynsättet en mera
realistisk demokrati. Demokrati bara metod, "insti-ärsyn etten
tutionellt för politiska beslut,uppnå där individer iattarrangemang
konkurrens folkets förvärvar makt besluta."rösterom att

1987:269.
Demokrati kan alltså innebära,inte folket substantielliatt styr

kanmening. baraDet innebära folket har möjlighet godkännaatt att

12
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eller underkänna pretendenter, det vill välja de styrande. De-säga
och ledarskap dess känne-mokrati politikerstyre konkurrensär om

den förutsättermärke. konkurrera politiska maktenRätt att om po-
fri-och framför pressfrihetlitiska rättigheter, allt yttrande- och samt

till exempel allmän ochinstitutionellavissa rösträtt,arrangemang
flerpartisystem.

demokratiska elementet Schumpeters lära alltså be-iDet är
till medborgarnas val mellan eliter kan tolkasgränsat ut-att som

tryck för folket besluten, kan de ändåsamtycke. inteFastän avgör —
folket.låt med tråd knytas till Allt krävs ärtunn attsomvara en -

tillräckligt medborgare och valprocedurenmånga upprätt-röstar
hålls.

Ekonomisk demokratiteori

försteSchumpeter den utveckla idén demokratiär att som enom
slags marknadsprocess med väljarna konsumenter och politiker,som
offentliga producenter politiska Idén bartjänstemän som av varor.

frukt, demokratisynenriklig till vida den kom påverka iså att att
efterkrigstidensmycket statsvetenskap.av

ock svensk statsvetenskap. Demo/emtiens problemSå I noterar
välfärdsdemo-Herbert utformningen politiska krav iTingsten att av

partibyråkrater. dekratierna helt kommit Baranästan görasatt av
för utfinna reformkrav ochhade tillräcklig överblick och expertis att

effekter. folkbedöma deras skulle allmänhet, exempelvis, kun-iHur
bedöma effekterna omsättningsskattna av

flestakan de, enligt de väljaTingstenNoga 1961:156,sett som
gamla Vill de likhet med väl-lita isitt parti. några procentatt av

den till buds tillämparbyta, strategijarna står mångasom av oss
stormarknader.

snabbköpsaffär, kunderna omkring ochSupermarket eller där gårEn
femVilken de havregrynssorterna bästtittar ärvarorna av

Antagligen de alla ungefär lika bra och paketet med detsåär tar man-
färgrikaste god och godomslaget, de vackraste orden lovarisom mage
hälsa, avbildar familjen vid morgonfrukosten. bristtrevligast Isom

de lockandeidéer, brist säljbara sakliga partierna attargument, antar
bilderna och parollerna, den mänskliga och uppriktiga uppsynensanna,

lysande frånskall de eller väljare skiljertvå tre procentge som seger
fruktansvärd katastrof.

13
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medborgarna fyller högt ställda krav kunskapAtt inte ellerom
för politik, spelar roll ledarnaintresse ingen kompetenta ochärom

välfungerande. långtgående folkligtinstitutionerna deltagandeEtt
förödandekunde konsekvenser. Politisk det villapati, säga stora

medborgargruppers införlikgiltighet och andra politiskaröstning
aktiviteter kan ochtill med hindrar alltförnyttig. Den attanses

får inflytandemycken okunskap politiken. bidrar tillDen, att
undvika problem och underlättar eliternas styrning. McCoy 8C
Playford. betraktasDemokrati väsentligen medling mellansom

förolika säkra stabilitet.intressegrupper att
aktualiserar frågan de styrande eliterna verkligenDet såärom

kompetenta Shumpeter de till skillnad från folketantar,som om - -
förutsäga effekternakan omsättningsskatt eller för att ta ettav -

aktuellt exempel det svenska EU-inträdet. fal-inteAtt så ärmera -
let, kunde eliternas oenighet tyda eliterna verkligenpå. Om någon av

besittning denna det förstå folketi sanning hursvårtär är attav
identifieraskulle kunna den. kanske demokrati inteMen såär

mycket fråga kunskap folkvilja.en om som om

Populistisk demokrati

demokratilära erbjuder vad vill benämnajag populistiskEn vassare
demokratisyn. Enligt denna majoritetsprincipen demokratins fun-är
dament. bara beslut bör fattasinga majoritetsstöd,såInte att utan

också flertalets önskemål alltid bör genomföras.så Hardinutan att
ff.1990:185

allaPrincipen skall räknas och ingen änatt som en som mer en
allas likamotiverar föreningsina intressen övervägda. Irätt att

med kan litaingen sina intressen beaktadetesen, att att utan att
själv består,de den likavari motiverar medborgarskap,avgöra ett
det vill människasäga, röst.en en-

främja politiskaMajoritetsprincipen beslut stämmerantas som
med allmänintresset, flertaletsi meningen intresse. Om majoriteten

ungefär lika mycket förlorar,vinner minoriteten det klartär attsom
främjarmajoritetsprincipen medborgarnas genomsnittliga intresse.

Invändningen tillåtermajoritetsprincipen inskrän-majoriteteratt att
frihet,ka brukar förespråkareminoriteters besvara medprincipens

demokratins procedur alla medborgare grund-vissaatt garanterar
läggande fri- och rättigheter, de kan för främjaanvända sinaattsom

Friheten alla händelserintressen. i mindre, minoritetervore om

14
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finge begränsa majoritetens frihet. Om majoriteten får fleravgöra är
nöjda missnöjda.än

Ett för godta majoritetsprincipen ocksåannat argument att när-den leder till beslut inte själv gillar bör detärsom man att man ta-onda med det goda. talaFör med Brian Barry kan1992:23att man
inte alltid långai loppet kanrätt, räkna medmen rättman att

hälften eftersomgångerna,än majoritetsprincipen tillmer av ser
i frågaVarje fler människor vinner förlorar.att än

individualistiska,För pluralistiska samhällen med relativt harmlösa,
väsentligen inkomstrelaterade, samband mellan röstningpersoners
kan giltighet. Men,äga splittradeBarry, iargumentet noterar sam-
hällen bestående ofta baserade etnicitet eller religionav grupper -

med olika och oförenliga önskemål kommer människor- samma
ständigt tillhöra majoriteten respektive minoriteten ochatt ——minoriteten kommer alltid förlora.att

bidrarSå majoritetsprincipen till förvärra gränskon-snarare att
flikter lösa dem. Enligt Versaillesföredragetän har minoriteteratt

vill bryta sig det, derätt nationer.görasom ut ärstatur en att om
Tänk kurderna kanske skulle kvalificera nationalitet,som som

fördelade flera länder.är låtaAtt majoritetsståndpunkternamen i
dessa länder rådande bör bestå legitimerargränser be-inteatt- -slutet demokratiskt. Möjligen realpolitiskt.

Inte den judiska minoriteten i Hitlertidens Tyskland bundenvar
majoritetsprincipen om någon sådan majoritet verkligenav nu

fanns låta förassig till koncentrationsläger ochatt Inteavrättas. är
den Kosovoalbanska minoriteten till följd den serbiska majori-av
tetsståndpunkten bunden godta hörighet till Serbien.att

Majoritetsprincipen saknar egenvärde. den talar förMot övrigt
också elementära rättviseintuitioner. Anders,Om Bertil och Cecilia
tillsammans hittar tia och Anders och Bertil krafti sin majori-en av
tetsställning beslutar själva dela den handlar de förvisso enligtatt
majoritetsprincipen, orättvist. Skillnader fördelningi bör beromen

skillnader behovi eller förtjänst och lika berättigade anspråk till-
godoses lika. detOm inte möjligt, detär något baraärom som en
kan skall alla ha chans.samma

Skydd för allas vitala intressen

fundamentalaDen demokratiska principen kan inte tillgo-attvara
dose flertalets intressen; den måste skydda allas vitala in-attvara
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pragmatisk metod lösa kon-Majoritetsprincipen ärtressen. atten
flikter mellan människor med relativt likvärdiga livsvillkor. denAtt
ofta anständig och fönuftig beslutsprocedur, beror alltså inteär en

majoritetsantalet legitimerar. majoritetensMen överty-att om
enighetgelse hotar andras vitala kan den bristinte intressen i-

riktighetskriterier provisoriskt giltig tills denom ses som som-
utmanas.

frågan vitalaaktualiserar vad betraktaDet är attsom som egna
säkerhetSjälvklart tänker individers ochintressen. minoriteters

försvara diskriminering och förtryck.och sig Menrätt att mot
uppfattar och inkluderarvitalasina intressenmånga sättannat

kärnkraft, fre-hållning till behandling djur, aborter,vår naturen, av
pornografiden, med dem. given motiverari inteAtt gränsen ärmera

för olydnad,tolerans civil det vill överlagdsäga vägran att av-
ochpolitiska, religiösa eller moraliska skäl lyda gällande lag accep--

däremotkonsekvenserna därav. Bedau: de olydiga"Om1991.tera
hotas vitala och de kommertill majoritetens intressen atttar terror,
farligabetraktas brottslingar.som

Libertär demokrati

får folkets angelä-libertär, nyliberal" styrelse dessversionI en av
frihetgenheter individers naturliga rättigheter till liv,inte överut

och egendom. Under decennier har denna demokratisynsenare
kraftfullt hävdat medborgarna har rättigheter, prepolitis-äratt som

oberoende demokratin och följaktligenka, det vill ingensäga av som
fårdemokratisk kränka. Gemenskapen resultatregim är ettav -

underförstått och med deraskontrakt mellan individerna skall-
skydda desamtycke naturliga rättigheterna.

litebör möjligt.ingripaStaten så Snarare än att styrasom sam-
upprätthålla dagord-hällslivet bör den lag och ordning. Politikens

bör inskränkas till beslut alla samtycker till. Hayekning 1983. Det
libertärt perspektiv, bästa skydda allas vitalai intressen.är, sättet att

får privatsfär, frihet, egendom ellerinte iIngrepp göras samvete.
Individens rättigheter långtgående. Påär sättsamma som censur

yttrande- och tryckfrihet, kränker skat-kränker människors tillrätt
fördelningspolitik medtebaserad människors vad de villrätt göraatt

egendom. Nozicksin 1974.
med Robert Nozick fördelningen det goda vidAnta att av- -

också därefter brukartidpunkten rättvis.F1 Anta våraär att re-
olika. andra konsumerar;Vissa vissa investerar, som-surser sparar,
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liga andra förlorar.vinner, köper,Vi säljer, och får. allt skerOmger
frivilligt, bestjäl, betvingaringen eller bedrar någon ärom annan,
också den fördelningen hur denF2 år rättvis, änettnya senare ser

Nozick1974:161 söker styrka med hjälp följandeprincipenut. av
exempel:

basketbollspelarenDen Wilt Chamberlain skriver understore ett
kontrakt med lag, och enligt kontraktet skall priset25ett cent av

biljettvarje till hemmamatchvarje till honom miljonanta att en
bevistar hans hemmamatcher under och han fåralltsåsäsong atten

dollar, mycket250 genomsnittsinkomstenOOO ochstörre änen summa
spelares.någon han till denna inkomst...VarHarstörre än råttannan

och dessa människor frivilligt sina ho-25en av centgav av pengar
Varje har redan legitimasin andel enligt F1.nom. annan person

Nozick drar slutsatsen Chamberlain har full till den egendomrättatt
han förvärvar och denså politiska beskattarmajoritetatt som
honom andra skäl skydd våld, stöld, bedrägeri elleränav mot av-
talsbrott kränker denna Vid har alla till vad de har ochF1rätt. rätt
de betalar Chamberlain det frivilligt. Enligt Nozick drabbasgörsom
inte harövriga. vad dem tillkommer.De vad allaMen är sägaatt om
vid ofödda, samtycke förF1 evärdeliga tider hamnar iutansom ett
samhälle med rika och fattiga. kan det tillvara allasInte att tavara
intressen.

Utopia

föreslårNozick samhällsordning konsekvent fullföljeren ettsom
frihetligt libertärt ideal minimal bestående olikastat,en av ge-,menskaper mellan vilka frittmänniskor kan sig. önskarDeröra som
socialism kan frivilligt bilda sådan omfördelande gemenskap. Deen

önskar kapitalism kan bilda för förverkliga idealisksom attren en en
marknad. önskar kristenDe gemenskap enligt HeligaDensom
Skrift kan bilda sådan. Osv. Utopia attraktivt uttrycken synes som
för idealet mänsklig autonomi.

Skissen spännande, knappast övertygande. Skulle väl-är men en
färdsstatlig gemenskap förlustenklara de rika lämnar den förav som
inträde gemenskapi omfördelning Skulle den klara trycketutanen

utslagna från andra gemenskaper, söker till densig Nogaav som
behöver den inte dem, det naturligtvis svi-sett ta emot attmen vore

ka gemenskapens ideal. Problemen libertärerinte kanoroar nog som
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krävsbehöver dethävda gemenskaper tvång änannatatt somsom
rättigheter förtjänar överleva.för upprätthålla libertära inteatt

frågan minimalstaten verkligenallvar bör de dockPå ta ga-om
omständigheter undergräveroch under vissainteranterar snarare--

fundamentalister bildarkristnaindividers autonomi. Säg att en grupp
för dessgemenskap med bibeln Låträttesnöre. attsomen

för val. skall sektens barn be-bildande uttryck Hurär autonoma
utbildning medmöjligheter har de neutraltraktas Vilka att utan —-

individuellutvecklingslära utvecklaskapelseberättelse, auto-utan -
Nozicksminimalstaten dem meninginomi. Inte vär-ettgaranterar

utifrån självständigt valda,defullt det liv formatliv, vill säga ett egna,
talaskydda allaslivsprojekt. kan intressen.inte FörDet attattvara

behöver barnmed Gutman 1987:51

för bedöma livs-förses intellektuella färdigheter behövsmed de attsom
alla,från föräldrarnas, eftersomformer, skiljer intesig många, omsom

också behövsför välja mellan goda livde färdigheter krävs attsomav
för goda samhällen.valet mellan

Liberal demokrati

godtycklighetlivetslibertära doktrinens misstag inteDen är taatt
fria ochfördelning resultat valgodtaallvar. varjeAtt är avsom

har till detomfördelning medsig rättmotsatta argumentet att
iakttafuskar, stjäl eller rättvisahar, bara tvingar inteinte är att

Även tankengodtycklighet.Rawlsgodta livets 1971:74.attutan om
frivilliga överenskommelsersamhället bör utvecklas enligt äratt

efterhand ackumu-från marknadenlockande, kan bortseinte att
marknadsfördel-bakgrundsojämlikhetojämlikhet.lerar Denna gör

får därfördelning. Tillgångaralltför beroende tidigarening växaav
falla. överenskommelsernalät demslumpen gånggång Att varenen

efterhandresultaten demfair utesluter deinte att sammantagna av
ff.Rawlsblir orättvisa. 1993:267

betingadebör socialtvitala skall tillvara,allas intressenOm tas
alla medpåverkar livsutsikter elimineras.skillnader Om sammasom

lika livsutsikter,använda den har tillbegåvning och vilja rättatt
föttsuppmärksamhet dem,särskild imåste ägnas ogynnsammasom
omfördelandeojämlikhet bör eliminerasvillkor. Denna re-genom

har alla med likaformpolitik alla fått startchans,Om natur-samma
utsikter tillfallenheter och villighet använda dem,liga att samma

framgång.
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skillnaderåterståendeutgångsmöjligheterlika nåtts,Om är na-
sociala.godtyckliga de Vårmoralisktlikaturgivna. De är na-som

kontroll.saknar allnyck,turliga utrustning varöverär naturensen
fördelaoberättigatlikalotteri,fördela enligtAtt är attsomnaturens

skyddas ochskallvitalaallas intressendet sociala livets.enligt Om
får,människorvadfår påverkaskillnadergodtyckliga intemoraliskt

godtabehövertillhar ingenråda.jämlikhetbör Ingen rätt mer,
mindre.

goda barafår sinvilka de tjänaDe är,än turnaturen,gynnats avsom
förlorat.för dem Deförbättrar situationenunder villkor na-somsom

begåvade,därför debaragynnade skall vinnaturligt inte är utanatt mer
användaför sinaochför utbildningkostnadernaför täcka att resur-att

förtjänar sinvällottade.mindrehjälper de Ingenocksåsätt somser
samhället.startplats iförmåga ellernaturligastörre mer gynnsamen

finnsskillnader.dessa Detbör elimineraföljerdärav inteMen att man
strukturen kangrundläggandedem.hantera Densätt attett annat

fördel.ställdestill dentillfälligheter verkardessaså sämstattarrangeras
Rawls 1971:74.

godtas,ojämlikhet kanenligt vilkenskillnadsprincip,RawlsDet gör
desärskiltoch skillnadernachansfåralla sämstgynnarsammaom

får del deoprivilegierade idesamhälletbör ordnaställda. så,Vi att
och belönarojämlikhetgodtarframgångar,privilegierades

förmågor,produktivaefterfrågade ochmed knappa,människor om
fördel.ställdastill deanvänder demde sämst

grundläg-för likaallakräverfrihetsprincip systemRawls ett av
rättigheter,fri- ochpolitiskarättigheter,fri- ochgande per-som ger

medegendom. motiveraspersonligtill Denfrihet ochsonlig rätt att
förutveckla sinnemeningsfulla livför leva måstekunnaatt --

livsplaner.ochutvecklaförmågaochrättvisa omprövaatt

Offentlig neutralitet

Frihetsprincipendemokrati.liberaluttryckerprinciperRättvisans
och skill-medborgarskapoch jämliktkonstitutionrättvisgaranterar

ordning.socialnadsprinciperna rättvis
väljerlivsplanerellerde identitetervärde beror inteVårt

respekterar,liv Vivadsjälvaförmågan är.avgöra gottettattutan
alla,förmåga hosdennabetonar, inteDworkinsärskilt 1977som

Allaföre andras. jäm-valmedborgarespolitiskt vissa ärsätterom
erkännande.offentligtlikaförtjänarlikar och
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och bör där-olika livsplanermänniskor medSamhällen består av
dem.godtyckligt vissaför principer inte avstyras gynnarav som

slår andraautomatiskttrumfkort",Rättigheter övervä-är utsom
trumf. Liberalvill högrerättigheter, detganden viktigare sägaän

kontrakt mellanföruttryck rättvistdemokrati kan män-ettsomses
goda livet.detlever visionniskor utan gemensam omsom samman

förtill allabegränsaDärför offentliga sigbör institutioner ge-
ochhälso-rättigheter, inkomster,frågor politiskasommensamma

indi-mellanneutralabör desjukvård utbildning. övrigtIsamt vara
frågor börreligiösaLiksomidentiteter. ividers och statengruppers

reli-identifiera med vissreligionsfrihet och sigskydda allas inte en
medborgares livs-identifiera med vissabör den undvika siggion, att

projekt.
neutralitetsmåletfinnakandel jag inteFör änannat attegen -

språk, kultur,otänkbarorimligt. Neutralitet iallvarligt ärärtaget -
klentrogneför denlitteratur, helger.histora, Det övertygaär att -—

neutralt tillförhålleroch politik sigheller önskvärtinte att stat ra-
det goda livet.sexistiska måstesistiska eller versioner Det varaav

liberaldemokratiskt ideal.tolerans ärsom

demokratiKommunitär

fri- ochför individersförsvarliberalismensochlibertarismensAv
fritt valda,fullfölja privataochlika behandlingrättigheter, rätt att

ödestrandsattaallakundelivsprojekt ö.tro att envoreman
huvudvarandra,känna någotUtan över tagetgemensamtutanatt

för ochbästvad lönarräkna sig Enmåste gemen-ut var en.som
bara-inteföremellertid citera 1984:190skap MacIntyreär att-

uppfattningarsjälvvaldaför fullföljerindividerdär sigen vararena
tillhandahållafinns fördet goda, där politiska institutioner attom

sådana självvalda aktiviteter.möjliggörgrad ordningden somav
iakttagandeochLiberalismens brist vision av engemensam

frihet.ökat individernaspolitik hamellan moral ochdistinktion må
Medborger-allvarliga.blivithar konsekvensernagemenskapenFör

sammanhållningen sviktar.ochnedvärderatsligt handlande har
privatmoral ochpornografi, hänvisas tillfrågor abortNormativa --

etiska innehåll.förlorarpolitiken sitt
vill berättigaallt önskar,liberalernavi,Om trots gemensam-som

mål. konstituitivaömsesidigaockså ha Imåstearrangemangma
identitet vissmedborgarna igemenskaper betraktar sin ut-som

baragemenskapen.bestämd inte någotsträckning Den är somav
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medborgare har, något Sandel Vi1982:150. ingaårutan är pre-
sociala varelser och mål bestämsvåra högi grad den gemenskapav
tillhör. Konstituitiva gemenskaper värdehorisont, möj-ger en som

förliggör tänka, handla och värdera meningsfullt. Bellattoss
Solidariteten1993:95. mellan medlemmarna fungerandei en ge-

menskap bygger känslan öde, där själva detettav gemensamt
har värde. låterJag ArendtHanna utveckla1958:55gemensamma

tanken

Den värld, träder födsi och lämnar dör,närgemensamma när
överskrider livsspann framåtvårt och bakåt; den fanns där före ochoss
kommer överleva kortavår den.i vadDet har inteärtur gemensamt
bara med dem lever med också med dem här föresom utanoss, som var

och dem kommer efteross som oss.

Alla bör integreras i gemenskapens värden, praktiker och traditioner.
finnsDet inte enligt kommunitärer, både Nozick och Rawlssom,

förnågot allagång givet frågan hur rättvistro,synes en svar en
fördelning kan baraDet verkligai gemenskaperavgörasut.ser

tillhör dem utifrån traditioner,våra kollektivaattgenom som -
erfarenheter och ideal demokratiskai frågar varifrånprocesser oss-

kommer, vilka och vilka villär gemensamt vara.- -

Politisk nostalgi

behöverVi inte neutrala dem delarinte ideal.våra Omvara mot som
de söker tillsig kan kräva de eftersig behöverVirättaross att oss.
inte dem i sådan omfattning livsstil hotas.vår Detta emot ären att
inte samhälletorganisera utifrånorätt viss detversion godaatt en av
livet det kränker dem,inte delarinte den. Demokrati för-ärsom-

med kollektivaenlig offentliga mål.
försvarsitt för möjligheten åberoparI Taylor ff. det1994:61

franska Kanada. Regeringen i Quebec inte neutral mellan olikaär
livsformer, den söker främja kollektivt mål, nämligen "den frans-ett

kulturenska överlevnad och blomstring. Taylor ba-1994:62. Inte
aktivt stöd formi också förbud tillgenomra utanav resurser genom

exempel skyltning engelska. aktualiserarDet onekligen frå-mot
den fransk-kanadensiska kulturen kan ha formidabeltsåomgan

egenvärde den förtjänar överleva, det kraftigöraatt utan att av
medlemmarnas hängivenhet.

tidVår präglas föränderlighet och mångfald stabili-änav snarare
och enhet och kanjag finnainte underliggandetet änannat en nos-
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talgisk hemlängtan, längtan till förflutetoåterkalleligtnågot ien
detta kommunitära ideal. Vi drömmenmåste nog uppge om en
hemlik gemenskap makt och strid, med iden-utan men gemensam

ochtitet vision det goda livet.av

Radikal demokrati

radikaldemokratiskt perspektivI det särskild viktär attav gemen-
frihetskapens frihetenvårdas, bestämmasinte något änatt annatav

gemenskapen själv, underkastadinte villnågon Omatt vara annan.
främja detta oberoende, gemenskapen föremåste individuellasätta
fördelar. Politisk förverkligaskanautonomi inte individerav som
bara fullföljer Enligtegenintressen. Skinner politisk1992:117 är en
kropp, liksom naturlig, bara fri den oinskränkt.ären om

Liksom fri fri kan handla enligt viljaär staten person en en som egen
och fullfölja mål. gemenskap har friAtt konstitutionsäga attegna en en
och därför följakan fritt levnadssätt, alltså dessär sägaett att att
konstitution förmöjliggör medborgarnas vilja den allmänna viljan- -

välja och gemenskapens mål.avgöraatt

politik främja solidaritetFastän mellan medborgare, bidrar li-är att
beraldemokratier till splittra dem, de stället förvaltarinärattsnarare
individers särintressen. väljare främjaSom egenintressenväntas
med hjälp politiker, också i intresse söker till-egetav som - -
fredsställa möjlighetervåra så.göraatt

Samtidigt liberalismen formulerat idén universellt med-som om
borgarskap, har den betoningsin individers rättighetergenom av
reducerat det till legal Liberal-demokratisk jämlikhet åter-status.en
speglas inte i styrelsens Medborgaren rättighetsinnehavare,ärnatur.

deltagareinte gemenskapens Mouffei styrelse. 1992:227. Hur
använder rättigheter privatsak, längevåra bryter la-intesåär en

sammanhanget kan vilket vanligtI Marx 1844/ 1956:366ärgen. - -
åberopas. hävdar rättigheterHan inte någotär änatt annat

heterna förrätti medlemmen det bor erli samhället, det vill säg av g ga ag
den egoistiska, från människor och gemenskap, isolerade människan.

Människan emellertid, enligt radikal-demokrater, mycketinte såär
individ social varelse. utveckla behöversin potential honFör attsom
leva i gemenskap med andra. fann grekerna enligt AristotelesSå en
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närkontaktjämlikhet,de kallade vänskap, prägladslags solidaritet av
för demokrati.nödvändigoch intressengemensamma

Stark demokrati

rättigheter.emellan behöver inga SnarareVänner än att garantera
del-från inblandning bör defrihetmedborgarnas garanterasyttre

och medtillpolitisk praktik. Vadtagande i är rätt,somgemensam
omtolkas. Barberändå alltid tolkas ochvad rättigheter måsteär

kraft aktivaförRättigheter kräver normativVinna1996:354 att --
demokratiskaUpphöjda principer,medborgares somengagemang.

föralltid föremål tolkning.företräde och rättigheter,frihetens lika är
frihetaidssjukesfrihet vilken rättighet KvinnansDenVems rätt

till livkroppsin Fostrets rättöver
frågan vadPolitik enligt Barber 1984:20-21är,

vill skä-påverkar alla. Viskall måstenågotgöra när göras oss varasom
oberoendemedel och mål och saknarfastänliga, oenigaär grun-om

fatta beslut.der för att

riktigaslutgiltigtdemokrati denberättigar inteDet är att gersom
för,filosofiskasådana kaneller beslut, argument utangesanna

medborgarnas vilja.uttryckerbeslut som
atensk de-kärna liksomradikal-demokratiska idealets iDet är -

deltagande beslutdirekta imokrati alla medborgares gemen-om-
offentligerbjuderGemenskapenfrågor. Barber1999. ensamma

efter diskussiondär medborgarna sitt gemensammaomenasarena,
främst kommer tillmedborgarskapdetta deltagandebästa. iDet är

ochDeltagande plikt iuttryck. än rättär snarare

förmedborgarna, intepolitikstark demokrati någotär görssom av
dem. Barber 1984:24.

politisktvärderasamtida demokratiermedborgarna inteiAtt synes
saknar verkliga möj-perspektiv, dedeltagande, beror dettai att

självainnebära dedeltagande ochskulle stimuleraligheter. Sådana att
fattar.frågor deraskunde fatta beslutkollektivt i representanter nu

förradikaldemokraterförordarden bakgrundenMot arrangemang
medborgerligt di-det politiska livet riktningomdana i motatt

decentralisering.långtgåendeframför alltrektdeltagande, Ettgenom
rotationsbasisväljasmedborgarforum enligt Barberkan 1999239

det gamlaoch stadsstyrelser ieller i juryer mångarent av som
medborgerlig kom-förutsätterGrekland, lottning. Lottninggenom
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tilldärmedoch bidrarsamhälletciviladethos alla deltagare ipetens
kompetens.skapa dennaatt

medborgarnasutveckladeltagandeDirekt-demokratiskt antas
bortom egenin-democh diskutera,förmåga att seatt resonera
FreudEnligt 1995:119tillgodose allmännaoch intressen.tressen

libi-regelsamarbete i uppstårdet viderfarenheten genuintvisar att
och bevarararförlängerarbetskamraterna,mellanbanddinösa som

Dynamikenegennyttiga.för individernadetlångtrelationen utöver
återfinnas bland demBarber,kan, enligt utövargemensamt po-som

litik.
kommakan dekrig,"eller soldater ilagspelarna iLiksom ett

påbörjadede sinaldrig känt,band de innankänna gemensammaatt
betonarförbundenhet,slagsaktivitet. Detta gemensamma pro-som

vadkänsla förocharbetecedurer, gemen-gemensamt gemensam
starkoch målsyften tjänarmonolitiskabehöverskapen änsnarare

demokrati bäst. 1984:244.
realismen idiskussionradikal-demokratiski ärFörsummat autar-

dag-själv sinförmågaoberoende,villkiidealet, det avgörasäga att
aktivtproblemet participation,ocksåordning. Försummat är att

privilegierade ochdeframför allt brukar nyttjasdeltagande, meraav
detodiskuteratdem.framför alltföljaktligen Närmast ärgynnar

goda livetdetvisionidealetproblematiska somavgemensamen
hotadetbaradela.politisk diskussion,efter Intealla väntas synes

skillnaderocksåosynliggörideal, detpersonliga autonominsden
olika identiteter.mellan

Mångkulturell demokrati

medborgar-likformigtuniversellt,förutsätterdemokratierModerna
kulturellsocial elleretnicitetklass, religion,kön,skap. Oavsett

offentligarättigheter.likamedborgare Vårallatillerkännsidentitet
kanVadbetraktaroch så.jämlikaridentitet är annat res-staten oss

för allarättigheterlikajämlikarför människorpekt änvarasom
med-Enhetligtmindre.godtabehövertillhar ingenIngen rätt mer,

li-ioch säkerhetvälfärdgrundläggandeallaborgarskap samtger -
och identitet.välja livsplanfrihetlikademokratierberala att-

jude,kvinna,särskilda identiteteravgörande våraHur man,som-
konservativsocialist,homosexuell,kurd,muslim, kristen, änsame,

perspektivliberal-demokratiskthar de iförär personeross som --
betyder vårabetydelse. inteoffentlig Debara privat, inte änmer

ellerlärarefrimärkssamlare,exempeltillandra identiteter ope-som

24



Bo LINDENSJÖ

raintresserad. denna jämlikhetspolitikMot har under decen-senare
nier mångkulturella särartsdemokrater Demokratiernasreagerat.
uppgift barainteär, att

libertärer individuell frihet och säkerhet ellergaranterasom
liberaler därutöver också grundläggande välfärd ellersom
kommunitärer identitet. eller slutligensom gemensam
radikaldemokrater solidaritet.som

jämlikhet inte främja allas intressen demokra-För måsteär attnog.
tillförsäkratierna förtryckta och marginaliserade positivgrupper

kollektiv identitet. skall bortse frånStaten inte aktivt bekräftautan
deras särskilda identiteter, det vill olikheter. behöverDet intesäga
alls, liberaler orättvist. bara uppfattasOm rättvisa intetror,som vara

lika frihet, detnegativ vill till icke-inblandning, likasäga rättsom
politiska rättigheter välfärdoch lika till självutveck-rättutan som
ling, kräver likarättvisa inte behandling. kräver likvärdiga vill-Den
kor utifrån de olika behov särskilda identitetervåra samhäl-iger oss
let. Gould 1996:180.

Liksom likhet inför lagen kompletteradesgång med politiskaen
rättigheter och dessa hurinsåg medborgare påverkasnär man av-

ekonomiskasin situation kompletterades med till grundläg-rätt-
gande Välfärd aktualiseras identitetersinser roll, identi-närnu, man
tetsrättigheter. Marchall Kymlicka1997, 1997.

kan differentieratDet motivera medborgarskap. Nationella mi-
kan hanoriteter till självstyre de betraktas nationerrätt om som som

till exempel de franskspråkiga och urinvånarna Canada.i SverigeI
har det aldrig allvar aktualiserats för exempelvis eller desamer
finskspråkiga i Tornedalen. fåtthar medDe nöja sig vissa särrät-
tigheter.

Etniska, kulturella eller religiösa kanminoriteter särskildages
"mångetniska rättigheter: kan sikher kräva befrias frånså rätt att

bäratvånget motorcykelhjälm och ortodoxa judar och muslimeratt
slakta enligt Gamla Testamentets respektive före-rätt Koranensatt

skrifter. Kymlicka Kymlicka1996, 1997.
kan förtrycktaDärutöver eller marginaliserade medgesgrupper

både vissa särrättigheter, legalt erkännande och särskilt offentligt
stöd deras kulturella praktiker förekommandeoch i fall språk.- -

underlättaDet perifera" kulturella uttryck samhäl-iantas gruppers
let Forment 1996:314.

aktualiserar fråganDet vilka särskilt förtryckta. Enligt Irisärsom
förtrycktaYoung1997:262 den derasi arbetemånär grupper gag-
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andra dem själva. uteslutna från deltagande förDe iän ärnar snarare
gemenskapen typiska aktiviteter, arbetar under andras befäl, pådyv-
las identiteter och ofta för våld och kränkningar.utsättsstereotypa

den bakgrundenMot kämpar förespråkare för kvinnor,numera
homosexuella, ungdomar, olika invandrargrupper, muslimer,samer,
handikappade och perifera finnerregioner marginaliseradesigsom

dominerande kultur för särskilt erkännande kulturen måav en -
uppfattas manlig, heterosexuell, medelålders, svenskspråkig,som
svensketnisk kristen sekulariserad, handikappfri eller storstadsba-
serad. offentligtBrist erkännande försvagadleda till själv-antas
respekt, självbild präglad den dominerande kulturens och ären av en
form förtryck.av

Erkännande inte oproblematiskt. offentligaTa den tystnadenär
homosexuella. Samhällets och ideal familjer,organisation medom

giftermål, barn har förutsatt"pappa, alltid heterosexuellmamma,
familjebildning och därmed marginaliserat, förtryckt homo-
sexuella. legaliseraAtt partnerskap, synliggör dem, själva åtgär-men
den också dessa människor fokusi de konstiga,sätter som om vore
avvikande, onormala. Hellre då, enligt Black Beautiful,mönstret
själva fördomarna majoritetsbenämning-övertautmana attgenom

och med stolthet kalla bögar flator.sig ocharna
Vissa homosexuella ifrågasätter det offentligainte erkännan-om

det dem främst uttrycker offentliga strävanden inte minstav att -
led kampeni disciplineraAIDS dem, dem levasom mot att-

Ändåäktenskapslikt, förvägras de vad uppfattarmångamonogamt.
äktenskapets huvudsak barnet. Somliga sig inte erkända,som anser—

länge samhälletså ocksåinte barn och"pappa,accepterar pappa,
mamma, barn.mamma,

fullständigt offentligtOm erkännande förutsätter respektäven
för olika uppfattningar aktiviteter, ideal och värdengruppers om

viktigai avseenden skiljer frånsig de dominerande aktualiserassom
naturligtvis del problem. Gutman 1995:22.en

Invandrade från Mellanösternområdet fäder och brödermän - -
enligheti med det kallade heder- och skam-komplexetsåser som

pliktsin upprätthålla familjens heder kontrollera sinaatt attgenom
döttrars och livsstil. internaliseradeDet sig moralis-rörsystrars om
ka inte godtycklig maktutövning. Också anspråknormer, utan att

uppfostostringspraktikervåra riktiga vilka aktualiserasär ärnu- -
frågan, verkligen kan erkänna, den kulturella stoltheten iom
livsformer konsekventså dominans familjen.ivärnarsom mannens
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Grupp-essentialism

grupp-essentialism,främjarerkännandeproblemEtt är attannat
ochför alla givnaenhetliga,identiteter gångäratt entron gruppers

det sakdetför alla i Inte är att varasammagruppen.gemensamma
sedan;hundra inteför åreller kvinna Sverigeii USA somsvart nu

sedan.decennierför barahomsexuell någraheller att somnuvara
eller homo-kvinnorerkännande människorkrävaAtt svarta,somav

känner.deidentitetpådyvla individer intesexuella kan attvara
homosexuell,ochfinns bara endainteDet sätt svartattett vara

finnsdetfinns likaeller mångakvinna på. Det sätt svartasomman,
professorn ihomosexuellehomosexuella individer.och Den svarte

mellanAppia,StudiesAfro-American Antony1994:151, säger att
skiljelinje".klarfinns Jeanoch ingenpolitikerkännandets tvångets

elleroch med intekräver till "avCohen1996:201 rätten statenatt
fritt kansjälvinteidentitet,tredje påtvingasnågon part som manen

omfatta.bekräfta och
stridfeministerPhillipsMed 1996:145Annerätta noterartog,

för mänsk-till paradigmkönsglömska gjordemed den mannensom
formuleravidare,honpåpekarkornligheten. några,Dessvärre att

mellanskillnaderdoldeden denmellan könenskillnaden så, att
efter positivjaktlika.alla kvinnor Påglömde intekvinnor, äratt

feministiskalesbiskaidentitet kombekräftande kvinnlig separa-
kon-Lesbian Nationexempelvis Jill Johnston i 1974tister, att

medoförenligtmedsamlivförutsätter män ärattstruera somen , för levavidhåller intressesittKvinnorkvinnors intressen. attsom
verkliga in-oförmögna sinamedvetna, insefalsktmed män är att

tressen.
frånsamhällsforskare avståemancipatoriskaförsvårtDet är att

Ändå följdtill sindetmedvetandetsfalska måstedet avargument. -
lik-verkligen,kvinnorförsiktigt.användasinneboende logik Om-

självaförmågaindivider medbarn, avgörainte är attautonomasom
paternalismhand ochliksom barn,behöver de,bästa, ärsitt tas om

baraautonomi,kvinnorsnaturligtvisifrågasätter inteberättigad. Jag
analys.separatisternas

skillnaderkonstruerarMedvetna sär-gränser anammarattom
förtecken, varigenomomvändagrupp-essentialism medartstänkare

Nietzsche,blottladesmedenlighetde, omvär-i mönsterett avsom
de godaidentifiera självasigrådande värdenderar att somgenom

defi-sällanochde ondaoch de andra orena Inteoch rena som
och föraktar.utesluter, hatar Såvad dejustsignierar genomgrupper

tilloförmögnaonda,feministiska separatisterutmålar män som
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våldtäkt, exploatering och förtryck ochän separatister,annat svarta
ofNation Islam, karakteriserar de vita djävulens onda barnt.ex. som

och de Guds goda barn.svarta som
den omaskeradeI motviljan främlingar kommermot som oss

alltför finner enligtVi, Freud1995:118 uttryck förnära, ett egen-
kärlek, narcisism. redanDet existensen avvikelse frånär som om av
den identiteten uppfattas kritik eller hot den. Detegna som motav
finns omisskännligt drag längrenarcisism gåendei mångkul-ett av
turella ideal. MansbridgeJane problemen aktualiseras närattmenar

kommunicerarinte med varandra:grupper

MaktanhängareVit baraNär talar med Vit Maktanhängare, serber bara
med serber, feminister bara feministermed och politiska filosofer bara
med politiska filosofer de varandra lyssnainte till någrauppmuntrar att
andra. 1996258.

Enligt Cohen aktualiserar fråganJean det identitetspolitikensom
förespråkare börjar vända all inklusionspolitik. Styrktaryggen av
teorier universalitet, jämlikhet, opartiskhet och lika rättigheterom

blotta maktstrategier framhållersom

identitetspolitikens partisaner skillnaden i sig den tillräckligsom vore
för erkännande och berättigande. bryrNumera sig parti-kularismer inte

låtsas jämlika, opartiska, toleranta eller solidariskaattens om vara vara
med andra eller rättvisa. formsin harI denna politik tillvärsta väntsens
själva till jämlik och demokratisk politik vilket framträdan-motsatsen -
det elakartade former nationalism, ochetnocentrism intolerantav av
grupp-partikularism hela världen vittnar 1996:över 88.1om.

får det mångkulturellaSå idealet drag Nozicks Utopia, ordningav en
med mångfald gemenskaper, präglad sin version deten envar av av
goda livet och helst utbildning för upprätthålla den. Frånattegen
Nozicks skiljerUtopia den sig gemenskaperna inteattgenom
konstitueras individuella fria val och förverkligandets kostna-av att
der tillkomma den dominerande kulturen. Invändningarantas mot
idealet delvis desamma Nozicks nämligenär Utopia,motsom att
genomförd mångkulturell ordning inte individernagaranterar auto-
nomi och valfrihet. behövsDet ordning individerna möj-en som ger
ligheter bedöma andra livsformer föräldrarnas.änatt

Citatet påminner det finns identiteter, harinteattom som er-
kännande de uppfyller kriteriervänta, Youngsävenatt om att

exploaterade, marginaliserade eller maktlösa. Tolerans, inomvara
yttrandefrihetens förståelse kanske, inte erkännande.ramar, men
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Gäller detsamma hardem annorlunda moralsyn majoritetenänsom
och hänvisningmed till djurs rättigheter, livets okränkbarhet och

överhöghet vill utsträcka erkännandet till djur, foster ochnaturens
självnaturen

Diskursiv demokrati

Klassisk etik, sådan den utvecklades Platon och enligt mångasav —
fullkomnades Aristoteles, söker filosofisktmening ettav svar—

frågan hur bör leva liv. tala med Sokrates det ejvärt För äratt
fråga alldaglig sak, det gäller, huru böra leva liv.vårtutanom en

filosoferPlaton allt klassiska diskuterat lycka,Att1993 tro att -
dygd, det goda livet kan lösas rationellt illusoriskt. enig-Ingenär-

fråganhet kan vad liv eller hur bör levai våraväntas ärett gottom
alltförliv. bundna till kulturella kontexter, medgerDe är stor va-

lösningar och bör föremål förriation i till demokratiskinte göras
viljebildning.

fårDemokratisk viljebildning legitimitet från traditioner,inte in-
eller historia. Politik kan reducerasstitutioner tillintegemensam

frågan vad medlemmar gemenskap och villärsom av en vara.
frågorHabermas Sådana hör det goda livet till och1996;24.

allas vitala skall skyddas lämnas de enskil-intressenmåste om- -
friadas val. reglerar liv tillsammans däremotDe vårtnormer, som

allas vitala utifrånskall skyddasintressenmåste avgörasom- -
ståndpunkten alla diskursvad rationell kan Habermasi enas om.
1990:66.

vill varandra, bara påverkasOm måsteövertyga anta att av
goda skillnader makt, elleri prestige inte på-argument, att status

fårverkar alla vad de vill, ifrågasätta varandrasutgången. Om säga
yttranden, uttrycka önskemål och diskussionensina tillräckligtpågår
länge skulle bara kan godtas alla. Naturligtvisantas,normer som av
kan tekniken bara tillämpas idealt, har obegränsad tid ochom
kunskap. förargumentationsregel har den ändå meningSom oss som

och otillförligahar begränsad tid kunskaper. skallArgument avgöra
och demokrati den procedur sker.varigenom såär

Diskursiv demokrati söker överskrida den konflik-traditionella
mellan majoritetspolitik sidan och individers och minorite-åten ena
rättigheter den andra. Diskussioners villkor spel-normativaå ärters

regler. Diskussion förutsätter fritt tillträde, lika rättigheter och från-
makt kan bara där människorLegitim itvång. uppstå tvångs-varo av

fritt samtal utvecklar övertygelser.gemensamma
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diskursdemokratiskbeskrivningeniHabermas är enavsparsam
praktiskeftermedlemmargemenskapensgemenskap. Det är som

Diskursdemo-institutionelladessbeslutardiskurs arrangemang.om
och kanmedförenlig mångalivsform, denföreskriver ingenkrati är

för alla.korrektivkritiskttjänaväntas som
mellandiskussionfriunderlättarramverkDemokrati är ett som

etablerarochdiskussionpolitik tillknyterjämlikar, utövarätt enatt
ifrågasättandeochdebattopinionsbildning,föroffentlighet, arenaen

Diskus-och organisationer.rörelsermedborgare,bland grupper,
bästoch hurintebästadetgällersionen ossenvar avgemensamma

förslag.diskussionfri ochintressen prövastillgodoser I öppenegna
Habermas.

för-maktensfrånfridiskursidealkan bara ienighet nåsGenuin
Faktiskakraft.det bättre överens-vrängningar argumentetsgenom

revidering.förföremålständigtochprovisoriskakommelser är
enighet.ochdiskursihypotesTvivlet kan pröva nyatt nysom enses

grunddenriktighet, kanenighet inteFastän avgaranterar -
diskussionenskäl ioch deprocedurala vara ra-gettssomnormer -

tionell.

omtänkasbehöverDemokrati
BenhabibSeilahar,världskrigetandraslutetSedan noterarav

främjatuppgifter,allmännautförtsamhällenkomplexa1996:67 tre
välfärdlegitimitet,nämligenvärden,fundamentalademokratiskttre

föregående hardetidentitet.kollektiv Ioch sett attgemensam
nämligenfjärde tillkommitdecennierunder garanteraattensenare

gruppiden-särskildpositivoch minoritetermarginaliserade grupper
titet.

fulltnödvändiga intefastänuppgifterna ärProblemet är att --
främjasVälfärd kanvarandra.verkarmedförenliga motutan snarare

rättigheter.inskränkningexempelvisminskad legitimitet avgenom
nationalismformidentitet, ikollektivBetoning avgemensamav

identitet.kollektivapositivaminoritetersundergräver
världsekonomin,isolerar sig inationalistiskaOm strängt stater

konkur-välfärden. Omundergrävaidentitetenkollektivadenkan
väl-kansuveränitet,försvagarochökarmellan statensgrupperrens

Stark betoningidentiteten.kollektivaden sär-undergrävafärd av
denförsvagaslutligenkanidentiteterkollektivaskilda gemensam-

ma.
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För återvända till "realistisktvår demokratiska kontextatt nu är
dagordningsfrågan inte och kommer aldrig bli skall in-att om- -föra populistisk, libertär, liberal, kommunitär radikal eller diskursiv
demokrati. Demokratisynerna hjälper identifiera demokratiskaoss
problem spänningar mellan individuell kollektivautonomi,- ge-
menskap, rättigheter, välfärd, politiskt deltagande, omfördelning,

identitet, gruppidentiteter och kanskegemensam att genom av--
Vägning balansera mellan välfärd, legitimitet, identitet ochgemensam
gruppidentiteter.

villJag avsluta denna med Held 1996, 1997uppsats genom att
peka den aktuella demokratidiskussionens bristande relevans för
de allvarligaste samtida problemen och problematisera demokratins

-sådan känner den både empiriska och normativa tillämplighetnu -
under samtida villkor. Lösningar i lyhördatermer av mera
institutioner, aktiverat politiskt deltagande eller nationell organise-
rad politisk kommunikation ökad individuell valfrihet, intesynes er-
bjuda lösningar de regionala och globala motverkarprocesser som
demokratin i nationalstaten.

Ty demokratin -idén gemenskap sig själv, självom en styrsom
framtidsinavgör någonsin problematisk.än Att natio-synes mer-

nalstaten opåverkad andra inhemska legitima aktörerän sittav avgör
öde, illusorisktär

.självaI verket försvårar tilltagande regional och global interde-
pendens alltmer nationella politiska lösningar. bestämsSå ekono-
misk politik, beslut höja för bromsa inflationenräntant.ex. iatt att
verkligheten vad andra länder innebärDet styrelsegör. alltmerav att
undandras nationalstater, nationella gemenskaper allt mindreatt
själva sin politik. Till följd däravavgör påverkar också demokratiskt
fattade beslut alltfler medborgarna detiän röstande demos. kanSå
beslut Barsebäck påverka flera danskar svenskar och mil-änom
jöbeslut huvud konsekvenseröver för andra de röstandetaget än
medborgarna. Demokrati behöver omtänkasf

tackEtt till de seminariegrupper vid Statsvetenskapliga institutionen,
Stockholm universitet och till deltagarna i konferensårets ipolitisk teori i
Karlstad synpunkter tidigare versioner dennagettsom Förav uppsats.
utförliga kommentarer därutöver vill jag också tacka Eva Erman, Maria

UlfJansson, Mörkenstam, Jouni Reinikainen och Sofia Näsström Stock-
holms universitet Sonja Lindensjö.samt
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På väg ekologiskmot
demokrati

påDemokratiteoretiska denresponser
utmaningenekologiska

Rolf L/dskog och Ingemar Elander

lever tidVi i nationalstatens fatta beslutsuveränitetnären att som
det komplicerasterritoriet och ifrågasätts globalarör egna av pro-

Ekonomi, kultur och miljö bara områden där globa-ärcesser. tre
liseringen nationalstatens beslutskapacitet och legitimitet.utmanar

tydligaste exempletDet kanske miljön, där aspekter globa-är tre av
liseringen särskilt framträdande. det första det fråganFörär är om
the environmental atmosfären, klimatsystemet ochCommons -
haven med bland växthuseffekten och det uttunnadeannat ozon--
lagret två utmaningar. miljöproblemEnstorasom typannan av re-

kombinationen befolkningstillväxt och krympandepresenteras av
förråd med skövling regnskogar, öknarnasnaturresurserav av ut-
bredning och den minskade biologiska mångfalden påtagligatresom
effekter. Slutligen har problemet med luftburna föroreningar som

kännerinte geografiska eller politiskanågra delSverigesFörgränser.
försurningsproblematiken tydligt exempel detär 80ett procent av-

nedfallet södrai Skandinavien har sitt andraisura ursprung
europeiska länder.

Tillsammans med rad andra uttryck för globalisering innebären
dessa miljöhot radikala förändringar förutsättningarna för de-av en
mokratisk politik Held Nationalstaten inte1998a. är samma

förut självklart för maktutövning. Politiken fårsätt ettsom centrum
växandei utsträckning sitt innehåll bestämt olika formergenom av

vertikala och horisontella nätverk. Idén territoriellt avgränsadom en
politisk gemenskap undergrävs och människors politiska identifika-

gäller baration inte eller stad.viss kan stället gällaiDenstatnu en
mänskligheten ellerEuropa, "Moder Jord. här bety-Detrentav

35



DEMOKRATIPA VÄG EKOLOGISKMOT

fortfarandebetydelse.förloratnationalstaten sin Dender inte äratt
detbarapolitiska aktören.allmänhet centraladen Intei närmest

beträffar internationellavadinrikespolitik, ocksågäller över-utan
miljöfrågor.ochfred, valutaregleringarenskommelser krig ochom

miljöom-internationella regimerfinns till exempelDet 200nära
National-regimbildande aktörerna.demed nationalstaterrådet som

internationelladenlångtifrån enda aktörendock denärstaten
valutafonden, världs-internationellabehöver baraVi nämnascenen.

för skall klart.företagen dettade transnationella ståochbanken att
liksom olika miljöorganisa-nätverkRegionala och interkommunala

mellan ochexempel aktörer inom,tioner tvärsär som opererar
ovanför nationalstater.

eller mindrefattartransnationella aktörervärldI mersomen av
demokratifrågorklassiskabeslut ställsmotstridiga och överlappande

Demokratiochdeltagande, sinrepresentativitet spets.ansvarom
välstånd ochekonomiskt natio-tillsammans med social rättvisa,har

högrevilka börofta värden prioriterassäkerhet betraktatsnell som
förtstid haravgöranden.vid politiskaandra Påän argumentsenare
förstainfogashållbarhet börvärdet ekologisktfram även ettsomatt

syftetden här artikelnvärde Paehlke 131. I1995: är attrangens
ekologi, sådantdemokrati ochförhållandet mellangranskanärmare

tid.arbetenavhandlats teoretiskadet i några senare
medräknad.inledningdennaindelad fem savsnitt,iVår äruppsats

syfte nödvändig bestämningförandradet avsnittet vårtI gör en
demokratiska utmaningoch dendemokratibegreppet somav

för stånd-fyraocksåmiljöfrågan innebär. Vi argumentpresenterar
ställerekologivärden de-hävdandeframgångsriktpunkten att ett av

förstaför dethandlarinför utmaningar. Detmokratibegreppet nya
ochregionalalokala,miljökonsekvenser na-argumentet att avom

dettransnationella.alltmerblivitbeslut till karaktär Förtionella sin
fått konse-grad allvarligadessa beslut också allt högreandra har i

berörtredjeför kommandekvenser generationer. Det argumentet
demokratin skallvilllegitima subjektet, detfrågan det säga omom

omfatta vissamedborgaren också åtminstonehalt vid ellergöra
uttryckt fo-kortdessalevandeandra organismer. Om argumenttre

tiden respektiveförhållande till.demokratinskuserar arten,rummet,
bestämtkunskapendet fjärdehandlarså närmareargumentet om ,

miljöproblemenandra ordvetenskap-demokrati. Medrelationen är
medbor-ochbör intevetenskapsberoende detså experternaatt vara

företräde beslutsprocessenskall ha igarna som
förhållandetperspektivtredje ställerdet avsnittet någraI

förtsuppfattningvarandra:demokrati-ekologi Den1mot som
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flera eko-Ophuls, medHeilbroner, Williamfram Robert att enav
politiskfrämjas auktoritärutveckling bästlogiskt sund sty-av en

finnsdetSawardsGoodin och MichaelRobert interelse; 2 tes att
före-ochsamband mellan de begreppennödvändigt tvånågot att

självaekologiska värden sig otjänstspråkarna gör attgenomenav
ekologiskaDryzekssamband; Johnhävda sådant 3 vär-tes attett

logiskt lederoch därmedgeneraliserbarahar intressenden status av
styrelseformen; och Robynbästademokrati dentill 4över som

faller tillbakaoch ekologivärdena demokratiEckersleys tes att
uppfattning autonomi.sammanlänkasoch omav en gemensam

idéana-från föregåendekopplingar denartikelns fjärde delI görs
förslagkonstruktivaframträdandeaktuell debatttilllysen inågra om

demokrativärdentillgodose såvälmiljöpolitikglobal attsom avseren
det advidareTanken byggaekologiskkrav rättvisa. attsom

överenskommelser ochinternationellaframvuxna medhoc systemet
världsregering,jämförs med sidan visionenregimer å om enena

föreställningenreformerat och andra sidanbyggd åFN om enett
nedifrån aktörerdel uppbyggddemokrati tillkosmopolitisk stor av

ochcivila samhälletoch strukturer deti tvärs genom
kortförutomavslutande delen innehållernationalstater. Den en

diskussion tänkbara normativasammanfattning också en om
slutsatser.

Någraekologi:Demokrati och
utgångspunkterbegreppsliga

demokratiideal tillfinner olikaidéhistorienden politiska seI
minimidefinitionMedochexempel Held Guttman 1996.1995a en —

väljaoch reella möjlighet sinamedborgarens rätt att egna repre-
för politisktinom garanterarett systernsentanter somramen

fram tillkommafri- och rättigheter kangrundläggande attman-
Helddemokratiskavärldenstredjedelar nationerhela två ärav

demokrati ellerparticipatoriskmedan ljuseti11,1998a: avman
kandeliberative democracy intediscursive ellersamtalsdemokrati

DahlsRobert strategilever till idealet.finna nationnågon som upp
uppfyllerhur väl nationfrån boken Polyarcby 1971 mäta ettatt en

rangordnainnebär kan nationerdemokratiantal kriterier att man
DahlsMeddemokratiidealet.hur de liggermed avseende nära
bästa falldemokratierfinns Verkligheten ispråkbruk det ingai utan

demokratiskttenderar riktningpolyar/eierantal i mot ettett som
ochdefinitions- mätstrategisvenska demokratirådetsideal. Det
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ligger linjei med Dahls, rådet också inkluderar kriterieräven om
eller ligger utanför definition.Dahls förGemensamttangerarsom

dessa och de flesta definitionerandra försökoch utveckla instru-att
för graden demokrati de förutsättermäta ärment att attav ett na-

tionellt kontext, det vill det handlar demokrati inomsäga om en
nations gränser.

frågeställningDen för den häri artikeln kräverstår centrumsom
behöverinte ställning för specifikt demokratiideal.någotatt ta

viktiga demokratinsDet verkningsområde inte inskränks tillär att
nationellt eller lokalt Miljöfrågornaterritorium. högiavgänsat ärett

grad gränsöverskridande och följaktligen också demokratinmåste
det, hur i väljer definieraövrigt demokrati. det in-än Iattvara man

ternationella det dag först främsti och deär ärsystemet stater som
handlande politiska subjekten, Växande de-opinionäven om en av
battörer kräver också det globala beslutsfattandet skall berikasatt
med individbaserade politiska beslutsorgan till fleraexempelse av
bidragen Archibugii al. förutsätteringet1998. Där sägset. annat
således demokrati kräverinte isolerat nationellten syn ettsom
sammanhang. Därmed inte omfattar den kosmopolitiskasagt att
demokratiuppfattningen alla stycken, framkommeri vilket isenare
denna uppsats.

klassisk konfliktfråga demokratidebattenEn i handlar om proce-
dur kontra substans, det vill demokratibegreppet enbartsäga om
skall innefatta aspekter berör politikens form eller det ocksåsom om
skall hänsyn till politikens innehåll. vanligaste uppfattningenDenta

demokrati överideologi spelregler för politiken,är äratt en som ger
neutral förhållandei till politikens innehåll.ärmen som

Distinktionen mellan form det och innehåll "det godaréitta är
bestickande och tycks ganska oproblematisk principiellt plan.ett

praktiken det dock lika lättinte upprätthållaI klar skiljelin-är att en
mellan de aspekterna Lundmarktvå demokratin1998. När som

ideal hotas antidemokratiska krafter kan den för skydda sigav att
använda sig metoder till formen inte de-ärtvungen attvara av som

mokratiska. sådana speciellaOavsett situationer hävdar de-många
mokratiteoretiker demokratin fårinte reduceras till form,att en
metod eller procedur. Demokrati ideal folketär sägerett attsom
skall ha makten och förinte viss metod detta ideal.uppnåatten
Demokratins former varierar mellan olika samhällen och kulturer
och förändras också tid ArchibugiLummis 1996; 1998.över

finns detGivetvis områden samhällslivet starkt påverkarav som
förutsättningarna för demokratins tillstånd och funktionssätt. Dit
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gränsöverskri-ochinternationaliseringekonominshör minstinte
miljön.förändringardande i

frågoraktualiserasprioritetekologivärdenNär större somges en
villdemokratiperspektiv.aktuella Härlikatidigare inte varit ettur

och kunskapen. Demo-tiden,fyra, nämligenbetona artenrummet,
rumsligt ialltid diskuteratsförstaför detharkrati avgränsat,nästan

fler frå-medan alltsammanhang,möjligen lokalt,ellernationellt,ett
harfrågoriglobal karaktär. minsthåller Inte somatt engor nu

beslutandemakten iliggerekologiochmed ekonomi göra storatt
föransvarsområdet nation,territoriellautanför detutsträckning en

multinationellafinnskommun.eller Det 30 000region överenen
utanför detväsentligtalltbefinnerdessa sig ijorden,företag men

utkrävasdag kandemokratiskt i Rosenauområde där ansvar
oftaagerandeföretagsdessaMiljökonsekvenser är1998:50. av

hardär företagenplatserhelt andrabefolkningenförkännbara än
Samtidigt kanhuvudkontor. mångaochproduktion sinasin

människorsförändringar iförstlösningmiljöproblem sin genom
och konsumtions-ändradeexempeltillvardagsliv, resvanorgenom

eller demo-auktoritäradeNationella regeringar, måmönster. vara
fungerande makt-otillräckligaflera skälsåledeskratiska, är somav

nationellamiljöfrågor.grundläggande Denför hanteraattcentra
överenskommelserovanifrånkompletterasdärförpolitiken måste av

ochövernationell nivåeller institutionerregimer avav
politiskt ansvarignätverk lägretransnationella nivåer. Vem ärsom

baraochnätverkkonglomeratsådantför i ärstyrorgan enett avvem
medbesvaraskan någondemokratifrågor intemånga svåra somav

enkel formel.
beak-tiden idimensionfår ocksåDemokratifrågan när tasnyen

miljökonsekvensernaframtida vårdetandet, det vill säga egenav
efterkommande skall kunnahandlande. Om våra över-generations

luftdricka, gårblandbehöver de gårleva attvatten somannat som
Brundtlandkommis-Enligtmed livsmedel.tillräckligtochandasatt

efterskyldighet lämnadet vårWCED 1987sionen är ettatt arv oss
goda livsbe-likaefterföljande generationen minstdensom ger

politiskaställer detdettaVilka kravtingelser våra egna.som
harifrån självklart.tid långt Argumenthandlandet i vår äregen

demokratiskaför såväl auktoritäraförmånframförts till sty-som
centraldäremotdetdemokratiperspektivrelseformer. Ur är enett

skall kunnaredan dagikommande generationerhurfråga att se
avkalldärförpolitiskadeti görattutansystemet manrepresenteras

demokratiska värden.grundläggande
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centralt ekologivärdeEtt andra männi-är änarteromsorgen om
skan. förArgument sådan utvidgad humanism eller anima—en
lism har utvecklats filosofer Peter Singer och Tom1975av som
Regan 1984 Passmore förse kort1996:481-83 presentation.en

konsekvens sådantEn kan till exempelsynsätt strävanettav vara en
bevara och utveckla den biologiska mångfalden, ävenatt om samma

slutsats också kan dras andra grunder. debatten den utvid-I om
gade humanismen det framför allt tanke kontrover-varitär en som
siell, nämligen betrakta del däggdjur i likvärdigaprincipatt en som
med människan med avseende deras till värdigt liv. Denrätt ett
franske filosofen dagLuc Ferry i de1995 starkaste kriti-är en av
kerna denna tanke, han leder till politisk totalitaria-av som menar

Ärochnism humanismens död. tillpositiv tanken andraman att
har lika värde människan, innebär det givetvisarter ett stort som en

särskild förutmaning demokratiteorin. icke-mänskligaDessa arter
kan inte kommunicera med tankemässigt och språkligt ochoss att ge
dem plats den politiskai uppenbarligenmåste skeen processen

form ställföreträdarskapnågon kallade ekoadvokater.sågenom av
dessaUtöver tiden och har fjärdetre rummet, arten ett argu-- -

vuxit sig starkt, nämligen kunskapen. grundPåment synen av
miljöfrågans komplexitet framförallt naturvetenskap-är experter -
liga forskare synnerligen viktiga Weale Allt sedan1992. 1960--
talet, då miljöpolitiken började utvecklas till politik-avgränsatett
område rad länderi har haft mycket betydelse förexperteren stor
miljöpolitikens utformning och det finns ambivalens vadi månen
det eller medborgare skall bestämma miljöpolitikensär experter som
mål och inriktning. Samtidigt miljöfrågan individualiseratssom —den starka betoningen individens för sinaansvar resvanor,
energiförbrukning, konsumtionsmönster och avfallshantering har-

delarmånga miljöpolitiken kommit allt längre ifrån medborgarnasav
vardagsliv Lidskog al. 1997:20.et.

påpekats handlarSom miljöfrågan till vissa delar konse-ovan om
kvenser handlandet realiseras andrai delar jorden eller iav som
framtida samhällen. tyske sociologenDen Ulrich Beck har1992
betonat dagens risker deti osynliga för lekmän. Dennärmaste äratt

ekologiska utmaningen handlar sannolika framtida konse-stora om
kvenser dagens handlande och dessa konsekvenser kan vetenska-av

Ävenbästa falli skönja. Beck själv för1994pen om argumenterar
ökad demokratisering miljöfrågan, kan betoning miljöfrå-en av

vetenskapsberoende leda till slutsatsen det ochärgans att experter
medborgareinte skall besluta vilken miljöpolitik ärsom om som

den bästa ekologiskt perspektiv. Samtidigt finns det andraur som
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frågan vilketaktualiserarmiljöutmaningdagensbetonar sam-omatt
Därmed börexempeltill Irwinönskar 1996.medborgarehälle se
utformningmiljöpolitikensinflytandehamedborgarna överstortett

ochvill skapasamhällevilketmiljöpolitikenhandlarytterst om-
leva

förhållandetpåsättFyra att se

demokrati-ekologi
fallochpolitisk i såteoriomdiskuterad fråga inommycket ärEn om,

förha konsekvenserbörekologiska utmaningdagensvilket sätt,
vadmiljöfrågan i månaktualiserardemokratiteorin. Som sett ovan

omfatta dentillutsträckasoch bördemokratin kan ävenatt
uppmärksamhetriktar också vårtransnationella nivån. Den mot

kommandeför generationersharmedborgaredagensvilket ansvar
demokratiteoretiker enigaflestamiljö.hälsa ochliv, De är attom

sökerbeaktandefrågor ikomplicerade måstedessa närtvå tas man
ekologiskaförmår dendemokratiteoriutveckla utma-antasomen
oenighetmyckerfinnsdockfråga detningen. En stor omsom

omfatta människansendast bördemokratinvadhandlar i månom
andrainkluderautformas tillskalldenellerintresse, även attom

värdeinneboende intrin-haintressen. Om ettnaturen ansesarters
uppfattningförbör habetydelse det vårfrågan vilkensical value är

krävsvad detoenighet i månfinns detLikasådemokrati. omenom
för kommamedvetenhet,ekologiskvägleddstark attstat, enaven

redogöraskalldettamiljöproblematiken. avsnittmedtill Irätta
börrelationenvilkenfråganståndpunkterfyra olika iför varaom

och ekologi.demokratimellan

Moder Jordräddakanauktoritärt styreEtt

WilliamHeilbronerRobert 1974,Hardin 19721968,Garry
ekologiskthävdatmiljöforskare harfleramedOphuls 1977 att en

styrelsepolitiskauktoritärfrämjasbästutvecklingsund somav en
före-ellerför därmedfrihetmedborgarnasbeskärakan stoppaatt

Millsståndpunkt benämnerekologisk förstoring. Dennagripa
ekologiska imperativfinnsdet1996:97ff. "ecoauthoritarianism -

tillskallmedborgarna tvingasochpolitisk lösning,kräver attensom
ekologiska imperativ.dessamedligger linjeihandla sättett som
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klassiskasin artikel T/øeI Tragedy oft/ae ursprungligenCommons,
publicerad tidskrifteniår illustrerarScience,1968 Hardin problemet
med allmänningar betesmarkCommons: för alla.En Varjeär öppen
herde söker avkastning,maximera sin det vill föda så mångasäga
djur möjligt denna mark. herde skall beslutaNär hansom en om
skall släppa ytterligare djur betesmark kommer hanut ett att
finna han kommer fördelarna djur ökadatt attensam ett extraav
avkastning medan kostnaderna överbetning betesmarken delasav

alla herdar. rationella skäl kommerAv således alla herdarav att
snabbt släppa fler djur vad betesmarken har bärkraft för, vilketänut
får till följd marken snabbt skövlas och klarar föda allt färreatt attav
får. Hardins slutsats1968:1244 the destinationruin towardär
which all rush, hispursuing interest in thatsocietymen own a
believes the freedom ofin the Commons".

Hardins det rationella egenintresset leder till irra-poäng är att
tionella konsekvenser aggregerad fråganivå. HardinDenen som
framför allt diskuterar överbefolkning och behovet befolk-är av
ningskontroll, han hans generellt giltigtärattmen anser resonemang
för alla frågor allmänningar det kan till fiske,exempel gällarörsom -
utvinning eller avfallsdumpning. alla fallI rörnaturresurserav som
allmänningar egenintresset och det kollektiva intressetär
kollisionskurs. lederEgenintresset till allmänningar överutnyttjasatt
och därför krävs sociala och lagstiftning tvingararrangemang som
människan frånavstå vissa egenintresset styrda handlingar.att av

liknandePå Ophuls för det krävssättett argumenterar att en
stark för rädda människan: ...the collective selfishness andstat att
irresponsibility produced the tragedy of the will de-Commons

the spaceship, and sacrifice of freedom thestroy any mem-crew
bers clearly the lesser of evil" Ophuls rädda1977:224. För att
mänskligheten krävs ekologisk elit samhället, ochen styrsom som

kompromissarinte det vanligen sker liberalai demokra-sätt som
Heilbronertier. ansluter1974:176—7 till dettasig ochsynsätt

skriver mänsklighetens enda hopp stark kombi-äratt staten som
religious orientation with military discipline. Utgångs-nerar a

punkten för detta perspektiv individerna egenintressetär att styrs av
vilket de handlar för realisera sina mål, detgör även näratt att egna
negativt påverkar andra människor, framtida generationer och/eller
andra det skälet krävsAv ekologiskt upplyst och starkarter. en stat

kan i enlighet med kollektivt intresse det här falletisom agera ett -
globalt miljöintresse. politik såledesEn auktori-måstegrönett vara
och inte demokratisk.tär
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Hardin, Ophuls och Heilbroner från det finnsutgår iatt naturen
mänskligheten villkorslöst förtillmåste siggränser som attanpassa

överleva. ekopolitiska riktningDen starkast betonat dettasom sam-
band bioregionalismen Dodge Eckers-Berg Seär 1978, 1981. även
ley Enligt denna riktning skall samhälle1992:167-70. varje anpassas
till ekologiskasina förutsättningar fråga produktions-i ochom
konsumtionsmönster, folkmängd innebär samhällenDetetcetera. att
avskiljs naturliga ekologiska de småskaliga medgränser, ärgenom att
låg rörlighet och de endast lokalt befintliganyttjaratt naturresurser.

realiserande detta ideal skulleEtt kräva total omorganiseringav en av
dagens samhälle. finnsdag renodlade förespråkare förI denna syn,

kan till delar likartadvissa argumentering här iävenmen man se en
Sverige.

tydligt exempel humanekologenEtt Folke Günthers 1993är
förslag Sveriges storstäder bör ekologiskgenomgåattom en sane-
ring, avurbaniseras och befolkningen fördelas byar 200om perso-

dessa byar kan produktion födaI och återvinningner. av restpro-av
dukter ske lokalt, transportbehovet kan minska drastiskt och lokalt
frivilligt arbete delar kommunens professionellaersätta stora av ser-

barnomsorg,vice hemtjänst och äldreomsorg. samhälleDet som
skapas har dessutom barainte ekologiska sociala fördelar.ävenutan

avurbanisering innebärEn löser mängd de socialaatt man en av pro-
blem Günther förknippade med staden, till exempelsom ser oper-
sonliga relationer, minskad tilltro till den förmågan, ökat be-egna
roende och därmed ökad sårbarhet. totala omstruktureringDenna av

bebyggelseSveriges och bosättning tänkt cirka och börår50är att ta
ske aktivt arbeta med människor bosätta sigattgenom att att runt
staden med för avfolkainsatser staden tillparat att attgenom
exempel förinte bygglov nybyggnation och underhållaintege att
stadens Günther diskuterarVA-system. demokratinsinte roll i rea-
liserandet denna vision, endast de styrande skallutanav attanger
fatta beslut gradvis kommer leda till avurbaniseringattsom en av

förslagSverige. dock mycket tydligtHans exempel hurär ett
ekologiska krav bör bestämma samhällets utformning.

exempel ekoauktoritärEtt ståndpunkt amerikanenärannat en
David och rörelsen EarthForeman Till skillnad från Hardin,First/.
Ophuls och Heilbroner det inte mänsklig överlevnad må-är ärsom
let. Uppgiften i stället bevara den jord evolutionen fram-är att som
bringat. Our called Earth PeopleFirst Firstmovement not

själv uttrycker det. UtifrånForeman den1998:358 starkasom
övertygelsen det jorden med dess artrikedom ska skyddasäratt som

för det riktigtForeman med sabotage inte minstärargumentar att
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monkeywrenchingf för skövling och Earth inteFirstatt stoppa att
behovi politisk legitimitet, eftersomnågon den baserar sittär av

handlande biologisk trovärdighet och inte majoritetens acceptans
Foreman 1998:361.

dagens miljöproblem kräverAtt aktiv och ingripande ärstaten en
vanlig ståndpunkt. Vad den ståndpunkt skisserat sägersom ovan

dock bör auktoritär ochär tvångatt staten vara styragenom
samhället ekologiskti önskvärd riktning. Dagens situation akutsåär

det krävs centraliserat och auktoritärt snabbt kanatt ett styre som
fram detvinga nödvändiga förändringar krävs till exempel be-som

folkningskontroll, begränsad rörlighet, minskad materiell välfärd.
demokratiskt kan däremotEtt inte miljöproble-styre garantera att

får snabb och relevant från samhället. stånd-Dennamen en respons
punkt dag finnai bland dagenssvår politiska teoretiker ochär att -
här bör påpekas Hardin, Heilbroner och Ophuls alla äratt naturve-
tare.3 ekoauktoritära ståndpunktensDen främsta betydelse för de-
mokratiteorin den ofta används kontrapunktär näratt som man
söker utveckla konstruktiva förslag för hur ekologivärdet ska in-
kluderas demokratiteorin.i

bör också understrykasDet andra ekologer betonaratt attsom
samhället till ekologiska förutsättningarmåste sig samtidigtanpassa

för denna ske demokratiskanpassning måsteargumenterar att
ekologisk upplysningGenom skall medborgarna gradvis med-väg.

verka till samhället ekologisk riktning.i den norskeSomatt anpassas
filosofen och ekosofen Arne uttrycker det:Naess 1981 ärstegen
reformatoriska, riktningen revolutionär.är

Demokratiskt styre dess ekologiskaoavsett-
konsekvenser

auktoritär frånKravet antagandet det finnsutgår intestaten att
demokratininågot denna styresform leder tillgaranterar attsom

miljömässigt bra resultat. finns såledesDet inget samband mellan
demokrati och ekologi, och inför akut miljöproblema-stårnär en
tik krävs demokratin undantag. ochDet intesätts äratt naturen
demokratin det överordnade Värdet. Utifrån antagandetärsom att
det finnsinte samband mellannågot demokrati och ekologi kan man
dock deninta positionen: valeti mellan dessa värden detärmotsatta

ekologininte demokratin skall ha prioritet.utan som
Vanlig ståndpunkt bland demEn hävdar det finnsattsom en re-

lation mellan demokrati och ekologi har inne-är att naturen ett
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boende värde. människans verksamhet förstör eller hotarNär att
förstöra reproduktiva förmåga kränks detta värde. Goodinnaturens

för frågan vad har Värde helt1992 ärargumenterar att ettom som
frånskilt frågan politiskt agentskap. har värdeAtt naturen ettom

ställer krav de politiska utformning,inga institutionernas utan
innebär endast fysiskalikt och juridiska till-att naturen personer- -
delas rättigheter får kränkas. finns såledesinte rela-ingenDetsom
tion mellan tilldela rättigheter och samtidigt ställa kravatt naturen

det politiska utformning. advocate democracyTosystemets to
advocate procedures, advocate environmentalism advocateto to
substantive Goodin uttrycker det.outcomes, 1992:168som

Saward delar Goodwins övertygelse det1993, 1996 inteattom
finns substantiellt samband mellan ekologi och demokrati.något I
stället hanriktar kritik bioregionalismen och tänkaregrönamot som
hävdar småskaliga samhällen det enda bör existera. Detäratt som
fel de de utifrån och dess funk-gör är att att naturenanser man
tionssätt kan dra slutsater hur samhället bör politiskt organise-om

Saward stället politisk fara uppfattningeni eko-istor attras. ser en
login har demokrati, eftersom det innebärnågot sägaatt attom
demokratin då riskerar underordnas ekologiska imperativ.att
Demokratin kan här reduceras till bli förenbart instrumentatt ett

ekologiskt hållbart samhälle. de där dettanå situationerIatt ett
verkar fungera förinstrument inte lämnas auktoritäravägen öppen

lösningar likt dem Hardin, Heilbroner och Ophuls tycks förespråka.
Sawards ståndpunkt innebär demokrati mål i sig. Grun-äratt ett

den för detta påstående kunskapsteoretiskt. Eftersom indi-ingenär
vid kan hävda hon besitter och säker kunskap kan ingenatt sann

anspråkrättmätiga vilken riktning samhället börigöra att veta
utvecklas. Saward innebär det myndighetersFör 1996282 att age-
rande demokratiskt endast dess handlandeär när överensstämmer
med preferenser.majoritetens Konsekvensen detta perspektiv ärav

ekologiskt hållbart samhälle överhuvudtaget behöverinteatt ett vara
mål för den samlade politiska viljan. god demokratisk ordningIett

kan besluta samhällsutvecklingmajoriteten drastisktom en som
påverkar framtidalivet eller människor bor andragenerationer isom

finns såledesregioner. det demokratiskaDet inget i systemet som
sådant befrämjar ekologiska mål. Problemet här, Robynärsom som
Eckersley uttryckt det, if democracy1996a: 212 a non-nego-
tiable ofelement political theory, then how mightgreen greens se-

their political goals by of decision-making frameworkcure means a
that supposedly ended.open

45



DEMOKRATIPÅ VÄG EKOLOGISKMOT

demokrati krä-dock lösning detta problem.Saward Enser en
och förgrundläggande rättigheter skyddasVissa garanterasattver
demokratiskt med-innebördensamtliga medborgare detta iär ett

finnsjämför det riskenborgarskap, Dahl majo-inteGörs1989. att
finnsdessaständigt kränker Bland rättigheterminoritet.riteten en

adekvatsociala rättigheter, till exempel tilluppsättning rättenen
förvälfärd och hälsa. Saward demo-utbildning, argumenterar att en

indirekt, hänvisning tillkrati kan hänsyn till ekologinta genom
förutsätter samhälletmänniskans till hälsa. Demokratin interätt att

förmedborgare hälsoskador omöjliggör demorsakar sina attsom
rättigheter. den det möjligt böranvända medborgerligasina I mån är

därför hälsorisker. med-samhället söka undvika eller minimera Som
lida skadadärmed demokratisk rättighetborgare har inteattman en

förebygga.från miljöproblem möjligaär attsom
exempel uppfattningEkologiska ståndpunkter till att naturen-

direktinneboende värde kan enligt Sawardhar inte någonett -
för utformning politiska och demo-betydelse institutionervår av

finner deltagande ochkrati. SawardDäremot öppen,att en ansvars-
eftersom medborgarnafull demokrati kan tilltala politiska ekologer i

demokratiska troligtvis medvetna miljö-detta ärsystem mer om
finnsoch till aktivt söka lösa dem.problematiken villiga Härattmer

hävdande hållbarhet diskursivtlikhet med Barrys 1996 är ettatten
innehåll diskussion ochvilket kräver dess utvecklasbegrepp, iatt

förslag sådandebatt. enligt Sawards kan möjliggöraEtt system en
debatt.

artikulerade ståndpunkten således politiken ochhärDen ärär att
förbli Människans utgångspunktenbör antropocentrisk. intresse är

skall verka styrande politikensoch ekologiska imperativ inte över
utformning, medborgarna önskar detmajoritetenän attannat om av

medborgarnaeller människans hälsa hotas.bör såOmsåvara om
moraliskakan därmed samhället decentraliseras, djursönskar inte-

eko-skyddas och politiken utformas överensstämmelse medigritet
Eftersom demokratin värde överord-logiska principer. är ärett som

således endast beaktande denekologin kan ekologin i i måntasnat
det eller de fall där medbor-medborgarna önskarmajoriten isom av

förhindrasgrund miljömässiga orsaker sinautövaattgare av
rättigheter.medborgerliga
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Demokratiskt samtal leder till ekologiskt sunda beslut

betonade SawardSom människor i demo-nämnts öppenovan att en
frittkrati från auktoritärt troligtvis har förmågastörrestyre att ut-

veckla medvetenhet miljöfrågan och forma politisken egen om en
vilja söka komma till med detta problem. hävdarDettarätta ävenatt
John Dryzek diskursiv demokrati1990, ekologiskt1994: ären mer
effektiv såväl liberal demokrati auktoritära, icke-demo-än som
kratiska system.

Dryzeks diskursiva demokrati hämtar från Habermasnäring
det kommunikativateori handlandet.1984, 1987 Habermasom

skiljer mellan instrumentell och kommunikativ rationalitet. Instru-
mentell rationalitet handlar finna effektivade medlenatt mestom
för realisera uppställda mål, medan kommunikativ rationalitetatt

för sökandet efter förståelse och därstår aktörernas handlande ko-
ordineras diskussion. Kommunikativ rationalitet handlargenom om

vilkeni utsträckning fria från förvrängning,tvång,ärprocesserna
dominans och själv bedrägeri. handlar således kommu-Det om en
nikation fri från maktmekanismer där endast goda ochargument

bedömningars validitetnormativa har inflytande bedömningen av
ståndpunkt Dryzek diskursiva demokratin betonarDen1990.en

produkten: should bear mind thatWeänprocessen snarare
communicative rationality best thought of aprocedural stan-as
dard, dictating substantial resolution about values be pursuedtono
Dryzek kursivering orginal. Med nödvändigheti infinner1990:54,

här frågansig hur denna demokratiteori kan leda till ekologiskt goda
resultat

denna frågasitt återknyter Dryzek till Habermas.I Enligtsvar
Habermas vilar den kommunikativa rationaliteten förutsätt-vissa

dessaningar. aktörerna besitter lingvistiskEn kompe-är attav en
Dryzek påpekar den kommunikativa rationaliteten äventens. att

vilar ekologiska förutsättningar.vissa här likhet medVi ser en
förslag,Sawards där ekologin indirekt kommer demokratiteorini

utövandet de medborgerliga fri- och rättigheterna harattgenom av
hälsomässigavissa och därmed ekologiska förutsättningar. För

Dryzek vilar den kommunikativa rationaliteten grunden förärsom-
den diskursiva demokratin såväl lingvistiska ekologiskasom-
förutsättningar.

Dryzeks huvudargument för ekologin kan demo-integreras iatt
kratiteorin dock Enligt Dryzek finns "generaliser-är art.av annan
bara intressen, alla skulle framintressen komma till isom en
ideal samtalssituation, det vill kommunikativ rationa-säga genom
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ekologiska in-generaliserbaralitet. dessa intressenEtt är systemsav
tegritet:

of the generalizablenaturallifeThe human capacity systemssupport
antecedencedoes logicalexcellence, standing ininterest topar com-as

rightsutilityprinciples such maximizationpeting normative pro-oras
orginalkursiveringDryzek itection 1987:204,

enligt Dryzekdemokratinmed den liberalaproblemenEtt är,av
villinstrumentell rationalitet, detbefrämjar1996b, den sägaatt en
från dendemokrati skiljerDiskursiv sighandlande i egenintresse.ett

kommunikativbaseradbemärkelsen denliberala deni äratt en
styrelseformdemokratirationalitet. Diskursiv är som gynnaren

hänsyn till ekologiskaDärmed dengeneraliserbara intressen. tar
klyf-livsformer ochmänniskan andraförutsättningar för såväl som

den demo-mellan betoningenoch det goda,mellan det rättatan
därmedkanoch det ekologiska resultatet,kratiska över-processen

mellan diskursivfinns detDryzek ingen motsättningbryggas. För
ekologisktdemokratinoch ekologi. diskursivademokrati Den är

styrelseform,demokratiskeftersom den bararationell inte är en
hållbart samhälleskapa ekologiskttillvägäven ettattutan en

Dryzek 1994:192.
kritik auktoritäradiskussionför liknande i sinBarry 1996 aven

ekologiskaoch Ophuls denlösningsförslag likt Hardins ut---
tillekologisk hållbarhet reducerasendastmaningen. Det är ettom

ställasoch demokrati kanbegrepp ekologiteknisk-ekonomiskt som
hållbarhet diskursivtförordar ställetvarandra. iHan är ettattmot

prak-ochsåväl vetenskapliga normativabegrepp innehåller somsom
begränsas tillinnebär hållbarhet kantiska element. inteDet attatt

för produktion och konsumtion.metoderfinna ekologiskt rationella
bedömningar dessakollektivahandlarDet göraäven att avom

enförutsáttning fördemokratimetoder. detta skälAv grönär en po-
samhälle kan skeekologiskt hållbart intetilllitisk teori. Vägen ett

eftersom ekologisk håll-demokratiskänannat processgenom en
övervägande ochdiskussion, kollektivabarhet kräver gemensamma

beslut.
antropocentriskför haHabermas har anklagats utgångs-att en

utifrån Haber-till problempunkt för vilket lederteori,sin när man
kommunika-ekologiska värden denskall söka iteori integreramas

Sköllerhornexempel Eckersleytilltiva 1992:109-117,seprocessen
oftastkommunikativ rationalitet associerasLikaså brukar1998.

resulta-endast proceduren ochdeontologisk där intemed teorien
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dettamedvetenDryzekfokus. visatsi Somstårtet är pro-omovan
leder tilldemokratiför diskursiv inteblem och attargumenterar en

ekologiska.föreföreträdevärden fårekonomiskaochsocialaatt
demokratindiskursivadennämligentill det,fyra skäl ärHan attger

särskiljerkomplexitet;kan hanterafeedback-signaler;förkänslig ge-
samförståndleda tilloch kanfrån särintressenneraliserbara intressen

ff..Dryzek 1994:192
uttalar sigmängd olikademokrati tillåterDiskursiv röster somen

kommunikationenDärtill interad olika intressen.i ärennamn av
maktförhållanden.och Dettaideologigrundförvrängd gör attav

ojämvikt,för teckenkänsligmycketdemokratinden diskursiva är
komplexitet.kännetecknasmiljöfråganeftersomvilket viktigtär av
rationalitetkommunikativförföljer reglernaEftersom deltagarna

belysningmångsidigrik ochmängdenkommer röster avatt ge enav
mekanismerdemokratin hardiskursivamiljöproblematiken. Den

från särin-generaliserbarasärskilja intressenkangör att mansom
generaliserbara intressendärmed får dessaoch över-storentressen

skillnadtilldemokratindiskursivaDärmed kan denkraft.tygande -
lösamarknadsrationalitetochliberala demokratinfrån den pro--

Människan inteof thetragedymed the Commons.blemet är som-
utelämnad kommuni-egenintresse. Denfrån sittHardin utgår -

generaliserbara intressenfinnsdetrationaliteten visarkativa avatt
auktoritära lös-tillbehövervilket inteekologisk gör taattart, man

pekatHardinproblemdeningar ut.som
ekologisksåledes tilllederrationalitetenkommunikativaDen en

förutsätt-ekologiskadeskyddarrationalitetrationalitet, somen
Dryzekharicke-mänskliga 1997:200.detlivetningar ävensom --

goda,och detdetklyftan mellanöverbryggsDärmed rätta process
ochsocialamellanoch resultat.procedur Gränsenoch produkt,

livsformer, där-och andramänniskamellannaturliga görssystem,
enligtkan dag,iDryzek Viabsolutmindre 22-26.med 1996a:

ekologisk demo-tillbörjanskönjaDryzek 1997:201, vägen
krati.

ekologidemokrati ochförvärdebasGemensam

utgångspunktSawardskritisk till1996bEckersley 1996a, är att en-
demo-relevant iochförmåga, kapacitet intressemänniskansdast är

Millsjämför 1996. IEckersleybeslutsfattandekratiskt 1996a, även
människanandraför ocksåhonstället änarterattargumenterar
tänkandet ka-det liberalasammanhang. Heladettabeaktas imåste
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rakteriseras miljöfrågan underrepresenterad och detta berorärattav
endast levande medborgare inom territoriellt organiseradeatt nu

samhällen har demokratiskt påverka nationalstatsrätt politik.att en
Detta exkludering mängd medborgareär i elleren av en nuetsom
framtiden kommer påverkas specifik national-stats beslut.att av en
Miljöfrågan formuleras endast i utilitaristiska där frågannu termer,

för begränsat antal människor förgrunden.istår Detnyttan ettom
innebär det saknas förincitament inte externalisera miljö-att att
kostnader tideni och liberala demokratinDen har också,rummet.
enligt Eckersley, lett till miljöintresset endast uppfattasatt ettsom

blandsärintresse antal andra. exempelEtt miljörörelsen iärett som
den liberala demokratin uppfattas särintresse likt andraettsom som
intresseorganisationer har tävla medborgarnasatt attom sympa-

och förtier stöd därigenom makt påverka politiska beslut.att att
Den utmaning den politiska förteorin dag därförstår igröna ärsom

skapa politisk därteori ekologiska angelägenheter fåratt en en sys-
tematisk plats vid politiska överväganden.

Även Eckersley tillpositiv den diskursiva demokratinärom mer
till den liberala demokratiteorin, honän så problem vadstoraser

gäller dess genomförbarhet. Dels ställer hon tveksamsig till denom
diskursiva demokratin tillämplig i storskaliga samhällen ochär
internationell refererarnivå. här tillHon Helds kritik1992 av
participatorisk demokrati, där han hävdar denna svårligen kanatt

till frågor med rumslig och tidsmässig utbredning.anpassas stor
kritikDenna enligt Eckersley lika befogad det gällerär diskursivnär

demokrati.
kritikEn Eckersley riktar den diskursiva demo-annan som mot

kratin gäller dess antropocentriska karaktär. diskursivaDen demo-
kratin söker inte omstrukturera beslutsfattande icke-mänskligaså att
intressen skyddas eller uppmärksammas. stället dessI utgångs-är
punkt generaliserbara mänskliga intressen effektivt inkorporeraratt

icke-mänskliga intressen. Eckersleyäven dock förargumenterar att
mänskliga och icke-mänskliga intressen hållasmåste isär. dis-Den
kursiva demokratin kommer enligt Eckersley skapa besluts-att en

där endast hänsyn till de icke-mänskliga intressenprocess tarman
har betydelse för mänskligt liv och Välfärd. kan till-Den intesom

handahålla grundval för skydda harinte be-någonen att arter som
tydelse för människan. kan till och medMan tänka framtidasig en
utveckling där vissa förvaras slags iarters gener ettsom reserv en
genbank. detOm visar sig utrotad har betydelse försenare att arten
människans liv och välbefinnande kan den återskapas. diskursi-Den

demokratin saknar således ovillkorligt skydd för icke-mänsk-va ett
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eftersom de till skill-oerhört viktigtlivsformer,liga något ärsom -
inflytandekraft kanfrån människannad inte någotutövaav egen-

beslutsprocesser.politiska
demokratiupp-och den diskursivapolemik utilitarismenI mot

för rättighetsbaseradEckersley teorifattningen attargumenterar en
och de-frågan miljölämpliga skall nalkasdenär närmest omman

begränsas såvälrättighetermokrati. tillmätaGenom naturenatt na-
Eckersleyshandlande.tionalstaters individers legitima utgårsom

demokrati-rättighetsuppfattningen. liberalafrån den liberala Den
ochrelaterad till mänsklig autonomiteorierintimtteorin är om

demokratifundamentala för liberalprincipenrättvisa. Den är res-
och Autonomiför individs inneboende värde autonomi.pekten varje

för individer ochde valoch rättvisa utgör även gränser asso-som
för och med-politiska kampen demokratikanciationer Dengöra.

för delfall kämparborgarskap handlar i många attattom grupper
samhälle redan har, deträttigheter ivissa ettsom grupperav samma

utsträcks tillrättighetersamhället demokratiserasvill säga attgenom
alltfler människor.gälla kategorieratt av

knutits tillrättighetsbegreppet liberalismenDet är somgenom
medborgerligademokratin Eckersley 1996b. uppsättningEn rät-

kanför liberala demokratin.dentigheter konstitutiva Dettaär
harståndpunkten politisk intetydligt majoriteti rätt attatt ense

förhindraeller denna minoritetundertrycka minoritet ut-atten
dagsEckersley dettrycker ståndpunkter.sina är attattanser nu
omfattaoch tillförändra innebörden i autonomi rättvisa ävenatt

utsträcka dessalivsformer den mänskliga.andra Genom rät-än att
allaindividen ställetbara gälla mänskliga itigheter till inte utanatt

till demokrati.livsformer värden knytaskan därmed gröna
hörnsten.individensliberal demokratisyn autonomi Sam-I är en

finns den liberala demokratintidigt kritik gårgrön utsomaven
tillmänniskan autonomi.attdenna förvägrar andra rättenänarter

faller till-för båda dessa ståndpunkterEckersley argumenterar att
uppfattningsammanlänkasbaka och auto-omgemensamav en

ståndpunk-konkurrerandesåledes betraktasbörnomi. inteDe som
förenadesubstantielltställetiär gemensamtettutanter, genom

liberala blirmellan de och deautonomibegrepp. Oenigheten gröna
frågan demokratins innebördför Eckersley därför inte utanom l

ochomfång värdenaoch vilket autonomistället vilken mening rätt-
bör ha.visa

stället för tilltill rättighetsteoriknyta ekologiska hänsyn iAtt en
Eckersley,innebär, enligteller diskursiv demokratiutilitaristisk teori

får vilkethandlande absolutaoch individens gränserstatensatt ger
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bättre skydd den mänskliga majoritetens tyranni. Rät-ett mot
tigheter förhandlingsbarainte medan allt värdenär även gröna är- -
förhandlingsbara för utilitarism nyttokalkyler och diskursiv de-
mokrati rationella samtal. Enligt utilitarismen det till exempelär
moraliskt riktigt förorena sjö kostnaden.uppvägeratt nyttanen om

den diskursiva demokratin finns absolutaI inga för dengarantier att
kommunikativa rationaliteten kommer leda till andra livsfor-att att

skyddas. rättighetsteoretiker däremotFör god livsmiljöärmer en en
rättighet kan kommainte andra handi med hänvisning tillen som

den industriella verksamhet förorenar sjön. Dennanyttan av som
rättighet omfattar bara de boendeinte kring fram-sjön ocksåutan
tidens närboende liksom fiskarna i sjön. knytaGenom gröna vär-att
den till rättighetsteorin kan ekologiskainte angelägenheter likheti
med demokratiska angelägenheter instrumentella värdenses som

får fundamental och principiell innebörd.utan en
Innebär denna ekologiska rättigheter bör ha föreprioritetattsyn

politiska Eckersley besvarar frågadenna nekande.1996a: 225
hennes bokPrecis i Environmentalism and Political Theory.som

Towards Approach vill EckersleyEcocentric 1992 spännaan ettupp
ekocentriskt paraply skall skydda alla såväl den mänskligaarter,som

de icke-mänskliga. förUtgångspunkten Eckersley grund-ärsom ett
läggande holistiskt antagande the ontology of internal related-

där individen konstitueras hennesness relationer tillgenom ett
ochsocialt ekologiskt sammanhang. träder således inteHonstörre

socialain i och ekologiska sammanhang, frånställeti sinärutan
begynnelse del dessa. Sociala, politiska och ekologiska rättig-en av
heter förstås ömsesidigt determinerandemåste varandra ochsom
därför såväl ekologiskamåste sociala rättigheter delarsom ses som

de medborgerliga rättigheterna Eckersley jämför1996a: 225;av
Således ekologiskaBenton inte rättigheter1993:182. överordnadeär

andra medborgerliga rättigheter. individensPrecis rättighetersom
kränkas medinte hänvisning kollektivatill intressen, får de inte

kränkas med hänvisning till ekologiska intressen. krävsställetI en
medling mellan dessa konstitutiva omständigheter, det vill säga en

falletavvägning precis det gäller olika medborgerligaär närsom
rättigheter.

ekocentriskt perspektivEtt innebär betonarinte, Eckersley
människan försvarslös hon1992:57, hotas djur ellerär näratt av

livsfarliga sjukdomar. Vad ekocentrismen stället vill försäkrai sig om
icke-mänskligainte intressen ignoreras människorsiär att arters

beslutsfattande endast det skälet det icke-människ-sigrörattav om
eller för de bedömsinte ha instrumentelltnågot värde nyttaattor
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ekocentrismen individernas väl-för människan. Därtill betonar att
bredare sociala och ekolo-färd med nödvändighet relaterad tillär

Eckersley 1996b:giska 186.1996a: 226,systern
utifrån argumentationslinjeEckersley kommer således en annan-

Saward Dryzek dessatill slutsatser ligger såväl närnära somsom—
förutsätter ekologiskamedborgerliga rättigheterbetonar Vissaatt

medborgerligaförhållanden. skallalla människor haAnser att
till de sociala och ekologiskarättigheter också alla ha tillgångmåste

för dessa rättigheter.förutsättningar krävs kunna Enutövaattsom
såväl Sawards Dryzeks demokrati-tydlig skillnad mot som

grundar ståndpunktuppfattningar dock Eckersley sin iär ettatt
Eckersleys betoning haroch rättighetsbegrepp.vidgat autonomi-

vidfördelen värden tydligareekologiska avväg-statusatt ges en
förkan grundningsproblem, och mänsklig inte utgöra attatt nytta

oproblematisk,dem. ståndpunkt dockåsidosätta inteHennes är
del.diskussion avslutandevilket till itar uppsatsensupp

Är effektivitetstället bristandeproblemet i

miljöproblematikenfrågarDoherty de intesigGeus 1996:118C om
effektivitet brister denfrämst orsakad bristande iänär snarareav

Även har långtgåendedemokratiska beslutsprocessen. ettom
och dessaenskilda nationalstater,demokratiskt i även tarstyre om

fördet tillräckligt miljöpro-miljöpolitiskt inteså är attett ansvar,
Skälet till det miljö-blemen skall kunna hanteras bra ärsätt.ett

miljöproblemen alltfrågans globala karaktär. Dels gränsöver-är mer
miljöproblemen radskridande tiden och dels skapasi rummet, av en

finns politiska räckvidd.flera nationalstatensaktörer inomintevarav
sammanträdesrum, forsk-företagsstyrelsers slutna iiDet är

utanför offentligaoch andra sammanhang denningslaboratorier i
för världensbeslut med konsekvenserpolitiken många tas storasom

miljö Beck 1992.
kritik denhär likhet med EckersleysVi 2171996a: avser en

diskursiva/deliberativa demokratindiskursiva demokratin. Den
den söker utbildaför överlägsenhetsin attargumenterar genom

därmed transformera politiskadialog och opinioner ettgenom
förslag.från ekoauktoritära Proble-demokratiskt till skillnadsätt

demokratityp kan korri-Eckersley, medan dennaenligtär, attmet
uppmärksamhet ekolo-demokratins bristandeden liberalagera

den samtidigt tillhandahållagiska angelägenheter, kan inteså en ro-
för samhällen skall kun-bust och varaktig lösning hur "deliberativa
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koordineras med varandra. detta anför DryzekMot argumentna
dag faktisk kan finnai diskursiva1994 institutionellaatt man

detexperiment inom internationella kan med andraVi ordsystemet.
embryot till internationellt miljöstyre har flera likheterettse som

med den diskursiva demokratin jämför al. DärmedLow 1999.et.
lämnar för den politisk-filosofiskaprincipiella diskussionenett tag

förhållandet demokrati-ekologi för stället vändai intressetom att
de politiska Vilkainstitutionerna. krävs förinstitutionermot att

utveckla global miljöpolitiken

Internationella regimer, federal
världsregering eller kosmopolitisk
demokrati

Nationalstaten territoriell traditionellt haftorganisationär en som
den fysiskaanvända miljösin det den självsuveräna rätten sättatt
önskar. miljöproblem dockDagens visar enskildaatt staters ageran-
de fall fåri konsekvenser för andra nationalstatermånga stora

al. OlikaPerraton, gränsöverskridande miljö-1998.et. typer av
problem luftföroreningar och klimatförändringsåsom exempelär- -

detta. Medan nationalstatens politik bunden i sittär rummet
territorium och tiden dagens medborgare överskrider många
miljöproblem dessa Beck 1994.gränser

Miljöproblemens gränsöverskridande karaktär har lett till in-att
ternationella miljöförhandlingar blivit allt vanligare. Under de se-

harårtiondena den globalatvå miljön utvecklats till blinaste att en
främstade områdena för internationell politik, där endast inter-av

nationell säkerhetspolitik och internationell ekonomi ägnas större
uppmärksamhet Porter internationella mil-Brown Den8C 1996:1

.jöpolitiken dockuppvisar dubbelhet: sidan framstår statenen ena
för stark och andra försidan Lidskogå Den1997. ärsom som svag

för stark den bemärkelsei nationalstat sitt territoriumatt egeten
har hantera fysiskasin miljö, det starkt på-suverän rätt även näratt
verkar andra länder till exempel gränsöverskridande luft-genom
utsläpp. Likaså kan enskilda blockera internationella för-stater
handlingar generella begränsningar utsläpp.om av

Samtidigt framstår nationalstaten för den bemärkelsenisom svag
den har bristande förmåga utveckla kraftfull miljöpoli-att atten en

tik. rad och faktorerinterna såväl landetsEn ekono-externa egen-
miska administrativasituation, och vetenskapliga kompetens som
andra aktörers handlande såväl detinom landetsutomsom egna
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begränsar nationalstatens möjlighet radikalgränser utövaatt en-
Archibugi Held politiskamiljöpolitik Weale 1995a. Det1992, ö:

globaliseringen hänsynsuveränitetsbegreppet grundmåste taav
fragmenteradtill makten olika nationella, regionala ochäratt

internationella aktörer Held 1998b.
påpekar Beck det nuvarande poli-liknandePå 1995sättett att

genomföratiska har begränsade möjligheter radikalsystemet att en
miljöpolitik. mängd beslut med starka konsekven-negativaEn stor

för fattas utanför politiska sfären till exempelmiljön dag deniser -
forskningslaboratorier företagsoch transnationella styrelserumi -

från offentliglångt borta debatt, demokratiska beslut ochärsom
Problemet följaktligen dagens risker ochpolitisk styrning. är att

miljöproblem kräver politiskt ansvarstagande samtidigt de-ett som
karaktär starkt försvårar detta. Nuvarande politiska harsystemras

möjligheter samhällets utveckling.därmed begränsade påverkaatt
Niklas Luhmann troligen den samhällsvetare1989:85 är star-som
kast betonar miljöproblemen synliggör politikens villkor:att

them how muchbecause through becomes clear politicsquite
infinnerWould have accomplish and how little Frågancan".to som

denna kan förändras, politiken kansituationsig är om om re-
den effektivt kan dagens ekolo-organiseras så sätt mötaatt ett

giska utmaning

Global miljöstyrning

behövs formerdagens globala miljöproblem in-För mötaatt nya av
beslutsfattande ansvarsutkrävande. Etablerandetternationellt och av

åtföljtsrad demokratier har dock demokratiseringinte av enen nya
Därför finnsmellan Archiburgi Held 1995b: det4.8C ettstater

beslutsformeretablera och där med-akut behov institutionerattav
vanliga politiskaborgarna kan utkräva barainte sinaansvar, av re-

företag, forskningslabo-också transnationellapresentanter utan av
finns förslag global miljöpolitikmed flera. rad hurratorier Det en en

bör Vid polen finner federalistiska förslagorganiseras. ena om
nationalstater Worldövernationella med makt överorgan govern-

och icke-hierarkiskaVid den andra polen hittar lösligament.
formnätverk Without till exempel igoVernance government, av

partnerskap Agenda förordar Elander Lidskogdet globala 21 8Csom
1999.

kanGlobal miljöstyrning global environmental governance
för institutionella lösningar och harparaplybegrepp olikaettses som
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definierats "de människor, politiska ochinstitutioner, regimersom
icke-offentliga alla samhälletorganisationer nivåer ärav som
kollektivt för världsfrågorna"skötaansvariga Hempel 1996:5,att

jämför och Lipschutzvår översättning; withYoung 1996:2 Mayer
mycket bred definition fångatorde bådeDet1996:249. är en som

faktiska och debatten förekommande formeri miljöpolitiskav
skall dettastyrning. peka idealtypiskaVi i avsnitt styrnings-tre

former och diskutera deras karaktär demokratihänseende.i För
enkelhetens skull benämner dessa former internationella regimer
den konfederala, mellanstatliga modellen, världsregering den
federala, överstatliga modellen och kosmopolitisk demokrati
Hempel Archibugi 1998.1996;

Regimmodellen förlitar förhandlingar mellansig nationalstater
och/ eller reglera miljöfrågor. Mo-sättstater ett attgrupper av som
dellen har nödvändigt samband specifik forminget med någon av
nationell politisk styrelse. internationell kan innebäraregimEn en
Överenskommelse mellan demokratiska och/ eller auk-ärstater som

och kräver heller deltagandetoritära inte medborgarna inågot av
respektive demokratiskt finnselement dock relationeniEttstat.
mellan de demokratiska eller bildarinte viss regimstater som en- -
då dessa förutsätts ha och lika rättighetersuveränitet rela-ien egen

till varandra. skall ha framgångtion utsikter tillregimFör att en an-
det särskild vikt ledande och regionalanationerattses vara av sam-

manslutningar inkluderas, framförallt andraUSA, Japan, G7—stater
och finns dagEU Porter Brown i172-77. Det8C 1996: närmare

förinternationella miljöområdet ochregimer tredje-200 tvåänmer
delar dessa har tillkommit efter det brukarår1972,av som anges

förstartpunkt den internationella miljöpolitiken Elander 8Csom en
Lidskog Internationella fokuseradevanligenregimer1999. är en

fråga eller komplex frågor, farligtviss visst till exempel avfall,ett av
ozonlagrets och klimatfrågan,uttunning och har ambitioneninte att
hantera miljöfrågor bred bemärkelse. vanligen tids-i Det är ett stort
avstånd mellan etablering och dess genomslag praktiskregims ien
handling Kritiker modellen har blandCutter 1993. annatav av
dessa hävdatskäl den lämplig form förinte bedrivanågonäratt att
global miljöpolitik bred front. form transnationelltNågon av

med bredarestyrningsorgan ansvarsområde enda frågaänett en
verkar krävas Därmed till fe-denYoung 1996. övertar steget
derala modellen.

federala modellen syftar idé till ska-Den normativ ytterst attsom
världsregering och förutsätter nationella lämnarregeringarattpa en

ifrån väsentliga delar frågorsig sin suveränitet, åtminstone iav som
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Hempelfred respektive miljö USA,krig och 1996:159-69.rör
anförasbrukarfederalaTyskland och Schweiz är stater somsom

tal.världsregering kommeridénpedagogiska exempel när om en
mellanhybridbetraktasEuropeiska kanUnionenOm ettsom en

kanfederationförbundsstatstatsförbund konfederation och en
demokratisktillembryomöjligenNationernaFörenta ett ensomses
formhittillsvarandedockinnehåller ivärldsregering. dessFN
villkorenuppfyllervarkeninnebärelement organisationenattsom

använderToulminvärldsregering.för demokrati eller 1995:290
idyl-alltförförvilket sig"statskooperativ,uttrycket teross som en

med-allagrundas principenVisserligenlisk benämning. FN om
generalförsamlingen gäller princi-likställdhet -ilemmars suveräna

konstruktioneninnebärpraktikenination-en röst menpen en -
säkerhets-haroch ifem fasta medlemmarmed vetorättvar ensom

förhållande tillunikför dessa imaktställningrådet ärstater somen
och fred hardet gäller kriglägenFN-medlemmar. vissaövriga I när

oftastrollenspela svagvisserligen kunnat någotFN av ensom
miljöfrågor.och gällerdetta undantag intevärldsregering, ärmen

förhoppningaroch debattörerforskarefinns dock bland vissaDet
utvecklas denna riktningkunnamiljöområdet skall iFNatt

finns också deHempel Det1996:176-77. att man sna-som menar
övergripande miljö-globaltheltbör försöka bygga ny,upp enrare

författarnareferatkort iregering Porter Brown 1996:176; ärse 8C
emel-världsregering kanförslag. tänkttill dettasjälva kritiska En

skalldenna regeringhar ambitionenlertid inte, att varamanom
för-dennafråga regeringsenbartdemokratisk, rörsomses som en

förfinnas plats representationocksåhållande till Det måstestater.
eventuelltsamtycke, intres-medborgarnasVärldsbaserad även

kosmopolitiskaframme vid dendärmedochseorganisationer, är
demokratimodellen.

likhet med denhävdar/eosmopolitis/e demokrati iFörespråkarna av
avkallnationalstatenföreträdareförra modellens måste göraatt

andrasäkerhet,miljö och ifrågor gällersuveränitet isin ävensom
villräckviddf kosmopolitiska demokraternafrågor global Deav

tillförvandlaoch försökafederala modellenden FNbygga vidare
fleraemellertid kräva ivärldsregering.demokratisk Detta ettansesen

säker-Blandreformeratavseenden grundligt måsteFN. annat
verk-flera alternativtutökas medhetsrådet ersättas ett nyttstater av

för enskilda måsteDessutomställande vetorätt stater.utanorgan
tillför folkbådeför representation staterutanutrymme ges

individuelltmedborgareför världenskurderna ochexempel
Sådan representationfrivilliga organisationer.och/ eller genom
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skulle kunna ske andra och kanske också tredje gene-genom en en
ralförsamling. församlingarsådana skulle eventuelltI också repre-

kunna försentation kommande ochgenerationer andra änges arter
människan, nämligen del ledamöternaviss placerasattgenom en av

advokatmandat.
Samtidigt de kosmopolitiska demokraterna Archibugi, Falk,som

Held med flera både förstärkavill och demokratisera villFN man
också politiskt deltagande såväl nationellstort utrymmege som
subnationella demokratimodellnivåer. Denna bygger politisken
organisering där medborgare,varje hon befinner sig våränvar
jord, skall ha och möjlighet påverka internationella spörsmålrätt att

henne. fundamentalaangår rättigheterDe den nationellasom som
demokratin baserad till exempel respekt för minriteter, civilaär -
rättigheter och domstolarnas oberoende skall utsträckas till att-

gälla det internationella samfundet.även
Kulturvetaren Roland Robertson använder begreppet glo-1992

/ealisering för fånga globalisering alltid förbunden med lo-äratt att
kalisering. Globalisering innebär inte enkel monokulturell lik-en
riktning, oftast re-lokalisering i kultur, politik,utan termeren av
etnicitet och kön Robertson det gäller diskussion1995. När om
internationell miljöpolitik används glokalism" förtermen att ut-
trycka sprida makten från nationalstaten riktningisträvan atten
både och nedåt. Förespråkareuppåt denna modell kritiskaärav mot

tidigare miljörörelses slagord "tänk globalt, handla lokalt". stäl-Ien
let för tänka och handla, globalt och lokalt:attpropagerar man

Local withinaction unchanged global oforder production andan go-
rapidly reaches limits.its today onlyvernance not tonecessary

think about the global of local butaction,consequences to act to
change the global of local action: "Think and globally andcontext act,
locally GleesonLow 8C 1998:189.

Maktspridningen intebör dock enbart ske vertikalt och nedåtuppåt
den formellainom politiska organisationen horisontellt.ävenutan

Uttrycket globalt civilt samhälle används här för markeraatt
vikten medborgarassociationer och sociala rörelser får möjlig-attav
het bli delaktiga och påverkai politiken också utanför denatt egna
nationen. skälen till det medborgarassociationerEtt kanär attav
spela viktig roll för motverka hierarki och maktkoncentrationatten

deninom politiska organiseringen till exempel Cohense Rogers8C
skall1995. Dessa associationer dock inte bara förbindelseutgöra en

mellan medborgare och också mellan medborgare och in-stat, utan
Ävendustri/ näringsliv. den ekonomiska sfären den globala mark--
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beto-demokratiseras och tilldelasnaden behöver Dennaansvar.—
reforme-behöverblandinnebär Nationernaning Förentaannat att

uttrycker det:FalkSom 1995:177ras.

of geopolitical andbriefly, the weakeningneeded,What to put
forwith mechanismsphases ofmarket leverage all activities,UNon

the South andboth theparticipation countries trans-greater
of rights andforces committed the humannational social promotionto

democratization.

demokratimodellenförekommer den kosmopolitiskalitteraturenI
tillmindre benämningar,under rad olika, eller synonymaen mer
demo-gränsöverskridande participatoriskexempel världsdemokrati,

till och Agendaplanetarisk demokrati. anslutning Riokrati och I 21
för fånga viddenhar uttrycket "globalt partnerskap använts att av

för driva utvecklingen iallians nödvändigden politiska attman anser
Kritik hardemokratiriktning kosmopolitisk UNESCO 1996.mot

förankring Verk-demokratimodell saknardenna iriktats attmot
den: denBeck kommenterar socio-ligheten. "FörSom 1998: 126

och vackert,logiska realismen allt intesig mer.gottter men
non-governmental organisationsSamtidigt bör påpekas antaletatt

fanns detfyrtiohar dramatiskt devuxit sista åren.NGOs 1992
of Internationalinternationella Yearbookcirka NGOsOOO5

kosmopolitiska de-ljuset denkanOrganizations iDessa1992. av
medspelare den körmokratimodellen viktiga i rösterav somses som

Lind-demokrati. Chipför utveckla kosmopolitiskkrävs Somatt en
förochsekreterare Brundtlandkommissionen ansvarigtidigare iner,

det:vid Riokonferensen, uttryckerGlobal Forum

Localof stakeholders.form of thatemergingA new governance -
they localtogether, Whetherstakeholders linkingcommunities areare

non-governmental organizationsbusiness local authorities, or com-or
residents’ associations.munity-based organizations, womens groups or

ofthe future the communitythat have identifiable stakeGroups an
future which hasfor themaking these links vision setto create aaare

Lindnerof measurable indicatorsgood and criteria 1997:13.or

utvecklasskall kunnademokratiskadenna initiativFör att typ av
förgränsöverskridandemängd institutionerkrävs skaparatt enman

föreslår till exempelbeslutsfattande. Held 1995bdemokratiskt re-
förhoc-valkretsar skapasfolkomröstningar och adgionala spe-som

Östersjöfrågan länderdär mängdexempelcifika problem. är ett en
skall minskabesluta hurboende tillsammansoch måste manom

exempel kärn-detta innanhav.miljöbelastningen Ett ärannat
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kraftverk det gäller såväl Ignalina Barsebäck belägna närasom- -
andra länder och där eventuell katastrof kan drabba andra länderen

lika mycketminst det landet. tredje exempel de kol-Ett ärsom egna
och oljeeldade kraftverken Danmark,i Polen och Tysklands vars
utsläpp drabbar svenska invånare lika mycket dessminst som egna
befolkningar.

kosmopolitiska demokratimodellenDen och nivåöver-är gräns-
skridande. sig enkelriktadDet inte decentraliseringrör om en av
makt och till den lokala nivån, hellerinte centraliseringansvar om en
till den internationella nivån. handlar heller enkelDet inte om en
ansvarsfördelning där frågorvissa hanteras internationellt, andra
nationellt och lokalt. stället bör fleranågra involverasnivåerI i en
och fråga. för kontrolleraAnsvaret starkt miljö-samma att en
störande industri bör till fallaexempel inte enda ställetnivå. Ien
bör denna anläggning granskas, utvärderas och lokalt,utmanas na-
tionellt och internationellt jämför Held 1995a.

demokratiperspektiv tilldrar den framväxandeUr sig kosmo-ett
politiska modellen särskilt eftersomintresse den anspråkgör att
uppdatera den demokratiska idétraditionen med hänsyn till de krav

ställs globaliseringens olika former och uttryck. Modellensom av
har emellertid också för skarp kritik bland andra den ita-utsatts av
lienske politiske filosofen Danilo Zolo ingen1997. princi-Han ser
piell skillnad mellan vad här kallats federaladen tankensom en
världsregering och idén demokratisk världsregering. Denom en
centrala kritikpunkten själva tanken universell politisk ord-är en

kosmopolis.ning, ett
Zolos kritik tanken kosmopolitisk demokrati kan iav en grova

drag punkter.i det förstatvå han detFör naivtsummeras anser vara
världsordning behärskad supermakt med övrigaatt tro att en av en

rika nationer tillskyndare skulle kunna demokratiseras ochsom
förmås liggerinte linje medi ochUSA:ssättatt styra ett som

rikaövriga västländers värderingar och det andraintressen. För anser
han det önskvärtinte försöka åstadkomma världs-attvara ens en

eftersomregering, sådan, demokratisk eller skulleinte, innebäraen
aldrig tidigare skådad risk för uppkomsten världsdiktaturen av en

Zolo finnerZolo det motsägelsefullt1997:166. anhäng-ytterst att
radikal kosmopolitisk demokrati själva tycks viljaintearna av en se

den väldiga maktkoncentration till enda medregering vidhäng-en
ande global byråkrati, våldsapparat och rättsväsende enligtsom
honom skulle bli följden förslagderas blev verklighet. Zolosom
kritik handlar uttryckligt först främstoch den kos-sättett om
mopolitiska demokratins relation till krig och fred, kan lättmen
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kopplas också till miljöfrågorna. världsregering, demokratiskEn
eller skulle linje med kunna utvecklas tillinte, Zolos kritik, lätti ett

förinstrument ekoauktoritära lösningar det slag diskuteratav
tidigare dennai uppsats.

Ekologisk rättvisa och kosmopolitisk demokrati

forskare från Australien, Nick och Brendan Gleeson, harTvå iLow
arbete and exploration politicalsitt Societyjustice, Nature: eco-an

logy förutvecklat grundval globalnormativ teori1998 en som en
miljöpolitiks rättvisefilosofibygger den politiskaTeorien som
förknippas med john dennaRawls, skall här inte in utanmen

stället för frågani hur och Gleeson diskuterar denLowstanna om
kosmopolitiska demokratins institutionella former. Utgångspunkten

vad de kallar worldwide web of Gleeson"a governance Low 8Cär
kursiverat original:i1998:173;

This Web be simply be replaced by politicalcannot swept to someaway,
Whether theutopia, anarchist socialist. have dang-Green Weor or seen

of revolutionary transformation force this and,centuryers even
violent revolution feasible Whichglobal level not,atwere can

be considered desirable. The best be which thesolution innot must one
dialectics of discursive form, be broughtjustice, democracy in some can

formationbear the of institutional solutions.to on

styrande och Gleeson talarDen Low 175-194väv av som om
innehåller, miljöfrågorna beträffar,vad huvudsakliga komponen-tre

förhandlad ordning form internationella miljöregi-i1ter: en av
regimöverskridande ekonomisk världsordning domine-2mer; en

rad ekonomiskt starka och uttryckt sådanaintressen organisa-iav
Världsbanken och ochtioner WTO, NAFTA, IMF; 3 FN-som

skulle lemma reformeras demokratisk riktning.i Sam-systemet, som
detta worldglobaltutgörmantaget ett system styre gover-av

från frågahar vad vill åstadkomma inance" utgå änattsom om
reformer.miljöpolitiska det gäller det politiska innehållet dessaiNär

reformer det klart och Gleeson förespråkarLowär att en
tillämpning de RaWls-inspirirerade för ekologiskprinciper rättvisaav

de utvecklar bok. båda svävandedei sin Däremot är närsom mera
Ådet gäller reformernas förankring.institutionella sidan deärena

med peka faran med världsregering 185:attnoga en

While there different of therenational systems government atare
least the possibility of the politicaleXit science termtoescape use
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for people who do wish be governed according particularnot to to a
World finallymight close all the exits. Sincesystem. government

differentof culture, national ofexpressiongovernment systemsan
cultural diversity. Worldgovernment to extent guaranteesome

might greatly reduce cultural diversity. The oppressivegovernment
potential of the administrative Well understood, and thisstate
potential immensely magnified global scale unless beat can
contained democratic difficulties of effectivepolitics. theHowever,

ofdemocratic control global already formidable the scale ofstate ata —
large multiplied global scale.nations atare—

Å sidan de föreslårandra kan institutionella lösningar de ändåsom
lätt tolkas riktningen världsregering. Visserligenisteg motsom en

frånde avstånd comprehensive withCosmopolitanatar system ge-
neral föreslår ändå skapandet direktvalt världs-powers ettmen av
miljöråd World Council med plats bara forEnvironment inte—

folkoch statslösa till exempel kurderna för eko-ocksåstater utan
advokater för och andraminoritetsgrupperrepresentanter artersom

människan global miljöorganisation Global Environmentalän en-
alternativ/ motvikt till World TradeOrganization Organiza-som

internationell miljödomstol of thetion International Courtsamt en
huvuduppgiftinternationella miljörådets skallEnvironment. Det

besluta föroch institutionella mekanismer deprinciperattvara om
beslut förhandladeenligt den ordningen regimmodellen,tassom

det skall själv ställning konkreta miljökonflikter. Miljö-inte itamen
domstolen skall döma frågor har tydligi internationell ka-som en
raktär.

kan och förslagGleesons till institutionellaSammantaget Low
reformer miljöområdet tillämpning den kosmopo-ses som en av
litiska demokratimodell förslagskisserats harDeras åsom ovan. ena
sidan centralistisk tendens för farhågor.tankarna till Zolosen som

förordar således fåtal fastaskapar medDe institutioneratt ettman
stark makt till vilka väljs eller Samtidigt vill derepresentanter utses.

den kosmopolitiska demokratin uttryckt mångfaldi organisa-se en
och koordineras centralt. ochtioner institutioner inte Lowsom

Gleeson således medvetna deras förslag till kos-vissaär attom av
mopolitisk miljöstyrning, goda till skullesina intentioner trots,
kunna och leda riktning uppkomsteni Leviatanurarta mot av en
världsdiktatur. förespråkar därför pluralistisk ordning medDe en
inslag såväl överstatligavissa traditionella miljö-institutionerav som

och gränsöverskridande förankraderegimer det civilainitiativ i sam-
hållet.
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kosmopolitiskDenna demokrati medöverensstämmersyn
Dryzeks förhoppningar1990:27 det skapas alternativ tillatt ettom
såväl marknaden. Alternativet skulle bestå in-staten som av en
ternationell ordning utvecklas det civilainom samhället vidsom
sidan och etablerade auktoriteter. Samtidigtmotom argumenterar
Dryzek för denna ordning det långa loppeti börinte utvecklasatt
vid sidan och marknad. "The best for ecologicalom stat strategy
democratization begins the oppositional public spheres civil
society. end thereBut Dryzek 1996:122.cannot

På väg ekologiskmot demokratien

DohertySom de Geus påpekar har ekocentristers8C 1996 och mil-
jöaktivisters kritik förändrats. Ekoanarkism längreintestatenav ses

den enda till utveckla hållbart samhälle. ställetvägen I ärsom att ett
det miljöpartier,många miljöorganisationer och miljöaktivister som
börjat diskutera vadi det möjligtmån realisera eller åtminstoneär att
påbörja arbetet för ekologiskt hållbart samhälle inom den libe-ett
rala demokratins anledning till denna förändringEn ärram. att
miljömedvetandet spridits till allt fler och organisationergrupper

ställer krav de politiska institutionerna verka försom nu att en
hållbar samhällsutveckling. finns ocksåDet anledning: ien annan
takt med miljöpartier de flesta falli utvecklats miljörö-att som ur-
relsen erhållit politiska församlingarrepresentation i har de tving--

verka inom det rådande och nalkas miljöfråganats systemets ramar
från delvis annorlunda perspektiv. Därtill har fått förett man ansvar

rad andra områden inte eller endast indirekt relateradeären som - —
till miljöfrågan. medSom parti politisk försam-representation i en
ling krävs inte bara skall rikta kritik existerande politis-att man mot

förslag.ka ska utveckla alternativMan bedöms realis-även som vara
tiska genomföra inom relativt begränsad tidsrymd. Till dettaatt en
bör dock läggas fortfarandemånga radikala vad gäller singröna äratt

demokratin; de vill förändra fördjupaoch den Dobson 1990,syn
Doherty Kenny1996, 1996.

Kan demokrati och ekologi förenas

Traditionellt har demokrati knutits till ochprinciper därprocesser
inte givits inneboende Värde.något Enligt Dobsonnaturen

detta den dominerande1996:132 positionen; det inte råderär att
samband mellan ekologinågot det goda och demokrati det
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nödvändigtvisresultatdet vill interätta, säga grönaatt emanerar
dragit olika slut-harpolitiska Som sett ovan manprocesser.ur

stånd-ekoauktoritäraspänningsförhållande.detta Densatser ur
snabb ochkräverden ekologiska situationenpunkten är att en

dettakandemokratinEftersomeffektiv inget i garanterarespons. -
ekologiska krisendenfördjupar löser sådemokratin änsnarare -

mängd obekvämafattarupplyst elitekologisktkrävs det att enen
demokratinoffra delarnödvändigtdet härbeslut. Man att avser som

ekologins altare.
kritiskt dis-denståndpunkt inteproblem med dennaEtt är att

önskvärd utveckling.vadskall bestämmakuterar hur är ensomman
miljöfråganfråntill exempelverkarOphuls och Heilbroner utgå att

förkrävsekosystemvidmakthålla dehandlarenbart enatt somom
Robertsdenna planet. 1979:10överlevnadmänsklig Somevig

uttrycker det:

all, butdictum, "above survive,the simpleOther animals obeymay
whatanimal tends ask, Survivethe human to as

oftaståndpunkten drarden ekoauktoritärakritiserarDe ensom
de-förutsätterpolitisknämligen teorislutsats, grönattmotsatt en

tillSawardDobsontill exempel 1993. Vägenmokrati 1996,se ett
demo-kan skehållbart samhälle inteekologiskt änannat genom en

kollektivadiskussion,eftersom det kräverkratisk övervä-process
ekologiskmedVadbeslut.ganden och avsessomgemensamma

baradär alla intehållbarhet bör bestämmas i rösterprocessen -
styrandes hörda.eller görsexperters -

ansvarsfull politik förutsätterför ekologisktArgumentet att en
kopplad tillendastbehöverdemokratisk inte attvaraprocessen

hävdakantolkning.ekologimålet alltid kräver Därutöver attmanen
från den ekologis-för signalerdemokratisk är öppenmerprocessen

potentialdärförharomvärlden. Demokratiskaka störreenprocesser
auktoritärtvadansvarsfull miljöpolitikåstadkomma än ettatt en

refererats dennademokratiteoretiker iFlertaletkan ha. somstyre
demokra-villståndpunkt, dettill dennaansluter sig säga attuppsats

DryzekDobsonmåldet bästa 1996a,tin nå 1996,sättet grönaär att
ochdemokratisåledesrelaterasSawardEckersley 1993. Här1996a,

bästablir dendemokratiskavarandra: denekologi till me-processen
dåDemokrati blir inteupptäcka ekologiska sanningar.toden för att

stäl-phållbarhet,ekologiskt ifråntill eller irrväg äromväg utanen --
till detta mål.effektivastelet den vägen

för demo-Dryzekdetta hosTydligast blir argumenterar attsom
generaliserbara intres-leder till upptäcktenkratiska avprocesser
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medkanske till ochdärmed ochlindrasDryzeks modellsen. I -
goda. diskursivaoch detklyftan mellan det Hansöverbryggas rätta-

det demokratiskaoproblematiskt.ifråndock långt Attdemokrati är
förutsättningar ingenoch lingvistiskaekologiskasamtalet vilar är

ekologiskasamtalsdemokrati kommerförgaranti värnaattatt omen
styrelsesättoch politiskakommunikationAllaintressen. typer av -

ekologiskavilarsåväl auktoritärademokratiska sammasom -
ekologiskakräverpolitisktförutsättningar. Att styreett

för dettadärförkanförutsättningar inte något attargumentvara
demokratiskt.skallstyre vara

huvudargumentDryzeksdocktidigare påpekatsSom är av annan
rationalitetkommunikativfostrarSamtalsdemokratin genomart. en

kangeneraliserbaraupptäcka intressenvilken kan enassomman
dessaupptäckerhärinvändningkring. En ävenär att gene-om man

finns det iekologiska sådana ingetdäriblandraliserbara intressen --
dessa intressendemokratindiskursivaden värnas.garanterar attsom

framstårhopp tillDryzek sittekologiska rationalitetDen sättersom
handlande.kommunikativtpotentiell biproduktendast avensom

abstraktagenerella ochendastDryzekDärtill kan sägas att ger
viktengeneraliserbaraexempel intressen. Att värna attav res-om

hållerekologiskalivsuppehållandehospektera integriteten system
stånd-ekoauktoritäramedståndpunkteralla här beskrivna Denom.

det högstaför det skamedtill ochpunkten att varaargumenterar
medel.auktoritäraförsvaras medhotas bör Fördetvärdet, närsom

generaliserbaradettaekoauktoritär styrningförespråkardem ärsom
medoffrar till ochdeför Dryzekviktigareintresse änännu -

dettaför intresse.demokratin värnaatt
denna motsättningEckersley överbryggasökerSom sett ovan

demokratiska rättig-ekologisk hänsyngrunda såvälatt somgenom
tilldela såvälautonomibegrepp. Genomheter i attett gemensamt

undan-demrättigheter kan ingenindividen sättasnaturen avsom
ChristoffjämförEckersley På1996.1996a, sättsamma somtag

finnasrättigheter bör detfri- ochmedborgerligafinns universelladet
rättigheter. bör integreras inomekologiskauniversella Dessa

och politik.lagstiftning, kultur
tillmedborgerliga rättigheterutsträckningenHistoriskt har av

färgade och kvinnorslavar,utanförståendetidigare va-grupper som
perspektiv, den meningendemokratiskt ioproblematiskrit attettur

depolitiska livet. idelta detägtförmågan i Attdessaalla attgrupper
frånmaktförhållanden, hindratsföljd rådandepraktiken, avsom en

livsformericke-mänskligakommer tillsak.detta Närär annanen
Icke-mänskliga svåraredock problemetblir är attarterannat. seett
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medlemmar det politiskai samhället eftersom de harinte kapa-som
citet politiskt deltagande de kan artikulerainte stånd-sinutövaatt -
punkt, välja sina eller utkräva de politisktrepresentanter ansvar av
valda. Därmed kan utsträckainte de medborgerliga rättigheternaman
till gälla dessa kanDäremot givetvis icke-ävenatt arter. attman anse
mänskliga besitter moraliska rättigheter.arter

förespråka inklusivtAtt rättighetsbegrepp dock inteärett opro-
blematiskt. Biosfären liv "både hiv-virus och sälungen, tillger pest
och kolera, till skogen och floden. Vill fullt allvar hävda attman
hiv rättssubjekt likvärdigt med människanär Ferry 1995:176.ett
David förespråkarForeman, radikalt biocentrisk etik, verkarsom en

det han hävdar han hela jorden samhälle ochgöra när att ser ettsom
recognizes such diseaseenemies malaria ande.g.apparant as

mosquitoes manifestations‘pests’ e.g. of evil benot toas
but rather vital and of complexovercome as componentsnecessary a

and vibrant biosphere Foreman 19982359.
Eckersley betonar dock det inte sig rättighetstänk-röratt ettom

ande där livsformeralla besitta exakt rättigheter. stäl-Ianses samma
let handlar det rättighetstänkandet skapar avvägningspro-attom en
blematik enkeltinte kan lösas med hänvisning till den utili-som en
taristiska principen nyttomaximering. Eckersleys rättigheter ärom
således okränkbara,inte de kan legitimtinte kränkas med hän-men
visning till mänsklig och mänskligt välbefinnande. blirVi inytta
stället hänvisade till rationell därargumentation olikavägeren
grundläggande intressen varandra. Därmed tydlig lik-mot ser en
het mellan Eckersleys rättighetstänkande och Dryzeks diskursiva
demokrati. Vid hänvisadeavvägning till rationellären en argu-

mellanmentation medborgare. främsta praktiska skillnadenDen
mellan ståndpunkterna Eckersley tilldelar icke-mänskliga livs-är att
former till medanautonomi, Dryzek endast diskuterar ekolo-rätten
giska integritet.systems

Enligt förmenande harvårt den diskursiva demokratisynen en
potential demokratins betoning detvägaatt samman av processen

Åmed ekologins fokuseringrätta resultatet det goda. ena
sidan kan demokratiteori leda till det knuffasgrön rättaatt mot
det goda, vilket kan förslagi Dryzeks ekologiskaattse om sys-

Åintegritet skall generaliserbart intresse. andratems ettses som
sidan kan betoningen "det goda knuffas det vilketrätta,mot
kan i värderingar främst kan utvecklas igrönaargumentet attse en
demokratisk demokrati metoden upptäcka och för-ärprocess att-

värden. Samtidigt vill påpeka den liberala de-gröna ävensvara att
mokratiteorin till exempel Sawardsi version liknande sättett- -
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deutövandethävdarför värden.öppningar Hangröna att avger
ekologiska villkorförutsätterrättigheterna vissamedborgerliga samt

mil-medvetnatroligtvisdemokratimedborgarna i är ommeratt en
dede skulledem vadlösaoch villigajöproblemen änatt vara ommer

styrelse.auktoritärlevde under en
demokratimo-diskursivaoch denden liberalaSkillnaden mellan

tydlighardemokratinden liberalafrämstdellen består i an-att en
preferenserutgångspunkt. majoritetenstropocentrisk Det ärär som

Dryzekdemokratiskaavgörande dendet i argumenterarprocessen.
oförmögendemokratin kommerliberalaför den attatt ge enatt vara

fostrardeneftersommiljöproblem,dagensadekvat enrespons
mänskligatillfredställa intressen.syftar tillpolitik attytterstsom

ekolo-samtal därdemokratiskaskapaDryzeks alternativ ävenär att
söker rättvisdemokratinliberala uppnåinkluderas.värdengiska Den

ekologiska demo-medan denpreferensaggregering,effektivoch
därdiskussionfri ochsöker situationkratin uppnå öppen manaven

generaliserbaraupptäcka intressen.kan
icke-mänskligafråganden komplexaDärmed inneär om

får för de-fallbetydelse detvilken ivärde och sålivsformer har ett
biocen-vill frågan antropocentrismdetmokratin, säga versusom

förfinns intedennatrism/ekocentrism. I attutrymmeuppsats mer
demo/emtiteoretis/etfråga,systematiskt behandla denna ettmen ur

ståndpunkt.biocentriskförvillperspektiv svagtargumentera en
miljöetik 1999247-62avhandling KvassmansinI gör enom

människan har ingenbiocentrisk miljöetikstarkmellandistinktion
denmoraliska värde övrigaharsärställning, natu-somutan samma

och harmänniskamiljöetikbiocentriskren, ettnatur egen-svagt
egenvärde,absolutharendast människanvärde, svagtett an-men

egenvärde,harendast människanmiljöetiktropocentrisk ett men
den omedelbarabarahandlarinstrumentella värde inte omnaturens

ochestetisk värdetill exempelharbehovstillfredsställelsen, ettutan
människan harendastmiljöetikantropocentriskstarkt egenvär-ett

beskrivaskanefterfrågansvärdehar enbartde, och allt ettannat som
da-hävdamedvill, likhetekonomiska Vi i Kvassman,i termer. att

därståndpunkt,miljöetiskutvecklautmaning är manatt engens
skull detroni-för denvärdeinneboendetilldelar utan attettnaturen

människans värde.sera
skall kunna pri-miljöetik kräverfungerandepraktisktEn att man

allthållereftersom etikvärden,blandoritera somnaturens somen
vägledande valsituationvärdefullt sällan kan i Kvassmanlika envara

Å oberoendeegenvärdesidan har1999:22. ärettnaturen somena
Å sidan kanden. andramänniskan tilldelarvärdedet män-somav
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niskolivet nedprioriterasinte med hänvisning till värde. Inaturens
konkreta valsituationer således avvägningsproblem därmöter ett

har för såväl för människan, där avväg-ansvar naturen som men
fårning inte resultera i människans till liv och hälsarätt sättsatt

undantag.
Dobson för1996 den avgörande frågan hurärargumenterar att

kan andra intressen hur beslutsprocessrepresenteraman samt en
skall utformas dessaså intressen förbigås.inte Detta i sig ingetäratt

dagens representativa medborgaregår kannytt, utan system ut att
och de politiskt valda med förävenrepresenteras att agerar ansvar

människor falli harmånga kraftsvårt artikulera sinasom att av egen
intressen till exempel barn, utvecklingshandikappade och socialt
marginaliserade Vad krävsgrupper. institutionerärsom som

dessa intressen skälAvgaranterar att representeras. samma argu-
förBarry bör1996:121 söka komplettera denmenterar att man

demokratinrepresentativa den. Eftersom parti-än ersättasnarare en
cipatorisk demokrati utesluter alla dem kaninte delta denisom po-
litiska däribland framtida generationer och alla icke-processen -
mänskliga krävs demokratirepresentativ där icke-mänsk-arter en-
liga intressen via ekoadvokater de politiska försam-irepresenteras
lingarna.

diskursiv demokratiEn bör således formulerasinte al-ettsom
tillternativ demokrati.representativ Eftersom det politiskaen

agentskapet endast kan människor icke-mänskligamåsteutövas av
intressen andra dem själva deni politiskaänrepresenteras av pro-

Exakt hur dessa ekoadvokater eller human guardianscessen. som
Eckersley benämner det skall dock inget tydligt på.utses ges svar
Eftersom djur och självainte kan välja sinanatur representater
handlar det antingen människor väljer skallattom personer som

icke-mänskliga politiskaintressen i församlingar, ellerrepresentera
slumpmässigt antal tilldelas rollenatt man utser ett personer som

ekoadvokater.som

Kan David och Goliat förenas

Relationen demokrati-ekologi handlar emellertid barainte vär-om
den och idéer. finns ocksåDet institutionell aspekt riktaren som
uppmärksamheten den politiska styrelsen. Som visats ärmot ovan
nationalstaten otillräcklig för den skull oviktiginte aktör fören men
skapandet global miljöstyrning. Vad krävs dagi ärav en som ut-
vecklandet där global ansvarighet kan utkrävas och därett systernav
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frågoraktörer har möjlighet påverka beröräven attresurssvaga som
dem. Vad viktigt olika -lokal, nationell, regio-nivåerär är attsom
nal, spelas varandra ställetinternationell- inte iutan attut mot en

institutionellt politiskt, socialt,styrande" utvecklas ochväv gesav
jurdiskt och ekonomiskt stöd.

det skyddet de mänskliga rättigheterna kangällerNär attav se
samarbetar ochmängd aktörer olika slag och olika nivåeren av

med varandra: mellanstatliga enskildainteragerar organisationer,
och lokala medborgarrättsrörelser kanintresseorganisationerstater,

företags kränkning mänskliganationalstat ellermot ettagera aven
fallrättigheter. agerande kan skönjai vissaDenna äventyp av nu

vad gäller miljön. tydligt exempel Shells pla-Ett är protesterna mot
Nordsjönfoljeborrplattformsänka uttjänt iBrent Sparattner en

offentliggjorde företaget denna plan och det brittis-Sommaren 1995
ka parlamentet tillstånd genomförandet.till minstsitt Integav ge-

från bevakning fråganagerandet och mediasGreenpeacenom av
förbundskanslernskapades stark planen. tyskeopinion Denmoten

Helmut Kohl stödde Greenpeaceaktionen och kritiserade den brit-
för undfallenhet.tiske Johnpremiärministern Major Som protest

planerna sänka oljeborrplattformen valde bilägaremångamot att att
bensinförsäljningtanka vid andra Shells.stationer Företagetsän

minskade med och dess miljöansvar framstod allti%30 änannat
dager. Händelsen liknas vid informellkan detpositiv i närmaste en

bara utgjordesinternationell miljödomstol där åklagare inte av
medborgare/konsumenter, intresseorga-Greenpeace ävenutan av

och till och med nationalstaters Händel-nisationer vissa ministrar.
seförloppet oljeborrplattformenslutade med Shell monteradeatt ner

land.
politiskt med denna händelse BeckDet 1998:97är,nya som

påpekar, besegrar filistéernas Goliat, DavidDavidinte utan attatt
filistéerna först världs-och Goliat globalt allierar sig mot mot en-

politik Storbritan-koncern Shell och sedan nationell regeringsen
godaallians legitimerades med hänvisning till dessnien. Denna

Ävensyfte: rädda miljön. det visade sig Greenpeaceatt attom senare
överdrivit miljökonsekvenserna sänkning händelsenutgör ettav en

redan möjlig ochexempel styrande visat sigvävatt en av vara
dessutom lyckosam.

andra fall har liknande allianser lika lyckosamma,inte varit åt-I
kortsiktigt. Frankrikeminstone inte 1995När samma sommar

frånvalde kärnvapenprover komsina ingaåterupptaatt protester
från förTyskland, detta arbete skapamassivt Greenpeacetrots att

kärnvapensprängningarna. flerasigopinion Däremot motsattemot
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andra länder Zeelands utlovade tillpremiärministerNyatesterna.
och med de fredstida sanktionerna Frankrike någonsin.största mot

september valde förstaFrankrike likväl bomb,Den 7 sprängaatt en
vilket febrilutlöste politisk och social mobilisering. ZelandNyaen
och Chile kallade hem ambassadörer Frankrike ochsina i Japan
framförde officiell Tusentals från hela världenprotest.en personer
demonstrerade franske filmarenFranska Polynesien.i Papeete, Den
och kulturpersonligheten avgick omedelbart frånCousteauIaques

uppdrag ordförande president Chiracs for futuresitt Councilisom
uppdraggenerations, rådgöra med presidentenatt storavars var om

miljöfrågar. Medlemmar det europeiska parlamentet protesteradei
kärnvapentesterna. Franska flottan tvingades förmot attagera

hindra Greenpeacefartyg från ankra närheten testplatsentvå iatt av
och aktivister från land atollen. svenskai regeringensDenatt

kärnvapenproverna och det faktum kulturministerprotester mot att
Wallström egenskap deltogi privatperson iMargot av en

demonstration föranledde Frankrike inställai Papeete att stats-
Carlssons planerade statsbesökminister i Paris.Ingvar Västeuro-

försvarsunionenpeiska deklarerade december deniWEU att mot-
Frankrikes kärnvapenprov och generalförsamlingsig FN:ssatte an-

den december fördömderesolution alla kärnvapentes-12og en som
ter.

omfattande politisk och social mobiliseringTrots internatio-en -
fördömande,nellt nationella demonstrationer ochmassivaprotester,

konsumentbojkotter franskt genomförde FrankrikeVinav sex-
kärnvapentester. globala allians utvecklades lyckades inteDen som

Frankrikes planer. detta sammanhang bör dockI nämnasstoppa att
flera länder utnyttjade alla legitima påtryckningsmedelinte man
hade. exempel Australien, mycket starkEtt är att reagerat motsom
planerna, ändå fortsatte leverera till Frankrike med hänvis-att uran

till de slutade sälja skulle land erbju-ning någotatt genast annatom
da det.sig göraatt

fårSamtidigt detta och den oändliga mängd exempel där ingen-
internationell skapats överskugga det faktumopinion inte iatt-
dag har händelser videxempel likna globala allianserär attsom
för rädda miljön. skälen till detta har med globali-Ett göraatt attav

Toulmin pekar globaliseringenseringsprocesser. inne-1995 att
burit relativt maktlösa aktörer har möjligheter på-störreatt attnu
verka och begränsa nationalstaters handlande:

Än formasdag livsmönster statsmaktens handlande.i våra Men mo-av
raliskt nutida härskare för kritikärsett staters utsatta extern etten

fallet sedan tiden före de starkasteinte varit Inte1650.sätt som ens
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Lilleputtsor—från detta....möjlighet bortsesupermakter har längre att
knäfallandeomoraliska härskarekan inte tvingaganisationer göraatt av-

bättrahärskaretvingadesHenrikbön, vägrargöra; attsommensom
modernitetensförlägenhet världens Omkan råka isig i pinsam ögon.
makternas ochde nationellakommerpolitiska symbol Leviatan,var

fångas bildenframtiden imoraliska isupermakternas position att av
finner fjättradochtanklös sigGulliver vaknarLemuel sömn avsom ur

otaliga små, små rep.

för relativtoffentlighetkritiskpåpekar krävscitatetSom att re-en
och poli-internationellskapa opinionskall kunnaaktörersurssvaga

ställsföretags agerandeellerdär nationalstattisk mobilisering etten
medium med glo-åskådare.världenrampljuset med hela Etti som

civilaför aktioner detförutsättning iverkarbal spridning attvara en
genomslag.internationelltsamhället skall

axlamedier harsammanhangproblem detta svårtiEtt är attatt
beroendede starktaktör eftersomkritisk granskanderollen ärsom

nyhetssändningarnyhetsbyråerfåtal internationellastörreett varsav
so-called global"Thedelar världen.endast hemvissa i vissanår av

democraticfrom global itsfarmedia in its poweraccess orspace
kanuttrycker det.relations, Därutöver1999Petersonsom

för motverkanationalstater lägga strategierföretag och attupp
miljökatastrof,miljöfråga eller någotfolklig mobilisering kring en

Bhopal-katastrofentillkunde efterdyningentill exempel isesom
Rowelltill exempel Beder 1996.se 1997,

för mängdmöjligheterdag finnskan detSamtidigt isägas att en
mediasfångacivilt samhälleekonomi ochaktörer -inom attstat, -

ochmänniskor organisationer,uppmärksamhet och mobiliseraatt
Och, Dryzeknämnda fallen.dekunde i tvånågot somse ovan

demokrati, därbegynnande diskursivpåpekar, kan dagi se en
vid varandrasoch fäster viktmed varandraolika aktörer samtalar

theydistortedmuch they be in practice,"Howeverargument. may
decisions require justthat legitimate policy not exper-suggest now

informedbut alsoof constitutional authority,backingand thetise
affected Dryzekall parties" 1994:188.participation

framkommit idetMiljöfrågan demokratin, någotärutmanar som
den ekolo-demokratiteoretiskadenna genomgång responserav
demokratiförhållandet mellanbaragiska inteutmaningen. Det är

vad demo-handlar detden aktualiserar.och ekologi Ytterst omsom
och börkrati egentligen är vara.
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Noter

1 Tidigare versioner denna har vid sociologför-Sverigesuppsatsav presenterats
bunds årskonferens, Stockholm och vid högre seminariet i statskunskap,1999
Örebro universitet. speciellt tack för konstruktiva kommentarerEtt vill rikta till

ÖrebroOlssonJan universitet, Ring Lunds ErlandMagnus universitet, Sköller-
Örebrohorn universitet, LindaUmeå Soneryd universitet, Håkan Thörn
ÖrebroGöteborgs ochuniversitet Ylva Uggla universitet.

2 Monkeywrenching sabotage syftar till försvaraär typ atten av naturensom mot
planerad eller pågående exploatering. sabotera exploatörsGenom miljö-en att en

förstörande maskiner ökar dennes kostnad för skövlingen. hyraFöretaget tvingas
maskiner, får högre försäkringspremierin och tvingas investera säkerhetssystemi

och vakter. monkeywrenching kan denGenom planerade ekonomiska medvinsten
exploateringen försvinna och därmed kanske företagandet ekonomiska skälav

planeradesin skövling. Sedan slutet 1970-talet började monkeywren-överger av
ching bli allt vanligare västkust ochUSA:s har redigerat handbokForeman en
för denna ekosabotage HaywoodForeman 8C 1987.typ av
3 skrift har Ophuls betonatI hans auktoritära förslag skall tolkasen senare att som

för vad kan bli följdenvarning inte mänskligheten väljer frivilligten som om att
livsstil och samhälle till ekologiska krav Ophuls Boyan8C 1992.anpassa

4 Bilden den kosmopolitiska demokratin har huvudsak hämtatsi från Archibugiav
1998.
5 Boken har fått utmärkelsen the Harold and förSprout AwardMargaret års1998
bästa publikation that makes significant contribution the study of internatio-toa
nal environment policy political eitherissue, with international comparati-or an or

perspective". Utmärkelsen utdelas the Environment Studies of theSectionve av
International Studies Association
http:/csf.colorad0.edu/isa/awards/Sprout.html.
6 Uppgifterna Spar-konflikten hämtadeBren Beck Glee-1998, Lowär 8Com ur

och Löfstedt1998 uppgifterna de franskaRenn kärnvapentes-8C 1997,son om
från Beck Gleeson och1998, Low 1998 Peterson8C 1999.terna
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perspek-Feministiske
på demokratitiver og

medborgerskab

SiimBine

lndledning
udfordresmedborgerskabdemokratipolitologiske teorierDe ogom

sociologiske teorierpostmodernemodernebådedagi ogog
forstå-fortilgangefeministiske teorier. Begge argumenterer en ny

tildemokratietudvidelseforpolitikelse oggruppernyeog en
modernitetsociologiske teoriersamfundsarenaer. Detil omnye
post-traditio-modsamfund Vejmodernefremhxver, det eterat

revolutionfranskefra dengamle idealersamfund, hvor denelt om
Samtidig med,utilstraekkelige.blevetbroderskabfrihed, lighed erog

voksen-forbindelse medforandringunder inationalstaterne enat er
opstilles dereuropaeisk integrationglobaliseringde nyetxttereog

idealersamfundflerkultureltpluralistiskvisioner og nyeet ogom
dialogdemo/erati.etom

bøgerraekkeGiddens harAnthony isociologbritiskeDen en
hardemokratiforståelserpolitik-de gamleproblematiseret somog

Giddens harGiddensGiddens 1994.industrisamfundetrod i 1991,
udvidelserefleksivitetindividueltendenser til øget og enpeget

heletilfra parlamentetsamfundposttraditionellededemokratier i
dialogdemo/erøzti,begreberhar udvikletsamfundet. Han etomnye

individer,mellemdirekte samtaleder hviler og om enensom
eksistentiellemoralskeagenda, tematisererlivspolitis/e ogsom

defineretligeledesBeck harUlrichtyske sociologspørgsmål. Den et
udtrykkersubpoliti/e,kalderhanpolitikbegreb,anderledes somsom

for defor udenindensubjektivitetpolitiskfornyelse ogen
depolitikerne,ikkemed borgerne,poliltiske institutioner cen-som

Beckz demo-ibegge interessanteGiddensaktører.trale eterog
politiske,detdimension ifordi dekratiperspektiv, peger en ny
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hvor borgerne inddrages direkte politiske aktører liggersom som
uden for den klassiske politikforståelse de traditionelle politiskeog
institutioner Giddens Beck1991, Beck,1994 Giddens and1994,og
Lash 1994.

ligger efterDer min mening raekke udfordringer moderni-ien
tetsanalyserne både for demokratiteorier for feministiske teorier.og
De tendenser i retning udvidelse demokratierpeger en og
signaliserer politikforståelse, der bla. har rødder i relatio-en ny nye

mellem demokrati hverdagsliv. udenDer tvivl sket Vok-ner og er en
sende individualisering dei moderne samfund, der udtrykker en
tendens til højere grad individuel refleksivitetautonomi, øgetog
valgfrihed, påvirker borgernesogså politiske handlingersom og
identiteter. Giddens Beck har begge tendensen til indi-og peget
vidualisering opbrud familie-i kønsrelationer forbindesog og som
med grundlaeggende med traditioner dei "post-tradi-et mere opgør
tionelle samfund Beck, Giddens Lash feministisk1994. Fraog et
perspektiv det dog svaghed, de ikke analyserer samspilleter aten
mellem køn demokrati. har ikke blik forDe samspillet mellen deog
ulige betingelser for kvinder maend familieni de uligeog og magt-
forhold mellem køn det offentligei liv dei posttraditionelle sam-
fund.

feministiske forskereDe har de sidste kritiseret,år10gennem at
de dominerende teorier demokrati ikke har spørgsmåletom taget

kvinders marginelle position dei moderne demokratier alverligtom
Pateman Liberale, republikanske1988. socialistiske teorierog om
demokrati medborgerskab kritiseres for andro-centriske,og at vaere
fordi ideen individ den offentligei sfzere byggeret autonomtom

mandlig Siim Politologiens199821. politikbegreben norm snaevre
ligeledes blevet problematiseret, fordi demokratiet løsrives fraer

hverdagslivet forbindesprimert med de politiske institutioner iog
den offentlige sfazre. Feministiske teorier har den klas-påpeget, at
siske demokratiforståelse hvilede underliggende praemisen om en
kønsmaessig arbejdsdeling, der opdelte medborgerskabet politiskei
aktive mxnd kvinderpassive Hernes Pateman Siim1987; 1988,og
1988.

Såvel demokratiteorierne den praktiske udformning de-som
mokratiet deti århundrede byggede18. 19. prsemisog en om
kvinders udelukkelse fra demos. tiden efter førsteI andenog ver-
denskrig har kvinder tilkxmpet sig formelle politiskestemmeret og
rettigheder. imidlertidDet problem for demokratiet, kvinderer et at

deti verden, med undtagelse Norden, fortsat imeste er
mindretal i de politiske forsamlinger udelukket frastort setog er
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forhold tilmarginalisering iKvindersindflydelsepolitisk magt.og
fe-hovedtemaderfor ipolitiskeoffentlige liv dendet etmagt erog

kvindeforskereblandt nordiskedemokratiteori,ministisk også
GustafssonHirdmanChapman 1990;1993,Pateman 1988, 1989,

ellerkønsblind,overvejendederimodPolitologienal. 1997.et. er
gradvisfor efterslxb,udtrykopfatteskønsforskelle etet somsom

Selle"af selv 1995.vil blive løst sig Karvonen og
kvinderdet vigtigt,forskere enigeFeministiske atat ererom,er

forholdmedbestemmende ideres livmed til påvirke egetat og vaere
for-enighedikkesamfundet, derbeslutningernetil i atomermen

fra slutningendogdemokratibegreb.mulere Derpositivt eret
fokusfrafeministiskeperspektivskift de teorierisket1980erne et

kvindersfokusliv tildet politiskemarginaliseringkvinders i
tilstedevxrelse alleomfatter kvindersmedborgers/eaba/etive som

politiske livdeti Hernes 1987;politiske niveauerarenaer og
Siim 1994.Phillips Sarvasy1993, 1995,1992, og

til demokrati-udfordringerførst deskitserefølgende vildet jegI
Anthonymodernitetsteoretikereformuleresteorierne, somsom

be-parallellehar udvikletsociologerBeck.UlrichGiddens De toog
minderpunkterraekkesubpoliti/e, derlivspoliti/egreber enogom

hverdagslivet.demokratiserefeministiskede Visioner atomom
demokra-feministiskespxndvidden deiDerefter kort belysevil jeg

medborger-kønsopdeltedetfra Carole teorititeorier Pateman’s om
pluralistisk medborger-aktivttil Phillips visionskab Anne et ogom

mellem densamspilletmåde tematisererder hverskab, sin
det tred-Phillipssfxre 1995. Ioffentlige private Patemen 1988;og

demokrati,kønskandinaviske debatafsnit inddrages den om og
dedilemmaer icentralenogle pointerartiklen diskuterer ogog

briller. Medfeministiskemeddemokratiforståelserskandinaviske set
fokusforskningsresultaterudgangspunkt i tosaettesnyere
demokrati, mel-hverdagslivsamspillet mellemhovedtemaer: a og

samspillet mellemmedborgerskab, bpolitiskedet socialelem og
politiskefor deudenaktiviteterpolitiske ikvinders kollektive og

GustafssonSkjeiedeltagelsemellem 1992;institutioner, etmagtog
al.BergquistSiimChristensen Siim 1998c,1997,1997,1997, et.

tiludfordringeraktuellenoglediskuteresAfslutningsvisred. 1999.
kønsperspektiv.frademokratier udnordiskede et

83



FEMINISTISEKK PÅPERSPEKTIVER DEMOKRATI OG MEDBORGEHSKAB

Modernitet, politik demokrati i etog
kønsperspektiv
Med udgangspunkt de udfordringeri dei moderne samfund,nye

forbundet med den økonomiske, politiske kulturellesom er og
globalisering, har Anthony Giddens for demo-atargumenteret
kratisere demokratiet. Visionen dialogdemo/emti’ markereretom en
faktisk ideel udvidelse demokratiet, der bygger autonomi iog
kommunikationen. Dialogdemokratiet ligner punkter detmange
politologiske begreb deliberativt demokrati, der denom saetter
offentlige diskussion almene politiske spørgsmål iom centrum.
Giddens imidlertid, der behov for udvide demokratietatmener ater
fra den formelle politiske til hverdagslivet til den globalearena og
orden Giddens Dialogdemokrati1994. ikke orienteret moder
konsensus, betragter dialog det offentligei middelmen etrum som
til leve med andre i gensidig tolerance hvad denat sammen enten-
anden individ, globalt samfund eller religiøse tilhaengereet eter
Giddens 1994:115.

Giddens fremhaever den side, adskillelsen mellematene staten
det civile samfund fremskridt knyttet til det liberale demo-og eter

krati, bl.a. har fordel,den det individernegiver deti modernesom at
samfund mulighed for ignorere politikken. Dialogdemokratietat

samtidig fire områder, hvor globaliseringen den institu-peger og
tionelle refleksivitet har skabt muligheder for demokratise-nye en

uden forring den formelle politiske sfzre Giddens 1994:117-124:
det første handlerFor politik højerei grad det personligeom

liv, for eksempel demokratisering seksuelle relationer, ;egteskab
familiespørgsmål formi bevzegelse fra traditionelle aegteska-og en

ber i retning forhold indgås forrene deres skyld ikkesom egen
grund den kønsmaessige arbejdsdeling mellem forsørgeren og
moder/husmoder. det andet åbner udbredelseFor sociale be-en

vxgelser selvhjxlpsgrupper området for offentlig dialog forog nye
eksempel omkring reproduktionsteknologier. det tredje derFor er
mulighed for demokratisering virksomhederneen store gennem

forstrategier decentralisering fleksible ledelsesstrategier.og mere
endelig derOg mulighed for demokratisering den globaleer or-

den former for politiske institutioner transnationalt ni-og nye
for eksempel udbredelse det formelle demokrativeau gennem

udbredelseogså andre former for dialog, for ek-men gennem
sempel omkring økologiske problemer.

GiddensDet depointe, udfordringer til demokratieter at nye
de gamle opfattelser politik utilstraekkelige, livspoliti/egør og

84



BIRTE SHM

for menneskers selvrealiseringbegrebbliver derfor centralt etet
Giddens skelnerGiddenskollektivtindividuelt niveau 1991:9.og

livschancer,spørgsmålemancipationspoliti/e,mellem et ogomsom er
Giddensspørgsmål livsstillivspoliti/e, der 1994:14-15.eter om

derfor social solidaritet,udvikle formerGiddens ideal at nyeer,
styrke detønsker ikketillid.aktivbygger autonomi Han atog

udbredelse dia-mellemhan spaandingsamfund, idetcivile ser en
socialestyrkekommunitaristiske idealdetlogdemokratiet atomog

traditionfaellesskaber byggerfordi alle socialefazllesskaber,

Giddens 1994:126.
mel-hviler dialogfamilie, derdemokratiskeVisionen enom

former forforxldre børn,maendlem kvinder og om nyeogog og
tiltrxkk-for formelle politiskeoffentlig dialog uden det system, er

Skan-mindst udviklingenperspektiv. Ikke ifra feministiskende et
tendenser tilbekraefte raekke dedinavien et taettereat ensynes

familien detmellemdemokratimellem hverdagslivsamspil ogogog
tendensdirektedansk undersøgelseoffentlige liv. En enpegerny

"hverdagsmagere"hos borgernetil politiske identiteter somnye
imid-SkandinavienUdviklingen iSørensen 1997.Bang pegerog

de-mellem det lilleopsplitningder kanlertid opståogså på, at en
lokalområdettil hverdagens institutionermokrati knyttet ogog --

globale orden,nationaletil dendemokrati knyttetdet store og-
maends politiskekvindersopdeling mellemkan blive ogsom en ny

al.Andersenal. 1993.identiteterpraksis Petersson 1989, et.et.og
offentligedeltagelse denkvinderskønsperspektiv rejserI arenaet

indflydelsedeltagelse,forholdet mellemspørgsmåldesuden nye om
Skjeie 1992.magtog

diskussionfra"Reflexive modernisation 1994Bogen rummer en
samfundmodernerefleksivitet deindividualisering i atog omogom

GiddensBeck, Anthonypolitiske mellem Ulrichdetgenopdage
industrisamfundfrabevaegerLash. BecksScott etattese oser,og

økonomiske, politis-tilrisi/eosamfimd, henvisertil globalt atet som
undslipper de institutio-stadig højere gradindividuelleke risici iog

individerne.samfundet beskyttehar til at styre ogsom opgavener,
fornyelse politikk-forbehovetBegrebet subpolitik enpeger

Beck Pointenfor formelle politiskeuden det 1994:17.systemen
flyttet tilharløbet sigpolitikken i 1980erneat nye arenaerer,

politiske interesseorganisa-for parlamenterne, de partieruden og
aktører, specielt aktivepolitiskeder kommetligesomtioner, nyeer

opfattetindustrisamfundet blevderborgergrupper. iDet, som
velfaerdsstaten,for eksempelupolitisk","politisk", blevet menser

ble-problemer, dag°upolitiske ider tidligere privatedet, erogvar
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politiske. Derfor foregår der dag kamp fori dimen-vet en en ny
politik, forsion i eksempel omkring økologiske moralskeog pro-

blemer.
Subpolitik alternativ til den politisk videnskabs klassiskeeter

opfattelse politikkens aspekter, der alle borgerneangårtre som
kollektive aktører: den institutionelle konstitutiona det politiske
faellesskab polity, b indholdet de politiske poli-programmer

den politiskecy, fordelingc vaerdierog proces om magtog
politics:

Subpolitics distinguished from "politics" first, that, outside theagents
political corporatist allowed the of socialor system toare stageappear on
design, and second, thatin only social and collective butnot agents...,individuals well with the latter and each other for the emergingcompeteas
shaping of the political. Beck 221994,power p.

Sub-politik indeholder ideal samfundet skabes fra neden".et atom,
indebxrer demokratisering,Det idet der ikke tidligereen grupper,

har involveret samfundets beslutningeri får mulighed forvaeret at
voice and share, borgergrupper, offentligheden,a socialea

bevxgelser, ekspertgrupper, graasrødder, arbejdspladsgrupper etc.
Beck for, der dag erskabti betingelser forargumenterer at nye

politik, fordi øst-Vest antagonismen opløst: "Politikken foregårier
det gamle bur, løven vaek. genopdage politik handlerAtmen er
derfor skabe regler ikke laengere"at blot "atom nye og om over--
holde reglerne". betingelser udfordring forDe demokra-nye er en

fortiet de gamle politiske opdelinger højre-venstre offent-iog og
ligt/ Ifølgeprivat. Beck de fundamentale spørgsmålangår dag "livs-i
politiske spørgsmål for eksempel individets holdning til usik-som
kerhed/risiko, holdningen til fremmede holdningen til selv atog
skabe samfundet Beck Giddens1994:42; 1994.

raekke lighedspunkterDer mellem sociologers udford-er en to
det klassiskering politikbegreb med det formellei poli-centrum

tiske feministiskeden kritik. Feministiske demokrati-system, og
teorier for udvidet politikbegreb,også kanargumenterer et som

samspillet mellem hverdagsliv politik Skjeie 1992,rumme og
Andersen et.al. Siim Problemet subpolitik1994.1993, ater, og
livspolitik både muligheder problemet for kvinder. Pårummer og
den side kan subpolitikken åbne muligheder for inddrageene atnye
kvinder fordii politik, den indholdi sit knyttet direkte til deer pro-
blemer, tidligere blev betragtet private spørgsmål, dersom som an-

liv død, abortgår voldtaegt/vold mod kvinder. Samti-og som og
dig skabes subpolitikken nogle former,politiskegennem som navn-
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adeksempel graesrodsaktiviteterforhar benyttetkvinder ogsom
udenfor de politiske institutionerne.hoc aktiviteter

oftedetforskerehar feministiskeanden side på,denPå atpeget
develfaerdsstatens institutionerhaftkvinder, der har nytte oger

kvindevenligedesolidaritetsformer kollektivitet.gamle Det erog
udbygninghvorvelfxrdsstater,skandinaviske staten gennem en-

kvinders øko-har sikretoffentligeden servicesocialpolitikken og
enligetil beskytteuafhaengighed har bedstnomiske atvaeretog

Christensenmod fattigdomderes børnmødre Hernes 1987;og
for hverdags-både autonomi iKvinder kaemper1997b.Siim1997,

feministiskesamfundsudviklingen.indflydelsefor Delivet og
kønsopdelt medbor-for, der eksistererteorier etargumenterer at

fra denudelukketkvinder harbetyder,hargerskab, vaeretatsom
demo-det lillehistorisk aktiv isfaere. Kvinder haroffentlige vaeret

endandetdemokratiet kraeverfornyelsekrati atog mereog en
debatskandinaviskepolitikhverdagslivetskvinder deltager Deni

medborger-kvinders aktivesikreudfordringen dagiviser, atat er
har ligekvinder mzendindebaererskab, også magtat ogogsom

det korporativeforsamlingerpolitiske iindflydelse dei systemog
Skjeie Bergquist 1994.1992,

medborgerskabkønnededetTeorien om

australsk-amerikans-denFeministisk demokratiteori inspirereter
kønsop-kritik detbanebrydendeCaroleke politolog Patemans

marginalisering ikvindersmedborgerskabdemokratiskedelte og
deltagerdemokratisk,liv.politiske visionforhold til det Patemans er

til fami-arbejdspladsernefraudvide demokratietønskerhun atog
kvindermedborgerskab for Pateman"fuldt heltskabelien et ogog

grundlaeggende dilemma ifremhaevetharPateman1989.1988, et
Wollstonecrafts dilemma.hun har kaldtmoderne demokratier, som

muligheder:mellemvaelgetilkvinder tvingespå,Det toatatpeger
maend opgiveblivepolitikblive integreret i "somEnten ogat og

deres socialebevarekvinder, ellererfaringersocialederes atsom
denforhold tilmarginaliseredeforblive ikvindererfaringer ogsom

Årsagen politikframarginaliseringkvinderssfaere. tiloffentlige er
sfaere. Pointenoffentlige privatemellem denopsplitning ater,ogen

derkønskontrakt,underliggendekontrakt skjulerden sociale en
maendsmoderskabmellem kvindersopdelingbygger ogen

lønarbejde 1989.Pateman 1988,
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harPateman kampen forvist, udvidelse kvinders poli-at en
tiske, civile sociale rettigheder ikke fulgte den mandlige modelog
skitseret den engelske sociolog T.H. Marshall i Pateman1949

Marshall beskrev udviklingen1992. kamp for civile rettig-som en
Århundrede,heder deti til kamp for politiske rettigheder18. ien

Århundrededen til kampen for sociale rettigheder19. deti 20.
Århundrede Marshall Kvindeforskningen har1950. kvin-vist, at
ders kamp for demokratiske rettigheder har fulgt anden logik enden
maends. Kvinder blev ofte opfattet passive medborgere,som som

steder opnåede sociale rettigheder mødre, fx Frankrig,imange som
før de opnåede grundlecggende civile politiske rettigheder Pate-og

Pateman Siim1989; 1996; 1998a.man
har analyseretPateman samspillet mellem sociale politiskeog

rettigheder for kvinder, familienmellem det politiske liv. Denog
patriarkalske alliance mellem maend vaesentlig forklaringses som en

kvinder ikkepå, fuldt helt medborgerskabopnå Pate-at etan og
ligeledes1988, 1989. Det central pointe, teoriman er aten en om

demokratisering indeholde ikke blotogså må civile politiske ret-og
tigheder, minimum socialeogså rettigheder,etmen som er en
forudsaetning for medborgerne kan realisere idealet aktivtat etom
medborgerskab. Demokratisering derfor indeholde elementmå et
solidaritet med de Pateman 1996.svage

tilgangPatemans kritik de politologiske teorierrummer en
negligerer familien kønsrelationernes betydning for demo-som og

kratiet. Svagheden hun fokus kvinders magtesløs/øedat saetterer,
dermed negligerer kvinders politiske handlinger. har haevdet,Jegog

hun mangler dynamisk demokrati- magtforståelse,at en og som gør
det muligt analysere kvinders deres aktive medborger-agency,at
skab dei sociale bevxgelser de politiskei institutioner Siimog

teoretiske figur1988, 1997. Den bygger opsplitningen pri-som
vat/offentlig desuden bedst til social liberal velfaerdsstatpasser en og
politisk kultur. Udviklingen de skandinaviskei velfaerdsstater og
demokratier kan udfordring til idet kvinderteorien, ises som en er
dag integreret den politiskei elite, moderskabet ikke laengereog er

barriere tilgang for kvinders politiske aktiviteteren men snarere en
Hernes Siim Siim 1994b.1987, 1988; 1994a,

Anneengelske politologDen Phillips har formuleret1995 en
feministisk derteori, stedet fori kvinders magtesløshed fokussaetter

kvinders betingelserne foragency kvinders integration iog
den offentlige sfaere. har i rzkke bøgerHun udvikleten en ny
forståelse demokrati, bygger vision kvinders poli-som en om
tiske tilstedevxrelse politics ofa omfatter kvinderspresence, som
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politiskedeltagelse alle samfundslivet, inklusive denniveauer i
har ligeledeselite Phillips Iris 19901995. Young1992, 1993,

formuleret feministisk politik, der kanvision integrereen om en
forskellighed politics of differenceborgernes eller diversitet "a-

baseret har faelles ideal plu-grupperepreesentation. De etet om
blotdifferentieret medborgerskab", der skal sikre ikkeralistisk atog

mulighed forkvinder marginaliserede sociale harogså gruppermen
indfly-påvirke både deres til stedesituation samt ogegen vaere øve

samfundet. bl.a.,delse beslutningsprocesserne indebaereri Det at
samfundet skalsikre kvinder, marginaliseredemå at grupper,og

faelles-for deltage de politiskehave mulighed organisere sig iat og
folkevalgte forsamlinger, ved vedtagelse kvota-skaber entenog

forfor vedtagelse generelle reglerordninger kvinder eller gennem
gruppereprxsentation.

for allePhillips demokratiske politisk tilstedevaerelseteori om
dagsordenbidrage forny den politiskeundertrykte skal til atgrupper

forandre det politiske livs grundlaeggende Phillipsprincipperog
videnskabfor reel pluralisme politiski1995. Hun argumenterer en

såvel det politiske liv der eksistereri accept atsom en en-
mangfoldighed deltagelsesformer.politiske niveauer ogarenaer -

hvilerdemokratisk pluralisme, principperTeorien som nyeom en
for politiske eliter, provokerende,de nationalerepraesentation i er
fordi det den dominerende tendens demokratiskstik imod igår og

for selvstyrendefeministisk Phillips det lokale,teori. positiver over
ikke kan løsekommunitzere demokrati dettepointen atmen er,

foreslår, demokratietproblemet med politisk eksklusion. Hun at
indførelse institutioneltaendres fraogså må oven nytetgennem

for demokratiskdesign, der aendrer selve principperne reprae-
provokerende, fordi den byggersentation. positionDenne ener

de frivil-de valgte demokratiske forsamlinger ikkepraemis at ogom,
har der-lige politiske faellesskaber stadig demokratiets kerne. Deter

for de nationale parla-det betydning, hvem der irepraesenteretstor
for Phillips kap.3.hvem der udenstår 1995;menter, og

hvordanamerikanske politolog har diskuteret,IrisDen Young
politiskfeministiske forstå kvinder socialkanteorier som en og

har bl.a. budkollektivitet 1990b, givetYoung 1994. Hun199021, et
feministisk mellemhvordan kan løse dilemmaet essentia-teoripå,

social kollektiv med bestemtelisme, der beskriver kvinder etsom
kvinderder beskriveegenskaber/interesser, position, opiver atog en

skelner mellemsocial 1994;733. YoungYoung tregruppesom en
socialkvinder social kollektivitet, derpositioner: passiva er ensom

anerkenderkvinderkonstruktion individer, b etsom gruppe som
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aktivt faellesskabvist omkring konkrete feministiskecsager og
for, nytxnkning socialeYoung argumenterer atgrupper. en grup-

betydning med udgangspunkt Paul begrebiJean Sartrespers om
seriel /eolle/etivitet det muligt forstå kvinder kollektiv,at etgør som
der forenede måde de materielle strukturerpassiv deer en og
praktiske historier, uden kvinder tillaâgges faelles egenskaberat som
alle kvinder har, eller forudsaette, faelleskvinder har identitetat en

forudsaetter, demokratier udviklerYoung 1994;715. Young sigat
fra neden" med rod frivillige faellesskaber,politiske grxsrødderi og
sociale bevaegelser, udvidelse brugernesgennem
deltagerrettigheder eller fornyelse det lokale demo-gennem en
krati.

Phillips begreber haftanalyser harYoungs storog og gennem-
slagskraft de markerer skift feministiskei de demo-i1990erne, etog
kratiteorier fra fokus kvinders marginalisering udelukkelse tilog

der skal diskutere betingelserne fornormative teorier, kvinders poli-
tiske tilstedevzrelse alle den politiske beslutnings-niveauer

har begge udviklet begrundelser for kvindersDe politis-proces. nye
ke deltagelse der hviler adskillelserepraesentation, mellemog en
politik det civile samfund, de tillaegger den politiskeog og arena en

familiesrelativ forhold arbejdsmarkedautonomi i til Phillipsog
tilgang bud hvordan forskelligegiver sociale1995. Youngs på, gru-

kan politik of difference,integreres i politics"apper gennem og
hun for, marginaliserede sociale skalargumenterer at grupper orga-

nedefranisere sig grupperepnesentation Young 1990a,gennem
1990b. Phillips tilgang bud hvordan kvinder kan adganggiver på,
til den politiske elite inførelse /evota-ordninger forholdigennem
til de politiske opfatterparlamentet. den offentlige sfaereBegge som
nøglen til politisk indflydelse for undertryktemagt og grupper, og
de af, hvordan kvinders kan indflydelse detioptageter mere
offentlige politiske liv.

Kvinders voksende politiske deltagelse repraesentation deiog
politiske forsamlinger Skandinavienti modsaetning til kvindersistår
aktuelle marginalisering politiki i Verden Chapman 1993.resten

i internationalt perspektiv det bemaerkelsesvaerdigt,Set kvin-et ater
der Skandinavieni løbet de sidste hari såkaldtår opnået25 en
kritisk mellem demasse repraesentation i30 40 procentog na-

forsamlinger,tionale kvota-regler i Norgeenten gennem som og
eller uden kvota-regleri Sverige, Danmark efteri 1996senere som

Dahlerup Situationen Skandinavien således skarpi i1988. står
modsaâtning til de vestlige demokratier,øvrige Frankrig USA,og
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Frankrighvor kvinders stadig underreprxsentation I10 procenter
fra ved valgettil i junireprxsentationen 1997.106 procentsteg ca.

del-fokus medborgernes politiskeDemokratiteorierne saetter
forskel politiskproblem, dertagelse, det klassisket at erog er
ofte findes uden forDels fordideltagelse politisk magtenmagt.og

virksomheder interesseorganisa-det politiske deisystem, store og
centraliseringfordi politik kan taledels dertioner, iogså Vacre om en

spørgsmål feministisktil den politiske centralt iEtmagten top.
hverdagslivhvilken sammenhaeng der mellemdemokratiteori erer,

hvilket samspil derdet politiske liv. andet spørgsmålEt erog er,
uden for de politiskemellem kvinders politiske aktiviteter i og

deltagelse forskel, delskvinders politiske iinstitutioner. Om gør en
form dels for kvindersforhold til politikkens indhold ogog

belyses den skan-politiske spørgsmål kan bl.a.Dissemagt gennem
medborgerskab.dinaviske debat kvinders aktiveom

kvindersskandinaviske debatDen om

aktive medborgerskab
debatskift den feministiskeslutningen skete der iFra 1980erne et

fraDanmark,køn demokrati Sverigei Norge mar-og enom og
kvinders aktive med-ginaliseringstese det vil kaldetil jegtese omen

begreb kvindersborgerskab SkjeieSiim Det1992.1988; omnye
for-anvendesaktive medborgerskab mangetydigt og mangeer

skandinaviske forskere kvindersskellige måder. Nogle atmener,
selvstaendigemedborgerskab skal anvendes kvindersaktive kun om

Gustafssonuden for det politiskeorganisering 1997.system
forudsaetter lighed, ellerAndre aktivt medborgerskabatmener,

forsamlingeralle besluttendemellem kvinder maend iVparitet, og
medbor-forståelse omfatter aktivtBergquist min1995. I1994,

livspolitik sub-kun politiske handlinger relateret tilgerskab ikke og
omfatterpolitik hverdagslivet frivilligei i organisationer. Detog

politiskeligeledes indflydelse de organisationer insti-imagt ogog
Siim Siimtutioner Sarvasy 1997.1994,og

spørgsmål for-kontroversiellehar valgt iJeg at tose nzrmere
udvidelse:med kvinders medborgerskab demokratietsbindelse aog
lillehverdagsliv demokrati, mellem detsamspillet mellem ogog

kvinders selvstzendigedemokrati, b forholdet mellemdet store og
de politiskerepraesentation i institutioner.organisering Hvorog

demokratietdefineres det felt hvad kernenbredt politiske iog er
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hvilken betydning har kvinders politiske tilstedevxrelse forOg
politikkens form indhold for kvinders politiske magtog og

Familien offentligedet liv: det "lille" det "store"og og
demokrati

Carole teoretiske figur bygger adskillelsePatemans mellemen
offentligeden sfaere, kanprivate problematiseres ud fraog etsom

skandinavisk perspektiv, hvor borgerne har haft positivtet mere
forhold til end de liberale demokratieri SiimHernes 1987,staten

har for, opdelingen mellem familien1988. Jeg argumenteret at og
det offentlige liv har betydning med velfaerdssta-mistet sinnoget

udvikling mødrenes lønarbejdereintegration Siimtens og som
bekraeftes de svenske danske medborger-206. Det1997; og

undersøgelser, begge moderskab ikke laengerepå, atsom peger er
kvinders byrde, foraeldrerollerne har muligheder forgivetatog nye

aktivt medborgerskab forhold til skoleri daginstitutionerat og
Siim Siim 1994b.1994a,

Resultaterne fra de svenske danske medborgerundersøgelserog
forhold til diskussioneninteressante i udvidet demokrati-er etom

politikbegreb Andersen al. Andersen Torpe1993, 1994et.og og og
1989.6al. første inddragesPetersson borgernes politis-Foret. gang

ke aktiviteter det lille demokrati, idet deri stilles raekkeen spørgs-
mål politiske deltagelse, omfatter aktiviteter forhold til detiom som
lokale område, borgernes forhold til skoler, daginstitutionernesamt

arbejdspladser. spørgsmål detDisse muligt belyseatog gør sam-
familienspillet mellem det offentlige liv al.Petersson 1989,et.og

Hoff Undersøgelserne ligeledesgiver mulighed for1993. aten
sammenligne medborgernes aktiviteter det lille demokratii i
Danmark fordi derSverige, stillet destort setog er samme spørgs-

undersøgelser7.mål til borgerne dei to
Hvad samspillet familienmellem det offentligeangår livog peger

både de svenske danske familienresultater har aendret ka-på, atog
rakter ikke kan karakteriseres forbarriere kvinders poli-og som en
tiske deltagelse tvaertimod. offentlige organiseringDensnarere-
omsorgsarbejdet betyder, begge forazldre dag mobiliseredeiat er

aktive medborgere, forholdbåde til skoler daginstitutionerisom og
forhold til lokale aktiviteter.i Resultatet fra den svenske under-og

søgelse familielivetstyder Samfundets aktiviteter forstaerkerpå, at og
hinanden al. danske undersøgelsePetersson Den1989:307.et.
pegede bl.a. familiens arbejdsdeling forklareikke kan forskellepå, at
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deni politiske deltagelse Langberg ligeledes,visteDen1994:172.
de kønsforskelle fortsat findesder politiske holdningeriat og vaer-

fordier, eksempel kvinder mindre politisk interesserede endat er
maznd, ikke kan forklares med kvinders "familietilknytning målt
ved der børn tilstede familieni Siim 1994a:148-150.om er

Samspillet mellem familien offentligedet liv de aktiveog og nye
forxldreroller i Sverige Danmark ikkeinteressante, mindst i etog er
komparativt perspektiv. England der således kønsskaevhedI er en
"gender-gap den politiske deltagelsei aldersgruppeni år,23-49

tolkes forudtryk familien forudgør barriere kvin-et atsom som en
ders politiske aktivitet, de har mindre børn andnår Parry, Moyser
Day 1992:146-147

Spørgsmålet hvad denne udvikling medborgerrollernei ud-er er
for8tryk Resultaterne kan dels tolkes udtryk for, forecl-et atsom

drerollerne blevet demokratiserede, de demokra-på, ater og peger
betyder begge foraeldretiseringen stigende omfang deltageriat som

livgaktive medborgere det offentligei 1994b. kanSiim Det ses
til Giddens familiendemokratiseringstøtte tesersom en om en

politikkens udbredelse til hverdagslivet. den anden side derPåog er
tendenser til opsplitning det politiskei medborgerskab mellem deen

medborgeroller med basis det civile samfund, fori eksempelnye
borgere brugere forhold til skole daginstitutioner,i desom og og og

klassiske medborgerroller med basis deti repraesentative politiske
demokrati. opdeling falderproblem, hvis denDenne eter sammen
med kønsforskelle politisk deltagelse udtryk for forskellei isom er
politiske Undersøgelsen således nogle problemermagt. peger
knyttet til udbredelse dialogdemokrati, der vel kanet megeten
betyde opsplitning aktive kvinder, der dagsordenen isaetteren ny
familien selvhjaelpsgrupperne,i aktive mxnd medog magtog over
den nationale globale dagsorden.og

dansk analyse borgernes politiske deltagelse hvilerEn ny som
detinterviews Indre Nørrebro Københavni derpå, atpeger

identificereskan opfattelse politik politiske identi-en ny og nye
hos borgerne hverdagsmagere Bang Sørensen 1997.teter som og

Undersøgelsen bygger bred politikforståelse, der udvider deten
politiske omfattetil fazllesløsningen anlig-også iat engagement
gender udenfor forhandlingsøkonomiskede netvaerkstaten og

Dyrberg, Hverdagsmageren aktiv forholdBang, Hansen i1997. er
til den lille politik, hun adskiller både frasig graesrodsaktivistenog

den partiaktivisten. beskrives følgende måde: for-Hun Hunog
holder idirekte til hverdagslivetssig problemer, dér hvor hun nu er

det arbejdspladsen; forenings-sig hjemmet;i iengang er, vaere
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hvor støderlivet; de andre steder,institutioneri mannaere og
faellesforbundet løsningen anliggenderproblemer med Bang,

Sørensen 24.1997;
bl.a.nydannelse, der inspi-Hverdagsmageren interessant erer en

dialogdemokratiGiddens begreber livspolitik Bangreret om og
perspektivAnalysens teoretiske maegtig-Sørensen 1997:25. eterog

demyndiggørelsesperspektiv, hvor maegtiggørelse in-ses som
for-for kan politiskstitutionelle betingelser borgerneat gøre en

bruge disse mulighe-skel, myndiggørelse udtrykker til atog evnen
Hverdagsmagen slagsder Dyrberg, 1997:28.Bang, Hansen er en

foreløbig hviler spinkelt empirisk grundlag,idealtype, et ogsom
reekkeanalysen. Analysen alligevelkøn indgår ikke rejser inte-i en

opdelingen mellem laegmandspolitikspørgsmålressante ogom
del-mellem den lille den politik, mellemekspertpolitik, storeog

forholdet mellem kvinderstagelse ikke mindstmagt, ogog og om
Hverdagsmageren beskrivesmxnds praksis identiteter.politiske og

politiske identitet hver-konsekvent kvinde den somsom en og
perfekt til kvinders politiske prak-dagsmager tilsyneladendepasser

kønsforskelle politiske holdninger, politiskUndersøgelsersis. i
forskelafmagt tyder imidlertid derpolitiskinteresse på, erog

hverdagenmaends myndiggørelsesprocesserkvinder imaegtig-og og
har deChristensen 1994b. Selv borgerneSiim1994, sammeom

for politisk, for eksempelformelle muligheder handleat som
forskelforhold skolebestyrelser, kan der godtbrugere tili vaere

problemderes deltage eller ikke deltage. andettilmotiver Et atat er,
daekkeopdelingen mellem den lille den politik kanstore over enog

fortsatte forskellemxnd, der markereropdeling mellem kvinder iog
maends politiskekvinder magt.og

Politisk marginalisering, politisk deltagelse og
repraesentation

dePhillips betydningen kvinders tilstedevazrelse iAnne teser om
fra skandinaviskpolitiske kan ligeledes belyses udinstitutioner

feminis-forskning. de skandinaviskebemaerkelsesvaerdigt,Det ater
forskellige fortolkninger betydningen kvinders politiskeharter

de sidste hvor kvinder blevet mobilise-integration år,30 ergennem
skyldes,politisk blevet de politiske eliter.integreret i Detret og er

forskellige opfat-de feministiske diskurser ikke blot indeholderat
forskelligt demo-telser kønsarbejdsdelingen, harogsåmen syn
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kratiet, kan illustreres vedDetmagten staten.og en gennemgang
forskning køn demokrati i Sverige.ny om og

paradoksalt,Det med denSverige højeste repraesentationater
kvinder parlamenteti i hidtil haftregeringen, har detog mest nega-
tive de pessimistiske fortolkninger hvilkenstatensyn mestog
betydning kvinders integration det politiskei liv dei politiske in-og
stitutioner har sammenlignet med Danmark HirdmanNorge og

Skjeie Siim Christensen1990, 1992; Bergquist1997, 1997, 1994;
Gustafsson al. centralt spørgsmål hvilken1997. betydningEtet. er, p
kvinders selvstaendige harorganisering i sammenlignet1990erne
med kvinders denintegration politiske elitei spørgsmål kanDette
bl.a. belyses ud fra forskningsprojektet kvinders organiseringom og
indflydelse i fremlaeggesSverige, Eduards,i Gustafson Rön-som og
blom Towarda Order:1997 Democratic Womens Organizing: new

Sweden thein andetin spørgsmål hvilken betydning19905. Et er,
kvinders voksende de politiskerepraesentation i administrativeog

forinstitutioner har magtrelationerne Bergquist 1994. Dette
spørgsmål kan bl.a. belyses fraud Christina analyseBergquists
kvinders maends interesser deni parlamentariske korporativeog og
kanal Bergquist 1994.

svenske historikerDen Hirdmans har udvikletYvonne teorien
moderne kønssystem, der har haft gennemslagskraft hosetom stor

nordiske kvindeforskere. fokusTeorien kønsysstemesztter ett
der bidrager til kvinders fortsatte underordning marginalisering iog
det offentlige liv, den modsaetningi til tilgangestår tilog nyere
kvinder politik, der tematiserer kvindersog empowerment og po-
tentialerne kvindersi voksende deltagelse de forsamlingeri politiske

SkjeieHernes 1987, Raaum Bergquist Siim1992, 1995, 1997.1995,
Hirdman har forbindelseYvonne i med den svenske magt-

kommission for, der eksisterer moderneargumenterer at et genus-
fastholder segregering hierarki mellem maendsystem, som og og

kvinder måde Hirdman Hirdmans forståelse1990.en ny er
relativ pessimistisk, da hverken kvinders selvstxndige organisering
eller kvinders integration deni politiske elite tillxgges centralnogen
betydning for aendre ved kønsmagtsystemet.at

Hirdmans konklusion fra den Svenske Magtkommission 1990
blevet problematiseret forskningen kønnuancereter og om og

demokrati i Gustafsson red., Eduards Rönblom1990erne 1997.og
Maud Eduards taler forbindelsei med undersøgelse kvindersom
organisering dobbelt udtryk for kvinders marginaliseringetsom og
underordning politik fori deres styrke til handleatog og evne
kollektivt Eduards Gustafsson, Eduards1997:21. Rönblomog
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kvinderspotentialer, der liggerde i agency,laegger somvaegt
politiskekollektive organiseringudtryk kvinderskommer til i og

casestudierbelysesKvindershandlinger. organisering tregennem
befolkedenetvxrk tyndtb kvinders ikvinde- krisecentre,a og

erhvervskvinder.kvindersudkantområder organiseringc somog
de demokra-lxggerformaspektpolitikkensbetonerDe vaegtog

hand-kollektivekvinderskvindebevaegelsen ipotentialertiske i og
kvindersmangfoldigheden organiseringfremhaever ilinger, de ogog

Gustafs-GunnelGustafssonkvinders krav 1997;172.ii 1990erne
kvinderskapitel organi-det afsluttende variationen ibetoner ison

forskellige de-udtrykkommer til ikvinders krav,sering i 4somog
kvindebevzegelsen ikulturer i Sverigemokratiske feministiske i

dereguleret/ lokalradikalliberal,kollektiv,1990erne, og enenenen
forfire kulturer, behovetforener dekvindekultur. derDet, ater

Gustafssonkønnetdemos 1997:174.demokratiet/synliggøre, at er
selvstxndige organisering ikvinderundersøgelseDen nye

derflere måder. viser,interessant DeniSverige 1990erne ater
elite,den politiskeblevet ikvinderne integreretsamtidig med, at er

foruden detbred kvindeorganisering i Sverigeeksistererogså en
kvinde-desuden pluralismenForfatterne ibetonerpolitiske system.

dempotentiale der iorganisationsformerbevxgelsens et gørsom
bygger køns-demokratiske orden, derudfordre denstand til etat

afslutningsisUndersøgelsen behandlermedborgerskab.neutralt
kvinde-den svenskeudviklingsmulighederhvilkespørgsmålet om,

kvindeorga-Ledernefor de kommendebevaegelse i år.står over
opfattelse denderesblevdeinisationerne spurgttre omcases

tilforventningerderesde sidstepolitiske udvikling år30 og om
skandinaviskeaf, defxlles erkendelsefremtiden. Der at sam-er en

interviewede kvindeligefleste devendepunkt.fund ved Destår et
forblive vanskeligtfor, det villeudtrykte bekymringledere aten

påvirke de poli-tilkvinders legitimesamfundet ret atacceptereat
liv.indflydelse derestiske beslutningerne Deeget naevnerog

politiskeøkonomiskevoksende globalemedproblemer Sveriges og
arbejdslivettidsproblemerrelation til iafhaengighed Sveriges EU,og

vold mod kvinderproblemer medlivskvalitet,spørgsmål ogog om
Gustafssonmed seksuel chikane 1997:180.og

for-konkluderer dematerialebaggrund det empiriskePå tre
forskellige aspekter:frihed omfatterfattere, kvinders atreat

indflydelseuafhaengighed,økonomiskbkropslig autonomi, cog
ikkefremhaever, detForfatternekønsopdelt demos. etat eret

feminis-de demokratiskepluralitetder eksisterer iproblem, at en
kravkvindersMangfoldigheden organiseringitiske kulturer. og op-

96



SIIMBIRTE

kvinder bestrac-grundlaeggende styrke fortvaertimodfattes som en
kvinde-venligtskabeindflydelse demokratietbelser i etat ogøve

samfund.
forafgørendevil bliveproblemer,andreBogen to sompeger

samfundet. centraltindflydelsemuligheder for Etkvinders at øve
kønsopdelt patriar-demokratiske ordendenproblem ogat erer,

for politisk beslut-Alle kollektiveEduardskalsk 1997:21. arenaer
for-deterministiskikkepatriarkalske ibeskrivesningstagen ensom

Kvinderssocial praksis. organiseringkonkretforhold tilstand imen
de-eksisterendeudfordring til detbåde resultatet og ensomses

forformally allowsofSwedish democracy"The versionmokrati:
with organi-difficulty dealingfact haspluralism, but women’s

patriarkatetfor forandringerbarriere iandenzation EnWomen.as
transnationale ud-fordagsamfundet i står ogat nye supra-overer,

kvinder, dermxndhvordan dedet usikkertfordringer, at ogog er
Gustafssondenvil situationSverige irepraesenterer agere nye

1997:182.
styrkenfordi fremhxver idenUndersøgelsen interessant,er

etablerede politiskefor demedborgerskab udenaktivekvinders
forståelseanalysen den negativeproblemerne iinstitutioner. Et er

forkollektivedet allede politiske institutioner, i arenaerstaten og
beskri-fagbevaegelsen,politiskeinklusive de partierbeslutninger, og
betyd-fordiskaevhed analysen,ipatriarkalske. giverDet enves som

fagbe-politiske ide partierkvinders organisering iningen og
samspil mel-aktuellehistoriskedetnegligeres, ligesomveegelsen og

Andre under-bevxgelse underbetones.de frivilligelem partierne og
fagbevae-politiskekvinder de partierfremhaevet, isøgelser har at og

kvinders økono-for sikre bådecentral rollehar spilletgelsen aten
udvik-velfaerdsstatenseksempeluafhaengighed, formiske gennem

7til abort,for eksempelkropslige autonomiling, retten oggennem
kvota-ordninger.politiske indflydelse, Jegderes mener,gennem

dualistisktilkvindebevaegelse føreradskillelsen parti enat og
kvindebevøegelsenselvstaendige ikvinders organiseringanalyse, hvor

aktiviteter organisering itil kvindersstilles modsaetningi og
villefagbevaegelsen. interessantsocialdemokratiet i Det atVazreog

mellem de frivillige organisationersamspilletbetydningenbelyse
karakteristika de skan-centralt iofte opfattes etstaten, somsomog

Sellekønsperspektivdinaviske demokratier, i Karvonen 1995;et og
Kolstrup 1996.

betyder, kvinder organiserer sighvad detSpørgsmålet atom,
skandinaviskedenspørgsmålkontroversielt ikvinder"som eter

udelukkendekvindermedborgerskab.aktivedebat kvinders Harom
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fxlles interesser i til stede de politiske forsamlingeri"vxreat og
påvirke beslutningerne, eller har kvinder substatielle fxlles-også
interesser knyttet til moderskabet kan danne baggrund forsom en
kollektiv politisk identitet Jonasdottir Halsaa Skjeie1988, 1989,

Undersøgelsens fokus kvinders1992 selvstaendige organisering
foruden det politiske rejser razkke spørgsmål forskel-system en om

len mellem gamle kvindeorganisationer, mellem kvindeorga-og nye
feministiskenisationer organisationer, mellem kvinders selv-og og

stazndige kvindersorganisering organisering politiskei partierog
kvinders kvindeforbundEr organisering i socialdemokratii fag-og

bevaegelseikke udtryk for, kvinder organiserer kvindersig "somat
som kaemper for udvide kvinders frihed, selv det inden forat om er

Undersøgelsenpartiorganisation bådeviser,rammerne en at
kvinders Organisationsform såvel deres krav forskellige,som er
ligesom der eksisterer forskellige demokratiske feministiskemange
kulturer. Spørgsmålet hvordan skal fortolke kvindekulturer,er,
der ikke feministiske, for eksempel religiøse kvindegrupper derer

O ønsker bevare kønsarbejdsdelingen kxmper imod fri abortat og
Resultaterne fra det nordiske forskningsprojekt "Likestilte de-

mokratier der trods faellespå, track mellem deatpeger mange
fem nordiske lande, forskellige kønspolitiske modeller Bergquister

al. red. Undersøgelsen ligeledes1999. de forskelligepå,et. atpeger
mobiliseringsmodeller for kvinder Norden haengeri medsammen
forskelle de politiskei institutioner politisk kulturers historic,og
karakteristika udvikling. svenske model byggerDen højerei gradog
end den danske institutionalisering kvinder de politiskeien

ikkepartier, mindst socialdemokratiet,i hvorimod den danske i
højere grad har baseret kvinders mobilisering socialeivaeret
bevaegelser frivillige fororganisationer uden de politiske partier.og

forskellige fortolkningerDe kvindeorganiseringen detito
svenske socialdemokrati der både styrker svaghe-på, atpeger er og
der deni svenske kønspolitiske model, det ville den baggrundog

interessant med analyse det konkrete samspil mellemvzere en
kvinders selvstaendige organisering kvinders deorganisering iog
politiske partier i 1990erne.

Christina kritiskBergquist overfor de gamle feministiskeer
teorier marginalisering undertrykkelse kvinder. Hunom og argu-

for, kvinder maend mod for-vej ligementerer at og er op en mere
deling politisk i baggrundSverige analyse udvik-magt an
lingen kvinderi mxnds denpositioner i parlamentariske kor-og og
porative kanal Bergquist studie elite-1995. Bergquist1994, eter
studium det korporative omfatter den parlamen-systern, som
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statsforvaltningen.interesseorganisationer Huntariske an-ogarena,
mellem køn,magtrelationerneaktør/strukturperspektivlaegger et

for melleminden institutionernefokus forandringerder saetter og
sket markantefra tilderUndersøgelsen viser, 1986 1994at er

korpo-kønsarbejdsdelingvertikale ihorizontaleaendringer deni og
parlamen-fordoblet deniKvinders repraesentationkanal.rative er

hvorimodtredjedel, in-statsforvaltningen tilkanaltariske ca. enog
overvejende enkønnetstadig viserteresseorganisationerne et møns-

fåetkvinder harkonkluderer,BergquistBergquist 1995:11. atter
kanal, selvkorporativeparlamentariskebåde deni ommagt ogmere

denfor forandring endtraeghedudviserkanalden korporative større
kanal.parlamentariske

uheldig opsplitningeksempel iundersøgelserDe etto ener
selv-kvinderhvor analyserforskningfeministiske i Sverige,den

kvindersmodsaetning til analyserstillesstaendige iorganisering
kanal.parlamentariske Deden korporativepositioner i pegerog

dynamisk for-for udviklebehovefter min mening atet mereen
medmagtanalyserde strukturelleder kanståelse integreremagt,

identiteterpolitiske handlinger Siimkvindersanalyser og
hvadspørgsmåletforskningsresultater rejserDe1995:23. omnye

hvad for-selvstaendigt,kvinder organiserer sigdet vil sige, at og
frivillige kvindeorganisationer.demellemholdet staten oger

komparativehistoriskebesvaresspørgsmålDisse må oggennem
analyser.

del-kvinders politiskeundersøgelserforskellige nordiskeDe
kvinder dagbekraefter efter opfattelse, iholdninger mintagelse atog

selv-omfatter dedeltagelsesprofil, ikke blotpluralistiskhar somen
aktivekvinderskvindeorganiseringer. pointe,stxndige Det ater en

politiskemangfoldighedomfattermedborgerskab dagi arenaeren
graesrodskanalen,parlamentariske kanal ogsåblot denikke menog-

kvinder deltagerligesombrugerkanalen,kanalden korporative og
forhold tilnationalt,lokalt, iflere forskellige EUzsniveauer, og

forskellige deltagelses-kollektivKvinder harinstitutioner. som
harenkelte kvindedenprofiler, identiteter interesser, at enogog

medbor-konstruere sinroller identiteterpluralitet må egenogog
tider modsatteoverlappendegerpraksis ved kombinereat og somme

det bliverindebaerer,roller Siim Det1994:253.Sarvasy atog
poli-sociale livmellem kvinderssamspilletcentralt undersøge ogat

den betydning kvin-ikke mindstidentiteter,tiske handlinger og og
forskellige politiske roller.deresder selv tillzegger

medborgerskab ived kvinders aktivekarakteristisk trackDet eter
mangfoldige derkvinders organisering,omfatterNorden, detat
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spaender fra selvstaendige organisationer til kvinders repraesentation i
det politiske Kvinders aktive medborgerskab derfor ogsåsystem. er

udtryk for kvinders der dem muligheder’empoWerment’, giveret
for såvel politisk deltagelse politisk repraesentationgennem som at

indflydelse deres liv påvirke samfundet Siim 1997.øve eget og
Kvinders integration deni politiske elite kan aspektet nytses som

kvinders medborgerskab, har med til synliggøre bådeVaeretsom at
ligheder forskelle mellem kvinders organisationsformer,og
interesser politiske identiteter Skjeie 1992.og

forendnuDet tidligt konkludere, hvad kvinders tilstede-er at
vaerelse deni politiske elite betyder for politikkens indhold for-og

kvinder kanOm vil bidrage fornyelsetil politikkenmer. og en og
til udbredelse demokratiet, eller de underordnes de øko-en om
nomiske logikker de politiske institutioernes regler, rutinerog og
prioriteringer fraUd normativt perspektiv vil jeget argumentere
for, kvinders tilstedevaerelse den politiske vigtig sigat arena er
selv. øget detrepraesentation i politiske har desuden gjortsystem
det muligt for kvinder etablere alliancer partierat tvaers og

forholdorganisationer i til centrale kønspolitiske for eksem-emner,
pel kvota-ordninger, der skal sikre flere kvinder det politiskei og
administrative liv, udbygning offentligede børneinstitu-og en
tioner, opprioritering for børn flere tilomsorg og om penge
børnefamilier Skjeie Dahlerup Borchorst1992, 1998, 1997. I

der konsensus mellem kvinder1990erne raekke velfaerds-er om en
politikker, der konflikter mellem kvinder forskelligeogså imen er
politiske forholdpartier i til raekke politiske spørgsmålen nye som
flygtninge- indvandrere forholdi til sociale politikkerEU,og og og

offentlige børnepasning.som
Der ingen tvivl kvinder de skandinaviskei demokratier iater om,

dag har aktivt mangfoldigt medborgerskab, det ikke detet og men er
de politiskei administrative institutioner. Delsmagtsamme som og

der tendens til medborgerskabet igen bliver opdelt iater en et
medborgerskab, der knytter til hverdagslivetssig institutioner etog
medborgerskab der knytter tilsig nationale globale spørgsmål.og
Dels der tendens til demokrati styring ad-governanceer at og
skilles, for eksempel i institutioner, hvor liggerEUs hosmagten
Ministerrådet, Kommissionen domstolen. Endelig der derog er er
forskel politik økonomisk den svenske kvindemagt-magt,og og
udredning har dervist, stadig ulighed kvindersi maendsat er og
økonomiske till utredningen fördelingense Rapportresurser av av
ekonomiska mellan kvinnor och SOU SOU1997:115,mänresurser

Feministiske forskere har forskellige1997:136. opfattelser hvad
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af,politik forskellige tolkninger kvinders poli-magtog og omer,
de magtrela-tiske tilstedevaârelse kan bidrage til aendre politiskeat

mangler generelt kompa-mellem kvinder maend.tioner Derog en
forskning demokrati Skandi-samspillet mellem irativ magt ogom

ikke mindst forskning hvilken betydning opdelingennavien, omog
mellem demokrati har for skandinaviske kvinders medbor-magt og
gerskab.

udfordringerKonklusioner perspektiver: Aktuelleog
demokratiet

demokratiforståelseHvad udfordringerne til den skandinaviske ier
feministisk perspektiv politiske udvikling har deDenet gennem

udvidelsensidste modsaetningsfyldt. den sidePåår30 vaeret en er
demokratiet til familien, Giddens utvivlsom relativtpå,som peger

fremskreden de sids-langt de skandinaviske demokratier.i Gennem
socialeder sket høj grad individualiseringår30 ret-te er en

foraeldrene beggeigheder Koch-Nielsen Leira 1996,1995; og er
medborgere har fået deltagel-blevet inddraget aktive og nyesom

sesrettigheder forhold skoler daginstitutioner, ikketili styring og
mindst Hoff NysethDanmark Torpe Siimi 1994a.1996,1993, og

forskningenden anden side der tendenser tilPå på, atpeger er nye
opdelingen offentligtkønsopdelinger. Skandinavien har pri-iI og

med velfaerdsstatens udbygning kvindernesbetydningmistetvat og
lønarbejde, der tendenser opdeling mellem dentiler enmen ny
lille den politik, mellem de politiske eksperter i partier-"store"og

hverdagsmagere, forholder lokalt til dagliglivetssigog pro-ne som
blemer.

Globalise-dag de vestlige demokratier ved vendepunkt.I står et
velfaerdsstaterne, dag under omstruk-har lagt derringen ipres er

betyder, national-den europaeisketurering, integrationsproces atog
har betydning. Spørgsmålet kvinders tilstede-mistetstaterne er, om

påvirkevaerelse de spolitiske parlamenter kan bidrage tili at sam-
fundsudviklingen forny forskere håber,det politiske liv Nogleog

de politiske eliter vil medkvinders markante representation iat vazre
til forny den politiske dagsorden Phillips placere1995at og nye

mindstpolitiske spørgsmål centralt den politiske dagsorden, ikke
spørgsmål modtagetil Knijngiveretten atom og omsorg og

frygter,Andre pessimistiske kvineligeKremer 1997. ater mere og
politikere underordnet det herskende partisystem isxtteroger
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stedet deres lid til kvinders selvstaendige uden fororganisering par-
lamenterne Gustafsson et.al. red, 1997.

efter for tidligtmin mening konkludere,Det ater om og
hvilke områder kvinders tilstedevaerelse den politiske hararena

forskelgjort skandinavisk politik. afhaengeri spørgsmålDetteen
bl.a. kvinders politiske mobilisering identiteter uden for detog
formelle politiske der kan forskelligeiagttagesJegsystem. atmener,
tendenser den fåeti side har kvinder mulighed forPå1990erne. ene

med til de politiske beslutninger, der ud-at atVEEYC praege og er en
bredt konsensus ligestilling mellem samfundet,køn politiki iom og

udfordredet muligt de barrierer, der skaber ulighed.atgørsom
Samtidig der konfliktlinier mellem de politiske partier,er nye og
mellem kvinder forskellige politiske forpartier,repraesenterersom
eksempel flygtninge indvandrereintegration med-om og og om
lemskabet i har der desuden konfliktSverigeEU. I Norge vaeretog

offentligede børneinstitutioner fortsat skal udbygges, ellerom om
højere grad skal følgei børnene, således foraeldrene fåratpengene

valgfrihed forhold til forskellige pasningsformer.i Leirastørre
1998

konklusionMin kvinders aktive medborgerskabat eter, er cen-
tralt element de nordiske demokratier, det omfatter dag lighedi iog
mellem køn politiske forsamlinger.i ligePrincippet om repraesen-

mellem kvinder maend fordi dettation kvindervigtigt, giverog er
mulighed for den politiske dagsorden for skabe poli-at atpraege og
tiske alliancer kompromiser de aktuelle aendringer deog om so-
ciale økonomiske politikker. forudsaetter derimod ikke,Det atog
der enighed mellem kvinder de politiske prioriteringer. Derer om er
forskelle mellem kvinder forskellige kvin-i generationer mellemog
der basis uddannelse, klasse kommer til ud-etnicitet,og som

forskelligetryk politiske identiteter.i prioriteringer dogDerog er
samtidig mulighed for kvinder bestemte kan blivei enigeat sager om

handle sociale politiske skillelinierat tvaers atsammen og om
udvide kvinders økonomiske selvstaendighed, kropslige autonomi og
indflydelse samfundsudviklingen.

behov for demokratisere demokratiet, detDer at eter men er
åbent spørgsmål, hvordan kvinder bidrage fornykan til demokra-at

genopdage politikken fratiet hverdagens politik til politikog -
det globale plan. desuden behov for sammenlignende under-Der er
søgelser samspillet mellem køn generation. kvindersDeog unge
politiske identiteter praksis de centrale forspørgsmåletog er
feminismen fremtid.demokratiets Danmark udgør partierneIog
kun lille befolkningendel kvinderne vaelger de poli-megeten og
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harkvinder. Partierne ifra, ikke mindst detiske Norgepartier unge
til fornykvinder har bidragetderimod central atstatus, ogmereen

al.BergquistChristensendagsorden Knopppartiernes 1998; et.og
Folkeparti der iSocialistiskdet kvinderDanmark i1999. I ungevar

kønskvotering,ophaevelseforeslå partietsmed til1996 at envar
undersøgelsesiden nylig viser,vedtagethavde En1986. atvaeretsom

holdninger tilgenerationsforskelle kvinders EU-der istoreer
de aeldreendpositivekvinderspørgsmålet. De meget mereunge er

mxnd Gouldeendde positivegenrationer, også ungemereog er
Andersen 1999

nordiske demokratierudfordring for decentralandenEn er en
marginali-politisk integrationfornyelse demokratiet gennem

forformerfor udviklebehovserede Der også at nyegrupper. er
fremmede knyttet tilmed "desolidaritetrefleksivitet, pluralisme og

hendet langtpost-traditionelle samfund. Skandinaviendet I er
de sidstepolitiske elitekvinder denlykkedes iintegrereat gennem

marginaliserede soci-problemhvorimod det integrereår,30 ateter
de homogenevil haevde,med basisale i etnicitet. Jeg atgrupper

marginali-dag udfordresSkandinaviske demokratier i typenyen
flygtninge-indvandrer-arbejdsmarkedetforhold tilsering i ogog

samspil mellem køn, etnicitetkomplicerethviler etgrupper, som
for dialogdemokrati,klasse viserSiim Det1998c. etgrxnserneog

baseretforskelle mellem socialeforholder tilder ikke sig grupper
klasse.køn, etnicitet og

skandinaviske demo-for deudfordringerEndelig det raekkeer en
fra detpolitiskeforskydningen denforbundet medkratier magt

globale plan Turnerdet transnationale Detnationale til 1992. erog
kvinder dendemokratier ide skandinaviske integrerelykkes at
de sidstede sidste årpolitiske elite igennem år, 1030 ergennemog

kanal således kvin-sket xndringer den korporativeder ligeledes i at
parlamentariske demokratidag udgørder i Det30 procent. erca

samtidig har nationalstatendet nationale plan,blevet udvidet men
europaeiskkarakter. Udviklingen retningaendret i større

forhold tilmarginaliseretkvinder blevet ibetydet,integration at er
Ministerrådet, Kommisio-specieltcentrale EU-institutioner,EUzs

Skandina-Centralbank.europaeiskedenDomstolen Isenestognen,
det nationalevelintegrerede forhold til ni-relativt ikvindervien er

udvidemuligtspørgsmål, detåbentdet atet om erveau, men er
kvinders poli-samtidig sikretil institutionerdemokratiet EUs og

globaletransnationale niveau.deltagelse dettiske og
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Noter

‘ sociologer har lxst hinandenDe hinandensinspireret analyserto og er og
begreber. fremgår deres feelles bogDet Beck, Giddens Lash Refexiveog
Modernization hvor de debatterer aandringerne1994, politik demo-iom og
krati i posttraditionelt samfund.et
2 Giddens forståelse dialogdemokrati adskiller fra Habermas begreb,sig
fordi det bygger refleksivitetsocial de daglige aktiviteteri de kollektiveiog
organisationer, fordi det ikke modorienteret konsensus Giddens 1994,og er
115.
3 polsk-fødteDen sociolog Zygmunt andet eksempelBauman eter ny-
txnkning de klassiske begreber frihed, lighed broderskab. Han optagetog er

individernes forhold til de politiske faellesskaber til de medborgere, derog
uden for de politiske faellesskaberstår "de fremmede. harHan argumenteret-for, der behov for de gamle idealer med idealer indivi-at at erstatteer nye om

dets frihed/autonomi, lighedsbegreb, individernes for-etom som rummer
skellighed former for solidaritet med de andre anderledesog om nye som er
end selv Bauman 1997.os
4 Phillips har diskuteret indførelseAnne kvota-ordninger de politiskei par-
tier hvor huni problematiserer de feministiskeNorge, påstandteoriers atom
den kønsmaessige arbejdsdeling skal xndres før der kan ske xndringer dei poli-
tiske kønsrelationer Phillips kap.1995, 3.
5 bygger beggeDe survey-undersøgelser borgernes aktiviteter hold-og

denninger. svenske undersøgelse skelnes, der mellemI tilinitiativet påvirkning
sin det lillesituation, demokrati, til påvirkninginitiativer landetsegen og

detsituation, demokrati. den danske undersøgelse kaldtestore aktiviteterI
forhold til hverdagensi institutioner lokalområdet,i arbejdspladsen vel-iog

faerdsstatens administrativeservice- områder forinstitutioner, naardemokra-og
tiske deltagelsesformer, hvor det demokrati omfatter deltagelsestore et

generelt plan for eksempeli partier, ved valg Andersenorganisationermere og
et.al. 1993:37.
6 Hvad forholdet mellem det lille detangår demokrati der bådestoreog var
ligheder forskelle mellem de danske svenske resultater Siim Siim1994a;og og

undersøgelser bekrzftigede1997. Begge tendensen til kønsmatssigen
opsplitning det demokratiskei medborgerskab med mxnd de aktive imestsom
det demokrati, specielt hvad partiaktiviteter kontakter til offent-angårstore og
lige myndigheder al.Petersson dogDer overrasken-1989:149. ogsået. var en
de forskel, idet det lille demokrati den svenske medborgerundersøgelsei blev
karakteriseret de "kvindedominerede" deltagelsesområder, hvor kvin-etsom
der aktive end maend. den danske undersøgelse der derimodI ingener mere var
kønsforskelle forhold til det lillei demokrati, dvs. kvinder maznds deltagelseog

foraeldre medborgere skole- daginstitutionsområderne forholdisom og og—
til lokale aktiviteter, med aktiviteter arbejdspladsen den undta-enestesom
gelse Andersen al. den svenske undersøgelse kvinder1993:157. Iet. var
desuden aktive end maznd forhold tili politiske manifestationer, hvori-mere
mod der ikke forskelle kvinder mxnds politiske manifestationeri ivar og
Danmark Andersen al. 1993:139.et.
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i undersøgelser kanfor hvad de kvantitative sigeklareDer omer greenser
aktiviteter. Danmarkbetydning medborgerne tillaegger de enkeltehvilken I er

kvalitativeder medder demokratiprogrammer, ip.t.p.t. to store oger gang
medborgerskab kvinders medbor-institutionelle analyser det lokale og

for neden GEP-projektet beggegerskab Demokrati Statensstøttetog -
skriftserie AalborgSamfundsvidenskabelige forskningsråd. Se GEPs 1nr. ,for økonomi, Politik"Demokrati for neden, InstitutUniversitet ogog

Forvaltning, Aalborg Universitet.
uformelle5 forskel mellem foraeldrenesdanske undersøgelser derviser,De at er

velfxrdsstatensformelle deltagelse brugere serviceinsti-deltagelse den isomog
forhold tilkvinder brugereMaend deltager højere grad end iitutioner. som

kønsarbejdsdelingNysethskolebetyrelser Torpe DenneSiim 1997.199421, og
villeforskellig begrundelse betydning.foraeldre-brugere kan have Detogsom

forhold til deltageundersøge meend kvinders motiver iinteressant atatvaere og
brugere.som

Q kvalitativeUndersøgelsen pilotprojekt, bygger interview,10et somer som
fra finansieret detundersøgelse Demokrati nedenindgår i størreen

forskningsråddanske samfundsvidenskabelige Sørensen 1997.Bang og
forståelse:O teoretiskehar tidligere kommenteret Christina BergquistsJeg og

kvindersfremhaevet, detperspektiv negative statenatmagt ogsynog
for deindefra ikke genereltmulighed for påvirke de politiske institutionerat er

forproblem defeministiske Danmark,analyser i Norge etsnarere erog men
svenske feministers analyser Siim 1995.
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Kvinnors politiska
medborgarskap i tre
välfärdsstater

Politiskt deltagande och engagemang

Oskarson’Maria

Demokrati förutsätta medborgarnas deltagande det politiskaianses
livet. deras aktivitet exempelvis valdeltagande ochiHur ärstor par-
timedlemskap kan indikator demokratin be-iattses som en en
stämd Väl fungerande. representationsperspektiv detIär ärstat ett
också betydelsefullt vilka det medverkar politikensiärgrupper som
utformning. har länge haft den uppfattningen kvinnor skul-Man att

mindre politiskt aktiva, huvud mindre politisktöver tagetvara
intresserade Campbell al. Verba,Duverger 1955; 1960;än män et.

and chapterNie Kim Christy och DethJennings1978, 12; 1987; van
al. Beskrivningen kvinnor politiskt kon-passiva1990. äret. av som

troversiell. berör grundvalarna det demokratiska med-Den ien av
borgarskapet, nämligen utövandet de politiska rättigheterna, ellerav
vad här kommer benämnas det politiska medborgarskapet.attsom

Det politiska medborgarskapet
Enligt klassisk definition medborgarskapet kompo-utgörs treen av

det politiska det civila och det sociala medborgarskapetnenter: ,
al. politiska kan först och främst hänförasPetersson 1989. Detet.

till formellade relationerna mellan medborgaren och irent staten
politiska rättigheter, exempelvis och valbarhet.rösträtttermer av

begreppet begränsades till formellaendast de rättighe-Om att avse
skulle förloradet dynamik.sin stället det väsentligtI ärterna att

också inbegripa det faktiska utövandet de politiska rättigheterna,av
eller med andra ord det politiska deltagandet.
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medborgarskapet viktigdubbla betydelsen det politiskaiDen är
välfärdsstater.könsaspekt avanceradeför förstå begreppets i Denatt
dessa länder sedanpolitiska medborgarskapetlegala sidan det iärav

och harkönsneutralt, eftersom kvinnorlänge helt män rät-samma
det politiska med-dock detsammatigheter. inteDetta är attsom

innebärformella rättigheternakönsneutralt. inteborgarskapet Deär
resultatetfaktiskt kan detautomatiskt deltagande. Snarare ses som

både och hinder.inbegriper uppmuntranav process somen
entydigt.förstås politiskt deltagandeVad skall inteärsomsom

exempelvis politiska valinbegriper deltagandebegreppets kärna iAtt
finns detförhållandevisoch partiarbetei Däremotär oemotsagt.

inbegripas därutöver.vad gäller vad skallolika inställningar som
omfatta de flesta aktiviteter medbor-vidgas begreppet tillIbland att

för vardagssituation. dettaengagerade påverkai sin Iär att sam-gare
mellan den lilla demokratin imanhang förekommer distinktionen

ochdemokratin riksdagfamilj och grannskap och den istora par-
detm.fl. distinktion relevanttier Petersson 1998. Denna är när

påståenden exempelvis kvinnors passivitetgäller att omnyansera
möjlighetermaktlöshet, liksom för analysera medborgarnaseller att

maktperspektiv villpåverka vardagssituation.kunna sin Ur ettatt
frivilligrörelser eller aktionsgrup-likställa deltagandedock ijag inte

politiskapolitiskt deltagande exempelvismed konventionellt iper
den lillalika aktiva ellerkvinnor ipartier. Att män,är som mer,

analysera köns-minskar betydelsendemokratin intet sätt attav
politik. länge denskillnader deltagandet konventionelli Såi repre-

deltagandeoch kvinnors lika idemokratin består,sentativa är mäns
vikt.densamma storav

fors-okontroversiellt.medborgarskap inte MångaBegreppet är
ofta från deltagandedefinitioner detkare har påpekat utgåratt av

haft följd attdetarbetsmarknaden, vilket har till är ut-mannen som
andBorchorst Bussemakerför medborgaren 1994:27—28;gör norm

brittiska forskarenSainsburyKersbergen Den1994, 1996.1994;van
medborgarskap innefattarpolitisktCarole Pateman att enmenar

offentliga, politiska och detåtskillnad mellan det livet privata, socia-
frånkvinnor aktivtla. Vidare denna åtskillnad utestänger ettatt

Eftersom liv betyd-kvinnorspolitiskt deltagande iPateman 1989.
sociala sfärenlänkat till denligt högre grad privata,än männens är

och därmed räckhåll"icke-politiska"deras intressen utomsomses
politiska deltagande,för medborgarskapet. lägreKvinnors menar

frånvaro det offentligaberor deras iPateman, större rummet.
den brukarförklaring ligger mycketHennes nära presenterassom

participationsforskningen, olikheterna berornämligen attav
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ofta brukareller vadutbildning,förvärvsarbete ochskillnader i som
Dethochpolitiska Jenningsindikatorer vanresursersomses

andVerba, KimNie 1978.1990;
kvinnornas posi-sambandet mellantolkning visarPatemans

Förklaringendeltagande.politiskaoch derassamhället ition i stort
offent-detrelation tillkvinnorsimplicerardynamisk. Den närär att

förändringar detiskälfinns ocksåförändrasliga väntaattrummet
deltagandet.politiska

välfärdsstat,olika nå-tillämpaskanPatemans synsätt typer av
begrepp.enhetligtforskningen alls inteenligt är ettgot som

välfärdsstaterOlika typer av

definitionengrundläggandenämnde dentidigarejagSom avtar
civila,dimensionerfastavälfärdsstatenmedborgarskap i tre -

dimensionenden socialasociala rättigheter.politiska och Det är som
andramedborgarskapfrån ivälfärdsstatenmedborgarskapurskiljer i

välfärds-industrisamhällendag kan allaI sägas varastater.typer av
medborgar-de löserdet innebär intedenna mening,i attstater men

danskesociala dimension Denskapets sätt. statsvetarensamma
välfärdsstaterolikaurskiljerEsping-AndersenGösta typertre av

dimen-socialaför respektivevaltgrundval den lösning statsmanav
utgångspunktEsping-AndersensAndersenEsping- 1990.sion är

skyd-individendetta hurde-commodification. Medbegreppet avses
och därmedmarknadskrafternafrån renodladedas de garanteras

socialasamhälletsvadfastagrundtrygghet. i månsocial Han tar
huruvida detfamiljebaserat,individuellt ellerskyddsnät ärär gene-

och huruvidaspecifikt gäller vissaalla eller grupperrellt gäller
hjälpgrundtrygghet. Medellerinkomstersättningdet baseratär
kon-liberala,välfärdsstaterna iklassificerar handenna indelningav

socialdemokratiska.skandinaviskaochservativa
har kritiseratsoch analystypologiseringEsping-Andersens av

könsrelationmedborgarskapetsför förbisekvinnoforskare att
vidfokuserartypologiseringenBorchorst Genom1994127-28. att

mellanförbiser dengradoch högmarknad och irelationen statstat,
kvinnorsvälfärdsstaternaolika intedefamilj, fångar analysenoch av

olikamedborgarskap ikvinnorstill densamma.olika relation När
familjrelationenanalyseras detvälfärdsstater skall justär stat som-

olikamellandär Ioch variationenintressant, ärär stater stor. an-en
konstaterarWelfareGendering Jet Busse-med titeln Statestologi

be:T/9ereKersbergenochmaker Kees toappearsatt some con-van
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around the thesis that where thein nations eflectivelyvergence state
transfersthe duty the publicprivate responsibility oftare, theto con-
ditions for the development full civil, political and social citizen-a
ship hetterfullfilled Bussemaker och Kersbergenwomen are van

De från1994:16. förövergången privat iattmenar ansvar omsorg
familjen till offentligt kan ytterligare formett ansvar ses som en av
de-commodification. förstå kvinnorsFör medborgarskap olikaiatt

välfärdsstater det därför nödvändigt tydligtärtyper sättav att ett
från relationerna,utgå barainte mellan och marknad, ocksåstat utan

mellan och familj och mellan familj och marknad. Statsvetarenstat
Diane Sainsbury lanserar boki sin Gender Equality and Welfare

distinktionStates 1996 mellan male hreadwinner model ochen
individual model för analysera välfärdsstaters olika relation tillatt
könen. utgångspunktHennes vilken ligger bakomnormär som en
rad dimensioner det sociala medborgarskapet ibid ff..40av s.

Utmärkande för de skandinaviska välfärdsstaterna detär äratt
den individuella modellen dagi aspekt dennaEnärsom normen. av
modell för reproduktionen högre gradi andraär, iänatt ansvaret
länder från ligga hos familjenövergått oavlönat arbetesom tillatt

ligga hos eller den offentliga sektorn avlönat arbete.somatt staten
förflyttningDenna har inneburit förändringartvå rele-av ansvar av

för kvinnors relation till det första har kvinnorsFör del-vans staten.
tagande arbetsliveti Ökat. Förvärvsarbetet emellertid köns-inteär
neutralt, eftersom kvinnor högi utsträckning verksamma inomär
den reproduktiva sektorn, alltså med vård och det and-Föromsorg.

har detta inneburit politikens räckvidd har ökat. Skandina-Ira att
vien rad områden definierade politiska, medan andraär ien som man

välfärdsstater dem familjens angelä-privatatyper av anser vara
genheter. Skandinaviska kvinnors liv i utsträckning iär större än
andra välfärdsstater beroende politiska beslut Hernes 1984.av

Andra tänkbara lösningar relationen mellan och familj,stat
familjrespektive och marknad möjliga. Sainsburys male hread-är

model fortfarandewinner eller mindre normerande iär mångamer
länder. Exempelvis kan kvinnors ökade förvärvsfrekvens ske utan att
familjens traditionella uppgifter stället kan deIövertas staten.av
reproduktiva uppgifterna överföras till marknaden, vilket skulle
innebära kvinnors relation till nödvändigtvisinte föränd-att staten

den lösningDetta högi utsträckning har praktiserats deär iras. som
liberala välfärdsstaterna och Storbritannien.USA tredjeEn variant

de reproduktiva verksamheterna behålls inom för famil-är att ramen
jen, stödjer detta finansiellt olika formeratt statenmen genom av
bidrag och skattelättnader, vilket medför de ändå i viss meningatt
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praktiseras de konservativaden lösning ipolitiska. Det ärgörs som
Tyskland.Välfärdsstaterna, exempelvis

förhål-Välfärdsstater leder tillmellan olikaVariationerna typer av
livssituationdet gäller kvinnors itydliga skillnaderlandevis när stort

Utifrånspecifikt.offentligaoch deras relation till det Pate-rummet
utövandekvinnorsfinns därmed skälman’s att anta attresonemang

väl-olikamedborgarskapet mellandet politiska varierar typer avav
betydelse förkönstillhörighetensföljande kapitel skafärdsstater. I

ochjämföras med den iTysklandpolitiskt deltagande Stor-i Sverige
får exempel konservativhärländer tjänabritannien, som som

liberal välfärdsstat.respektive

Är uniktSverige

för politisktdär könets betydelseframhålls ofta landSverige ettsom
aktivaoch där kvinnor likahar förändratsdeltagande tydligt är som

främst den högabild baserasflesta områden.de Dennamän
väl käntoch politiskakvinnor riksdag partier.andelen i Det är att

högstaRiksdagen dag världensikvinnorepresentationen i 43är —
andel kvin-betydligt lägreStorbritannien harTyskland ochprocent.

nedan.framgår tabellenvilketde nationella parlamenten,i avnor

parlamentenzde nationellaAndelen kvinnorTabell i

19981980 19901970
43Sverige 26 3814

20 31Tyskland 87
18Storbritannien 3 64

förHemsidanförLovenduski och Inter-Källa: Norris åren 1970-19901993 samt
http://WWW.ipu.org.Parliamentary Union, 1998

liggerbrittiska parlamentende tyska respektiveAndelen kvinnor i
Tysk-hela perioden.den svenska underbetydligt lägre nivå änen
ande-ökande trend, medantydligtland liksom Sverige,uppvisar, en

stilla,eller mindrebrittiska parlamentetlen kvinnor deti stått mer
1998.3framända till valet

ande-landjämställdhethetsaspektutmärkande i vårtEn ärannan
skill-1970-talet harförvärvsarbetande. Sedankvinnor bland delen

och antaletförvärvsarbetande kvinnor inaden mellan antalet män
försvunnit. denåldern till iår 2819706415 procent-stort sett var

skillnadprocentenheter. Motsvarande iendastenheter och 1990 4
procentenheterprocentenheter ochTyskland 1990,1970 2630var
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Storbritannieni respektive procentenheter, alltså betyd-30 21samt
ligt mindre förändringar. kvinnor ochSCB: Om i EGmän
1992:36.

kapitel jämförelseDetta kvinnors och mänspresenterar en av po-
litiska deltagande olika välfärdsstateri Tyskland ochSverige,tre -
Storbritannien. Syftet undersöka vadi skillnaderna detmån iär att
sociala medborgarskapet, förståtthär skillnader i när-termersom av

det offentligai livet, också återspeglas utövandeti detvaro av po-
Ärlitiska medborgarskapet. Sverige unikt också vad gäller jim-

ställdhet det politiskai deltagandet studera och försöka finnaAtt
förklaringar till könsskillnaderna politiskti deltagande har mins-att
kat, centralt endastinte jämställdhetsperspektiv, ocksåär ett utanur
för öka förståelsen för vad ligger till förgrund variationernaatt som
i politiskt kan förklara kvinnorsOm exkludering/-engagemang.
inkorporering deti politiska livet kan denna kunskap också använ-
das till insikter andrai exkludering/inkorporering.gruppers

Diskursen politiskt deltagandeom

det gäller vad politiskt deltagandeNär brukar "socio-avgörsom en
ekonomisk standardförklaring tillämpas Verba och Nie 1972;
Verba, ochNie Kim Jennings, Deth m.fl.1978; Denna socio-1989.
ekonomiska modell hävdar det individens socio-ekonomiskaäratt
resursnivå individuell bäst förklararnivå grad politisktsom av
deltagande. främsta indikatorernaDe socio-ekonomisk resursnivå

enligt denna modell utbildning, ålder och kön. Lågutbildade,är
kvinnor och mycket eller mycket gamla deltar lägrei grad änunga
medelålders, högutbildade Deth m.fl.Uennings, 1989:35f..män

1980-taletLångt in alltså denna fortfarandebild gångbar.är
Bilden kvinnors och politiska deltagande dagimäns ärav mer

nyanserad vad kanske framgår konstateratDetän ärsom attovan.
könsskillnaderna mindre det gäller kallat icke-konventio-såär när
nellt deltagande exempelvis partiarbete. ökadeKvinnors utbild-än

Ändåharningsnivå minskat differensen kan konstateranågot. man
skillnaderna finns kvar DethJennings, Molitor1989;att m.

Norris Schlozman, m.fl. Efter ha1992; 1991; Burns 1994. gåttatt
igenom tillgänglig forskning området slår den brittiska stats-

Vicky Randall fasti mitten 1980-talet Ovenzll, t/oevetaren attav
evidence that politicals conventionallyparticipation,suggests women
defined, everywhere less than Randall 1987:57.men
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det dagockså brittisk,Pippa Norris, iStatsvetaren attmenar
finns uppfattningar betydelse för politiskt del-olika könetstre om
tagande första den traditionella, där kvinnorsNorris 1991. Den är
lägre politiska delaktighet förklaras könsskillnader politiskaiav re-

förvärvsarbete attityderutbildning, och i viss månsåsom rö-surser
finner fortfaranderande könsroller och socialisation. bildDenna ett

Schlozman, ochstöd, framför allt amerikanska studiervisst i Burns
Verba 1994.

finner stöd för denandra diskurs de studierEn attmenar som
alltför definition politisk aktivitet.traditionella bilden har snäv aven

hävdar den främsta skillnaden mellan kvinnorsvadDen åratt som
mängden deltagande,och politiska intemäns är utanengagemang

fastahur det sammanhang. Diskursen vidaresker och vilkai tar
utanförkvinnors tenderar högre grad tilldrai sigatt attengagemang

frivilliggrupper,de etablerade politiska kanalerna, aktionsgrupperi
delta-och olika rörelser och de könsskillnader politisktlokala iatt

alltförgande forskningen generellt har begränsatettpresenterarsom
fokus. deltagandet andra formerpekar också sigDen änatt tar

oftare medverkar ad hoc-det konventionella, kvinnor aktioner,iatt
formellaoch demonstrationergrupperingar iän mer grupper

Lovenduski Randall 1987.1986;
finns också tredje perspektiv,enligt NorrisPippaDet ett som

försumbar.fastslår könsskillnaden politiskt dagi i äratt engagemang
andra ordrevisionistiska perspektiv kan medDetta sägas vara en

dif-och förklarar den minskadeuppdatering det traditionellaav
förändratsferensen med kvinnors livssituation har under deatt se-

decennierna.naste
förklaringarna kvinnors lägre politiska aktivi-traditionella tillDe

fokuserade de mindre utsträckning innehadei än mäntet att po-
förvärvsarbete låglitiska främst eller hög utbildning. Detresurser,

politik manligockså den traditionella kvinnorolleni att var en
förklaring deltagande politikdomän. alternativ till lägreEn är att

bedrivs strukturer", och dessa tenderarmanligai stänga uteatt
m.fl. Minskadekvinnor Haavio-Mannila Hedlund 1996.1983;

politiskaskillnader fokuserar minskade könsskillnader i resurser
förändrade förändringar kvin-och könsrollsattityder. Dessa av

livsvillkor främst ha påverkat kvinnorgenerationersantas yngrenors
TogebyNorris 1994.1991;

jämförelsedetta övergripande kvin-kapitelI presenteras en av
politiska deltagande Tyskland och Storbritannien.i Sverige,nors

frågan gradövergripande kvinnor högrei Sverige iDen ärär po-om
denlitiskt delaktiga andra Diskurseniän stater. atttyper av om
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skandinaviska modellen välfärdsstat "kvinnovänligär anty-av mer
der kvinnor Skandinavien omfattningi inkorpore-i större äratt
rade det offentliga livet.i

fråga fokus alltså könstillhörigheteni harDen står ärsom om
mindre betydelse för det politiska medborgarskapet, här förstått

deltagande det politiska livet, vad falleti i Sverige, iän ärsom som
andra välfärdsstater, nämligen Tyskland och Storbritan-två typer av

nien.
Jämförelser absoluta politiskt deltagandenivåer svåraär attav

mellan politiska kulturen exempelvisDen varierar, igöra stater. ter-
uppfattasvad den medborgerliga Eftersommer av som som normen.

frågan gäller det politiska deltagandet jämställt,är änom snarare
variationer deltagandet mellan dei nivåerna olika länderna,
kommer kvinnors deltagande jämföras med Genommännens.att att
fokusera skillnader mellan kvinnors och politiska deltagan-mäns
de, de absoluta kan kulturella skillnadernivåerna, inteänsnarare

påverka kvinnor och påverka resulta-män sättantassom samma
det politiska deltagandet jämställt detOm i Sverige,är ärten.

obefintliga könsskillnader förväntar högre nivåeränoss, snarare
andra länder.iän

Vidare det uppfattningallmän skillnaderna mellan kvin-är atten
och politiska deltagande har förändrats under demäns senastenors

Överdecennierna. hela västvärlden har kvinnors livssituation för-
ändrats drastiskt förvärvsarbetei och utbildning,termer av men
också kvinnorollen" förändrats. synnerhet brukarIattgenom

utpekasSverige de länder där jämställdheten mellan kvin-ettsom av
och allra längst. Jämförelsen ska därför tidnåttmän göras övernor -
längst mellan slutet 1960-talet och början 1990-talet. För-som av av

alltså könsskillnaderna politiskt deltagande ska haiväntan är att
minskat dei Sverige länderna.i övrigaänmer

Material

material ligger förtill grund jämförelserna först ochDet ärsom
främst intervjuundersökningar det första användstvå Förtyper.av
World Value Studies", internationell undersökningstoren som
genomförts dels länderfradi1980-1981 Här1990-1991 ärsamt en
exakt frågor ställda till alla intervjuade, vilket goda möj-samma ger
ligheter för jämförelser mellan de länderna.aktuella de liggerDåtre
förhållandevis varandra tid de dock endasti begränsadenära ger
möjligheter för jämförelser utvecklingen tid. detta skälAvöverav
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utförda anslutning till val deanvänds också våljarundersökningar i i
ländernas jämförandeutformade för analyser, vil-inteDessa ärtre

ket alltid frågor ställts.innebär det inte Utöveräratt samma som
forskningdessa undersökningar används också tidigare natio-om

förhållandennella dei tre staterna.

politisktPolitiskt deltagande och

engagemang

deltagande. be-Medborgarskapsbegreppet inkluderar politiskt Som
med och påverkaskrevs allas lika möjligheterär att enovan vara

välfårdsstaten. Med politisktcentral beståndsdel den demokratiskai
allmänhet faktiska konkreta handlingar meddeltagande imenar

förs. svenska maktutred-syfte påverka den politik denIatt som
manifestdeltagandemedborgarundersökning benämns dettaningens

manifestafrämsta politiskaal.Petersson 1989. Denet. typen av
politisktoch arbeta aktivtaktiviteter naturligtvis iär rösta ettatt att

med politiker.exempelvis personlig kontaktparti, även att tamen
ofta sådant deltastudier inkorporerar också iSenare års attsom

eller vaddemonstrationer, protestaktioner och bojkotter, som
deltagande. emellertidibland kallas "icke-konventionellt Det är

förtill medborgarnas handlingsberedskapockså väsentligt att se
latent politisktfaktiskt kan benämnashandlande, eller vad som

deltagande.
för politiska medbor-detta kapitel skall könets betydelse detI

manifestfaktiskt, och subjek-garskapet analyseras bådei termer av
deltagande analyseras.latent politiskttivt,

Det manifesta deltagandet
vadjämföra det faktiska deltagandetAnalysen skall inledas med iatt

valdel-politiskt deltagande, alltsåbrukar kallas konventionelltsom
tagande och partimedlemskap.
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Tabell Konventionellt politiskt deltagande Tysklandi Sverige,2.
och Storbritannien

SVEFHGE TYSKLAND STORBRITANNIEN
1968 1994 969 1992 19641 1992

Valdeltagande
Kvinnor 91 89 85 86 90 88
Män 92 88 88 88 92 87

Partimedlemskap
Kvinnor 9 9 2 4 9 5
Män 13 11 7 11 11 6

Källa: Valundersökningar från respektive land, Uppgifterna för parti-notse
medlemskap Tyskland ochi Storbritannien hämtat från World Value1992 är
Studies.

det gäller valdeltagande kan kön harNär inte någonnoteras att
betydelse ländernai 1960-talet ellernågot sigstörre av vare

1990-talet. skillnadernaTvärtom, mycket Allt sedan valetsmå.är
har svenska kvinnor haft eller procentenhets högre1979 etten par

Valdeltagande gäller StorbritannieniDet Norrisän män. samma
Tyskland kvarstår med lägre valdelta-1991:67. I någotmönstret

gande bland kvinnor. gäller främst bland de allra ochDetta yngsta
äldsta väljarna Molitor 1992:23.

Beträffande medlemskap politiska kvarståri partier mönstret
med lägre andel kvinnor bland länderfpartimedlemmarna samtligai
Angående könsfördelningen bland såväl aktivapassiva parti-som
medlemmar det finna entydiga resultat. surveyunder-svårt Iär att
sökningar partimedlemmar, eftersomingår liten del be-såen av
folkningen partiansluten. Andelen aktiva medlemmar blir därmedär

uppskatta. oftaockså oklart vad inbegripssvår Det iäratt attsom
aktiv. kan allt från handha administrativa uppgifter,Det attvara vara

direkt politiskt innehåll, till efternågot nomineringsträvautan att
till högre poster.

World Value Studies frågaingår eventuellt utfört ideelltI en om
arbete för rad organisationer, politiskt Resulta-parti ären varav en.

visar övervikt också bland de partiaktiva. Dominansenmänten en av
enligt dessa undersökningar Tyskland, ochi lika bådeär störst stor

och Storbritannien övervikten medI i paritet1981 1990. mänvar av
den Storbritannieni obetydlig Vad gäller1981, 1990.närmastmen

andelen kvinnorSverige högre andelen bland de1981 än mänvar
partiaktiva, medan det förhållandet gällde Eftersom1990.motsatta
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resultatbör dessakategori, intedet i varjesigrör personerom
övertolkas.

förenade Tyskland kon-detanalys de politiska ipartiernaI aven
andelen partimedlemmarTyskland harKolinsky iEva attstaterar

och deförändrade roll,effektgenerellt ökat partiers aven avsom
kvinnor Kolinskymedlemmarna 40är procentuppemotnya

f..1990:126
Storbritan-Lovenduski konstateraroch iJoniPippa Norris att

hafttraditionelltdet konservativa partiethar kvinnornien inom
lokalaförlängning detaktivitet. harmycket hög Den setts avsom en

kvinnoroller. Andelentraditionellaoch sociala arbete ingår isom
därför förhållandevisharkvinnor medlemskår varitpartietsi stor

däre-f.. Labourpartiet,Lovenduskilokal ochNorrisnivå 1990:40
beroendeövervägande manligt parti,har sedan länge varit ettmot,

fackföreningsrörelsen ibid.ochtill industrindess kopplingnära
ochmansdominans håller enligt Norristraditionella Loven-Denna

koppling tillförsvagadeduski försvinna och med Laboursiatt
den industrin.tunga

Widfeldt majoritetenhar bland andra Anders visatSverigeI att
totalt minskatbåde och aktiva,partimedlemmar,manliga passiva sett

partimedlemmartyder andelensedan Resultaten1968. att som
dagmötesdeltagande iockså aktiva i ärår snarastetc.termer av

ff.;Widfeldtbland kvinnor blandhögrenågot 1998:159mänän
WängnerudochOskarson 1995.även

del-formerna politisktkonventionellagäller de allraVad mest av
kan konstaterasoch partimedlemskaptagande valdeltagande att--
nämligen skill-entydig trend,hittills relativtresultaten visar atten

förhållandevis i1990-taletnaderna mellan könen början småi ärav
alla länderna.tre

fler hand-emellertid inbegripaManifest politiskt deltagande kan
exempeltillpolitiskteller medlem parti,ilingar än rösta ettatt vara

del-avsikt påverka.politiker direktkontakta i En är attattatt annan
undersökninginför val. Norrispolitiska PippaImöten ettta

aktiva dennaiStorbritannienhon ikonstaterar någotårmänatt mer
minskatskillnaden Norrishandlingar, 1991:71. Iatt entyp menav

Molitorförhållandenmotsvarande analys tyska visar Ute attav
respektivekvinnor %ungefär dubbelt °/o12så många 6män som

Molitorpolitikerde personligen kontaktat1988 att enupppgav
maktutredningensslutsatsenVad gäller iSverige1992:158. var

kvinnorutsträckningmedborgarundersökning högrei änmänatt
BlombergWestholm ochmed politikerkontakt Petersson,tog

valundersökningframkomMotsvarande resultat i1989:149. en
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där väljarna tillfrågades rad olika politiska1994, typerom en av
aktiviteter. visade dåsig aktiva kvinnor fack-Män iänvara mer
föreningar och med förbindelsesig i med politiker ellersättaatt

stat/kommuntjänstemän i Oskarson och Wängnerud 1995:52.
Slutsatsen fortfarande aktiva, iär män äratt trots attmer man

dag använder fler ochsig okonventionella former för på-av attmer
verka politikerna. heller urskiljaDet inte tydliga skill-går någraatt
nader mellan länderna, möjligen tendens tillänannat atten svag
Tyskland uppvisar tydligare "traditionelltnågot mönster.ett

beskrivitsSom studier kvinnors politiskamångaovan attmenar
deltagande, i utsträckning inriktat icke-kon-större än mäns, är mot
ventionella aktiviteter, både i vad det deltarärtermer av man som

vilket deltar. Stödet förpå sådan förhållandevissätt ärtesman en
politisktDenna har också uppmärksam-svagt. typ av engagemang

först under därför dra slut-år. Det svårt någraärmats attsenare
beträffande utvecklingen tid. World Value StudiesIöversatser

ställdes och fråga vilkavisa1980 1990 avsåg organisa-atten som
kvinnortioner och de olikai länderna medlemmar Resul-män är

tabellitatet presenteras
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olikaAndel medlemmar organisationerTabell iär typer avsom

STOR-
TYSKLANDSVERiGE BFllTANNlEN

1981 19901981 19901981 1990Organisationstyp

11 910 13 9Social välfärd Kvinnor 9
613 6 8Män 55

+3 +30 +3Skillnad +4 +5

29 1911 14 18Religiös Kvinnor 11
1214 1710 13Män 6

+12 +7+1 +4Skillnad +1+5

9 1216 7 11Utbildning / kultur Kvinnor 16
813 6Män 10 59

+4-2 +3Skillnad +6 +2+7

9 956 8 9Fackförening Kvinnor 38
2023 3161 27Män 49

-11-14 -22Skillnad -19-11 -5

4 58 4 4Politiskt parti Kvinnor 11
6712 13 11Män 15

-3Skillnad -4 -9 -7-4

0 40 2organisation Kvinnor 4 2Lokal
32 2Män 2 O5

+10 -2Skillnad 0 0

1 2Biståndsorganisation 12 1 2Kvinnor 5
32 06 3Män 2

+1-2 0Skillnad +3 +6

64 5Kvinnor 10 2Miljöorganisation 4
65 5Män 3 10 5

0 0Skillnad 0 -30

6 51 4Ungdomsorganisation Kvinnor 6 9
7 49 3 3Män 6

+1+1Skillnad 0 0 -6

Källa: World Value Studies, notse

tydligtförväntade. uppvisarhuvudsak deti MänMönstret är en
fackföreningstillhörighet,ochandel partimedlemskapistörre men

Vad gällerdet kallasdet kommer tilläven när protestgrupper.som
välfärd och religiösa organisa-områdena socialorganisationer inom

mellanskillnadenfanns fler Storbritannienkvinnor.tioner I var
procentenheterkvinnor och religiösa organisationeri 198112män

skillnadmotsvarandeprocentenheteroch SverigeI 51991.7 res-var
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pektive procentenhet och Tysklandi respektive procentenhe-1 1 4
Beträffande utbildning/organisationer inom kultur, tredje värl-ter.

den-frågor och miljörörelsen andelen kvinnor högre andelenär än
i och Storbritannien,Sverige medan det omvända imän mönstret är

Tyskland. könsskillnaderna återfinnsStörsta fackföreningarna.inom
bådeSverige uppvisar och mindre könsskilllnadernågot i1981 1991

organisationstillhörighet de båda länderna,övriga trendenän men
minskande könsskillnader densamma alla länderna.iärmot tre

detSom barainte i vilken organisationernämnts är typovan av
kvinnor och relevant,sig också hurmän är utanengagerar som man
aktiverar sig. den svenska valundersökningenI ställdes några1994
frågor kring detta. Resultaten visade könsskillnaderna lagöver äratt

kvinnor aktivasmå, det gällde delta inärattmen attvar mer namn-
insamlingar, samla kontaktain massmedia Oskarsonsamtpengar
och Wängnerud Ungefär skillnader, fast1995:52. någotsamma

återfanns valundersökningeni rörde fråganDåstörre, 1979. om man
deltagit politiskai aktiviteter huvudnågra begrän-1994över taget.
sades fråga till aktiviteter under de tilltvå åren. Isamma senaste tre

Molitors analys betydelsen kön förUte politiskt beteende iav av
Tyskland konstaterar hon könsskillnaderna mindreäven äratt om

det kommer till icke-konventionellt" deltagande, kvarstårnär
aktiva Molitor Pippa Norris1992:158. Imönstret män äratt mer

analys de brittiska förhållandena slår hon fast kvinnorav att var
marginellt till icke-konventionellapositiva protestaktioner änmer

analys emellertid inriktadHennes attityden till del-män. är mer
tagandet, faktiskt deltagande, och därför helt jämförbarinteän
Norris tabell redovisas de angående icke-1991:72. I 4 mönster
konventionella former för politiskt deltagande framkommer isom
World Value Studys frågesvit icke-konventionella" aktiviteter.om
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Tabell 4. Icke-konventionella aktiviteter

STOR
SVERlGE TYSKLAND BFHTANNIEN

1981 1990 1981 1990 1981 1990

Skrivit på namnlista Kvinnor 57 74 50 53 61 76
Män 53 59 41 60 64 75
Skillnad +4 +5 +9 -7 -3 +1

Deltagit i bojkott Kvinnor 9 17 4 8 125
Män 8 16 8 13 9 18
Skillnad +1 +1 -4 -5 -4 -6

Deltagit i fredlig -demonstration Kvinnor 13 21 7 17 6 9
Män 18 24 18 24 13 19
Skillnad -5 -3 -11 -7 -7 -10

Deltagit i vild strejk Kvinnor 1 21 2 4 4
Män 2 2 3 12 135
Skillnad -4 0 -8 -9

Källa: World Value Studies, notse

huvudsak bekräftar World Value Study de slutsatser fram-I som
kommit dei nationella analyserna. det gäller skriva underNär att
namnlistor och delta bojkotter finns lika entydiga könsskill-i inte
nader andra politiskai aktiviteter. detta detmånga Trots ärsom en-
dast i kvinnors icke-konventionella" verksamhetSverige ärsom

vad ha skrivit namnlista och deltagit istörre än männens attavser
bojkott. Tyskland återfinns fler kvinnor skrivit namnlistorI som

Övrigalikaså Storbritannien. aktiviteteri manliguppvisar1980, över-
vikt, skillnaden mellan könen mindre de bådai Sverigeäven är änom

länderna.övriga
manifesta politiska deltagandet utmärker knap-Det i Sverige sig

jämställt iTyskland och Storbritannien.änpast attgenom vara mer
skillnadernaTvärtom, överlag alla länderna. harismå Deär tre

minskat tid och differenserna finns huvudsakvisar iöver attsom
flestade avseendeni aktiva kvinnor. natio-Om någramän är änmer

nella kan skönjas detvariationer det politiska deltagandet iär att
ochSverige Storbritannien jämställt Tysk-i inågotäven är änmer

land. skillnaderna mellan länderna inteMen ärsagt, stora.som
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politisktPsykologisk beredskap latent-

engagemang
medbor-Medborgarskapsbegreppet innebär emellertid allainte att

besittaförväntas aktiva hela tiden, de börattutan snararegare vara
m.fl.handlingsberedskapvisst Petersson 1989:88. Attmåttett av

medborgarskapet endast till fak-begränsa analys det politiskaen av
ledning till varförmanifesta handlingar knappasttiska, någonger

Individen kan tänkas väljamänniskor deltar, eller deltar. inteinte att
kapabel, därför hon nöjd medhon si-sig är ärtrots att attengagera

därförhon från aktivera honEller kan sigtuationen. avstå attatt
uppfattar förhindrad. kan hinderminst justsignågot Inte tän-sätt

fokusförklaring till icke-deltagande liggerkas relevant närvara en
eftersom forskning det oftadeltagande, pekatkvinnors äratt
förförenat med svårigheter kvinnor komma manliga struk-in iatt

aktiverarOckså det möjligt människor sigturer. är attmotsatta —
förs.för försöka den politikhelt andra skäl påverkaän att somav

politiskt deltagande.kan exempelvis sociala skäl bakomDet ettvara
nödvändigt inkludera individernasleder till detDetta äratt att

beredskap för politiska handlingar, eller det latentasubjektiva enga-
till skillnad från det manifesta, analys könsskill-igemanget en av

ff.;nader politiskt deltagande Verba, ochNie Kimi 1978:46
EftersomDeth m.fl.al. Jennings,Petersson 1989.1989; 88, 100;et.

förpsykologiska beredskapen politisktallmänhet deni antar att
föregår den faktiska handlingen, och idealt skaengagemang vara en

rimligt hävdaförutsättning för den, kan det till och med att attvara
beredskapen för politiskt handlandeanalyser den psykologiska ärav

för förståelsen mekanismerna bakom handlingende centralamest av
och därmed det politiska medborgarskapet.av

skall förstås med latent politiskt deltagandeVad inteärsom
första huru-tabell indikatorer.entydigt. DenI 5 ärpresenteras tre
eller vadvida känner anhängare tillsig parti,något somman som

brukar partiidentifikation. andra indikatorn huruvidakallas Den är
regelbundet politik tidningar. indikatorläser i sistaDennaomman

faktisk indikatorkan och för handlingsigi änses som en snarare en
politik tolkas aspektberedskap. Samtidigt kan läsning som enom

indikator kunskapsnivå.och ocksåintresse, viss Dengeav en
vad uppfattar intresseradtredje indikatorn sigi månär man som av

fråga har ställts regelbundet Storbritan-politik. inte iDenna tyvärr
förekommeruppgift från undersökningennien. Den 1964 rörsom

förgenomfördes och och britternas intresse1963 1992 avsersom
valkampanjen.

g
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Tabell politisktLatent5. engagemang

S‘¥‘OF{~
SVERlGE TYSKLAND BRITANNIEN
968 1994 19691 1992 3964 1992

Partiidentifierade Kvinnor 65 45 66 40 83 62
Män 66 49 68 45 83 65
Skillnad -4 -2 -5 0 -3

Läser ofta nyheter
politik Kvinnor 30 40 38om 55 41 33

Män 55 52 61 67 58 41
Skillnad -25 -12 -23 -12 -17 8-

Politiskt intresserade Kvinnor 40 52 17 32 45 74
Män 59 63 50 52 69 78
Skillnad -19 -11 -33 -20 -24 -4

Källa: Valundersökningar från respektive land och år. Senot

Andelen väljare uppfattar sig partiidentifierade har minskatsom som
sedan 1960-talet de flesta länder,i de länderså i undersöksäven som
här. har skillnadenDäremot mellan andelen partiidentifierade män
och kvinnor ökat allai ländernanågot mellan och1960- 1990-tre
talet.

läsa nyheterAtt politik skillnaderuppvisar mellan kö-störreom
de flesta olika indikatorer politisktännen engagemang som re-

dovisats kapitlet,i skillnaden minskat betydligt underäven om pe-
rioden. Ungefär motsvarande återfinns beträffande subjek-mönster

politiskttivt intresse. uppfattar sig politisktMän intresse-vara mer
rade och läser politik tidningen,i vad kvinnor Dettaän gör.mer om

igen alla länderna.går i World Valueär mönster I Stu-ett som tre
dies ställdes fråga förintresset politik. Resultatet den lik-en om av

fråga hur ofta samtalar politiska spörsmålsom av en om man om
redovisas tabelli nedan.6
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politik WorldoftadiskuterarTabell Politiskt intresse samt
Value Study 1990-19911980-1981 samt

STORBRITANMENSVERIGE TYSKLAND
19901990 198119811981 1990

intresseradPolitiskt
4359 3740 3836Kvinnor
56478153 6450Män

-13-10-26 -22-14 -13
Diskuterar politik"

1419 71810 17Kvinnor
15173119 3011Män

-10-12 -12-2
frå med fem svarsalternativ.och anksa intresseradcket åAvser aPgsvarenrnY

"ibland, aldrimed ytterligare alternativ inte.regelbundefAvser"" vetsvaret
World Value Studies,Källa: notse

val-period dåbetydligt kortareomfattar härAnalysen änen
medhuvudsak linjedock iianvänds.undersökningarna Mönstret är

skillnadenpolitisktVad gäller intressetabellvad visades i ärsom
ochiTyskland, i Sverigebetydligtochmellan kvinnor änstörremän

dis-det gälleråterkommerStorbritannien. Samma närmönster att
skillnad mellan könendetpolitik. Medankutera inte någon störreär

skillnadprocentenheters idetoch Storbritannien,i Sverige 12är
År skillnad bådeförhållandevis tydligfannsTyskland 19811991. en

och Storbritannien.Tysklandi
och Storbritan-resultaten här i SverigepekarSammantaget att

politiskalatentaochmellan kvinnorsskillnadernaharnien mäns
1990-talet förhål-och börjanbetydligt ideltagande minskat avvar

skillnaderna minskat idäremot, harITyskland, intelandevis små.
laten-ochmellan kvinnorsoch skillnadenutsträckning mänssamma

jämförelsevis tydlig.deltagandepolitiska ärta
skillna-tillflesta förklaringarnämndes deInledningsvis attatt
manifestadeltagande, detpolitiskaochderna mellan kvinnors mäns

förändrade livssituation.fasta kvinnors För-eller det latenta, tar
förändringarförvärvsarbete liksomutbildningsnivå,ändringar i av

könsskillnadminskad iinnebäratillsammanskvinnorollen antas en
politiskaoch därmed detikallas politiskavad brukar resurser,som

hand ha präglatförstaförändringarVidare dessa ideltagandet. antas
andelen poli-tabell redovisaskvinnor.de generationernas I 7yngre

dehypotesenåldersgrupper.intresserade olikatiskt i Om attom
med-jämställda politiskakvinnorgenerationernas är sommeryngre

poli-återspeglas detiborde dettade tidigare,borgare mönsterän
tiska intresset.
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politiskt intresserade olika åldersgrupperTabell Andel i

STOR-
BRITANNlENSVERIGE TYSKLAND

1991 ‘I981 19911981 1991 1981
intresseradePolitiskt

37år 58 27Kvinnor 33 41 4618-34
42 6358 74Män 44 51

-15 -26Skillnad -10 -12 -16-11

45år 38 65 33Kvinnor 33 4435-54
6566 85 55Män 57 51

-22 -20Skillnad -28 -20-24 -7

49 46år 34 54Kvinnor 42 4855-74
4869 67 81 55Män 55

-6 -2Skillnad -13 -21 -33 -27
value Studies,Källa: World notse

kvinnorifrån uppfattningen generationersutgårOm att yngreman
jämställda politiska medborgareoch är mönstretmän är sommer

Tysk-förvänta Endastskulle kunna sig. ientydigtinte så mansom
och politiskaskillnaden mellan kvinnors intresseland störstmänsär

ochbland de bådebland de äldsta och minst I1991.1981yngsta,
undersökningstillfällena könsskillnadenStorbritannien vid bådaär

År medelålders,bland dedenbland de äldsta. minstminst 1981 var
bland dekönskillnadförväntade medmedan det minstmönstret

skillnad mellanfannsfinns det gäller SverigeNär1991. störstyngsta
medelålders ochpolitiska bland deochkvinnors intresse 1981mäns

defanns blandkönsskillnadbland de äldsta Minst 19811991. yngsta,
alltså talabland de medelålders. kan inte någonMan1991 ommen

Tysklandgenerationseffekt länderna. Endastentydig allai tre
sådan.uppvisar en

respektive åldersgruppernadebetänker iOm när personernaman
under-mellan de bådafödda detoch i år10ärär stort settatt

fö-åldersgruppensfinnssökningarna Denmönster. yngstaett annat
och Vid under-från sträcker mellandelsedata sig 1963.1981 1947

klassificeradestillhörde dem isökningen många 19811991 av som
föddamedelåldersstället denden åldersgruppen iyngsta gruppen,

skönjas tabellvad kan ioch innebärmellan Detta1937 1956. att som
vilken dethosför och Storbritannien generationSverige7 är en

och kvinnorjämställt.politiska medborgarskapet Det är mänär mer
efter andra världskriget.första decenniernaföddes under desom

könsskillnaduppvisade i Sverige,åldersgrupp minstDen 1981som
underStorbritannien deoch måttlig könsskillnad i som var ungavar
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och 1970-talet. allra likaDe i1960- järn-1991yngsta stort settvar
ställda i Sverige, Storbritannien. Alltså finns förinte i Sverigesmen
del generationseffekt i utvecklingtermeren mot attav yngre gene-
rationer jämställda. StorbritannienDen generationen iär yngstamer
däremot, könsskillnaduppvisar politiskti intresse vad äld-större än

åldersgrupper framför allt beroende de brittiskagör,re att unga
kvinnorna betydligt mindre politiskt intresserade de medel-är än
ålders.

såSverige inte fullt unikt...

fråganövergripande dettaDen kapitel hari vadvarit i mån utövan-
det det politiska medborgarskapet, förstått manifest och la-av som

politiskt deltagande, jämställt i Tyskland ochSverige iär äntent mer
Storbritannien. skulle kunna förväntas fallet,Så den långt-givetvara
gående jämställdheten andrai avseenden.många

denna fråga entydigt.Svaret inte harGenomgången visatär att
allai länderna finns tydlig trend minskande könsskillna-tre moten

der. Framför allt rörande manifest deltagande skillnaderna mellanär
kvinnor och överlag skillnader finns fort-docksmå. Demän ärsom
farande riktningi aktiva. Tesen kvinnormän äratt attav mer om

andrasig i organisationer visst,än män äntyperengagerar av ges om
Jämförelsenstöd. de länderna Storbritannienvisarsvagt, tre attav

och framstårSverige tämligen lika vad gäller jämställdhet isom ut-
övandet det politiska medborgarskapet. skiljer TysklandDäremotav

sig mindre jämställt.någotut som
kapitlets inledning poängteradesI det väsentligt ocksåäratt att

till det latenta politiska deltagandet den psykologiska bered-se -
skapen för slutsatser det politiska medborgarskapet.nåatt om-
Kapitlet har det latentavisat deltagandet köns-uppvisar störreatt
skillnader den manifesta. Vad gäller sådant politiskt intresseån som
och diskutera politik finns könsskillnader kvar börjani 1990-att av
talet. och StorbritannienSverige har de dockI minskat tydligt under
de decennierna, medan mindre förändring skett Tyskland.isenaste

tyska kvinnornas latentaDe politiska deltagande ligger betydligt
lägre finnsDock tydligare mindre skill-än männens. mönsterett av
nader bland de Tysklandi och Storbritannien.i Sverigeänyngsta
Analyser frånSverige och pekaråren inte1997 något1998av att
avgörande skett med könsskillnaderna i politiskt deltagande under
1990-talet. Demokratirådets från konstaterasI 1998rapport att

för den demokratin deltar kvinnor oftareInom än mänstoraramen
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präglas dock allt-dimensionermanifestationer.olika Vissai typer av
främst partiaktivitet ochTill dem hörmanligt överläge.jämt ettav

Författarna konstaterar dockm.fl.kontakter. Petersson 1998:79.
skillnaderna mellan könentendensen avseendeden allmänna äratt

dehar här.tendens visats järn-de minskar, alltså Attatt samma som
Storbritannienmed Tyskland ochförelser förhållandensvenskaav

därförde kaninkluderarhär inte åren antassenastepresenteratssom
hänsynför huvudslutsats.mindre betydelse analysens Omvara av

återfinns dockför åldersgrupp visstställettill igeneration etttas
i Sverige.generationsmönster även

finns vad gällerden jämställdhetframstår alltså,Sverige trots som
offentligakallas det intedet brukar rummet",inärvaro somsom

medborgarskapet.det politiskavad gäller utövandetunikt av
betydligt mindreavseendenStorbritannien, andra sigi tersom

ungefärhelajämställt, detuppvisar i mönsterstora somsamma
land där den "traditio-Tyskland däremot sigSverige. visar ettsom

fortfarandemindre delaktiganella bilden kvinnor än mänsomav
giltighet.äger

naturligtvis uttömmande.här inteanalysDen ärpresenteratssom
finna det möjligtfrågor sina innanMånga återstår är attatt svar,

välfärdsstaterolikafastslå hur mellanslutgiltigt variationer typer av
medborgarskapet.det politiskaåterverkar könsaspekten i Men en

finns entydigt sambanddetslutsats kan dras inte någotär attsom
förvärvsfrekvens parlamentariskellermellan exempelvis kvinnlig

utövande det politiskaoch kvinnorskvinnor,representation avav
medborgarskapet.

Noter

och forskare vidfilosofie doktor, verksam lärareOskarsonMaria är som
KapitletGöteborgsStatsvetenskapliga universitet. ingårinstitutionen, som en

medborgar-politiskaforskningsprojektet Välfärdsstaten och kvinnornasdel i
forskningsrådet.Humanistisk-Samhällsvetenskapligaskap" finansierat av

2 BundesratAvser Lower House.samt
utveck-3 för diskussionervidare Lovenduski och red.NorrisSe 1993 om

också Wängnerudparlamentet.lingen nationella Sverige,i 1998.För se
hälftengenomförd under4 World Value Studyfinns också tredjeDet senareen

sekundäranalys. Worldtillgänglig för1990-talet. emellertid inteDen är ännuav
svenskoch förmedladValue Study SSD1980-1981 1990-1991 är genom

förintervjuade viktatsamhällsvetenskaplig datatjänst. Antalet Sverigeär
VästtysklandSverige 1981 260,1990 047, 51981 1 022 1personer ,
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Västtyskland Storbritannien Storbritannien1990 3 075, 1980 2 536, 1990 2 805
personer.
5 Valundersökningarna från tillgängliga hosSverige svensk samhälls-SSDär
vetenskaplig datatjänst. Valundersökningen omfattade1968 2 943 personer
och Valundersökningen brittiskaDe Valundersökningarna1994 2 657 personer.
har tillgängligagjorts The Archive vidData of Undersök-University Essex.av

omfattadeningen och undersökningen1963 2 009 1964 7891 1992personer,
tyska undersökningarnaDe har tillgängliga5 232 ochgjorts via SSDpersoner.

omfattade och1969 1 945 1992 11 143personer personer.
6 WidfeldtSe 1995:148.även
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modellensvenskaDen
demokratisom

PremforsRune

framtid, börden svenska demokratinsSkall diskutera man nogman
historiskabakomden utveckling harha god bild Detoss.en av
vadockså bedömningenoch bör i ärvägaväger, tungt somarvet av

iden-tillkortakommanden kanoch deönskvärt möjligt göraatt
demokratinsdiskuteras den svenskatifiera den härdag.i I uppsatsen

sker med denhalvseklet.utvecklingshistoria under det Detsenaste
omfattandeanknytning till denspeciella tematisering närasom en

frågor sökerden svenska modellen jagdiskussionen De somger.om
och förstå denfrämst följande: skall beskrivabesvara Hurär

demokra-modellen tolkasframväxt skall isvenska modellens Hur
Är den möjligenmodellen dag död eller leverden svenska ititermer

form genomgåendemodifierad ividare Mini är atttes uppsatsen
betydelsen vadfrågor har underskattattidigare dessa avsvar

svenska ämbetsmannastaten.kan kalla den
själva begreppetsärskilt klargöraförst avsnittimåsteMen ett

modellen"."den svenska

mångfald modellerEn

svenskadiskussioner dengrundläggande problem allaiEtt mo-om
från detmångfald vaghet. bortserochellen begreppets Omär

fäster denna beteckningspråkbruk, därvanliga sagtsnartman
för,svensk modell krimi-särdrag medsvensktvarje påstått säg,en

finnskonsumentskydd,bilsäkerhet,nalpolitik, möbeldesign, etc.
ochkvar. Ochflera olikartade begreppsbestämningarändå en avvar

handlar iutomordentligtdessa Deti sinär attsammansatt.tur om
samhällsmodell och helhelavseenden karakteriseraViktiga enen

epok
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svenska maktutredningen, hade denDen svenska modellensom
centralt begrepp och flertalet dess olika komponenterettsom av

viktiga empiriska undersökningsområden, valde, ljusetisom av
mångfalden och vagheterna begreppet,i speciellatt anamma en
analysstrategi. konstruerade slags maximibegrepp för denMan ett
svenska modellen där alla viktiga egenskaper fästs vid moellensom

den vittomfattandei debatten korn inkluderas. blev listaDetatt en
med hela elva olika komponenter, där och har fått beeckavar en en
central egenskap hos modellen

metod för konfliktlösning arbetsmarknaden,Den känne-på0 som
tecknats uppgörelser mellan statlig inblandningparterna utanav

centrala avtalsförløandlingarna,De bland ha möj-0 annatsom anses
liggjort återhållsamhet och solidarisk lönepolitik

historiska /eompromissenDen 1930-talet mellan kapital och0 ar-
bete

allmänna samförständs/ealtarenDen

falla sysselsättningenDen
starka samhälletDet

Universalismen, eller den generella välfärdspoliti/een, indivi-utan
duell behovsprövning
Expertstyret
Korporatismen

allmänna centralismenDen
andra leompromissen, eller deDen relationer mellan kvinnor och

förvarit avgörande välfärdsstatens utformning.stat som

enligtDet min felmening inget analysstrateginsigstörrevar vare
eller själva fastlistan den allra komponenten fram-sista snarare-

tillagd analytisk kategori, framträdandestår änsom etten senare
element den faktiskt fördai allmänna debatten. Maktutredningen
bidrog tvekan med den dittills kvalificerade undersök-utan mest
ningen den svenska modellen och, särskilt, dess försvagningav
under 1980-talet nedan. Kanske borde hase inte givit såman upp
lätt vad gäller begreppsmångfalden, försökt komma närmareutan en
"kärna, eller, begreppsbestämning mindre "fler-snarare, en som var
kärnig. alla händelser kommer här nedan blygsamtI jag göraatt ett
försök denna riktningi identifiera fyra huvudvarianterattgenom av
begreppsanvändning debatteni den svenska modellen.om

Således jag med våld kan fösavisst alla deattmenar nog man
komplexa begreppsvarianterna endera boxari dentvåav varav ena
får bära påskriften Ekonomiska och den andra märkt poli-är
tiska. Grunden för klassificeringen då, medan somliga för-är att
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modellen,fattare framhåller de ekonomiska aspekternastarkast av
sidorna. Ekonomiskabetonar andra de entydigt politiska ver-mer

värderinghuvudvikten vidden svenska modellen läggersioner enav
alltså hur bra eller dåligtekonomiskaSveriges prestationer,av

ifrån främst tillväxt, sysselsättning,med avseendegjort oss
för institutionella och,inkomstfördelning och inflation. iIntresset
detta perspektiv härlettpolitiska förhållandenmening, iärsnävare

politiska variabler behövsför ekonomiska prestationer;intressetur
utfall,för förklara dessa inte i sig pri-variationerna i äratt men av

intresse.märt
finnsden svenska modellenBland dessa ekonomiska versioner av

kallaflera dramatiskt olika låtavseenden varianter,i sin itvåtur oss
neoklassiska/nyliberala.marxistiska/postmarxistiska, respektivedem

denförra marxisiskt/postmarxistiska,det perspektivet, detI är
för mellan kapi-modellen specifikt uttryck klasskampensvenska ett

arbetare styrkaoch arbetarklassens ovanliga italister Genom
möjligt underbåde fackligt och politiskt, detSverige, 1930-attvar

mellan kapital ochtill stånd historisk kompromisstalet ar-en
korthet, arbetarrörel-bete. uppgörelse innebar, iDenna största att

och lovadeprivatkapitalismen beståtills vidare lätåtminstonesen
solidariska lönerarbetsfred utbyteoch återhållsamma lönekrav i mot

modellen harkraftigt utbyggd välfärdsstat. svenska ioch Denen
välfärd och social trygghet,denna tolkningsram åtskilligtgivit av

arbetarklassens maktganska lite socialism betydelseni överavmen
har dessutomdecenniernaproduktionsmedlen. Under de två senaste

förloradkapitalet utsträckning tillbaka tidigaremycket tagiti stor
fortsatta ochMonopolkapitalets koncentration internatio-terräng.

produktionsförhållan-produktivkrafternas ochnalisering, liksom
harofta postfordism,förändring vad kallasdenas riktningi mot som

årkraftiga pendelrörelsen underorsakat den senare
förlägger också modellensneo/elassis/ea/nylibemla variantenDen

kompro-hellre den sundauppkomst till 1930-talet, talar ommen
främst resultat arbe-då infannmissanda sig. Den attett avvarsom

försocialistiska ambitionerlångtgåendetarrörelsen sinaövergav mer
dominerademålfpragmatiska länge denna pragmatismSå varmer

likaden ekonomiska utvecklingen åtminstonei Sverige gynnsam
offentliga sektorn all-jämförbara länder. denandrai Men växtesom

och hemlagadeför både internationella chockerdeles snabbt. När
radikaliseringendessa hörde hög grad den politiska itillmisstag i-

synnerhet drabbade underallmänhet och fondsocialismen i oss-
mottagliga för dessahälften 1970-talet särskiltandra stör-varav

offentlig sek-mindrelägre skatter,ningar. måsteReceptet varanu
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marknad och konkurrens. börVi tillåtminstone återtor, mer mer
1950-talet, då "tillväxtkoalition" styrde, den "fördelnings-inteen
koalition" haft makten sedan 1970-taleti Sverige mittensom

kategorin politiska begreppsbestämningar finns ocksåI stor
författareinomvariation. somliga vdlfärdspoliti/een nyckel-För är

området. Grundperspektivet kan karakteriseras sociologisktfsom
Välfärdsstatens uppkomst, tillväxt och frågan dess eventuellaom
nedmontering fokus för föri intresset. Tillståndet välfärdssta-står

och kriterierna förinstitutioner och när,tens program ger om,
skall tala modellens omvandling, eller kanske till och med död.om

begreppsvariant kan kallas politisk-institutionell, och be-En annan
främststället de politiskai och maktfördelningentonar processerna

dessa. grundläggande statsvetenskapligt.7i kan kallasDet Isynsättet
offentligade beslutsprocesserna, särskilt fråganstårcentrum om

socialdemokratins starka maktställning förekomsten,och liksom
effekterna, det kallas korporatism. Båda dessa har dettating iav som
tolkningsperspektiv längre tillbakasina 1930-talet,rötter än även om
de stärktesavgjort påtagligt utvecklingen dettaunder decennium.av

och dessa drag detjust politiska livet försvagas,Om i hotasnär
också själva modellens existens.

Uppenbart alla dessa fyra slag begreppsanvändningargår in iav
varandra. har här bara velat peka olika tolk-Jag prominentaatt

den svenska modellenningar har olika tyngdpunkter. dessaVarav
tyngdpunkter läggs, speglar viktigai sin bådevariationer itur
grundläggande politisk-ideologiska och samhällsvetenskap-synsätt
liga discipliners perspektiv hur världen uppbyggd fungerar.ochär

olika begreppsvarianterna översiktligt identifieratsDe som ovan
innehåller komponenteri eller variablerstort sett samma men-
dessa tilldelas markant olika vikt. leder tillsammans med detDet
faktum komponenterna i sig och lättainte såäratt sammansatta att

till olika tolkningar modellens uppkomst, effekter,innehåll,mäta, av
nedgång och eventuella död. illustrerar det bättreInget änsagtssom

frågan huruvida den svenska modellen död eller minstär äratt om
lika omtvistad alla andra aspekter. finns ingetDet överens-som
kommet "dödsbegrepp och då hjälper det händelsevisinte om

Ävenskulle helt fakta. har, alltiöverens säg, vä-ettvara om om
sentligt sysselsättningsmått och okontroversiell tidsserieensartat en

relevanta data detta fenomen, de olika begreppsvarianter-av om ger
markant olika tolkningsramar för dessa fakta anslutning till frå-ina

geställningen modellens totala hälsotillstånd, liksom dessom om
eventuella död.
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behållakanför del ingalunda,Slutsatsen min inteär att mo-man
hellerfokalpunkt. bör sigdellen inteMen ut me-ge enmansom

Vadessentiella begrepp.modellensefter den svenskaningslös jakt
vil-andra klargöraför själv och inombörstället sigi göra är attman
föl-detbegreppstolkning itolkningsram arbetar. Minken egenman
be-särskildoch därtill medotvetydigt politisksåledesjande är en

följandedendemokratiaspekter.modellensden svenska Itoning
för ochreda nyttjadock bara velatdiskussionen har intejag göra

söka skisseravilldenna tolkningsram.andras tankar inom Jag en
modellen,svenska variant,bistoris/e-institutionell denvariant enav

roll.ochunderstrykersärskilt Jagstatsapparatensstatens sersom
detill, Övrigaeller kompletteringviktigdetta nyansering av,som en

effek-innehåll,framväxt,modellenshittillstolkningar gjorts avsom
nedgång.ochter

framväxtModellens

ochsärskilt1900-talet intebörjansvenska iDen storstaten avvar
fredenlångaperspektiv.jämförandespeciellt modern Deniinte ett

År riksdagenprägeln militärstat.hade kraftigt minskat 1901 togav
införa denochavskaffa indelningsverketexempelvis beslutet att

viktig de-framhävsiblandvärnplikten,allmänna något som ensom
ocksåsig 1800-talet hadeUnder loppetmokratireform i settav

År således den"infrastrukturstat" fram. 1890 nästutgörsväxaen
fortfarandemilitärenstatsanställdakategorin störst,ärstörsta av -

telegraf- ochpersonal järnvägs-med inom40 post-,procent av-
följer lärarnadärnästförvaltningarna med 15utgör17 procent; som

baracivila ämbetsmänstatistiken kallasVad i utgörprocent. nusom
litentid ändåprocent vid dennaTotalt har Sverigesju sett en

be-andel helaoffentligt anställdasdeoffentlig sektor. Om tar av
för utvecklingensifferseriekan dennafolkningen mått, gesom

1900-taletunder
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År Offentliganställda Andel befolkningen °/oav

1900 100 000 2

1930 280 000 4

1950 480 000 7
1960 600 000 8
1970 880 000 11
1980 1 480 000 17

Bilden blir densammaantingen eller möjligen dramatisk,något mer
Väljer andra till exempel de offentliga utgifternasmått, andelom

omkringBNP. Denna ungefärår10är 1913, 25av procent procent
och 1980.år förstås välkända1950 år Detta60 ting.över ärprocent

svenska offentliga sektornDen allt snabbare, och denna till-växer
kulminerar under de kallade rekordåren ochsåväxt 1960- 1970-

talen. Resultatet blir västvärldens offentliga sektor,största mest ge-
välfärdsstat och kanske högsta skatter allt väsentliga inslag inerösa -

alla tolkningsversioner den svenska modellen.av
Varför skedde detta förklaringvanlig det heltEn enkeltär äratt

vad svenska folket har velat. har lyckats åstadkomma detMan ge-
fram de politiska främstläs: social-röstaattnom representanter

demokrater, har arbetat och effektivt för dennamest envetetsom
önskade, och solidariskt skattefinansierade välfärdsstat. Detstora

främmandemig avfärdasnabbt denna förklaring, dock,attvore som
för sofistikerade bedömare, förefaller naiv.otillåtligt Denmer
svenska socialdemokratins ställning har uniktvarit stark i inter-
nationell jämförelse. Mängder siffror kan anföras till stöd förav
detta påstående. till harexempel, svenskaSå statsministrar varit so-
cialdemokrater under sextio de ungefär åttio år gått,änmer av som
sedan den allmänna infördes. Socialdemokratinsrösträtten genom-
snittliga väljarandel riksdagsvaleni mellan och1921 1985 nästanvar

fem allmänna val kommunalvalenI och45 1938, 1942procent.
riksdagsvalen och har1962, partiet absolut majoritet1940 1968 nått

iväljarkåren, kan förståsDet invändas och det haretc. senast-
särskiltgjorts grundligt effektivtoch Leif Lewin svenskaattav -

regeringar typiskt har Varit minoritetsregeringar, beroende attav
förankra politik hossin eller flera icke-regeringspartier riks-iett
dagen. genomsnittligaDet parlamentariska förstödet de svenska
regeringarna under perioden har bara varit1920-1994 41,4 pro-
cent.

detta kan invändasMot i sin de socialdemokratiskamångatur att
minoritetsregeringarna ofta speciellt slag praktiken hariettvar av -
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de det dåvarande kommunistpartiets intill villkorslösanästgenom
Änstöd kunnat viktigare kanskemajoritetsregeringar. äragera som

bör anlägga bredare frågan socialdemokratinsatt man en syn om
makt och inflytande. hegemoniska ställning svenskDess inärmast
politik kan bara väljarstöd med åtföljandeinte i partietsmätas ty
riksdagsmandat. förvissohar unikt starkt, till bildenDetta varit men
hör också den fackliga rörelsen lika unikt stark,varitatt grenen av

det politiska motståndet och splittrat, denvaritatt svagt samt att
svenska socialdemokratin både utomordentligt skicklig ochvarit
därtill haft osannolik Till skickligheten kan i sinnärmast tur. turen

fleraräknas egenskaper: förmågan finna koalitionspartners ivik-att
skeden;tiga öppenheten inför idéer förmåganoch göraattnya po-

dem;15litik effektiv politisk oftainklusiveorganisering,samt ettav
starkt ledarskap. Totalt alltså dessa förhållanden social-sett gav
demokratin dominerande ställning svensk politik, ställningien en

det förgjort möjligt arbetarrörelsen mycket starktatt ettsom
förgehör den socialdemokratiska bilden samhället långt utanförav

leden.de egna
Även bland bedömare förhåller avvaktande till långt-sigsom mer

gående påståenden socialdemokratisk hegemoni, dominerarom en
föreställningen främstdet har handlat mellantve/eampatt om en ar-
bete och kapital, eller ideologiska och partipolitiskai mellantermer

0c/9 höger. skilda bedömningarna gäller alltså styrkan hosDevänster
de sidorna, och stridens fråganresultat, vilka hu-två intemen om
vudkombattanterna ochvarit. blir detta heltiStaten statsapparaten
dominerande perspektiv där del föreställ-antingen en arena en av

spelas, eller höjd förningen sin eller deinstrumentagent etten
båda dominerande aktörerna. litteraturen flerakan i övrigtI tunga,
ganska olikartade exempel, dominansen för detta grundpers-ges
pektiv. Walter analys den demokratiska klasskampen"Korpis av

dit.hör exempelvis svenska modellen där resultat denDen är ett av
svenska arbetarrörelsens effektiva bruk betydande maktre-sinaav

den fackliga ochi politiska kampen. Särskild vikt fäster Korpisurser
vid fackligaden organiseringsgraden svenska makt-Densom resurs.
utredningens analys också historiska framställningi sinär ett exem-
pel hur betonar betydelsen tvekampen mellan kapital ochman av
arbete, eller mellan och höger, det hittagårvänster även attom en-
staka formuleringar självständig betydelseviss istatensom ger en
sammanhanget. Också dess skildring den svenska politiskai av
eliten slår det tudelade perspektivet finnsigenom. närings-Det en
livselit och arbetarrörelseelit. kampen och den resulteran-Det ären
de balansen mellan dessa, det svenska styrelseskicket desssom ger
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karaktär. exempelhuvudsakliga sista Jörgen HermanssonsEtt är
grundliga studie det svenska statsskickets utvecklingmycket av

siffror "ämbets-under 1900-talet. han, tydliga hurVi iser, menar
politik redan 1920-taletmarginaliserades svenskimannastaten

stark ocksåoch hur den samtidigt "partistat",ersatts somav en
klart försvagatsinnehållit rejäl dos korporatism, i sin tursomen

år."under senare
alla undersökningar, liksom and-Problemet med dessa mångatre

mindre omfattning och dessa, enligt minrenommésämre än är,ra av
ochde allvar undersökt huruvidaintemening, staten stats-att
inflytandehar självständigt och omfattandenågot påutövarapparaten

utveckling. fall handlarden svenska modellens framväxt och KorpisI
influerade teoretiskadet främst hans klart marxistisktattnog om

ofrånkomligt samhällsdetermi-perspektiv mycket uttalatger en
finns därför starka skäl undersö-nistisk" utgångspunkt. ingaDet att

exempel studera den politiskaka tilli sig,statsapparaten attgenom
genomförandeled. Vad gäller maktutredningenbeslutsprocessens

slagshandlar det tolkning entusiasmi min överettsnarare om en
pluralism, den har hanteranyupptäckt också svårt att statensom

för falleller viljelöst den allainstrument iänannat etten arenasom
hegemoniska socialdemokratin. studie,politikeni I Hermanssons

metodologisktslutligen, tycks problemetmig normativtänvara mer
intresserad under-eller teoretiskt. tvekan genuintHan är utan attav

för det levande svenskasöka ämbetsmannastatens betydelse stats-
därförutveckling, och studerar också vilken utsträckningskickets i

utredningsväsendet ochämbetsmän deltar nämligen i itvå arenor,
klar försvagningriksdagen. Resultaten mycketvisar, sagt, ensom

början den undersökta perioden.denna redanposition igrupps avav
gradSedan dess gäller det varierande domine-partierna iäratt som

beslutsprocessen"parlamentariskadenrar
vill föga överraskande resultat givetjagDet påstå,är, ettnog

modernaundersökningens design. ämbetsmännen och med deiAtt
framväxt och parlamentarismens och den all-politiska partiernas

införande till dettatvingas sig sigmänna rösträttens teranpassa nya,
helt ofrånkomligt och naturligt. skedde hållsinaDet ytterst mot-

framgårvilligt, vilket ämbetsmäns politiska agerandemångaav
utanför förunder denna tid, bara också sininte inomutan ramen

ämbetsmannaroll därför ske.det skedde det måsteattmen—
form från delar dettydliganpassning i vissaDenna reträtt avav en

landskapet, betyder den starka svenskapolitiska dock inte "äm-att
förlorar den makt denbetsmannastaten närmast över natt storaen

haft 1600-talet. Skedde det, villsedan institutionaliseringen jagså
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det strider vad makt och maktens dynamikpåstå iatt mot vet om
samhället. Själv alla händelserjag i benägen med ställaär väntaatt att
frågan varför ämbetsmannastaten hastigt försvannoch totaltsåom,
tills det grundligt och övertygande har det faktisktvisats attmer
skedde.

existerande analys den svenska modellens framväxtIngen ärav
tillfredsställandesärskilt utifrån det kritiska perspektiv här harsom

anlagts. Rothstein har bidragit med insikter värde, fram-Bo stortav
för allt förvaltningskorporatismenhur byggts olikainomom om-
råden." analys jfr nedani sin den svenska modellensMen nya av

fall,och har han enligt fastnat alldeles föruppgång min mening i ett
enkelt förklaringsschema. övertygelse den svenskaHans attom mo-
dellens fall finnaentydigt hastigi erodering understår 1970-att en
talet det organiserade sociala kapitalet han vill, ellergör attav
kanske till och med söka modellens framväxt ansamlingenmåste, i

1930-talet.detta kapital, särskilt under sker då hansiDetav nya
analys, liksom dei ovannämndas, samspeleti mellan elitrepresen-tre

för arbete, respektive kapital det ekonomiskai livet och/-tanterna
eller mellan partiledningar representerande höger, respektive vänster

politiken.i
Min övertygelse väl framgått,tydligt de hittillsva-är, attsom nu

rande analyserna den svenska modellens framväxt behöver kom-av
pletteras och därmed modifieras. orimligt tillståDet inteatt attvore
den svenska arbetarrörelsens styrka tvekampen med kapitalet"/-i
högern, spelat mycket roll, liksom den historiskastor atten
kompromissen under 1930-talet utgjorde särskilt viktigt utveck-ett
lingsskede. till striden och kompromissen mellan kapital ochMen
arbete, vill förjag uttrycka det lika schematiskt foga maktkam-att

mellan "ämbetsmannastaten" och Vederbörligpartistaten.pen
hänsyn till denna andra konfliktdimension, kan förklarajag,menar
sådant tillfredsställande kan hanterasinte analys,isom en som
endast eller bara, sker för den traditionellainom ochnästan ramen
dominerande konfliktdimensionen.

handlar därvid detaljerinte den svenska modellen,Det i utanom
flera de drag normalt räknats detill centrala inslagen. Iom av som

grundliga empiriska undersökningar utifrån historisk-väntan ett
institutionellt och teoretiskt perspektiv, vill hypo-jagstatscentrerat
tetiskt det bättre det dominerande, endimensio-påstå änatt senare,
nella, kan bland frågor varför den svenskaannatge svar om:
offentliga sektorn blivit varför välfärdsstatsbyggetextra stor;
skedde under stark centralism; varför fickdet stark inrikt-så såen

uniformaning generella och åtgärder; varför det underbyggdes av
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varföroch social ingenjörskonst;stark tilltro till expertisså samten
kännetecknande drag.förvaltningskorporatismen blev Pers-såett

förhållandebidra till förklaratorde också kunnapektivet ettatt som
varför denframstår särskilt förbryllande, nämligenför såmig som

svenska struktur har kunnatkallade dualismen deni över-statens
möjligtpreliminära tolkning har detta alltsåleva. varitminI genom

för ämbetsverken,med dess starkadenna struktur, autonomiatt
träffatshistoriskainslag den kompromissviktigt iutgjort ett som

förståssärskilt den domine-ämbetsmännen ochmellan partierna,
socialdemokratin.rande

framväxt har,svenska modellensiakttagelser denDessa somom
giltighethypoteser. empiriskakaraktären måsteDerasännusagt, av
det besvär-problem sammanhangetgrundligt. iEtt är ärprövas att

andra dimensionens striderstudera de där denligare att arenor,
väl upplystajämförelse med de och relativtutkämpas i stora scener,

avseendenväsentligaelefanterna dansat. har idär de jagMenstora
redabetydandedet ansträngningarså måsterätt värt att tavara

fördjupa denförhöll och därmed denna delhur verkligen idet sig,
den svenska modellens"politisk-institutionella tolkningen av

utveckling.framväxt och

demokratiModellen som

modellen demokrati,reflekterar den svenska somNär äröverman
underden verkliga demokratin°°idet lätt hålla Sverigeisärinte att

socialdemokratins demokrati-glansdagar sidan, ochmodellens å ena
varnad förhärmedunder period den andra.å Läsaren ärsammasyn

uppenbart hardessa svårigheter. också inte någonDet är att
den svenska modellensmall med hjälp kanobjektiv avgöravars

starktriktigt också bedömningarna isärdemokratihalt. Mycket går
fungerade under den aktuellasvenska demokratinhur väl denom

medÖkat minskatOch oenigheten har ti-perioden. änsnararenog
uppfattningendagden. helt ovanligtinte iDet stötaär attatt

vanligt har dettvekan demokratiskt. Särskiltdå bara medSverige var
public choice-littera-eller anknytning tillblivit hävda, medatt utan

modellens huvudsinlag, denden svenskaturens teser, att ett ge-av
folketsdet svenska verkliga viljavälfärdsstaten, byggdesnerösa mot

framför allt uttryckt universalis-jfr dess igenerositetovan. Just
förförde tillsvenskarnaoch de höga ersättningsnivåernamen" att
profitörer, socialdemokra-främsta profeter ochstödja modellens

tin.
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den intedet korninnehåller sanningAnalysen gör attsomav
slut-avfärdas. indikator, ingeteller börsnabbt och helt kan En men

dettasådant ibevis, inteligt stårnågot ärämnen attatt somnog -
röstvinnande för-välfärdspolitikensden generellaargumentet om

strategiskatyngd socialdemokratins internaganska igivitsmåga stor
ihåg,diskussioner." kommaSamtidigtoch taktiska må attman

vad slutsatseningalunda självklartdetanalysen "sann", äräräven om
blirliberalt perspektivutpräglatdemokratiperspektiv.blir i I ettett

okränkbaratill det imed hänvisningunderkänt,betygetnog
radikalt demokrati-preferenser.individers ursprungliga iMen ett
rimligt;likaomdömeperspektiv kan argumentetmotsattett vara

klandervärtellerdet varken i sigskulle då är oväntat attattvara
preferenser, baraoch omskapar intebåde skaparoffentlig politik

hareffekter medborgarnaSådanadem.reflekterar och aggregerar
samhällsinsti-politik: denoffentligfrånvarondessutom även av

efterföljd kanRobertamerikanskeden Lanestution i statsvetaren
hög gradocksåformar bevisligen imarknadserfarenheten,kalla

existens.moraliskaochpreferenser,människors normer
folket harsvenskademokratifrågaoch viktigaDenna stora om-

önskathar påminnamodellen eller jagden svenskavelat mest-
hand-liteställetdetta avsnitt ihär. iLåt resten vara meravossom

framträdandeåstadkomma listaförsökafasta egen-att engenom
uppräk-demokrati, alltsåmodellensvenskaskaper hos den ensom

vill. Allrademokratidragmodellens viktigaste såning om manav
tvekanuppräkning börsådan åter-först jfr också iovan utanen

därtill starktför enda, ochtill hegemonifinnas tendensen sam-en
frågadetarbetarrörelsen.kraft, den svenskapolitiskmanhållen, Var
dettaliknadealltför hög grad enpartisystem Attinågot ettsomom

häv-arbetarrörelsenmotståndare tillbara politiskafallet har intevar
allvarstyngdahar också levereratsInstämmande omdömendat. av

ocksåpolitiskastatsvetare. arbetarrörelsens sympatisörer,baraInte
nämndaredanhar hävdat Lewinsseriösa motsatsen.statsvetare ovan

tveklöstminoritetsparlamentarismenanalys den svenska måsteav
rädddenbidragenräknas till de i Jag är atttunga senare genren.

halvfulltsomliga glasetdärden omtaladehamnar situation,i somser
halvtornt.vätskamed lika mycketglasoch andra somser samma
fullständigråddefullt; läs: detglasetkan dock påståIngen är attatt

med hederntorde heller ieller ingenhegemoni enpartistyre. Men
ställningsocialdemokratinstill den svenskabehåll kunna neka att

funnits ellermotsvarigheterstarkunikt stark, ingaså nästanattvar
styrelseskick.fullt demokratiskaländer medfinns andrai
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det andra vill framhållajag denFör svenska modellens starka be-
toning vad kan kallas demokratisk effektivitet. Vad det hand-av som
lar demokratin visserligen viktigt mål iär sig,attom ettanses vara

detta ingalunda räcker. Medborgarnas stöd för demo-attmen ett
kratiskt styrelseskick förutsätter politikerna förvaltningenochatt
effektivt levererar påtagliga produkter, särskilt sådana ärsom av
materiell karaktär eller tydlig relevans för den materiella välfär-är av
den och dess fördelning.rättvisa

tredje, besläktat dragEtt efter vad har kallats in-strävanvar som
demokrati. handlartegmtiv problemetDet med demokratinsom

räckvidd. arbetarrörelsen har den helaInom tiden deklarerade
grunduppfattningen klartvarit favoritbildexpansiv. oftaEn som
användes under den svenska modellens glanstid handlade "de treom

demokratiseringsprocess. genomfördes den politiskaFörststegens
demokratin; därefter det dags för den sociala; och slutligenvar var

sades det, tiden förinne det tredje genomförandet dennu, steget, av
ekonomiska demokratin. Onekligen denna retoriska figurutgör
bland oblygt försök efterrationalisera realhistorien. deIannat ett att
tidiga och utopiska visionerna ville arbetarrörelseninommer man
ha allt för det finnsgång, ingen absolut tvingande logik ien
den ordningsföljd blev. sedan naturligtvis jfrFrågan ärsom var-
ningen vilkeni utsträckningovan trestegsraketensom snarare
varit trestegshypotes. den svenska modellen praktikenHar ien
kännetecknats demokrati,integrativ det vill såväl poli-sägaav av
tisk social och ekonomisk demokrati självfallet detDet iärsom
sistnämnda avseendet, tvekan med fog kan anföras,störstsom om
vad verkligen skedde i hägnet den svenska modellen. migLåtsom av
här bara kort konstatera det välbekanta den utsträckningiatt som
ekonomisk demokrati förståsskall företagsdemokrati inklu-som

förvaltningsdemokrat,sive kom det genombrottet förstora
denna först under 1970-talet. fick dels omfattandeDå lag-en ny
stiftning medbestämmande dels debatten, och så småning-om m.m.,

beslutet införa löntagarfonder.1983 hurOavsettattom, om man
värderar idéerna och hur det långsiktiga resultatetman ser av re-
formerna fonderna bekant avskaffade; och hävdaringenär som-
såvitt dejag lagarna förorsakar veritabel demokra-någonvet att nya
tisk revolution de svenska arbetsplatserna jag attmenar man-
ändå bör lägga barainte integrativa ideer", till exempel tre-som
stegsraketen, också visst verkligmått "integrativ prak-utan ett av
tik" till egenskaperna hos den svenska modellen demokrati.som

fjärde demokratidragEtt hos den svenska modellen självfalletär
korporatismen, betraktad andra, kompletterande, legitim ka-som en
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Även oftaidéplanetdendemokratiskt inflytande.nal för ut-om
för alla organiseradeoch intressenmöjlighettryckts rättenensom

detverksamheter råderoffentliga ochinflytande såiutövaatt organ
privilegie-starkpraktiken avslöjartvekanknappast någon att enom

motstående arbetsmarknadsorganisa-varandradels dering storaav
kvalificeratsammanslutningar sigoch dels detionerna somsom

dokumenterattillfredsställande iganskafolkrörelser. Allt detta är
fundamental oenighet,råderhindrar detlitteraturen vilket inte att

legitimitetkorporatismensblandminstinte ettstatsvetare, somom
styrelseskick.demokratisktinslag i ett

svenskafemte egenskap hos "denfogavill ocksåTill listan jag en
oftahar kommenteratsdemokrati", såmodellen inte somsomsom

betona detendensen starkthandlarkorporatismen. Det eta-attom
kanske till ochlämpliga ellerdeblerade politiska partiema, mestsom

verk-för politisklokala miljöernaenda verkligt legitimamed de
förhållningssättethär förbehållslöst kanvalen.samhet mellan Så

börjanriksdagsledamot isocialdemokratiskuttryckas ännu avav en
1990-talet

för svenska politiskaoch värde detpolitiska rollpartiernas iDe
förverkligaspartiväsendetunderstrykas.kan inte Genomsystemet nog

folkstyrelsen bäst.

och praktikparticentrerade hållningdennaillustrerarIngenting
folkomröstningentilldelatsmarginella rollbättre denän somsom

land.demokratiskt iinstrument vårt
uppräkningmedegenskap också bör i vårsjätteEn ärvarasom

centralism dragtendensen tilloch allmännaden påtagliga ett som-
vanligalistamaktutredningen hade sinsåg sättöveräven attatt

benägenhet har säkertmodellen.karakterisera den svenska Denna
för demokra-centraleffektivitet varjemedgöraatt somsynen

också ha handlatnämndes tordestyrelseskicktiskt Detovan.som
ekono-stordrifzfsfördelar, baraomfattad inteallmänt troom en

enheterhög gradsådana, likamiska i storatroutan som enen
fördelning.förutsättning förnödvändig Snarträttvisare över-sagten

tillfack och kooperation,från i parti,allt den organiseringenegna-
och kom-reformerförvaltningspolitiska ikonstitutionella och stat

glansperiodmodellensden svenskagenomfördes under om-mun -
ly-med dessa värdensnabba förändringarfattande och mycket som

sande ledstjärnor.
formulerat,framhållavill negativtjaginte minst,Sist ettmen

flera deförstås ljusetonekligen också bör isjunde drag, avavsom
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hittills nämnda, nämligen avsaknaden förståelse för byrå/eratipro-av
blemati/een. handlar då bara byråkratiDet inte ofrån-ettom som
komligt effektivitetssträvanden,resultat centralism och stordrift,av

lika mycket effekterna byråkratiers benägenhet såutan om att,av att
bevåg detaljstyra hänvisningmed till be-säga, eget tron att man

sitter överlägsen förmåga och kunskap. mikrobyråkratismDenna
kan framträdandelika och för dennegativ drabbas ivara som en
föga effektivitetsorienterad, starkt decentraliserad och liten organi-
sation i organisation karakteriseras desom en som snarare mot-av

egenskaperna.satta

nedgångModellens och fall

amerikanske journalistenDen Childs förmodligenMarquis denvar
först fäste internationell publiks uppmärksamhet Sverigesom en

intressant och attraktiv samhällsmodell för andra ländersom en att
efter. skedde redanDet boken Sweden:i T/øe Middle1936 Way.ta

komDenna uppdaterad form,i med entusias-utsenare men samma
Årtiska budskap, i upplagor till, 1961.den sista 1980tre varav

återkom Childs med helt bok, fast med snarlik titel,samme en ny
ÄvenSweden: The Middle Trial. den ChildsWay inteon om sene

kan konkurrera med den verkliga skräcklitteratur Sverigeom som
började publiceras under 1970-talet, och där Roland Huntfords The

Totalitarians med priset,3°lätthetNew handlar det ändåsåtar nu om
ganska och detnegativt tidigare efterföljans-såporträttett oroat av

värda modellandet.
akademiska litteraturenDen den svenska modellenstemat

och fall"uppgång redan också mycket riklig. Somär, antytts,som
framhölls består grundläggandeså problem i någorlundaingetett att

dödsbegrepp" föreligger, varför förvirringen ganskaärensartat stor
området. Också ochinom bidrag kan motstridiga sig-ett samma

förekomma,naler till exempel författare genomför vadnär en som
uppfattasmåste obduktion, och därefter avslutningsvis för-som en

klarar visserligenpatienten lider bestämda ochVissa allvarligaatt av
åkommor, ingalunda betrakta död.är attmen som

Maktutredningens får,analys redan betraktas vårsagts,som som
ambitiösa undersökning hittills den svenska modellens för-mest av

ändring, fram till och med 1980-talet. menade det knappastMan att
rimligt tala hela modellens definitiva fall,1990ännuattvar om

eller död. samtidigtMen övertygande kunnaansåg sig beläggaman
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modellen identi-samtliga de huvuddragklar försvagning i manaven
ovanzkortfattatfierat, och listadesom

förknip-de drag härfall har det konstaterai något gåttInte attatt som
dagensadekvata beskrivningsvenska modellenmed den ärpats avsom

alla dessa dragresultatetsamhälle. allmännasvenska Det är tvärtom, att
därmedfall och med försvunnit. Slutsatsen inteförsvagats, tilli några är

svenska modellendefinitionerna. hur den precise-beroende Oavsettav
modellriktning från densamhällsförändringarnablir bilden igårattras,

svenska model-speciellalänge Sveriges signum. Denutgöraansettssom
därför ha vändpunkt.len måste nåttsägas en

kan kritiserasoch slutsatser maktutredningenObservationer i
försvag-bilden starkpunkter. allmännaenskildamånga Den av en
modellenhos den svenskaflera karakteristiska dragendening av av

obestridligtobestridlig. Lika ingentorde dock är att mar-nogvara
skett"modellkonform hartill situationkant återgång en mer

område under 1990-talet.viktigtnågot
varförreferera ochska kort kommentera någrajagHär teser om

somliga vill ha det,försvagats eller,den svenska modellen har som
antalmycketMaktutredningen listadetill och med dött. stortett

faktorer sammanfattningsvisdetpåverkande ansåg att nogmen
delsbreda samhällstrender,följdernaändå handlade inter-tvåavom

förra dessaindividualiseringen.nationaliseringen och dels Den av
uppmärksammad, oftastutvecklingstrender har blivit enormt nu

kom medglobalisering, sedan maktutredningen sinunder namn av
alltför svepande i sinMaktutredningen enligt mening,analys. minär,

till demdärmed räknaspunkt, och riskeraranalys denna att som
andra,beredvilligt sprideroreflekterat och någraImyter. senare

för den svenskainternationaliseringens betydelsebidrag har mo-
tillfreds-fall fåttdellens eller enligt min mening,nedgång meren,
ochvillställande behandling. Särskilt jag nämna statsvetarna

bidrag.Stephens’Hubers och JohnSverigekännarna Evelyne Deras
delarinternationaliseringen alla dessingalunda idetär ärtes att som

utomordentligttidenbetydelsefull har hela varitSverigevarit en
specifikt har handlatmycketekonomi- detöppen utan att ommer

detta område särskiltfinansmarknaderna, ochavregleringen av
1980-talet.avskaffandet vidvalutaregleringen mitten Dennaavav

utbudsorienterademarkeratförsvårade starkt denutveckling sini tur
modellen kommit känne-politik den svenskaekonomiska attsom

tecknas av.
harhuvudorsak, individualiseringen, iMaktutredningens andra

forskning detföljts ochmindre grad debattmycket i även omupp -
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finns flera exempel smula okritiska, fÖr-givet-tagandesamma, en
gällt för internationaliseringen. Grundtanken de svenskaärsom att

medborgarna med tiden, och bland grund och högreannat av mer
utbildning, blivit alltmer individualistiska livsstil.i sin Detta sigtar
mångahanda uttryck. den offentliga sfären gäller det blandI annat
markant avtagande ochparti- organisationslojaliteter, liksom en
önskan möjligheter välja individanpassade lösning-att attom mer

samhällsservicen.i Också denna samhällstrend återspeglar iar nog,
sina mindre tvärsäkra och storvulna formuleringar, reella och grund-
läggade förändringar. får förvärja använda denMen sig attman som

slasktrattsförklaring", där olika uttryck för individualism förkla-en
med ökad individualism. Sociologen Stefan Svallfors har i sinras

forskning svenskarnas attityder till välfärdsstaten levereratom re-
sultat bör de entusiastiska obe-tempererasom utsagornamer om en
tvinglig trend individualism.allt internationelltIstörremot ett
jämförande perspektiv har den dominerande samhällssynennog
bland svenskarna ganska länge kunnat karakteriseras horison-som
tell individualism, det vill hållning både individ- ochsäga ären som
jämlikhetsinriktad.

Liksom beträffande internationaliseringen gäller också in-att
dividualiseringen kan ha förändringskraftpåtaglig symbol ellersom

behöver knappastDet samhälle, där domine-sägasmyt. att ett en
rande självbild det huvudsakligen består starka individua-är att av
lister, hela tiden begreppi till detstår sig iväg ellerprivatasom att ge
till utlandet kollektiv lösningså med derasinte stämmersnart en-
preferenser, inte precis utveckling den svenskaåuppmuntrar en
modellen. Med avseende både internationalisering och individua-
lisering, sammanfattningsvis,jag, maktutredningen lyckatsattmenar
peka de viktiga förhållanden försvagat den svenskaett par av som
modellen, båda falleni överdriver såväl förändringarnasattmen man
styrka deras effekter.som

maktutredningen finnerI också den förintressanta ochman
samhällsforskare ofta oemotståndliga tanken modellensattnog
försvagning icke-avseddvarit effekt dess klart avseddaen av egen
utveckling. Framför allt gäller detta individualiseringen. Socialde-
mokratin har ihärdigt formavelat alla medborgare friatill och
kritiskt tänkande individer och får alltså formnu man en pervers av
betalning för denna insats tanken denAnnars svenska model-är att
len innehållit fröet till sin undergång vanlig debatten,iegen men
normalt lite mindre sofistikeradei Ibland hetervarianter. det till
exempel det handlade omöjlig grundkonstruktion,att om en som
inte hänsyn till hur kapitalismen, marknaderna, eller kanske tilltog

150



RUNE PREMFORS

fungerar.allmänhet, egentligenmänniskorna Dettaoch med i är
frånvänsterprojektinvändningarförstås den vanliga mottypen av

detväl då analyser,högerhåll. Intressantare är att varsom menar
underminerade"överdrifter" olika slag småningomflera såsomav

och devälfärdsstatenden förvuxnaOftast därvidmodellen. nämns
miltmed bara slags vansinnekonfiskatoriska skatterna, ettsom

konsekvenserna. dennatankehöjden,tilläts varje Iiväxa utan
klartutpekandet detdock ofta ocksåförklaringsfigur ingår störreav

Medhaarbetarrörelsens radikalisering utgjort.vansinne, ansessom
heter det, såväl partiet1960-taletunder detbörjan övergav, somsena

socialismenochdittillsvarande pragmatism återsinLO satte
arbetsmarknadslagstiftningen och särskiltdagordningen. Den nya

utveckling,utgjorde kulmen dennalöntagarfonderförslaget om
traditionellomöjliggjordeochraserade ekonominalltså både ensom

samarbetspolitik.
allmänekonomiskadet denandra analyserytterligareI är snarare

ekonomiskamodellen.kraftigt underminerat Denutvecklingen, som
huvud-perioden dåkännetecknatonekligen harkris ansessom
och förinternationellaha berottkanske enbartsakligen eller

händelser.förlopp ochopåverkbaradel väsentligen ISveriges ett par,
analyser,därförförsvarande och intressantaklart mindre mer

modellde-handlarallsvisserligen också det inteförutsätts att om
hemlagademed det idet opåverkbarablandas ändåfekter, därmen

förraorsaker. omständigheter detgäller nyligaVadjakten av
underskattadeofta internatio-ochde mycketslaget, nämns stora

självförvålladeåterförening. Bland detTysklandsnella följderna av
vidavskaffa valutaregleringenpekar det misstaget attstoraman

framför allt detjfrtidpunktutordentligt illa vald ovan, menen
väl valdaandra mindrekronförsvaret och del åtgär-misslyckade en

1990-talet.der börjani av
socialismensfrån högernämnda tolkningen åter-Den omovan

lika väl-spegelbildförklaringsfaktor, har i minstsinkomst ensom
nyliberalis-eller hurhögervågen,dokumenterad litteratur omom

kännetecknat dendittillsträngde den pragmatismut sommen
di-betydelsen dessnäringslivetoch det svenska isvenska högern

tidigtmycket sjut-Redansammanslutningar.och derasrektörer
uttryck ibland sigvindkantringtiotal skedde den annat tog ensom

följandeunder deofantliga årenspenderaberedvillighet att summor
poli-och kortsiktigarepropagandalångsiktig, ideologiskbåde

kampanjer.tiska
Rothstein i sinfördet krävs BotvåMen träta, resoneraren

modellensden svenskaargumenterande nytolkningkraftfullt av
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fall.och Analysenuppgång anknyter till den aktuella diskussionen
betydelsen tillit eller socialt kapital samhället."i Menom av me-

dan de flesta diskussioner och studier detta fält fokuseratinom
medborgarnivån, riktar Rothstein blicken elitnivån, och talarmotnu
där denna tillitsdimension vertikal tillit eller organiseratom som
socialt kapital. Andra faktorer strukturellt eller institutionelltav
slag, till förändringarexempel produktionsteknologi,i den in-som
ternationella ekonomins utveckling, institutionella anordningar
arbetsmarknaden, bidrar visserligen till förståelsen modellensetc., av
sammanbrott, slutänden mäktari dessainte och liknandemen
faktorer förklaramed varför kompromiss under haråratt senare

konflikt, och varför det skett hög gradi land.så just i vårtersatts av
förklara dettaFör söka tillmåste sig generell, under-att man en mer

liggande därorganiseringsnivå, det organiserade sociala kapitalet
formas förskingras.eller anhopningen,Det just särskilt 1930-var
talet, sådant "kapital", gjorde den svenska modellen möj-ettav som
lig. förslösandetDet det under främst 1970-talet åstad-är av som
kommit modellens sammanbrott. "marxistiska och detDet LO
nyliberala blir denna analysSAF" i lika goda kålsupare, åtminstone

forskningentills kan fördelningvisa någon ansvarsbör-annan av
dan.

kan diskutera analysensMan originalitet. tycks detMig som om
det organiserade sociala kapitalet allti Väsentligt benäm-är en ny
ning, vad andrai sammanhang har kallats kompromissanda,som

konsensus,pragmatism, samarbetsklimat stark traditionEnm.m. av
detta slag bör sökas mycket långt tillbaka historien; deni är en cen-
tral komponent deni svenska demokratins långa utvecklingshistoria.

dennaI mening 1930-talet formativtinget någotär moment utan en
mindre dramatisk utvecklingsfas, framför allt innebar attsom
kompromisskulturen fann viktigt tillämpningsområde, näm-ett nytt
ligen arbetsmarknaden, och särskilt bland organisationseliterna
denna arena.

mycket uttrycktes den samarbetsandanI påfallandei godanya
personliga relationer mellan huvudaktörerna elitnivå. Rothstein

uttryck också för detta, personligt socialt kapital.ett nyttger oss
starkaDe mellan ledarnasympatierna kända sedan tidigare.är

låterDessa sig naturligtvis förklarasinte alldeles nöjaktigtnågot
med hjälp vanliga samhällsvetenskapliganågon vårasätt teori-av av

bildningar. kanjag varförinte RothsteinMen rekom-se man, som
menderar, skulle avhända de bidrag förklaringensig till denav
svenska modellens karakteristiska konsensusorientering som en
diskussion strukturella och faktorerinstitutionella Sker det,av ger.
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socialaeller vertikal eller dettillit horisontellriskerar begrepp som
slagseller personligt blikapitalet vanligt, organiserat någotatt

länkaskraftkorn, bara kanmystiskt och ursprungligt sammansom
ensidiga effekter.fenomen samhälletmed andra sina Deti genom

tillbaka.teoretiskt och metodologiskt,tycks mig, ett stegvara
frågan varför denenkeltnaturligtvis ingetDet omsvarges

kraftigt det 1970-talet.modellen försvagats sedansvenska Ensena
omfattande föränd-filosfisktsmula fegt och kan svara attman

bordesamhället, ställetnaturliga det moderna iiringar såär att
huvudpolitisk-ekonomiska modellfråga varför denna över tagetoss

decen-stabilt skick underkom åtminstoneexistera i så ettettatt par
funnit stabilisatorerna, säkertdettanier. När ärsätt avsom

rycks undanhur och dessaolika slag, kan observera såmånga när
häv-stabilisator, jagmodellen undermineras. En typatt ovanav som

förkla-med avseendeför lite uppmärksamhetdade, hade rönt
bör ocksåsvenska modellens framväxt,denringar störreges enav

förstå tillbakagång; till läsa-dess ingenroll i ansträngningarvåra att
litteraturenöverraskning ochjag Istatsapparaten.statenavserres

iakttagelser,finns verket hel del relevanta ingenstanssjälvai menen
analyshistorisk-institutionell, statscentreraddetta tillsamlas aven

försvagning.den svenska modellens
Åtskilliga förklaringanalytiska embryon tilldessa av m0-enav

oflentliga sektorns tillväxtförsvagning, fokuserar dendellens ett
nylibe-såväl "neoklassikerna/gällereller Detsätt. settannat som

också del marxis-de vanliga högerkritikerna,ralerna" men ensom
pekat betydel-tolkningar, där särskilttiska/ postmarxistiska man

dess medlemskaderför fackliga rörelsen grundden attavsen
offentligt anställda.kommit utsträckningi Ettså utgörasstoratt av

Kommunal 1980-talettröskel överskredsslags skickelsediger när
LO. Enligtoch blev förbund mingick Metall inomstörstaom

ände,börja dennadet riktigt och nödvändigt i justmening är att
offentliga sektornsoch hela denalltså med iakttagelser statensom

välkändadecennier. tämligen ting,utveckling under Det ärsenare
har analyseratnyligen betydande detaljganska ijag annatsom

grundläggande för-därförhåll. skall bara påminnas någraHär om
fakta.ochlopp

efterkrigs-kraftig tillväxt under tidigahistorisktTrots setten
tämligen normalstoroffentliga sektortiden, Sveriges år 1960var

dennaOECD-länderna. kort tid ledningen ibland igårPå upp
Hollandochmed bara skandinaviska ispeciella liga, våra grannar

frånoffentliga utgifternaBNP-andelen för de stigerhasorna. strax
kallade rekordårentill under de så 1960-30 60överöver procent
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och 1970-talen. Skattekvoten god bitnår De50över procent.en
offentliga åtagandena blir allt fler och allt ambitiösare. finnsDet
knappast område där vill och också verkligenSverige inte görett

bland jämförbara länder. Karakteristiskt hela välfärds-ärmest att
politiken vid offentligai skötsmening nästan-monopol såväl medav
avseende produktion distribution och reglering. Och det ärsom

kommunal medannivå expansionen den statligamest som syns;
konsumtionens andel oförändrad,i kom-BNP stigerär stort settav

från till under perioden Allt16 29 1960-1980.procentmunernas
detta kräver väldigt offentligt organisationsbyggande. Det är,ett

främst kommunal detta sker. Vid krigsslutetnivåsagt,som som
hade de flesta ungefärSveriges kommuner byråkratiingen2 500av
alls; hade alla de omkring kommunerna omfattande1980 275nu
professionella förvaltningsorganisationer med tusentalsuppåt an-
ställda. den centrala statsförvaltningen kraftigt ochMen även växte

Årdifferentierades. fanns centrala myndigheter med riks-1945 146
täckande uppgifter; de och genomsnittligt betydligtår 1980 220,var
mycket och differentierade uppgifter.i väldigasina Dettastörre mer
bygge godkändes återkommande, både till huvudinriktning ochsin
med finansieringen,avseende svenska folket val.i Och det ärav
orimligt bara räkna för härvidlag. Alla partier"vänsternrösternaatt

högerpartiet,möjligen tvekade inför det högaåtminstoneutom som
och finaniseringen stod bakom byggmästarna och chefs-tempot

arkitekterna inom socialdemokratin och ämbetsmannakåren. Genom
utredningsväsendet och andra föruttryck tidens konsensusinriktade
politik, själva verket aktivti med redan tidigtettvar man
designstadium. Och ville faktiskt frånnågot, så mittenom man av
1960-talet till ungefär både ha ambitiösare bygge och1980 ett
skynda det hela. Under period utvecklades också denisamma
svenska debatten kritik den svenska modellens offentligamoten
sektor, kritik från och från samtidigtmitten, bådevänsteren som
ville ha mycket ambitiösare, utjämnande politik ochen mer en
mindre byråkratisk, apparat.decentraliserad offentligmer

historia, det heter. handlade det,Resten Visst höger-är som som
tolkningarna olika skepnaderi sina ekonomin omöj-attmenar, om
ligen kunde klara fortsatt offentlig det frustandeexpansionen av
slag kännetecknat perioden efter enkel trendfram-1960som en-
skrivning tillväxttalen 1970-talet hur orimligt dettapå, visarsäg,av

Och det hade faktiskt varit orimligt med för denävenvore. en
svenska modellen normal ekonomisk tillväxttakt. Hur än vän-man
der och vrider siffrorna handlade det undanträngningså om en av
"välståndsskapande produktion till förmån för "välståndsfördelan-
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ökningstakt.fortsättakunde ide konsumtion inte Mensammasom
förstamedinternationell ekonomisk kris,därtill kom ett ge-en

riktigtmedefter kallade första oljekrisennomslag den så 1973, men
andraförst samband med denför del,allvarliga känningar iSveriges

ungefär femoljekrisen år senare.
intensifierad denstridblev alla händelser bådeResultatet i omen

prägladesminimal Stridenoffentliga sektorn och konsensus.en ny
märkesårettämligen rasktden tidigare vänstervågen 1980runtattav

ljudliga kravför första längehögervåg, där gångenersattes av en
välfärdsstat luftades.för förvuxennattväktarstat ställeti enen

handlade be-förvisso samstämmighetenminimala,Den omnya,
denoffentliga tillväxten,hovet den åtminstone så attatt stoppaav

mel-ekonomiska tillväxten.överskred den totalainte Denna samsyn
faktiskt redanetableradeskrafterna svensk politiklan de centrala i

kalladeoppositionsställning sittdå socialdemokratin såi1981, tog
ställningför del likartadhadekrisprogram. sin tagitMittenpartierna

den ekonomiska krisenpropositionregeringspartier i en omsom
1980.51hösten

skeddeoffentliga tillväxten inteuppbromsning denverkligEn av
taktfortsatte långsammareiexpansionKommunernasöver natt.en

faktiskt började krympamedanända fram till tidigt nittiotal, staten
för tillväxtmaskin stilla-redan under tidigt åttiotal. Men ären

historisktmedelsiktigtbåde långt ochståendet radikalt nog I ettett
utveckling.handlar det dramatiskperspektiv Det sanno-varom en

den svenska1820-taletförsta sedanlikt åtminstone lgången som
1990-talet bär denmed krympte.stagnerade och till och Påstaten

nattväktarstatprägelstatsförvaltningensvenska centrala större aven
Storbritannien. självliknar den iexempelvis sigOm något 1950-än

medfrämstbara eller kanskehartalets tappning. inteDetta göraatt
eller åstadkom-har lika mycketden stagnerande tillväxten, utan mer

skett underradikala decentraliseringdenmits närmaresomgenom
från tilldecentraliseringdet entydigtdecennier.två Först statvar en

också handlat privatiseringUnder 1990-talet har detkommun. om
statliga sektorn.bolagisering delar denoch av av

modellens försvagningsvenskasåledes den iMin år storaatttes
utveckling,offentliga sektornsoch förklaras denstycken förståsmåste av

fick.striderna kring sektorndynamik de politiskainklusive den som
byggde myckettillskyndaremodellens ideologiskasvenskaDen

främstoffentliga sektorvästvärldens givetvis intekort tid största -
för berikaeller sig iuttryck för personlig maktsträvan attettsom

förverkligandetled sinamateriell imening,någon ettutan avsom
samhälle. bety-demokratisktoch Envisioner rättvisareett merom
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dande fartblindhet kom emellertid onekligen kännetecknaatt pro-
vilket bland uttrycksig påtaglig okänslighetiannat togcessen, en

för de byråkatiska bi- och icke-avsedda effekterna de snabbtav
Åtminstonerullande reformerna. fram till slutet 1970-talet be-av

kritiken ofta med betydande från makt-mångamöttes en arrogans
havares sida. inflytande andra godkändaKrav ochparti-ängenom
organisationskanaler avvisades fientliga modell-som angrepp
bygget Ocksåi arbetarrörelseninom avvisades växandestort. en

fientligopposition eller fall okunnigi den svenskamot vartsom om
modellen, med dess nödvändiga centralism och stordriftsfördelar.

Parallellt börjar människor uppleva den besvikelsemånga som
orsakas Olof Palme ungefärligen uttryckte detgångattav som en-

reformbeslutens stolta visioner knastrandei kom-omsätts torra-
munala cirkulär. detta helt ofrånkomligt, skall därtillOm läg-såvar

1970-talet också förstade omfattande erfarenheternasågattgas av
otvetydiga misstag och uppenbart bristande måluppfyllelse. Suc-

blircessivt den offentliga företeelsesektorn under 1970-taletsom
tidigare bland bådenågot makthavare och människor all-iänannat

mänhet. Med ideologiskt belastat det president Reagansett var
sloganl, ändå mycket träffsäkert uttryck, förvandlades denmen
offentliga sektorn från lösning till problem problem för ekono-ett-

förmin i statsfinanserna, för medborgarnas frihet. Spännvid-stort,
den fortsatt åsikterna.i Kanske blev de till och med större,storvar

hela det politiska spektrat i kom kort tidSverige tydligtmen att
förskjutas höger förhållande tilli stod under den svenskavar man
modellens glansdagar.

Sammanfattningsvis: och roll dennaStatens istatsapparatens ut-
veckling alltså avgörande det främst förstås inteattvar genom men-
enbart detta fält konsensus konflikt svenskiersattesvar som av—
politik under kring Konflikterna orsakadesåren i sin i1980. tur
betydande grad internationell ekonomisk kris, ofrån-av en som
komligt kom resultera statsfinansielli kris, med likaatt en som
tvingande logik också ledde till locket först lades den offent-att
liga tillväxten. denna efter fleraSmåningom hemlagadegång miss--

krispolitikeni blev nedskärningar nödvändiga, till och med itag -
välfärdsstatensvissa kärnprogram. konflikterna har barainteMenav

kristalliserats kring besparingar och nedskärningar. har ocksåJag
hävdat konflikterna handlat och stimulerats inslag iattovan om av
själva välfärdsstatsbygget. Samtidigt människor ochgottsom -

gjordes alltmer beroende den offentliga sektorns verksam-ont av-
heter, valdes och förvaltningsmodellerstyrnings- uttrycktesom en
skriande brist insikter byråkratiska egenska-organisationersom
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och problem. valde enlighet med den weberska traditio-iManper
förvaltningenentydigt hierarki stället för demokra-iattnen se som

tillfredsställdes,Demokratin menade länge den admini-ti. såman,
hierarkin kunde de politiskastrativa istyras representanternaav

alls problematiserades. oby-i sin intenågot Dentoppen tursom-
råkratiska kommunala "folkrörelse-traditionen, liksom de inslag av
förvaltningar fortfarande fanns, fördukade obönhörligt undersom
effektivitets-, centraliserings- och stordriftstänkandet. Enligt min

betingades dettamening i sin den svenska ämbetsmanna-tur av
fortlevnad fortsattoch inflytande. den svenskaOmstatens stora

arbetarrörelsen högre grad hade fråni avstått växaatt samman
mentalt och materiellt med den centrala byråkratin, hade den
offentliga sektorn byggts ganska annorlunda, och den svenskanog
modellen deldenna och andra bliviti gissningsvis många en annan,
och måhända livskraftigare.
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offentligaDen
demokratisynen

Kerstin Jacobsson

Inledning
föranlå-har sigregeringvarjetycks iDet settsettstort nysom om

rad-pärlordemokratiutredning. Somtillsätta ettattten egenen
kommunalkommittéernaharBäckskriverband, 1990,Henry om
ochvarandra underavlöst 80-ta-demokrati och organisation 1970-

utredningaroffentliga SOUradbandOch dettalen. statensav
under 1990-talet.fortsatthardemokratitemat

omfat-det skettharstatliga utredningarnamed deParallellt en
falletSärskilt dettaområdet.forskningstatsvetenskapligtande är

Ibland haroch självstyrelsen.demokratinkommunaladenmed ut-
harkommittéernaforskning bedrivitsochredning nära samman;

konsekven-utvärderaundersöka ochforskareuppdragi attgett
organisationenf innebärkommunala Detdenförändringar iserna av

utredning-ofta desamma ivaritproblemformuleringarnaockså att
forskningen.och iarna

mellanemellertidfokus har varieratDemokratiutredningarnas
och problem varitomständigheterolikaalltefter dedecennierna som

ellerdemokratiproblem,tid haraktuella. sinaVarje snarare,egna
med den härSyftetdemokratiproblem.definierartid sinavarje stu-

demokratinfalloch hurundersöka idien såfir synenatt om --
utred-1960-taletsfrånförändratsdemokratiproblemen haroch

demokratiförståelsevill fånga denUndersökningentills dag.iningar
de-behandlardirektuttryck sådanatillkommer i SOU somsom

fyra decennier.dessamokratifrågor under
utredningarbestårundersökningenUrvalet iSOU ut-somav

valt demharBland dessa jagdemokratifrågor.behandlartryckligen
deframstårproblemkomplex i SOU:nabehandlar de somsomsom

1960-taletdecennium.demokratifrågorna varje Föraktuellamest
författning.frågankonstitutionella För 1970-valt denhar jag om ny
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och 80-talen den kommunala demokratin. 1990-talet delsFör in-
ternationaliseringen, särskilt då EU-medlemskapet, dels den lokala
demokratin. eller utredningarEn decennium har under-ett par per
sökts. begränsadeDet antalet SOU igenom det fak-gåttssom samt

exempelvis utredningarna länsdemokrati, förvalt-detum att om
ningspolitiska och de kommunrättsliga utredningarna inte ingår i
undersökningen generaliserbarheten blir begränsad Detgör äratt

Åfråga nedslag viktigai utredningar decennium.varjesnarast om
andra finnssidan det inget tyder de valda utredningarnaattsom

skulleinte förrepresentativa sin samtids demokratidiskussion ivara
UndersökningensSOU. urval och uppläggning ska bak-motses

grund den genomförts kortinom tidsram.attav en
Vilka problem uppfattas aktuella den offentligai mak-som som

speglas ivilka utredningar tillsätts och utrednings-ögon itens som
Ävendirektiven. tidningsdebatt, och kanske riksdagsde-ävenom

batt, i högre grad speglar tidsandanSOU demokrati-ännu än är
diskussionen i policyrelevantSOU i den ligger tillså måtto att
grund för ochpropositioner lagstiftning. kontinuitetOmny ge-
nerellt dessa dokumenti blir förändring desto in-ärsett normen

förändringarOch har skett i under perioden.synsättentressantare.
valet studera följerAv SOU partiernas ståndpunkter inteatt att

blir de centrala Utredningarna speglar främst den politiskamest
majoritetens Undersökningen omfattar både borgerligt till-synsätt.

utredningar och sådana tillsätts socialdemokratiskasatta som av re-
geringar.

utgångspunkterTeoretiska

Vad demokratin innebär och kräver inte givet för alla.gångär en
Sådana tolkningar föremål för förändring, kan oreflek-är som vara
terad, och kanomprövning, resultat medveten kampsom vara av en

definitioner. människors tolkningarAtt och uppfattningarom om
demokratin förändras de samhälleliga förutsättningarna förnär ett
demokratiskt styrelseskick förändras förvånande.inte tolk-Menär
ningsfrågorna också politiska stridsfrågor. Demokratin för-utgör

människor kan lägga delvis olika innebörd begreppet.i Ienar som
begrepps mångtydighet ligger deras politiska potential både detnär
gäller förena människor och strida den tolkningen.rättaatt att om
Olika politiska ideologier delar ord demokrati, frihet och rätt-som

kanvisa tolka dem olika; tolkningsföreträdeterövra ärmen att en
del kampen dem emellan. ska förståSå den debatt iav t.ex. som
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för socialistisk respektiveföreträdareperioder har förts mellan enen
Hela samhällsvisionerElvanderliberal demokratisyn 1975.se är

fri-demokrati eller till begrepptolkningknutna till viss somaven
jämlikhet ochhet, rättvisa.

detdemokratibegreppetbetraktaEtt ärsätt ettattatt se som
erfarenheterlevdakommerhistoriskt begrepp, begreppett som ur

den härutgångspunkthaft innebörd olika tider. ioch olika i Ensom
studiethistorien ochförändrasstudien begreppär attatt avgenom

samhälls-förståelsen historiskabegreppsförändringar bidrar till av
talet politi-förändringarjfr Koselleck iförändringar 1985. Ur om

samhällsorgani-förändringarkan utläsa iken och demokratin man
speglarsamhällsintressen.mellanoch relationen Begreppsationen i

och ideal.med förväntningarladdas också Fråganerfarenheter men
demokratin ocherfarenheter kan utläsablir: Vilka synenman ur

tidpunkterdemokratin vid olikaförväntningar harvilka man
fråga vadbarafånga demokratisyner inteMen är attatt om seen

gäller ocksåför innebörd ordet demokrati.läggerdebattörer i Det
semantiskademokratinsandra begrepp ivilka ingåratt om-somse

för och imple-krävs kompletteravilka begreppgivning", attsom
demokratisynjfr vissdemokratin Sartori 1987:265. Enmentera

andra näraliggande begrepp,bestämd förståelsekan förutsätta aven
rad andraförutsätter ocksåfrihet Demokratineller rättvisa. ensom

tankenförtroendevalda, politiska partier,för fungera,saker att som
och spelar olikafår olika betydelserepresentation Dessaetc.om

ochdemokratin krävervadolika tider. Föreställningarnaroller i om
skiftar föreställningarnademokratin liksomvad krävs omsom av

demokratin kringan-förkroppsligarvilka Dessainstitutioner som
undersöka. analysenockså viktigademokratin blirtaganden Iattom

till uttryckdemokratiidealet kommer ifokuseras särskilt som
Vilketdemokratin.det upplevda hotetutredningstexterna och mot

för måleteftersträvas Vad krävsslags demokrati uppnå Huratt ser
återspeglar demo-samhälletVilkenhotbilden ut Men även: syn
utredningarnassammanfattning, vilkenkratidiskussionerna I är

självförståelsedemokratiska
vilka folket vilkenolikaOlika demokratiteorier är, typger svar

fråga vilka samhälleligadeltagande detdemokratiskt är om,av
område folket skadeltagandet, vilketförutsättningar främjarsom

Heldfolket ska påverkaverksamheterna och vilka beslutstyra
den akademiska litteraturen intebehandlingDemokratins i1996. är

demokratiteoretiska distink-den här studien.det iprimära Några
introduceraplatstankegångar kan ändå sinochtioner attvara

kortfattad och selektiv.nödvändighetblir medpresentationenmen
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vanlig distinktion den mellanEn direktdemokrati ochär repre-
demokrati.sentativ Direktdemokratin bygger medborgarnaatt

själva deltar deni politiska styrelsen. dag kommer det direktdemo-I
kratiska idealet den nationella nivån till uttryck folk-inärmast
omröstningar. demokratinDen representativa utvecklades i natio-
nalstaterna där direktdemokrati omöjlig praktiska skäl,ansågs av
och bygger medborgarna väljer fattar deatt representanter som
politiska besluten och sedan till för dem återkommandestår isvars
val. åsiktsbildningFri och möjlighet välja fleramellan kandidateratt

förutsättningar för den demokratinrepresentativa skaär att vara
meningsfull. dag har konstitutionelltvi,I representativtsett, ett
styrelseskick med direktdemokratiska inslag, den folkom-i mån

hålls.röstningar förinom detta kan formerMen olikaäven ramen av
demokratiskt deltagande utvecklas enligt idealolika Direktdemo-
kratins idealnormativa politiskt deltagande och fördeladjämntom
delaktighet kan också uttryck andra formersig i tradi-änta genom
tionell direktdemokrati. den här undersökningen idealI är snarare

konkreta former för styrelseskicket det intressanta.än
Exempel föruttryck olika demokratiideal vad brukarär som

kallas deltagandedemokrati och konkurrensdemokrati Held 1996.
företrädareKända för konkurrensdemokrati Weber ochMaxär

Joseph Schumpeter. Väljarnas roll enligt dettaär synsätt att utse
ledare vilket i återkommande val det ska möjligtgörs attvara-
sparka dåliga ledare innebär begränsat folkligt deltagandeettmen-
under hand. Demokratin här politisk metod där medborgarnaär en
väljer styrelsesin mellan konkurrerande eliter. deltagardemo-För
krater däremot demokratin innebäramåste aktivt delta-ett mera

Önskvärtgande det och fjärde också de-år.än rösta äratt vart
mokratiskt deltagande andra samhällsområden det poli-även än
tiska, arbetslivi och skola. Deltagardemokrater förordarsom van-
ligtvis kombination demokratirepresentativ och andra inslagen av

delaktighet. välkänd företrädare för deltagardemokratiskaEnav
ideal Carole modellernaPateman. implicerar olikaDe tvåär syn
medborgaren, dennes förmågor och möjligheter. enligt denDet är
elitdemokratiska skolan orealistiskt förvänta vanligasig med-att att
borgare skulle intresserade eller lämpade för aktivtvara ettav mer
deltagande styretdet politiskai Deltagardemokraternas åsikt är att

människor detinser möjligt verkligen påverka besluts-ärom att att
fattandet kommer de sannolikt också det mödan värtatt attanse
delta. Deltagandet också läroprocess i vilken deltagarnaär en ut-
vecklas. skillnad gränsdragningenEn mellan politikensärannan
område och andra samhällsområden. Medan deltagardemokraterna
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verksamhetsfält konkurrensdemokraternavill vidga demokratins slår
samhället och villvakt det civilagränsen mot reserveraom

statliga sfären.demokratin till den
kallar ide-demokratiideal förtjänar jagEtt nämnasattannat som

demokrati.7 idealet poli-kommunikativ Enligt dettaalet är enom en
rationalitet, där hand-tisk kommunikativstyrsprocess som av en

förmågan samförstånd medlingars rationalitet betingas uppnåattav
företrädaren dag Habermasandra. kände i JürgenDen ärmest men

från Emile Durkheim. EnligtHabermas själv hämtar inspiration
kännetecknas demokrati tvåvägskommunika-Durkheim näraav en

och styrda och kontakter mellanmellan styrandetion täta staten
och bättresamhället. kommunikationoch andra sektorer i mer

eller medpolitik med de styrdas viljade styrandes stämmer överens
demokrati Idealetmedvetande, destoDurkheims språkbruk mer

förekommer utredning-åsiktsöverensstämmelse, ska isom seom
kan det durkheimska idealet.sägasarna, vara

det centrala.Också för Habermas kommunikationen Kommu-är
civila samhällets politiskanikationen sker mellan medborgarna deti

offentlighet det politiskaoch kanaliseras sedan in i systemet genom
offentlighetens företrädare. Idealt ska kommunikationensett vara

samförstånd baserattvångsfri, jämlikhet och syfta tillpräglas ettav
för-offentliga samtal kanmakt.bästa Baraargumentets genom

samtalen kanslags rimlighet bedömas och beslut legitimeras: I man
modifiera för-förslaget eller ochligger allasi intresseutröna om

fördärefter för detta goda grunder ska bli godtagbartslaget såatt
detmöjligt idealt alla. Habermasmånga sett accepterarsom

inklusive majoritetsröstning,representativa attsystemet, men menar
kommunikationsflöden bådeföregås fungerandebeslut imåste av

samhälle och för kunna blidet civila samhället och mellan stat att
kravfrån Durkheim ställer han alltså konkretalegitima. Till skillnad

demokratiförståelse; samförståndsamtalsbetingelserna i sin som
samför-rationelltmanipulation exempelvis intenås är ettgenom

förutsättningar för legitimitet. Samtalet innebärstånd och saknar en
ståndpunkter. pluralistiska samhällen därgiltighetsprövning Iav

det endasamstämmighet råder samtaletintenågon ärom normer
spörsmålpolitiskamoraliska ochnormativasättet avgöraatt

demokratiteoretiska traditionerna har olikabeskriva iDe ovan
fasta deltagande ochutsträckning idealen representation,tagit
beståndsdelar moderna demokratin.dialog, vilka alla deniär

republi-den mellan liberal ochdistinktionEn är en enannan
demokratimodell, där den liberala individualistisktkansk orien-är

republikanska kollektivt orienterad ellerterad och den gemen-
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skapsorienterad.1° demokratiska får olika betydelseDen iprocessen
dessa modeller. den liberala tankemodellen består samhälletI av
individer förpolitiskamed privata, och politikens uppgiftintressen
blir insamla och genomdriva dessa.aggregera Staten äratt en
offentlig förvaltningsapparat dennai tydlig mellantjänst. En gräns

och samhälle dras, där politik hör till den statliga sfären. Destat
individuella rättigheterna de viktigaste medborgerliga rättighe-är

rättigheternegativa och andra medborgare,terna gentemot staten
frihet från Med det republikanskatvång. demo-synsättet äryttre
krati kontrollerainte statlig maktutövningsättett att utan ett me-
dium för folkets självbestämmande och självförverkligande. Med-
borgarna politiska varelser utformar sina intressen iär som gemen-
skap och dialog med andra. existensberättigande liggerStatens i att
den och viljebildningsprocess, friaopinions- vilkenigaranterar en
och jämlika medborgare ochsig målenar om gemensamma normer.

viktigaste medborgerliga rättigheterna till politisktDe del-är rätten
tagande och kommunikation rättigheter, frihet tillpositiva autono-

Politikenmi. hör såväl civilt samhälle till Habermasstat som
1994.

Olika demokratiteorier bygger alltså olika grundantaganden
samhället och medborgarna. klassificera för SverigeEtt sätt attom

relevant demokratidebatt utifrån de olika grundantagandena in-är
delningen den demokratin, den snabbai demokratin och dentmma
starka demokratin Premfors m.fl. demokratin1994. Den tunna
bygger individualistisk samhällsuppfattning ochen en syn
individer politiskaprivata varelser, vilka har intressenänsom snarare

föregår den politiska dialogen med andra. Individens fri- ochsom
rättigheter centrala och bör begränsad och bunden.är staten vara
Medborgarna återkommande vali sinautser representanter.

ansluter till det klassiska liberala. snabba demokratinSynsättet Den
kollektivistisk samhället, där uppfattasi sin elit ståär motsyn en

folket. Folket har förpolitiskaockså här börintressen vilka snabbt
genomslag den praktiskai politiken. Folkomröstningar och opin-
ionsundersökningar brukarmedverkanockså kan sätt attmen vara
fram folkviljan. Enligt den starka demokratin människan socialär en
och politisk varelse, preferenser och intressen utvecklas dialogivars
och samspel andra,med vilket också föransvarstagandetgenom

angelägenheter främjas. fördjupad demo-Kravengemensamma
krati får olika innebörder fallen:de individuell valfrihet, bru-i tre
karenkäter och politiska samtal medborgarnivå blir ochtre
sinsemellan olika hur demokratin fördjupaskan Premforssvar
m.fl. ff..1994:29
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och mellanicke-politisktmellan politisktGränsdragningen -
demokratimodel-olika de olikaoffentligt iprivat är settsom-

sfärer politik ochmellan olikalerna, liksom gränsdragningen som
utredningarna vilketVadoch och samhälle.ekonomi stat omanser

beslutsfattandets legitimaoch detpolitikensär gemensammasom
föremål för beslutstället bör bli privataområde och vad isom

förvaltning kanpolitik ochgränsdragningen mellanOckså göras
förvaltningochrelationen mellan politikolika. Frågan är ytterstom

politiskafördelad mellan de insti-fråga hur makten bör varaen om
och krav harf.. Vilka förväntningarLundquisttutionerna 1991:11

ska förvalt-förvaltningen, och vilkautredningarna enligt normer
effektivitet,rättssäkerhet, offentlighet,verkaningen t.ex. öppen-

handlingsfrihet roll spelar denVilkenhet, medborgardeltagande,
demokratinoffentliga sektorn i synen

effektivitetensfråga hur utredningarnaytterligareEn är ser
politiken åstadkom-för demokratin. viktigt detbetydelse Hur är att

del-mellanvarför det viktigt avvägningresultat och Kanär enmer
för önskade resultat skatagande och effektivitet krävas uppnåsatt

politiskaminskat deltagande dengoda resultat iKan uppväga ett
diskussioneninternationella Statsvetenskapligadenprocessen I

Scharpf exempelvis ökadfinns detta.det de Fritz sersom menar
meddemokrativärde likvärdigtproblemlösningskapacitet ettsom
hävdarGiandomenicomedborgarnas deltagande politiken. Majonei

de-frågor behöver legitimerasför del alla slags politiska intesin att
effektivitet.kan legitimerasmokratiskt del störreutan genomen

förstnämnda ochexempel detVälfärdspolitik enligt honomär
sistnämndamarknad exempel detupprättandet inre seEG:sav

effektivitetfråganutredningarnaSOU 1998:124. Hur omser
och delaktighet

denför effektivt politiskt deltagande socia-Och vad krävs Iett
demokratinhar exempelvis betonatslistiska traditionen måsteatt

Demokratifråganinnehåll.förutsättningar reellt röratt ettges
den handlar ocksåformella regler;den politiska demokratinsänmer

inflytande lev-möjlighet sinamedborgarnas reella överövaattom
socialförutsätterPolitisk demokrati visstnadsvillkor. måttett av

ekonomiska frå-sociala ochekonomisk jämlikhetoch ävensamt att
argumenterade exempelvisdemokratiska beslut,underkastaskangor

har ställetliberala traditionen iWigforss 1980. DenErnst 1971,
spel-formella demokratiskaformkrav, dvs. debetonat demokratins

ochpolitiskt deltagandegäller då tillreglerna. Jämlikheten rätten
samhällsområdenandragäller styrelse,demokratikravet intestatens

detta OchutredningarnaElvanderdebatten i 1975. Hurse ser
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Ärhur de begrepp jämlikhet, frihet och rättvisa någotser som
viktigare demokratininågotän annat synen

påDemokratidiskussion 1960-talet

decennium redogör förvarje kort för utredningarnaFör jag några
relevanta händelser kommunerna,i samhället, samhällsdebatten,i i
för sedan till undersöka hur resonerade de-övergåatt att man om
mokrati utredningarna.i inledande redogörelsen byggerDen
sekundärlitteratur och bara tänkt fond till analysenär som en av
demokratin vilkeni primärundersökningen.SOU, är

Under 1960-talet diskuterades offentligadet trycket flerai stora
frågor berörde demokratin. Undersökningen begränsas här tillsom
den konstitutionella frågan författning. också diskussio-Menom ny

kommunindelning refereras nedan, då bakgrund tillnen om som
1970-talets demokratidiskussion.

Frågan författningom ny

författning behandlades underFrågan 1960-talet kom-tvåom ny av
författningsutredningenmittéer, och grundlag-åren 1954-1963

1966-1972.beredningen Syftet författningsreformernamedåren
dels grundlagfästa det sedan länge konstitutionellattvar som var

och därmedpraxis den gamla och delvis förlegade regerings-ersätta
formen, dels modernisera den politiska demokratin. Stridsfrå-att

bl.a. folkomröstningarkravet och proportio-gorna ettvar mer
nellt valsätt, vilket de borgerliga drev, och kravet enkammar-
riksdag, vilket del borgerliga och del socialdemokrater drev.en en

borgerligas konstitutionell försökaDe strategi brytavägattvar
socialdemokraternas starka ställning riksdagen medan socialdemo-i
kraternas gickstrategi i bevara densamma, ocksåstort sett ut att

konstitutionell Sydow Algotssonvon 1998.1987,väg
författningsutredningens förslag kom det förNär kritikutsattes

rad punkter. medborgerliga rättigheterna ha fått förDe ansågsen
skydd. Kritik riktades också kungen fortsatt skullesvagt mot att

föreslagnadetstatsminister, valsystemet och fattasättetutse mot att
regeringsavgöranden. fyrpartiöverenskommelseEnligt 1966en
beslutades total författningsreform och Grundlagbered-om en

tillsattes. fickningen regeringsform vilkenSverige1974 en ny
trädde kraft RF.ochi tidigare,års1975 Några år1809 1970,ersatte
hade författningsändring innebar Övergångägten annan rum som en
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fast medproportionalitetenkammarriksdag, direktval med exakttill
ochvaldag riksdags-fyraprocentsspärr isamten gemensam

sänkt rösträttsål-nyheter och sådantkommunalval. dessaTrots som
författnings-förstärkning yttrandefriheten innebarder och inteav

förändringar statsskicketgenomgripandeändringarna inågra utan
praktikenKungamakten hadekodifiering ipraxis.snarast en avvar

förskjutning riksdagenredan urholkats och ägt mot somrumen
medtyngdpunkt för det politiska livet regeringen ansvarigsom

och förslagen,lösningarnaverkställare. dock de konkretainteHär är
allmännaofta karaktär, de centrala, devilka tekniskär utan merav

förutsättningar.och dessdemokratinresonemangen om

Författningsutredningen

betänkandeFörfattningsutredningensska studera SOUHär
regeringsform.Förslag tillstatsskick. Del Motiv.Sveriges1963:17

samlad demo-Syftet reformarbetetmed översyngöraatt avvar en
di-författningen.funktionsproblem och moderniserakratins Iatt

frånrektiven 1954 sägs att:

för kunna lösaarbetsduglighetdemokratiskaDet måste äga attsystemet
för Samtidigtsamhällsomdaningen medde problem, sig. utgörsomnya

förförutsättningfolklig kontroll regeringsmaktenaktiv över attenen
förverkli-rättfärdighetsideal skall kunnademokratiens jämlikhets- och

for-finnas organisatoriskadetinnebär icke endastDetta måsteattgas.
gällande.inflytandemänniskorna möjlighet sittgöraattmer, som ger

ochbeslutandefordras också, de i intensivsåDet ståratt enorganen
delakti-folkopinionen medborgarna känner sigallsidig kontakt med att

samhällsomdaningenfattas. denna sidade besluti Försummas avga som
inför samhälls-maktlösa denblir följden människorna känner sigatt

1963:17.de själva skallorganisation SOUstyrasom

problemförd, debatt demokratinsständigt allsidigEn utgörom
bevarar kontaktenbästa för statsmaktenkanske den garantin att

folkopinionen.med
förut-socialpsykologiskademokratinsDirektiven talar också om

sociala förhållandendet gäller skapasättningar: män-att gersom
Ekonomisk och socialdemokratins fortbestånd.niskor intresse iett
politisk demokrati.förutsättning för stabiljämlikhet utgör enen

räck-viktig, detUtformningen demokratins institutioner är menav
med den formella demo-dessa överensstämmelseinte iståratter

ochformer underlättarkratins ocksåprinciper. De måste somges
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stimulerar den enskildes medverkan samhällsarbetet. ideali Ett som
direktiven formulerar människor uppfattar samhällets verk-är att
samhet uttryck för strävanden och kansinaett attsom egna man ge
individen möjliga inflytande samhällsorganisationinomstörsta en

samtidigt uppfyller kraven effektivt förverkliga de mål-attsom
folkflertaletsättningar har uppställt. Medborgarnas deltagande i

statslivet visserligen ske huvudsakligen riksdagen.måste genom
Men:

den enskilde icke skall känna utanför avgörandenaFör sig detstå äratt
därför vikt kontakt upprätthålles mellan väljare och valda.näraattav en

Enligt författningsutredningen bör folk-statsskickets karaktär av
framhävas;styrelse dess grundläggande drag fri åsiktsbildning ochär

allmän och lika moderna folkstyrelsen ochDen måsterösträtt. är -
huvudsaki Valen har dock karaktärenrepresentativ. slut-vara av-

hela tideni pågående verksamhet där efterpartierna strävarprov en
efter ocksåsig inverka medborgarnas åsikter.att anpassa men

Folkomröstningar normalt återkommande inslag besluts-isom
fattandet skulle fara för den demokratin.representativautgöra en
Folkomröstning för folkstyrelsen ochgarantisett ytterstasom en
tillämpad ganska sällan däremot det. Rådgivande folkom-integör

ska riksdagen friröstning tillkalla. Beslutande folkomröst-attvara
grundlagsärende bör kunna genomförasning i riks-minst 1/3om av

dagens ledamöter vill. den moderna folkstyrelsen folk-så Men är en
styrelse partier; samlar medborgarna kringpartiernagenom en ge-

målsättning, de kanaliserar medborgarnas önskemål och demensam
rekryterar till politiska medverkanOrganisationers politi-iposter.
ken beredningsstadiet inte problem. Medverkan be-inågotär
slutsfattande problematiskt. Förhandlingar mellan organisa-är mer

och skertioner och detta riskerarregeringen ställastater attgenom
riksdagen inför fullbordat faktum, möjlighet reviderautan att en
förhandlingsöverenskommelse. Folkrepresentationens dvs. riksda-

beslut bör möjligt uppbäras allmän samhällssyn,gens om av en som
innefattar totalavvägning olika berörda och byg-intressen inteen av

mekaniskt tillvaratagande utvecklingsärintressen. Enettga av
korporativism därför problematisk. Också börpartiernaärmot vara

lyhörda för olika identifieraintressen inte medsiggruppers men
dem, förbehålla självständigt bedömande dem.sigutan ett av

Utredningen konstaterar regeringsmakten har fått stärktatt en
ställning följdtill behovet snabba beslut, samordning tillav av av
följd den statliga verksamhetens och följdtillexpansion,av sta-av

förhandlingsverksamhet både nationellt med organisationertens
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riksdagens verksamhet haroch internationellt. Tyngdpunkten i
författ-förskjutits kontrolluppgifterna. ledande tanke iEnmot

och skapaningsarbetet försöka stärka riksdagens ställningär att
former för dess arbete.ändamålsenliga

formulerar överensstämmelseIdealet utredningen ärsom en
och kontakt mellanmellan väljares vilja och valdas beslut, näraen

reformerat valsystem ska enligt utredningenväljare och valda. Ett
förbättra denna punkt.

Grundlagberedningen

Grundlagberedningens betänkandestuderar SOU 1972:15Här
grundläggande demo-regeringsform. riksdagsordning. denNy Ny I

författningsutredningen ochkratiförståelsen kontinuiteten mellanär
allmän och likagrundlagberedningen åsiktsbildning ochFristor.

folkstyrelsens fundament. All offentlig makt vilar primärtrösträtt är
ochparlamentariskthos folket. Folksuveräniteten iomsätts ett re-

rättigheternaindividuella fri- ochstyrelseskick och depresentativt
framhävs: de valdacentrala. Politisktär representanternaansvar

fattar. handlarpolitiskt för följderna de beslut de Desvarar av
Medborgarnaoffentligt och deras handlande kan granskas". måste

föruttryckockså val kunna sina meningarsätt änannat gegenom
fattas. dockinnehållet beslutoch påverka de Partiernai sägssom

Riksdagen ska hademokrati.bärande element i vårett envara
Författningsutredningen talardominerande ställning. Liksom

"folkrepresentationen.Grundlagberedningen den Rege-om som
tolererasinför riksdagen betonas. länge regeringenringens Såansvar

befogenheter kunna medriksdagen bör den dock ageraattav
kraft fordras utvecklat samhälleden och snabbhet i ett somsom

vårt.
för demokratins självkorrige-Offentlighet och viktigtinsyn är

Öppenhet utmärkadrag börvid beslutens tillkomstring. är ett som
för dem bör kunnastatsskick. Besluten och skälendemokratisktett

offentliga Därför detföremål för granskning den debatten".bli i är
grundlagbegränsas.normgivningsmaktviktigt regeringens Enatt

normgivningsmakt kanfördrarinte regeringensnågra gränsersom
undandras från offentlig granskning.tillämpas viktiga beslutså att

och teknisktOffentlig genomarbetadeockså lagarinsyn gör mer
bättre.

för opinionsbildningen ochOrganisationsväsendet viktigtanses
fördjupa demokratin. bör organisationerbidrar till inteDäremotatt
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representerade beslutsorgan;i korporativt inteärett systemvara
Önskvärt. folkomröstningarEndast rådgivande förekommabör
och riksdagen bör fatta beslut sådan med vanlig majoritet.om
Grundlagberedningen från Författningsutredningentill skillnadär
kritisk tanken skulle ha utlösa folk-minoritet rättmot att atten

då detta skulle kunna försvåraomröstning möjlighetermajoritetens
genomföra fått väljarnas för.sitt mandatatt program, som man

medborgarna bristande kännedomOm partiernassägs att om
åsikter och "desorientering politiska specialfrågor försvårai kanen
åsiktsöverensstämmelse, ökat valdeltagande och intensivareattmen
valrörelser kan bidra förbättratill den. uppgiftPartiernas ocksåäratt

påverka medborgarnas åsikter för bättrevisså nåatt att
överensstämmelse.

Diskussion

kommunikativa idealet tydligare direktiven frånDet i i1954 änvar
utredningarna följde. beslutande skulle enligt di-Desom organen
rektiven i och allsidig kontakt med folkopinionenintensivstå såen

medborgarna kände delaktiga samhällsomdaningen.sig i Grund-att
inställningen människors idéer och värderingarDet äratt snarare

tekniskt fulländad författning bär demokratinän en som upp
gjorde också samhällsbetingelser ekonomisk och politiskatt som
jämlikhet viktiga. också utredningarna formulerar idealetMenvar

växelverkan mellan folket och valda företrädaredess såom en att
fattade beslut med väljarnas vilja. Diskussionernaöverenstämmer

valsystemet effektivtoch valgenomslag uttryck för detta.ärettom
detBetoningen representativa centrala rollpartiernas isystemet,av

folkstyrelsen, riksdagen folkrepresentationen, och parlamenta-som
dockrismen den enskilde medborgarens kontinuerliga med-gör att

verkan hamnar lite bakgrunden. Möjligheten utkrävai attmer ansvar
framstår det centrala.mestsom

demokrati uppfattas proceduriellt bådeAtt tydligt i års1954är
direktiv och de båda utredningarna: demokrati diskuterasi i termer

former och metoder. participatoriska idealet deltagandeDetav om
framträdandedock direktiven utredningarna.i i Menår änmer

också utredningarna uttalar faktiskaoch den möjlighetenrättenatt
till inflytande sak. formerinte organisatoriska förUtanär samma
människors inflytande riskerar till folkinflytande blirätten att tom.

för medborgarnas delaktighet därför Grund-Former anvisas.måste
lagarna ska former för de beslutande tillkomst,anvisa organens sam-
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och arbete författande och verkställandemansättning beslut.samt av
former gäller alla leden de politiska verksam-Kravet i organens

het.
Effektivitetsidealet framträdande 1960-talets författnings-iär

diskussion, behovet handlingskraftigai regeringar. Frågant.ex. av
vilket statsskick det avgjord. Enighetenansågsär rättaom som om

de demokratiska värderingarna gällde det demo-Fråganstor.var nu
kratiska utformning: ska det demokratiskaHursystemets stats-
skicket fungera bästa Författningsutredningen skriver:sätt

främsta blir då effektiviteten,Det bedömer statsskickenmåttet man
efter deras resultat det gäller skapa stabila förhållanden,när att sam-
ordna skilda åstadkomma beslut och genomföra fattadeintressen, be-
slut.

Effektiviteten här folkligainte till det deltagandet;i motsättningses
den politiska makten kan både effektiv förankradoch ligga hosvara
medborgarna Jacobsson Algotsson Effekti-se 1998.1997a,även

och demokratifrågornavitets- hölls dock tankemässigt isär. Rege-
ringens handlingskraft behövde stärkas och medborgarnas delaktig-
het säkras det självklart det andra.inte Förbättringenmen gavena av
det politiska arbetsduglighet skulle ske parallellt medsystemets
säkrandet delaktighet beslutsfattandet.iav

Nyckelbegrepp 1960-talets konstitutionellai demokratidiskus-
sion foi/esmøerániteten, parlamentarismen, riksdagenpartierna,är som
fol/erepresentationen, också effektiviteten samhällsarbetet.i Ho-men

tycks främst försämrad funktionsduglighet det gällernärtet attvara
genomföra reformpolitiken, vilket i sin skulle kunna konse-tur
kvenser för demokratin. det optimitisk denAnnars är en syn
svenska demokratin framträder utredningarna: handlar detisom nu

förbättraytterligare folkstyrelsens Tankefigurenteknik.attom
bygger reformpolitikens planeradeärsom resonemangen sam-

hällsomvandling. det demokratiskaFörväntningen är att systemet
ska dennas grundläggandei tjänst. konsensus samhälletsstå En om
färdriktning förutsättas.tycks

påDemokratidiskussion 1970-talet

Kommunsammanslagningarna

Bakgrunden till det tidiga 1970-talets demokratiutredning, Ut-stora
redningen den kommunala demokratin åren 1970-1975om var
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kommunsammanslagningarna ochkommunala omvandlingden som
efter andraverksamheten inneburit. Tidenutökade kommunaladen

präglades den kommunala verksamheten expansion.världskriget av
orsaker till detta.ökade statliga krav lokalaSåväl initiativ Envarsom

till samhälleliga struk-tillväxten ocksådel anpassningstor var enav
fördevilken medturförändringar, urbaniseringen siginte minst

elför-fastigheter, mark, avlopp,stadsbyggnadskostnader vatten,
specialutbildade ökade.Behovet tjänstemän De småsörjning. av

blev allt Alternativenekonomiska situationkommunernas svårare.
verksam-inför förstatligande den kommunalastod 1 avman var

ökade statsbidrag, interkommunalt samarbete,heten, 432 sam-
enheter Strömberg ochkommuner tillmanslagning små störreav

Westerståhl SOU 1961:9.1983,
kraft stor/eom-kommunindelning trädde i DennaEn 1952.ny

landskommunerna. Rikt-mzmreform berörde huvudsak dei små
kommun.märket vid indelningen invånareminst An-3 000 pervar

ochfrån till Strömbergtalet kommuner minskade 498 0372 1
fort-Avfolkningen landsbygdenWesterståhl Bäck 1988.1983, av

kommun-serviceutbyggnaden och ocksådock liksom års1952satte
beslutades /eommmz/9106/es-befanns otillräcklig.indelning 1962 om

skulle byggas kringreformen, enligt vilken de kommunernanya
Alla kommuner bordelivskraftiga s.k. centralorter. såtätorter, vara

centralabärkraftiga de kunde ombesörjaoch ekonomiskt attstora
samhällsuppgifter. kommuninvånare krävas.Minst ansågs8 000 nu

blevvarierade dock kraftigt mellan kommunerna;Storleken vissa
utredningenstorstadskommuner. Förslaget i SOU 1961:9 attvar

frivilligoch basis.sammanslagningarna skulle ske successivt 1969
riksdagen emellertid sammanslagning,beslutade tvångsvis ettom en

oenighet. socialdemokratiskabeslut parlamentariski Dentogssom
gick för lång-de frivilliga sammanslagningarnamajoriteten ansåg att

borgerliga viljaoch drev reformen de partiernasigenomsamt mot
Reformen genomfördes och innebarStrandberg 1998. 1966-1974

minskning till kommuner.278en
effektivitetsargu-Indelningsreformens anhängare stödde sig
enheter nöd-Sammanläggningen till kommunalastörrement. var

fullgöra uppgifter ochvändig för kommunerna skulle kunna sinaatt
effektivt samplaneras Strömbergför verksamheten skulle kunnaatt

Strömberg och Westerståhl karakteriseraroch Westerståhl 1983:23.
reforman-för centralistisk samhällssyn.detta uttryck Isom en

också självstyrelseargument:hängarnas ingickargumentation ett om
till enheter skulle kom-småkommunerna slogsinte störresamman

avkall självbestämmande och tilltvingassittge exem-munerna
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pelvis interkommunal samverkan. Självstyrelsen skulle mista sitt
reella innehåll. kommunala självstyretDet skulle också undergrävas

det ekonomiska beroendet Motståndarna till indel-av staten.av
ningsreformen företrädde decentralistisk och de åbero-en mer syn
pade demokratiargument reformen. sammanläggningarGenommot
till enheter skulle antalet kommunpolitiker sjunka kraftigt.större

skulle ledaDetta till medborgarnas möjlighet delta ochi på-att att
verka det kommunala arbetet kraftigt skulle beskäras Strömberg
och Westerståhl Huvudkritiken indelningsreformen24.1983: mot

alltså konsekvenserna för denavsåg kommunala demokratin.
Urban Strandberg drar slutsatsen socialdemokraterna medatt

kommunindelningsreformen aldrig skapa politisktavsåg själv-att
ständiga kommuner bara förvaltningsmássigt självständiga kom-utan

skulle kunna verkställa reformer beroendemuner, som utan att vara
andra kommuner Socialdemokraterna1998:181. betraktade denav

kommunala självstyrelsen perspektivi den reformpoli-nationellaav
tiken; kommunerna funktionsdugligamåste och ändamålsenligavara

det gällde realisera rikspolitiska målsättningar ff..när 1998:103att
borgerliga betonadeDe den kommunala självstyrelsensmer

självständiga ställning relationi till den nationella och dessstaten
reformambitioner. Med detta inte demokratifrågan ovik-sagt att var

för socialdemokraterna.tig Enligt deras det vik-sätt att resonera var
tigt demokratiska fårinstitutioner förutsättningar fungeraatt att
effektivt, för kunna medborgarnas förväntningar vadatt motsvara
gäller service. riskerarAnnars medborgarna med misstänk-reagera
samhet eller likgiltighet inför demokratin sådan. Tankegångensom

kommuner effektivitet, vilket i sin verkarstörre störreattvar ger tur
stimulerande demokratin Fiskesjö 1973.

Under efterkrigstiden genomgick den kommunala styrelsen stora
förändringar, där del hänföra till kommunsammanslag-är atten

medanningarna andra följd denexpansionen isnarare var en av
kommunala verksamheten. Lekmannaförvaltning där förtroende-

skötte beredning ärenden liksom verkställighetenmännen av ersat-
professionella ochtjänstemän, antalet heltidsanställda tjänste-tes av

ökade kraftigt. Strömberg och Westerståhl talar den detmän iom
tvåhundaprocentiga ökningen tjänstemannakåren mel-närmaste av

lan och Kommunsammanslagningarna1965 1979 1983:294. följ-
des kraftig minskning antalet förtroendevalda. Enligt utred-av en av

denningen kommunala demokratin fanns det före in-års1962om
delningsreform kommunala uppdrag. fanns150 000-200 000 1968
det och reformen genomförd105 000 när 1974 42 000ca var ca
uppdrag EnligtSOU Strömberg och Westerståhl1975:41, 28.
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förtroendemän100-talkommunsammanslagningarnainnebar att ett
dubbeltuppgifter tidigare såhand deskulle ha änmersomom

geografiska område 1983:293. För-skött inommånga samma
för-förvalta tillsjälvaändrades frånrolltroendevaldas att styraatt

förtroendevaldaHeltidsanställda sågsvaltningen. sättett attsom
makt.ökadebalansera tjänstemännens

Statsvetenskapliga kom-denarbetadeperiodenUnder 1966-1974
undersökningar.omfattande Fråganmedmunalforskningsgruppen

kommunindelningsreformenVad kommerställde sig attvar:man
och demo-självstyrelsenkommunalaför denför konsekvenser

effekti-tillmed hänvisningreformenEftersom motiveratskratin
stodfokusundersökas, ieffektivitetenskullevitetsvärden men

kommunblocks-för demokratin.konsekvenserna Dåframför allt
undersök-delvisblev dettagenomförd förstreformen 1974 envar

kommunernafungerade de gamla Whur demokratin ining ester-av
kommunalforsknings-från1987. slutsatserståhl Några1970,

minskardirekta demokratintill denvärden knutnaattgruppen var
Kommuninvånarnakommuner:från tillvid småövergång storaen

Avståndetbeslutsfattarna.tillkanaleroch direktafår längre sämre
förtroende-personkännedomenökar,och valdamellan väljare om

förtroendeman-ochimindre kommunerValda lägre i än större,är
för valmanskårenmindre representativavseendesocialtnakåren iär

kommunerhögreValaktiviteten ikommunerna störreärär.större
drog slutsatsenForskargruppenpartipolitiserat.och valarbetet mer

kommuner Birgerssonkaraktärändrar idemokratin störreatt
f..1975:42

demokratinkommunaladenUtredningen om

huvudbe-med dessdemokratinkommunaladenUtredningen om
demo-1970-taletsfårKommunal demokratitänkande representera

1975:41. djupgående kommu-Denkratidiskussion i SOU SOU
utredningsdirektivenmotiverade enligtomvandlingennala över-en

Genomgripande föränd-medborgarinflytandet.förformernasyn av
och inriktningomfattningverksamhetenskommunaladenringar av

demokratin:kommunalaför den 1förutsättningarnahade ändrat
be-det ökadeverksamheten,kommunaladen 2utvidgningen av

kommunal-ochoch mellan riks-kommunochroendet mellan stat
föränd-kommunsammanslagningarna, 4demokratiska frågor, 3

centraliseringnämndorganisationenkommunaladenringarna i av
medkommunal planeringutökadochnämndverksamheten, 5
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skulleUppdragetoch samordning.långsiktighetökade krav
demokratidebattdecenniernasdebakgrundockså senastemot avses

olikamedinflytandeskamänniskoroch krav sam-att
och utveckla omgivning.påverka sinhällsområden och kunna Ut-

kommunaladenåtgärder för stärkaredningen skulle överväga att
förankring.lokalasjälvstyrelsensden kommunalaochdemokratin

arbetsformer för demokratin,förutsättningar kräverNya varnya
den svenskadockför utredningenUtgångspunktentanken. attvar
Samhällsför-demokrati.och förblir representativdemokratin är en
kommunalagrunder för denförändrat dessahadeändringarna inte

roll det gäl-centralspelarFöljaktligen partiernademokratin. nären
frågorna.kommunalademedborgarinflytandetvidgaler överatt

förmågaberor partiernasEffektiviteten i attytterstsystemet
med-medgenomföra politikforma och överensstämmersomen

politiskadirektiven. partiernadetborgarnas önskningar", i Destår
särställningdärförocholika intarintressenhar sammanväga enatt

basenönskemål; demedborgarnaskanaliseradet gäller utgörnär att
långsiktigautformas detförtroendevaldas arbete. partiernaför de I

med medborgarna.kontakter hållesarbetet och
framtida samhälletdetsamtidigtutredningenMen säger att om

ökad medver-önskemål krävsefter medborgarnasformasska kunna
ochmedborgarekommunikation mellanökadkan från dessa. En

Valen.eftersträvansvärd mellanförtroendevalda ävenär

och valdamellan väljareåsiktsöverensstämmelsegoduppnåFör att
Därmedinformationsutbyte.och ömsesidigtkrävs intensivt gesett

mellan valen.medinflytandemöjlighet tillmedborgarna även

massmedia. Vid-viktiga,personliga kontaktvägarHär ävenär men
önsk-och medborgareförtroendevaldamellangade kontaktytor är

förtroendevaldaantaletdet minskadeutredningenvärda; noterar att
försämringinneburit visskommunsammanslagningarnamed en
möjligheter tillcentralt ochmeningsutbyteDebatt ochdärvidlag. är

detta bör underlättas.
synpunkterönskemål,framföramöjlighetMedborgarna bör att

folkvaldasedan deankommeroch krav, det vägaatt ar-men
politiskaförtroendevalda har detoch fatta beslut. De an-gumenten

Även företags-definner det självklartutredningen attsvaret. om
samhällettill uttryckidag kommer idemokratiska strävanden som

kommunalauttryck den nivån",tillhelhet skall kommaävensom
modellen.demokratinförblir den representativa
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ökade kravenDe direkt medverkan kommunalå i olitiken emel-p ry ms
lertid cket väl. för strävandena förd det.m.Y inom ramen att JPu a rePre-

vidsträckt. medborEn självasentativa utgörsystemet. 1
verket förutsättnin för den demokratinresentativa skall fun-en attg reP

väl.gera

ftet bör främstMen åstadkomma vid ad medverkansY attvara en g
och folkrörelser.andra folk-alltsåämte ärartiergenom P artiernaP

rörelserna viktiga.g

Genom och arbeta för idé harnågon med-att samman gemensam
borgarna landi alltsedanvårt demokratins genombrott medverkat i
samhällsarbetet. svenska demokratinDen kan tradition kännetecknasav

folkrörelsedemokrati.som en

första hand gäller detI alltså vitalisera det representativaatt syste-
och det funktionsdugligt. Både påverka rollenigöramet mer att
serviceutnyttjare och anställd innebär vissa principiella ochsom som

praktiska problem, enligt utredningen. politiska dvs.Den repre--
sentativa demokratin Överordnadmåste sådant inflytande. Attvara-
ofta folkomröstningarha också för utredningen förenasvårtär att
med förtroendevaldarepresentativt företräderDe med-ett system.
borgarna och de förverkligar den kommunala självstyrelsen.är som
Goda möjligheter för alla medborgare förtroendeupp-åta sigatt ett
drag i sin villkor för fungerande demokrati. Särskildaär tur ett en
åtgärder bör riktas till informations- och för attresurssvaga grupper
stimulera deras delaktighet. allsidig bör eftersträ-En representation

Utredningen framhåller kvinnor, äldre och är sämrevas. att yngre
representerade, men inget invandrare i relation tillnämner om
representation bara vad gäller till samhällsinformation.8rättenutan
Även det inte villkor demokratisk synpunkt allaär ettom attur
medborgargrupper företräds lika del förtroendevaldastorav som
deras andel väljarkåreni eftersom alla företräder åsikter och arbetar
för verkställa partiernas menade utredningen detprogram,att att

viktigt rättvisesynpunkt. ocksåDet viktigt med blandadeär ärur
erfarenheter och kontaktsynpunkt bra de förtroendevaldaur att
har bred förankring väljarkåren.i Dock ligger det partierna att
fördela förtroendeuppdragen så rättvisare avspeglingatt en av
Väljarkåren liksomnås stimulera och utbildaatt satsa attresurser
underrepresenterade grupper.

Utredningen lyfter också fram de folkvaldas situation. kom-Den
munala verksamheten har vidgats, antalet ärenden ökat och de kom-
munala frågorna blivit komplicerade. förtroendevaldaKravenmer
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och uppdragen blivitförtroendeuppdrag har minskatökar. Antalet
överblicksamladtidskrävande. har blivitDet svårare att enmer

och kontrollera den.verksamheten och leda Somöver ettatt svar
heltidsengagerade politiker ökat. Utredningendetta har antalet

förtroendeuppdrag med arbeteförenapekar också svårigheter att
förbättras.förtroendevaldas arbetssituationoch familjeliv. måsteDe

verksamheten ochförtroendevalda alltid kunna ledaDe måste ange
för-härefter politiska mål. Gränsdragningenambitionsnivå är mot

förfår mycketFörsöken undvikavaltningen. tjänstemännenatt att
betänkandet,förtroendevaldas bekostnadmakt de genomsyrar

förtroendevalda och plane-projektgrupper endast beståbört.ex. av
från förtroendevalda Dele-ringsarbete riktlinjerstyras organ.av

bör användas restriktivt.gation
delsdelsUtredningen betraktar kommunerna serviceorgan,som

kontakterviktigt medborgarnassjälvstyrelseorgan. Det är attsom
funktioner, både medbåda dessa alltsåfungerar med kommunen i

bör präglasförtroendevalda. Förvaltningarnaoch medtjänstemän av
och informa-tillgänglighet för medborgarna.öppenhet och Insyn

förtroendevalda.för medborgareviktigt såvältion är som
handlingskraft krävs för kunnaframhållerUtredningen attatt

fattaförutsättningar beslutsamhällsutvecklingen liksom attstyra
för med-effektiv beslutsordning krävsmed långsiktig verkan. En att

deras problem.de förtroendevalda kan lösaborgarna ska uppleva att
kraven ochDärför mellan de demokratiska intressetkrävs avvägning

förvaltning, mellan ökningha effektiv exempelvisatt en avav en
kommunaldemokra-önskvärt frånförtroendeuppdragen vilket är
storlek och antaloch hålla nämndernastisk utgångspunkt att en

effektivt och samordning omöjliggörs.sådan arbeteintenivå att
medborgare möjligtEnligt utredningen bör så många som engageras

nämnderna fårdetta ställassamhällsarbetet. intei måsteMen attrnot
Alla ledamötereffektivt arbete omöjliggörs.bli måsteså stora att ett

meningsfulla arbetsuppgifter. Enligtha reellt inflytande ochett
kommunaldemokratiskahittills deutredningen bör dock änmer

nämndorganisationer.eventuella förändringarkraven bestämma i
och antaletMöjligheten fler nämnder börinrätta övervägasatt

ledamöter öka. Vidnämnder med litet antalledamöter i ett
följandeför nämndarbetet bör kommu-organisationsförändringar

infor-medborgarnas möjlighet tillnaldemokratiska krav ställas: 1
tillvaratagas och förstärkas allaoch påverkan i organi-mation måste

ochsationsformer, förtroendevalda alltid kunnade inmåste2
mål ochverksamheten både vad gäller långsiktigaleda/styra mer

till ochde förtroendevaldas möjligheterkonkreta ärenden, insyn3
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information och stärkas. Vidare bör fullmäktigesmåste tryggas cen-
trala ställning högsta beslutande stärkas.som organ

Företagsdemokrati

Under 1970-talet diskuterades frågan personalinflytande livligt.om
Sedan försöksverksamhetpågick med för fackliga1972 närvarorätt

vid kommunala nämnder och styrelser. kom1986representanter
denna kommuner.utsträckas till alla Under 1970-talet dis-rätt att
kuterades också möjligheten överföra beslutanderätt tillatt organ
med arbetstagarrepresentation, s.k. PSO.partssammansatta organ

genomfördes kommunallagsändring möjliggjorde1979 PSOen som
Medbestämmandelagen 1976.20Bergström 1988. MBL antogs

Bland de fannsreglerna skyldighet för arbetsgivarennya en att ta
till förhandlinginitiativ vid förändring.varje viktigare tillåterMBL

arbetsmarknaden träffa avtal delarvissaersätterparterna att som
lagen. Medbestämmandeavtal följde några årav senare.
Utredningen den kommunala demokratin fick tilläggsdirek-iom

behandlativ frågor fördjupatvissa inflytande för kommunaltatt om
anställda. slutrapporterades betänkandetDetta i Företagsdemo/erati i
kommuner 0c/9 lcmdstings/eommz/mer DefinitionenSOU 1977:39.
utredningen företagsdemokrati handlar samverkanattgav var om
mellan arbetsgivare och arbetstagare, chefer och medarbetare, grup-

och enskilda. kan både direktdemokratiDen genomutövasper som
arbetsplatssamverkan och demokratirepresentativ genomsom
fackliga företrädare. Målsättningen enligt utredningen, för-är, att
djupa de inflytande,anställdas deninte politiska demo-så attmen
kratin inskränks. därför aktuelltinte med beslutanderättDet var
eller förslagsrätt vid nämndsammanträden, bara ochnärvaro- ytt-
randerätt. Beslutanderätt oförenlig med den kommunala de-ansågs
mokratin. verksamhetens mål, omfattning,Frågor inriktningom
och kvalitet tillhör det politiska beslutsområdet. utvecklingEn mot

korporativt förenliginte med den de-representativaärett system
mokratin.

Företagsdemokratin skall samklang medi verksamhetensstå övergri-
pande mål och dess effektiva bedrivande frånVi utgårgagna en nu-

allmänt omfattad välutvecklad företagsdemokratimening ochattmera
effektiv förvaltning mål väl förenliga och beroende varand-är ärsom av
ra.
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för förhållan-Företagsdemokrati medel bättreuppnåattettses som
för arbetstillfredsställelsen och därmed säker-den de anställda, öka

ställa arbetsresultat.ett gott
socialdemokratisk ledamot utredningenborgerliga och iFyra en

reserverade förslaget låta anställda vid nämnd-sig närvaramot att
sammanträden; den politiska demokratin borde inskränkas ochinte
försöksverksamheten borde längre.pågå

Diskussion

finns ifall samhälletLiksom 1960-talets utredningar tankeni attom
efter medverska kunna formas medborgarnas önskemål krävs ökad

från Eftersom lokal utred-kan dessa. det demokrati nivåär som
mindre förvånande också fråganbehandlar det kanskeningen är att

former för direkt delaktighet Direkt kontaktkonkreta tas upp.om
fastförtroendevalda viktigt. det slås samtidigtmed också Menär att

förtroendevaldaden demokratin fast och derepresentativa står att
företräder fortsattväljarna. Följaktligen viktiga.partiernaär

kommunikativt ideal kommer till uttryck ambitioneniEtt att
förbättra mellan med-möjligheterna till aktiv kommunikationen
borgare förtroendevalda mellan valen. uttalat idealoch också Ett är

valda.väljare ochåsiktöverensstämmelse mellanuppnå Menatt
denna ska förverkligas för denprimärt inom representativaramen

effektiv krävsdemokratin. Idealet också beslutsordning, vilketär en
för de förtroendevalda kan lösa de-medborgarna ska upplevaatt att

formuleras överbelastningproblem. demokratinHot ärmotras som
förtroendevalda grund ökat antal ärenden och minskatpåav av

förtroendevalda avstånd mellan väljare och valdaantal ökatsamt
med förtroendevalda.minskade personkontaktergenom

Nyckelbegrepp demokratiförståelsen förtroendevalda,i är ansvar
förtroendevaldavilket viktigt kunna utkräva och endast ärär att av

basen dedetta möjligt, den demokratin, irepresentativa partier som
förtroendevaldas arbete, åsi/etsöverensstammelse ska uppnås,som
medborgarna medverkan krävs. Liksom 1960-talet talar manvars

väckasamhällsarbete och hur skautmaning intresseärom en man
också efi‘e/etivitetoch stimulera till aktivt deltagande detta.i Men

för samhällsordningen medborgarnas stöd.krävs skaatt
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påDemokratidiskussion 1980-talet

kommunalforskning1980-taIets

Vid regeringsskiftet ville den nytillträdda borgerliga regeringen1976
ha till stånd utredning kommunindelningens effekter.en ny om
Kommunaldemokratiska kommittén tillsattes hösten och dess1977
Viktigaste uppgift formulera forskningsprogram, "Utvär-att ettvar
dering kommunindelningsreformen" medvetenDettaav var en
uppföljning forskningsprogrammet;det tidigare motsvarandeav
undersökningar upprepades och i stort sett samma personer genom-

dem.förde Under tiden efter kommunsammanslagningarna hade
den kommunala serviceproduktionen fortsatt och företags-växaatt
demokratin den kommunala förvaltningeninom utvecklats genom
MBL-lagstiftning och olika försöksverksamheter förvaltning-inom

skulle också utvärderingen Strömberg ochDetta ivägasen.
Westerståhl f..1983:25

forskningsresultatviktiga det blivit vanligareNågra att attvar
medborgarna hade kontakter med förvaltningen förtroen-medän
devalda. Personlig bekantskap med eller kännedom förtroen-om
devalda hade blivit ovanligare. hade väljarnas kunskapDäremot om
lokala frågor ökat och medborgarna framstod bättre informera-som
de kommunala frågor ochi intresserade tidigare. förkla-Enänmer
ring lokalpressen blivit allt viktigare och massmedierna iatt attvar
högre grad uppmärksammade lokala frågor. Partipolitiseringen i
kommunalpolitiken hade ökat. professionalisering hade skettEn av

förvaltningsåväl förtroendevalda. Organiserade vidintressen,som
sidan fåtthade ökat inflytande.partierna, Viktig övergripandeEnav
slutsats att:var

Med den ökande roll förvaltningmassmedia och kommitpartier,som
spela förmedlare mellan kommunmedlemmarna och kommu-att som

har det kommunalpolitiska reell bliviti meningävensystemetnen, ett
representativt mycket likt det rikspolitiskaärsystem systemetsom
Bäck 27.1988:

Resultatet utvärderingen kommunblocksreformen blev oväntatav av
positivt:

kommunala demokratin hade visserligenDen genomgripande sättett
förändrats, den hade snabbt funnit form och tycktessin imen storanya

fungeradrag väl Westerståhl 25.1987:
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Vid visade dock maktutredningens medborgar-slutet 1980-taletav
undersökning medborgarna egenskap brukare upplevdei sigatt av

m.fl.ha begränsade möjligheter påverka Petersson 1989. Menatt
aktivitetsnivåndrog maktutredarna slutsatsen isammantaget att

stadigt sedan 1960-talet. Medborgarna föredrog docksamhället ökat
former deltagande partiaktivitet.andra politiskt änav

1980-ta|ets samhällsdebatt

ledningsfrågorkom och aktivt dis-Under 1980-talet styrnings- att
frånkuteras kommunerna: allmänna trenden regel-i Den attVar

fråntill målstyrning, från detalj- till och centraliseringramstyrning
offentliga finansertill decentralisering. Försämrade skäl tillettvar

framfördes offentligadetta. samhällsdebatten kritik sektorn,I mot
funktionssätt, ochdess storlek och och krav avregleringrestes

hade redanökad marknadsstyrning. näringslivetprivataDet
omfattande opinionsbildning härvidlag1970-talet påbörjat somen

tongivande. denna systematiska1980-talet blev allt opini-Imer
bildandet bokförlag, Timbro ochonsbildning ingick Ratiosomav

utbildning, City-universitetet organisatio-1978, 1988, samtsom
Energiinformation,NäringslivetsPresstjänst,Företagensner som

EU-faktaNäringslivets Ekonomifakta och Näringslivetssenare
Boréus 1994.

förförst de 1980-talet stödet dendock sistaDet åren somvar
offentliga minskade den allmänna Nilssonsektorn opinioneni

kraftig Huvudin-fråga minskning.inte någon1996. Det var om
för offentliga tämligen stabilttrycket stödet den sektornär att var

och 1990-talet. 1990-talet ökar detunder 1980-talet På sna-
Stefan Svallfors tolkning avspeglar minskningvissrast. I stö-en av

frågor offentliga sektorn,det vad gäller allmänt formulerade denom
offentliga den allmännakritiken den sektorn vissa ispåratt mot satt

ochformulerade frågor finansieringvid konkretopinionen. Men om
offentliga fortsattverksamheter stödet för detorganisering varav

admini-vad gäller utgifter för statlig och kommunalEndaststort.
stödet påtagligt mindre. därmedstration Det snarast envar var

från höger slogallmän ideologisk opinionsbildningen ige-nivå som
förblevför välfärdspolitiken starktgrundläggande stödetDetnom.

ff.. liknande slutsats:Rothstein drar1996:60 Bo en

framnyliberala ideologiska skiftningarverkar deDet sveptsom om som
offentligaframträdande den debat-under 1980-talet och ivarit såsom
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överhuvudtaget hafthar effekt befolkningensinte någonten, syn-
punkter välfärdspolitikens legitimitet citerad Nilssoni 188.1996:om

det då iHur SOUutser

Demokratiberedningen

socialdemokratiska tillträddeDen regering ville också den1982som
tillsätta demokratiutredning. tillkallades bered-På våren 1983en en

med uppgiftning utreda och denutveckla kommunala demo-att
kratin, folkrörelsernas roll den kommunalai demokratin, brukarin-
flytande och brukarmedverkan Beredningens huvudbetänkande
A/etivtfol/estyre kommuner oc/9 landsting får häri 1985228 represen-

SOU.1980-talets demokratidiskussion Bakgrundeni tilltera ut-
redningen kommunernas förökade samhällsservicen, vil-var ansvar
ket visserligen inneburit förtyngdpunkten samhällsverksamhe-att

lagts där medborgarna harnivå möjlighet påverkastörstten atten
utvecklingen, också inneburit byråkratisering och vissmen en en
passivisering medborgarna klientisering. Syftet attför-av var nu
djupa den kommunala demokratin. Utbyggnaden den kommunalaav

vilket präglat tidigareservicen, demokratidiskussioner, iansågs stort
genomförd. Förnyelsen skulle stället inriktas kvalitetenivara

de tjänster erbjuds. Förnyelsearbetet skulle bygga tydligasom
mål, decentralisering beslut och ökat brukarin-samtav ansvar
flytande. viktig bakgrund de ekonomiska blivitEn attvar resurserna
knappare.

betänkandet betonas medborgarnas och ochI partiernasäven-
folkrörelsersövriga aktiva medverkan, delaktighet och deniansvar-

kommunala verksamheten och samhällsarbetet",i betydelsensamt
samhällsverksamhetens folkliga förankring.av

Medborgarinflytandet den kommunala verksamheten ska utvecklasöver
och stärkas. Syftet ska fler möjligheter för medborgarnaöppnaattvara

medverka, bli delaktiga och för frågor.att ta ansvar gemensamma

hindrar detinteDet representativa grunden:äratt systemet

Tanken med det har dock aldrig folketrepresentativa varitsystemet att
ska för samhällsfrågornaintressera och politiken endastsig anslutningi
till valen. den kommunala demokratin ska verkligOm en genom-
slagskraft det önskvärt fortlöpandemänniskorna kan bevaka ochär att

och hördasig sina olika kommunala frågor.igöra stämmorengagera
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pekar Demokratibe-diskussionsbetänkande SOU 1984:83I ett
demokratidebatten förskjutits. del deredningen En storatt av

inriktadesreformerna det decennietkommunaldemokratiska senaste
förbättra den demokratin:representativaatt

församlingarTidigare diskuterade hur skulle beslutande attman man
berörs. dag handlar diskus-för de medborgarerepresentativa Isomvara

skall delta aktivt.hur medborgarna självasionen Frågan ommerom
har därmed blivit fråga mobilisering.demokratins utveckling Huren om

olikafler människor känna delaktighet och medansvarkan iatt
kommunala verksamheter

dettaDemokratin bygga representativtmåste system,ett men
inflytande och del-kompletteras med olika former direktmåste av

självförvaltning, hu-aktighet brukarmedverkan, kooperativtt.ex.
folkrörelseansvar. problem utredningenVudmannaskap eller sågEtt

inflytandet praktikenmed denna medverkan dock i ärär atttyp av
sociala, ekonomiska och kultu-graderat; det bestäms hög gradi av

ökadfaktorer. hindra utvecklingrella skulle inteDetta moten
får hellerskillnaderna sociala förutsättningardelaktighet. inteiMen

för medborgargrup-helt olika grad delaktighet olikaslå igenom i av
för de och stärka deMedvetna åtgärder in-passivaattper. engagera

formations- till. ekonomiska,och kunskapsmässigt Demåstesvaga
för brukarinflytandesociala och arbetsrättsliga hindren måste

undanröjas.
utformningen detAllt fler kunna medverka imåste av egna sam-

kommundels-hället och den miljön. Decentralisering, t.ex.egna
demokra-både effektivitetssynpunkt ochnämnder, bra uranses ur
till densynpunkt. för delaktighet kan dåtisk Formerna anpassas

kärvare eko-enskildes villkor barnstugan, skolani Denetc.egna
med-kontakt mednomiska det angeläget isituationen gör näraatt

effek-borgarna och lösningar.omprioriteringar Engöra pröva nya
påkallad. Både denanvändningtivare ärav gemensamma resurser

medborgarinflytandet och effektiviteten be-kommunala servicen,
reflekteras använd-förbättras. ekonomiskhöver situation iEn ny

"effektivitet", skattebeta-ord "kostnadsutveckling",ning somav
och behovet "förändringsarbete".larnas pengar av

bli serviceinriktad.kommunala verksamheten DemåsteDen mer
människor ha medborgar- ochanställda bör arbete medi sitt ser-en

och erbjuds börviceattityd och kundtänkande, tjänsternaett som
såvälerfarenheter bör tillvara:individanpassade. Anställdas tasvara

effektivitetssynpunktfrån från kostnads- ochservicesynpunkt som
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det viktigt hur stödjer den anställda personalen deras arbe-iär man
EC.

demokratisk arbetsorganisation viktigt mål denEn i sig. Menär ärett
också avgörande medel för de målen.uppnåett att nya

Beredningen föreslår särskildainte medpartssammansatta organ an-
ställda och brukare och heller verksamhetsstyrelserinte med stark
brukarrepresentation. väljer, liksom 1970-talets diskussion,iMan att
slå vakt klar gränsdragning mellan brukarinflytande och denom en
politiska demokratin. intrycket ändå tankenMen är att om an-
ställdas och brukares inflytande får genomslag 1970-taletsistörre än
utredningar. Beredningen talar betydelsen positivtettom av
klimat arbetsplatsen och deni kommunala kli-organisationen;

bör ska lyssna och lära varandra, erfaren-öppet,matet vara man av
heter ska tillvara, ska information och med ochtas man vara

inflytande förändringar.vid bör ske verksam-Styrningöva genom
hetsmål och ekonomiska där målen bör utformade så attramar, vara
de anställda betydande handlingsfrihet vid genomförandetges men

uppföljningdär blirsedan viktigt. anställda bör ökatDe ansvar
och kompetens. bör decentraliseras till verksamhets-Ansvaret

Till skillnad frånansvariga. 1970-talets demokratiutredning de-ses
legering möjlighet.positivnu som en

praktiskt möjliggöra de anställdas medverkan, underlättaFör Över-att
till målstyrning öka brukarinflytandet krävsgången delegeratsamt ett

budgetansvar.

diskussionsbetänkande politisk viktigtI styrningsägs ärett att men

betoningen ligga målstyrning tilli regelstyrning.måste Imotsats en
målstyrd verksamhet behövs klar ansvarsfördelning mellan de förtro-en
endevalda, förvaltningsledningen och dem utför själva arbetetsom
1984:825.

Budgeten räckerstyrinstrument bör kompletterasinte utansom
med verksamhetsprogram.t.ex.

Formuleringen effektiviteten det demokratiskaiatt systemet
främst beror förmågapartiernas människor imångaengagera
arbetet med finnsangelägenheter kvar. poli-Deännugemensamma
tiska förtroendevalda folkrörelsernapartierna, och viktiga för-iär
nyelsearbetet, inte minst grund behovet ochprioriteringarav av
fastläggandet politisk viljeinriktning. Folkrörelserna viktigaärav en
då de människor till delta och iatt taengagerar ansvar sam-
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problem strålkastarljusethällsarbetet; de bidrar till isättaatt men
frivilligaibland till lösa behovenockså insatser. Deatt genom egna

för brukarinfly-folkrörelsearbetet naturlig basinsatserna i ger en
eller al-tandet, folkrörelsernas aktiviteter kan komplementutgöra

förutsättningarna förtill kommunal verksamhet. lokalaternativ De
föreningsansvar uppgiftsfördelningen mellan kom-ökat får avgöra

föreningsliv.ochmun
och samordning lokalt viktigt.Sektorövergripande samarbete är

för förtroendevalda överblicka ochSvårigheter kan uppstå att sam-
följd den kommunalaordna de olika verksamheterna, till attav

folkvaldasomfattning och specialiserats.verksamheten ökat i De
arbetsförutsättningar behöver förändras.liksom partiernas Den

bör Beredningen fick ocksåstatliga detaljstyrningen minska. i upp-
fördrag fram principskiss till kommunallag, bl.a.lägga attatt en ny

frihet kommuner och landsting organisera sinstörre att egenge
förutsättningar.verksamhet efter sina egna

för medborgarna,hot pekas risken klientiseringEtt ärsom av
uppfattasdå kommunen barasituation serviceinrättningen som en

för. riskkan begära kännatjänster Enutan att annanman av ansvar
förvaltningen och människorutveckar till byråkratisigär attatt en

känner främmande förvaltningen:medsig i mötet

människorna behöva kännademokratiskt samhälle ska siginteI ett
myndighets-vilsna inför samhällets Problemetinstitutioner är att

ofta med medborgar-perspektivet blir alltför dominerande i umgänget
na.

förtroendevalda ochrisk för kontakterna mellanocksåDet är att
och valda ökar:medborgare och avståndet mellan väljaretunnas ut

förtroendevalda fullt ärenden, partiarbete ochhar medDe upp
och ökad utsträckning kontaktsammanträden medborgarna itar

nämndermed förvaltningen stället för med förtroendevalda. Lokalai
öka kontaktytorna.kan sättett attvara

efterlyser borgerliga leda-och särskilda yttrandenreservationerI
införande konkurrens ochbrytande samhällsmonopol,möter avav

förvalfrihet. Omfattningen kommunaladen servicen är stor.av
kommundelsnämnderefterlyser ledamöter direktvaldaVidare två

förutsätter makt ochoch förbättrad offentlighet då närdemokrati
insyn.
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Diskussion

delaktighet och decentraliseringService, nyckelbegrepp. Kom-är nu
roll serviceproducentens och den kommunala verksam-ärmunens

heten bli serviceinriktad. Medborgarna har hamnat fo-måste imer
kus framträderoch brukare. direktserviceutnyttjare, Ettsom mer
brukarinflytande frånönskvärt till skillnad 1970-talets utred-är

Folkrörelserna spelar roll:ning. direkt medverkan ochen ny ansvar
Ävenverksamheten. fåranställda framskjuteni roll verk-ien mer

samheten. de anställdas möjligheter inflytandetill uppmärksam-Att
kan tolkas genomslag för föregående decenniumsvisstettmas som

företagsdemokratiska Oftatänkande. knyts deltagandet till effekti-
också det nyckelbegrepp utredningen: Såväl anställdasviteten, iett

medverkan brukarnas folkrörelsernas förväntasoch bidra tillsom
effektivisering. Vad har kallats för funktionella medborgarrollersom
brukare, anställd, skattebetalare får framträ-väljarejämte en mer

1996:186.27dande plats Nilsson Utredningen talar också med-om
borgarna kunder kommunalvissa service, sim-typer t.ex.som av av
hallsbesök. förtroendevalda och de politiskaDe partierna inte istår
fokus och 70-talens demokratidiskussion.i 1960-sättsamma som
Forskningsresultat visade också medborgare i sittmångaatt

förbi partierna.gårengagemang
deltagardemokratiskt ideal formuleras betoningen med-Ett i av

borgarnas aktiva medverkan, delaktighet och den kommunalaiansvar
verksamheten. väl märka denna deltagandeMen äratt typ av
begränsat förvaltningen,till alltså politikens implementeringsfas.
Utredningen optimistisk vad gäller deltagandet. Grundsynenär är

människan aktiv och behöver förutlopp sittäratt engagemang.
kan behöva stödjas till delaktighet.Resurssvaga Begreppet "sam-

hällsarbete och tanken folkligt finnsdeltagande däri kvar frånom
tidigare. konstaterats deltagandet samtidigt instrumen-Men ärsom
tellt betingat och ställt effektivitetensi tjänst. Föreningsmedverkan
blir avlasta kommunen. Talet ocksåsätt ärt.ex. ett att om ansvar
uppfordrande: Medborgarna kan inte längre komma och kräva ser-
vice själva beredda bjuda till.utan att attvara

Olof effektivitetenhar påpekat, harSom Petersson genomgått en
betydelseförskjutning jämfört effektivitetsdiskus-med 1960-talets

fick effektiviteten plats den reformpoliti-sion: sinDå i expansiva
kens tankemodell framföroch allt förmågan förverkligaavsåg att
samhällsmål. Effektivitet för-längre kommunernasinteavser nu

uppgifter. stället det produktivitetenmåga sig be-åta iI äratt nya
fintlig kommunal kommit fokus Med de-service i 1994261.som
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mokrati längreinte bara medborgarinflytande kanaliserasavses som
politikervia och politiska Demokratibegreppet harpartier. vidgats

till innefatta den enskildes inflytande och valmöjlig-ävenatt egna
heter. Särskilt utredningens borgerliga betraktarreservanter eget
bestämmande valfrihet demokrativinst.genom som en

konsensus den sociala reformismenDet och "servicedemo-om
kratin" präglat upp.tidigare utredningar har börjat luckras Attsom
utredningen finner det explicit förmotiverat att argumentera att
verksamheter vård, skola och bör drivas i samhälletssom omsorg
regi" dettavisar inte längre självklart. Enligt utredningennågotäratt
finns det också verksamheter utförasmycket väl kansom
entreprenad.

påDemokratidiskussion 1990-talet

Internationalisering och demokratin

Demokratidiskussionen får1990-talet här flerarepresenteras av
utredningar. skäl regeringsväxlingarna och därEtt 1991 1994,är
båda nytillträdda ville ha demokratiutredningarregeringarna till
stånd. kommunala demokratin fortsatt huvudtema.Den Denär ett
konstitutionella frågan aktualiseras också samband medinytt
EU-medlemskapet. hänger delvis MedFrågorna interna-samman:
tionaliseringen, inklusive EU-medlemskapet, ökar enligt utred-
ningarna betydelsen fungerandeväl lokal demokrati.av en

Vid riksdagsvalet blev det regeringsskifte och borgerlig1991 en
fyrpartiregering tillträdde. demokratiutredning tillsattes, be-En
nämnd Lokaldemokratikommittén. borgerligaDen regeringen
tillsatte också rad kommittéer för utreda konsekvensernaatten av
EU-medlemskapet olika områden. ska här studera den utred-Vi

behandlar konsekvenserna för demokratining och suveränitetsom
1994212. socialdemokratiskSOU kom till mak-När regeringen

vid riksdagsvalet tillsattes kommitté utreda den1994ten atten ny
kommunala demokratin, den förnyelsekommittén,Kommunala vars
slutbetänkande också undersökningen.ingår i

statsvetenskapligt forskningsprogramEtt den lokala de-nytt om
mokratin 1990-talet.inleddes börjani Enligt forskningsledarenav

ambitionen hitta vinklar demokratifrågorna. gäll-Detattvar nya
förutsättningslösade ställa frågor förutsätterinteatt attnu mer som

fullgörinstitutioner uppgiftervissa vissa enligt spelreglervissa
Gustafsson b:12. Möjligheterna inflytandetill viktigt1993 attvar
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önskemål fångasliksom huruvida medborgarnasundersöka upp av
förverkligas eller kan skede lokala ochinstitutionerna Detta

direktinflytande politiskasåväl eller partiervia som genomgenom
härGustafsson b. kanViprivata arrangemang 1993 199356,a:

föregående decenniumintroduceradestanken attnotera att omsom
medborgarinflytande kanalise-handlardemokrati barainte somom

medborgarnas möjlig-politiker och politiska partiervia utan omras
individuella val, också slagitheter själva bestämma, t.ex.att genom

föränd-genomgripandeforskningsinriktningen.igenom i Några
offentligaoch den sek-det politiskaringsprocesser systemetsom
förändradinför forskarna: rela-stod enligti Sverige 1torn envar

politik-övernationell, nationell, regional och kommunalmellantion
ansvarsfördelningförvaltning, förändrad ochorganisering/ 2 en

försäm-och kommunernasmellan olika sektorer privatisering, 3
forskningsresultatekonomi Gustafsson b.rade Ett1993 attvar

inflytande brukare,engagerade och vill hamedborgarna är t.ex.som
förinstitutionaliserade formerbarnomsorgen. avsaknadTrotsi av

framgångsrikadet helabrukarinflytande medborgarna iär taget
påverkansförsök. framstår detsina serviceLeveransen som cen-av

blirfungerar påverkansmöjligheternatrala; det den inteär somom
Möllersärskilt angelägna 1996.

medborgarundersökning frånmaktutredningensNär 1987 upp-
fåttmedborgarna harepades visade det sigsig ansågår10 attsenare

påverka den "lilla demo-bättre möjligheter situationsinatt egen
hade tillInförande valfrihet skola och barnomsorgkratin. i såav

arbetslösavida lyckosam. Undantaget intevarit somvar gruppen
fanns där vanmakten dominerade.med undersökningi års Ett1987

tilltro möjlighetenresultat medborgarnas tillävenannat attvar om
demokratin ökat,påverka det politiska den "storaatt systemet --

ellermedborgarnas faktiska politiska deltagandehade stagnerat
m.fl. således deltagandetminskat iPetersson Det1998. är egen-

förbättrats det politiskt-de-skap privatpersoner änsnarareav som
deltagandet.mokratiska

offentligaomvärldsberoende, försämradeErfarenheter ökatsom
maktförskjutningar från nationella till transnationellafinanser, are-

från ekonomiska präglar 1990-taletsoch politiska till arenor,nor
kommunerdemokratidiskussion. organisations-mångaI prövas nya

införs funktionsindeladoch verksamhetsformer, bl.a. orga-en mer
produktionbeställar-utförarmodell med separationnisation åav

målformulering/ den andra.sidan och beställning åena
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Lokaldemokratikommittén

Lokaldemokratikommitténs arbete resulterade slutbetänkandeti
Lokal demokrati utvecklingi SOU uppgift1993:90. Kommitténs

föreslåoch åtgärder för stärka den lokala demo-övervägaattvar att
kratin. Enligt utredningsdirektiven präglas den kommunala verk-
samheten avreglering, marknadsorientering och internationali-av

fjärdesering. faktorSom tillägger utredningen själv den svåraen
kommunalekonomiska situationen, vilken medför restriktioner
verksamheten. Utredningen bedömer:

Under 1900-talet kommer sannolikt samhällsföränd-iresten av tempot
ringarna fortsatt högt samtidigt de ekonomiska förutsätt-att vara som

förningarna kommunernas och landstingens verksamheter kommer att
begränsade.vara

direktiven fick kommitténI uppdragi titta konsekvensernaatt av
styrformer, bolagiseringar, produktions- och Verksamhetsför-nya
och andra uttryck för ökad marknadsorientering. Kommun-mer

delningar, kommunala folkomröstningar, konsekvenser föränd-av
ringar nämndstruktureni och minskningar förtroende-antaletav av
valda skulle också behandlas. förgrundSom arbetet liggaangavs

de demokratiska värderingarna, främst människors lika värde och res-
pekten för individens frihet, rättigheter och integritet, också kansom
härledes kristen etik och västerländsk humanism.ur

Utredningen pekar grundläggande demokrativärden Varitatt tre
framträdande under de decenniernas demokratidis-mest senaste

kussion: folkviljans förverkligande, den självständiga åsiktsbild-
Ävenningen och medborgarnas aktiva deltagande. möjligheten att

direkt inflytande den offentliga verksamheten har vik-öva varitöver
tig liksom representativitet. Utredningen visserligen sambandettser
mellan antalet förtroendeuppdrag och representativiteten; fler
uppdrag desto bättre representativitet. referensmed till makt-Men
utredningen SOU bedömning1990:44 de-attmenar man en av
mokratins idealtillstånd kaninte för alla belys-gång igöras en utan
ning samhällsutvecklingen. Utredningen positivtav ut-ser en
veckling alltmer självständiga och oberoende medborgare, ochmot
framhåller betydelsen balans mellan individuella och kollektivaav en
inslag demokratiidealeti också detta efter Maktutredningen, där
den enskildes integritet, handlingsval och valmöjligheter och per-
sonliga inflytande framträdande plats.ges en
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antaletnedgången ibildenvillUtredningen även attavnyansera
medviktigtdemokratin.förnedgång Detuppdrag innebär är etten

hotdag ingetförtroendevalda isituationenantal utgörstort men
förtroendevaldaminskningdemokratin,lokala vissden trots avmot

kommuner. del demaktskifteefter i Ensedan många1991 av upp-
kvantitet.viktigareperifera och kvalitetförsvunnitdrag änärärsom

tillfråga ökad delegering tjänste-tillämpas iSamma omresonemang
gällerviktiga vaddelegeras.rutinärendenofta Detdet ärmän; som

Fullmäktige kankvantitet.kvalitetfullmäktige inteärenden i är
lokalpolitiska debattenför denblirdessutom ett centrummer av

ellerfrågestundallmänhetensregionaloch nivå, tema-t.ex.genom
allmänhetbesluten iutredningen iskriverSamtidigtdebatter. äratt

rollFullmäktigesfullmäktige.tillde kommerpraktiken avgjorda när
därförbördirektvaldaoch endabeslutandedet högsta organetsom

förändringsarbetet.pågåendedetbetonas starkare i
inflytande.ökatanvändarnaUtredningen positivt ettatt geser

effektivitets-demokratiskafrämstMotiven ävenmenanges som
värdeberörda i sig,inflytande för degrundade: ökat ärnärmast ett

delaktighet.måluppfyllelse liksom Denockså bättredet germen
förgrundenframöverdemokratin skarepresentativa utgöraäven

ham-utredningenenligtbakgrund partiernastatsskicket. Mot attav
parti-färre medborgare sigkristillstånd ochi att engagerarettnat

användas.för inflytandeformerandra Ut-dockpolitiskt bör även
folkomröst-kommunalaanvändningdärför ökadredningen avser

demo-till den representativakomplementönskvärtningar ettsom
kratin

förstimuleraallmänt intressetkan bidra tillomröstningEn rentatt
enskildesöka dendemokratinsamhällsfrågor och vitalisera attgenom

ochtill påverkanmöjligheter ansvar.

fullmäktigefortsatt låtautredningenDock vill avgöra om-om en
ocksåtill personvalMöjlighetenellerskaröstning äga sesrum

Ökat personvalsinslagvalprocessen:demokratisering avsom en
avspeglar väl-utsträckningvalresultatetinnebär i något störreatt

och derasdembästuppfattningjarnas representerarvem somom
åsikter.

verksamhetenkommunaladenpekarUtredningen äratt om-
besvärlig,ekonomiskaden situationenkomplicerad ochfattande,

effektivt och ratio-verksamheten organiserasvilket kräver styrsatt
samhälls-försämradeföljd denändras tillPolitikerrollennellt. av

ochförtroendevalda, organisa-antalminskatekonomin, styr-nya
Uppföljning ochökade delegeringen.tionsformer den utvär-samt
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behöverför politisk styrningblir viktigare.dering Systemet anpassas
beställarstyrning.avtalsstyrning,behoventill de t.ex. genomnya

principiellt viktigaoch deuppgift prioriteraPolitikernas är taatt
driften.ibesluten, intervenerainte att

be-verksamhet enligtkommunalmedgrundtanke organiseraEn att
ellerinföra konkurrensmoment iställar-utförarmodellen är vartatt ett

tänkande.ekonomisktfall måttett av

utredningensaffärsmässighet viktigt iförFörutsättningar över-är
och affärs-demokratimellanIblandväganden. avvägningnämns

anbudsförfaranden. ak-vid Denmässighet dilemma, t.ex.ettsom
förtroendevalda:desärskilda kravställertuella situationen

metoderaffärsmässig kompetens,och ökade krav mätaattnyanya
detförmågan och viljan primäraochutfallet verksamheten att ta an-av

enhetmedför nedläggningibland vissför omprioriteringar avsvaret som
verksamhet.eller

viktigare ioch valda blirmellan väljareKommunikation ännu en
liksombeslut viktigtFörankringekonomiskkärv situation: är attav

förståelsegäller för skapavillkorekonomiskaredovisa de attsom
mötesplatserbehövsför nödvändiga prioriteringarna.de Det nya

Ävenförtroendevalda.väljare ochför mellanmetoder dialogoch
förvaltningmedborgare ochmellankommunikationmöjligheter till

effektivitet besluts-medför ökade idenEnligt utredningenbehövs.
förtroendevaldastyrformerna deföljer defattandet attnyasom av

politiskfår tid bedrivanämndnivåfullmäktige- ochbåde attmer
utåtriktat,arbetakommunalautanför deverksamhet attorganen,

medborgarna.direkt mot

har enligtparlamentariska vårdenAlltför stark koncentration arenan
tidhögpolitikerrollen.alltför länge präglat Detmening är nusynen

betydelsengraderaoch därmedpolitikerrollenbredda uppatt synen
och väljararenan.parti-av

demo-den lokalautredningen uttunninghotbildEn är avser en
och den lokalagradökandeMänniskor vänder partiernakratin. i

funk-viktigabrister i sinpartiverksamheten partiernaAttryggen.
allmänheten/väl-förbindelselänkar mellaneffektivation utgöraatt

legi-till allvarligkan ledaoffentliga beslutsorganenoch de enjarna
lokalaallmänhet och denför det politiska itimitetskris systemet

mediernapekar inteUtredningensynnerhet.demokratin i att
demokratiskahar denbetydelsefulla roll de itill denalltid lever upp

193



DEN OFFENTLIGA DEMOKRATISYNEN

behövs. Politikens medialisering kombi-iprocessen; mer ansvar
med dennation kärva ekonomiska situationen kan innebära en

frestelse välja manipulativ kommunikationstrategiatt en gentemot
allmänheten stället föri och ärlig Alltförstrategi". starköppenen
koncentration effektivitet i styrning och beslutsfattande kan
också leda till diskussion värden och målsättningar hamnar iatt om
bakgrunden det nödvändiga arbetet med skapasamt att att upp-
slutning kring förändringsprocessen försummas.

tillåtande lagstiftning bra förEn demokratin, tillåtaär t.ex. att
nämndsammanträden allainte nämndsammanträdenöppna även om

Mångfaldmåste och konkurrens mellan olika alternativ iöppna.vara
driften bra liksom mångfald det organisatoriska området; detär
sistnämnda betydelsefullt strävandenai effektivisera verk-anses att
samheten. Möjligheten till effektivisering och kostnadsbesparing är

Ävengenomgående utredningen.i valmöjligheter för med-ett tema
borgarna betonas. Allmänhetens insynsmöjligheter bör garanteras

uppgifter utförs i privat Utredningenregi.även när gränsenattanser
mellan politik och förvaltning principiellt ochgår precisera,att att
beställar-utförarmodellen bidrar till ytterligare klarläggaatt var

går.gränsen
socialdemokratiska ledamöter skriverFyra särskilti yttrandeett

demokratins grundläggande frågor berörsinte utredningen.i Påatt
grund direktiven har kommittén ställeti medvarit juri-av upptagen

frågordiska och förmetoder politiska och administrativa styrsys-
ledamöter beskriverDessa demokratin dels egenvärdetem. ettsom

uppleva gemenskap med andra,att kunna påverka lika villkor
andra, dels redskap för lösa praktiska problem ochettsom attsom

behov. vill betona alla människorsDe till delak-rättgemensamma
tighet demokratinsi värden, bara deinte resursstarka. De vän-t.ex.
der ocksåsig utredningens språkbruk där medborgare talasmot om

kunder.som

medborgaren förvandlasOm till kund marknad, där kunden på-en
verkar individuella kundval, försvagas demokratin med varjegenom
rimlig definition demokrati. utesluter individuellaDet inte kund-av att
val positiva länge de lederinte till mindre valfrihetså för andra med-är
borgare. samspel där denDet i medborgarens behov och in-är ett ene

andra medborgares behov och denintressen prak-vägstressen mot som
tiska lokala politiken ska utformas och därmed medborgarmakten
komma till uttryck.
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förnyelsekommitténKommunala

slutbetänkan-resulteradearbete iKommunala förnyelsekommitténs
Bak-landstingoc/9Förnyelsen kommuner SOU 1996:169.det av

uppgifter tillkommit kommunerna ansvaretgrunden 1 attVar: nya
särskildasärskolan och deäldrevården,för skolans personal, omsor-

kommunalaregleringför utvecklingsstörda, 2 att statens avgerna
kommunallag,statsbidragssystem,verksamheter minskat nytt ny

eftersträvandenlandstingensochkommunernas3 ensamt egna
och verksamhets-effektivare verksamhet organisations-nyagenom

organisationsför-utvärderafick uppdragformer. Kommittén i att
ochverksamhetsformerna kommuneroch de iändringarna nya

effektivitet, kvalitet,bl.a. demokrati,med avseendelandsting
konsekvenser,samhällsekonomiskaochfördelning nyttigheterav
och stärkerförslag till åtgärder utvecklarutarbetasamt att som

fortsatta förnyelsearbetet.inflytande det Sär-medborgarnas över
dekonsekvensernabordeskild uppmärksamhet sät-ägnas nyaav

verksamheten.och finansieraorganiseraten att styra,
bådeomfattar enligt kommitténsjälvstyrelsenkommunalaDen

eftergemenskapsvärden.effektivitets- ochdemokrati-, Strävan att
beskrivseffektivisera och rättssäkrademokratisera,samtidigt som

motstridig.komplicerad och delvissvår,

medborgarnashar rättmätigaoch landstingKommuner motatt svara
och yrkes-kompetensoch offentlig kontroll,krav rättssäkerhet
delaktighet.ochoch effektivitet autonomiskicklighet, service samt

serviceproducentbarainteKommunen ävenutan somsom enses
individuelladengemenskapsenhet.och Principenrättsstatsenhet om

kommunaladetgemenskapsprincipen ibör underställasnyttan
fortbestånd ochdemokratinskommunalautvecklingsarbetet. Den

ochintegrerandeförutsätter långsiktigt,fördjupning ett gemen-
förhållningssätt.skapsorienterat

ökadarbetslöshet, etnisk segregering,varaktig och höglägeI ett av
offentlig verk-fortsatta behov ikönsuppdelning och prioriteringarav
individuellaefterfrågan ochenskildassamhet inriktningenmåste

ochsammanhållningdelaktighet,stämmas pro-mot gemensamnytta av
blemlösning.

samarbeteochsammanhållningoch landsting kan skapaKommuner
kommunala demo-och medborgargrupper.mellan medborgare Den

Delaktigaansvarstagande.solidaritet ochkratin lever gemensamtav
verk-demokratiskt styrdmedel förbåde mål ochmedborgare är en
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samhet. förordarKommittén fördjupningsarbete går utöverett som
det tidiga 1990-talets service- och kundinrikting balansraattgenom
det med demokrati- och rättssäkerhetsvärden. kon-Kommittén

det kommunalai förnyelsearbetet tillräckligintestaterar att man tog
hänsyn till detsig politiska behov dialog,systemetsvare av
sammanhållning och intresseorientering eller rättsstatensgemensam
krav klara och förutsägbara förhållanden mellan den enskilde och
det allmänna. Ambitionen demokratisera kommuner ochatt
landsting kom praktikeni spela underordnad roll, konstateraratt en
kommittén. Demokratifrågorna bör betonas starkare det fortsattai
förnyelsearbetet, och demokratiska konsekvensanalyser utarbetas
inför organisationsförändringar, där det framgår hur olikastörre
medborgar-, brukar-, förenings- och politikergruppers inflytande
och kan komma påverkas.attansvar

drar slutsatsenKommittén fritidspolitikernas inflytande kraf-att
minskattigt medan tjänstemännens, särskilt chefstjånstemäns, och

heltidsarvoderade politikers inflytande kraftigt ökat. Politiska prio-
riteringar praktiken oftai tjänstemännen, och de professio-görs av
nella perspektiven riskerar medborgar- och brukarpers-trängaatt ut
pektiven. Fritids politikernas formella befogenheter måste motsva-

reellt inflytande verksamheten. slutsatsEnöver ärettras av annan
målstyrningsförsöken framgångsrika,inte varit till vidaså svå-att att

righeterna formulera klara, uppföljningsbara mål ochvaritatt stora
politikerna lyckats skaffainte politisktsig relevanta utvärde-att

ringsinstrument. ekonomiskaDe målen de följdes ochvar som upp
utvärderades. Målstyrning och resultatenheter har fjärmat för-de
troendevalda från verksamheten. detKommittén de-attmenar ur
mokratisk synpunkt viktigt medborgarna kan utkrävaär att ansvar

förtroendevaldade för den förda politiken. Därför de för-måsteav
troendevaldas möjligheter påverka utvecklingen stärkas.att

Legitimiteten viktig aspekt utredningens demokratianalys;iär en
åtgärder för stärka legitimiteten diskuteras och representativi-att

viktig härvidlag. Invandrarnas låga representation i kom-teten anses
och landsting och minskande valdeltagande betraktasmåstemuner
problem, kommittén; former kompletterarettsom menar nya som

den demokratinrepresentativa bör för möjliggöra politiskprövas att
Ävenkommunikation med dessa kvinnorrepresentationgrupper. av

och lyfts fram. Vidgat medborgarinflytande för allaunga grupper
målet.måste ställningPartiernas kommunerna försvagatsi harvara

medborgarskap till förmån för kundorientering.när tonats ner en
Partierna de främsta bärarna demokratin ochi Sverigeses som av

problempartiernas sjunkande medlemsantal, färre medborgare som
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identifierar får återverkningar denmed därmedsig partiett re-
pluralistiskt och fristående föreningslivdemokratin.presentativa Ett

demokrativärden form samarbete, själv-träning iigenererar av
för förtroendeuppdrag.folkbildning och skolningstyrelse, tolerans,

förutsättningar.pekar demokratinsKommittén några yttreav
arbetslös-Nedskärningar riskerar leda till vanmaktskänslor, likaså

besparingspolitik har för-demokratiskt organiseradheten. Bara en
impopuläraden legitimitet särskiltutsättningar vinna åt-att som

gärder kräver."
och särskilda yttranden framgår polariseringreservationerI en av

ledamot tillika ordförandeåsikterna. moderat i SOU 1993:90En
demokratiskt problem medborgare har uppvärderatsinget i attser

reformernakunder och brukare. Istället för negativtsåattsom se
borde kommittén ställa medborgarnas sida och bejaka densig in-

valfrihet for-dividuella demokratin, eller direktdemokratiskasåsom
honombästa minska elitiseringen enligtDet ärsättet att attmer.

detbanta verksamheten den blir överblickbar.så måsteBaraatt som
skötas kommunal produk-bör sikt skötas i egen-regigemensamt

valfrihetsrevolutionen hartion. vänsterpartistEn tvärt attmenar om
förmisslyckats och pekar det stödet vård ochstora att omsorg

offentligska bedrivas folkpartistisk ledamot vill avvecklai regi. En
kommunala öppenhet ochbolag, vilka hota demokratin då in-sägs

minskar bolag ekonomi och den friakommunernasi ävensyn men
konkurrensen.

EG-konsekvensutredningen

EG-konsekvensutredningen subsidiaritet hade iSOU 1994:12om
uppdrag belysa konsekvenserna dels överlåtelse beslutsbe-att av av
fogenheter till dels tillämpningen subsidiaritetsprincipen.EG, av av
Möjligheterna till demokratisk förankring besluten fattas iav som

skulle undersökas liksom möjligheter påverkaSveriges inne-EG att
hållet dessa beslut.i

internationella beroendet enligt utredningen det vikti-Det var
skälet till ansökt medlemskapregeringen i EG. "Sta-gaste att om

effektivtklarar längre hand lösa proble-inteterna attav egen
Även formellt hand-det reellaSverigemen". ärär suveränt sett,om

lingsutrymmet inskränkt. får för demokratin.konsekvenserDetta
Demokrati förutsätter utredningen faktiskenligt suveränitet, atten
det beslutat också kan genomföras. "Politisk demokratiman om

makt och möjlighet genomföra beslut undergräver tilltronutan att
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till demokratin. Utredningens bedömning medlem-attvar genom
skap skulle inflytandeSverige vinna det besluts-gemensamma
fattandet: förlorar formelli fak-Det suveränitet vinner iman man
tiskt enligt "suveränitetskalkyl. Eftersom medlemskap skulleetten
förbättra den politiska problemlösningsförmågan och den sakpoli-

effektiviteten,tiska skulle det också innebära demokrativinst.en
låg sakpolitisk effektivitet riskerar långsiktigt undergräva"En att

den demokratiska legitimiteten och skapa politisk instabilitet".
Medborgarnas känsla kunna påverka utvecklingen ökar denatt om
faktiska ökar.suveräniteten

förutsersamtidigt utredningen förändringardel för de-Men en
mokratin: riksdagens ställning kommer försvagas vilketl inne-att

förskjutningbär från parlamentarism till kabinettspolitik enen
maktförskjutning från riksdag till besluts-regering, i2 tempot

Ökar vilket förberedelse-påverkar och förankrings-processerna
arbetet, inrikespolitiska frågor får karaktären utrikespolitik3 av
vilket kan innebära ökad sekretess, betydelsen rättsligt4 präg-av
lade ökar och EG-domstolen kan hand bli deni sistaresonemang

frågor,politiska medborgarna kan uppleva distan-5avgörsom att
till beslutsfattarna ökar, åsiktsbildningen kan förändras6sen ge-

medier och offentliga samtal Utredningeneuropanivå. på-nom
pekar dock att

självfallen demokratisk legitimitet alla dessEU i så måttoäger en som
medlemsländer demokratier bestämt för etablerai sin sigär tur attsom

formdenna samarbete.av

Länder klassificeras demokratierinte välkomnainteärsom som som
medlemmar. har hela sin verkatDessutom EG/EU existensgenom
demokratiskt stabiliserande. det syfte och konsekven-Här EUzsär

för beslutsfattande fokuseras.EUzsän systemser snarare som
Enligt utredningen hör demokratifrågan hemma den nationella

och börnivån handla hur förankringen sker förberedelsearbetetiom
där. blirT.ex. det viktigt säkra riksdagens inflytande överatt

ställningstaganden införregeringens ministerrådsmötena. Kritik
beslutsformer, dvs. det övernationella beslutsfattandet,EUzsmot

utredningen främst förs fram debattörer vill Öka demenar av som
federala inslagen Utredningen förespråkari sida visserligensinEU. å
överstatligt beslutsfattande vill förlägga det demokratiskamen
ansvarsutkrävandet nivå.till nationell tycks politiskaEU-nivåPå
resultat, politiskt detinte centrala.ansvar, vara

Utredningen talar växelverkan mellan sakpolitisk effekti-om en
sidan ochvitet och öppenhet den andra.å representativitet åena

198



JACOBSSONKERSTIN

beslutsfattande och känslabåde effektivitet iexisteramåste"Det av
beslutsfattande." Huvudpro-hos medborgarna dettadelaktighet i

sakpolitiskadenutredningendagsläget tycks enligtblemet i vara
effektivitetenmöjligheten till deltagande.effektiviteten, Detinte är

utred-Nyckelbegreppmed medlemskapet. iska förbättrassom
påverkainflytande möjlighetdemokratiförståelseningens är att

faktisksa/epolitis/e effektivitet, ochpolitiken, swvenmitet gemensam
effektivitet riktigproblemlösning. Grundtanken lyder: ingenutan
fördes socialdemo-detliknardemokrati. Resonemanget som av

förviktigt tilltronvid kommunsammanslagningarna:kraterna Det är
fårpolitiskadetdemokratiskatill de institutionerna systemetatt

jämfört medeffektivt. skillnadenmöjlighet fungera Men 1960-att
det,enligt jagförfattningsdiskussiontalets ovan är, att ensom ser

längredemokrativinst. inteeffektivitetsvinst blir Deti sig ärnu en
effektiviteten.parallellt meddelaktigheten ska stärkasfråga attom

distinktionenformulerat detsammanhanghar iJag attett annat som
effektivitet ochmellanliksom den potentiella motsättningen --
Jacobssontänkandeupplösas dettademokrati tenderar i 1997a.att

omvärldsberoende harErfarenheter långtgående gjort attav
effektivitetens och hand-laddats meddemokratin harän mer

tillförs effektiviteten demokrati-tolkninglingskraftens ideal. minI
viktigarepolitiska resultatetdemokratisyn detbegreppet. dennaI är

tillvägagångssättet, beslutsprocessen.självaän

Diskussion

olika riktningar.1990-talet pekarundersökta utredningarna iDe
första tillika1990-taletsunderIndividinriktningen kulminerar år

Lokaldemokratikommit-regeringsperioden.under den borgerliga
kund. Konkurrensindivid ochmedborgarenbetraktartén somsom

demokratiförståelsen präglasOcksåvalfrihet nyckelbegrepp.och är
stödd Maktut-pläderar uttryckligen,detta Mansynsätt:av

och kollektivis-individualistiskaför balans mellanredningen, mer
valmöjligheterenskildesdemokratiidealet.tiska inslag i Den som-

demokratiaspekter. Kommunalaviktigakund, individ ärsom —
tillsatt sigsocialdemokratisktförnyelsekommittén motsätter—-

uttryckliggemenskapoch betonar idettaårnågra synsättsenare
Sammanhåll-individinriktning.tidiga 1990-taletskontrast till det

stället nyckelbegrepp.solidaritet, gemenskap Detining, är gemen-
valfriheten börindividuellaoch denansvarstagandet betonassamma

verksamheten:kommunaladetta denunderställas i
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kommuner och landsting förstaNär detorganiserar sig i handmåste
syfta till utveckla de värden och kan hållaatt gemensamma normer som
samhället samman.

syftar tillKommunen problemlösning. rollKommunernasgemensam
barainte serviceproducent gemenskapsenhetär ävenutansom som

och rättsstatsenhet. tidiga 1990-talets och kund-Det service-
inriktning bör balanseras demokrati-med och rättssäkerhetsvärden.

Redan 1980-talet hade individinriktningviss kommit tillen
uttryck anställda skulle ha kundinriktning, medborgare sågsen som
kunder kommunalviss medborgarna skulleservice, medverkaav
enskilt, brukare, verksamheten. formuleradesi detta fort-Mensom

offentliginom service-paradigmet", någraävensatt reservanterom
började tala konkurrensutsättning och privatisering. På 1990-om
talet individinriktningenövergår i regelrätt marknadstänk-ett mer
ande. Diskussionen präglas ideologisk polarisering. Också demo-av
kratibegreppet inplaceras denna: falleti knyts det tilli indivi-ena
duell valfrihet, det andra tilli gemenskap och delaktighet. vissEn
individcentrering kommer till uttryck EG-konsekvensutred-iäven

den hävdarningen vilken stärker individensEG-rätten,när rätts-att
liga ställning ochi den marknaden,inre vilken ökar denEuropa,
individuella rörelsefriheten kan betraktasi viktiga käl-Europa, som
lor till demokratisk legitimering Utredningen påpekar dockEU.av

sådan slutsats förutsätter individcentrerad demokratisyn.att en en
Enligt Lokaldemokratiutredningen ska politikerrollen renodlas:

de förtroendevalda ska koncentrera rollensig medborgarnassom
företrädare, inte driften.intervenera i

uppdelning beställar- och utförarfunktion förväntasGenom i deen en
förtroendevalda bli renodlade företrädare för medborgarna/kon-mer

medan de anställda för produktionen.stårsumenterna

förtroendevalda utökaDe kompetens med affärsmässigamåste sin
färdigheter. Dock får enligt utredningen efterinte i sin strävanman

kompetens och till roller glömmaanpassning bort denny attnya
politiska uppgiften baserad lekmanna- och inte specia-är en en
listfunktion. Kontroll och utvärdering blir viktigt. för-Kommunala
nyelsekommittén ställeti renodlingen roller har lett tillattmenar av

förtroendevaldade praktikeni marginaliseras och tjänste-att att
inflytande ökar. Uppföljningen fungerar kontrolleninte,männens

har avhänts.
EG-konsekvensutredningen den sakpolitiska effektivitetenI står

Ökadei möjligheter till politiska sakresultat förväntascentrum.
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Ökat betraktasdemokratin. nationellt handlingsutrymmestärka
distink-demokrativinst, inte någongörett resonemang somsom en

folkets. kanoch själva verketmellantion suveränitet Istatens re-
folk-detmycket väl öka samtidigthandlingsutrymmegeringars som

makten minskar.liga deltagandet och kontrollen den politiskaav

Slutsatser

sammanfatta och diskutera resultaten de-kommer härJag att om
och förändring. kommermokratiförståelsen, dess kontinuitet jag

fortsatt ochfrågor förtjänar undersökningockså någraatt resa som
diskussion.

Demokratiideal och hotbilder

underdemokratiförståelsen har centralakomponenter varitTvå i
demokratinhela undersökningsperioden. den representativaDet är

fungerande serviceleverans demo-och tanken somsom om ennorm
ochdemokratinkratins ändamål. kraven den representativaMen

former med-med andraden behöver kompletteras avsynen om
vad krävsborgarinllytande har ocksåhar varierat. Det somsynen

för till stånd fungerande serviceleverans.att en
jämförahelt vadMed för utredningarna intereservation äratt

nationellutredningsfokus det kommunal, iblandgäller ibland är-
sammanfatta nyckelbegrep-demokrati diskuteras vill härjagsom -

demokratiförståelse. Vad gällerundersökta utredningarnasdeipen
frånutredningarna mycket1990-talet skiljer sig i såsynsätten va-

dem tablån.randra skiljtjag iatt
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Nyc/eelbegrepp de undersökta utredningarnas demokrati-Figur i
förståelse

1960-tal 1970-tal 1980-tal

folksuveränitet förtroendevalda service

parlamentarism politiskt decentraliseringansvar

politiska partier politiska partier delaktighet

åsiktsöverensstämmelseeffektivitet brukarmedverkan

samhällsarbete kommunikation effektivitet

1990-tal 1990-tal 1990-tal

personligt medborgar- gemenskap effektivitet
inflytande

valfrihet rättsstatlighet reell suveränitet

separation politik-produktion medborgarinflytande sakpolitiskt inflytande

effektivitet politiskt sakpolitisk legitimitetansvar

Medborgarnas deltagande

demokratiideal sig under den undersökta periodenEtt stått ärsom
det politiska förmåga leverera medborgarna för-vadsystemets att

frågansig. också skäl till det politiskaDetväntar är ett att om sys-
förvaltningensoch effektivitet förblivit viktig. politiskaDettemets

förmåga tillhandahålla välfärd vad gäller denservicesystemets att -
kommunala demokratin och politiska sakresultat generellt vadmer
gäller demokratin relation till framståri det centrala.EU mestsom-
Medborgerlig delaktighet blir mål fungerandeinte i sig.något En
serviceleverans det överordnade grundtanke i service-ärsom en
demokratin

Under och 70-talen krävde dock fungerande servicele-1960- en
enligt de undersökta utredningarna, förtroendevalda stodattverans,

oc/9 allsidig /eonta/et fol/eopinioneni med Kommunika-intensiv .en
tion med väljarna viktig förtroendevaldamellan valen. Deävenvar
skulle väljarna åsiktsmässigt. Idealet åsiktsöverens-representera om
stämmelse behöver dock innebära medborgarnas aktiva delta-inte
gande valhandlingen, förtroendevaldabara fångaskautöver att

också påverka opinioner.upp men
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1980-talet, dåMedborgarnas medverkan krävdes även genom
Brukarin-egenskap brukare.direkt deltagande verksamheteni i av

verksamhetenutveckla kvalitetenflytandet sågs sättett attsom
deltagandeeffektivisera den.också Denna är ettatt typ en-avmen

kollektivt-politiskt. Inriktningenskilt deltagande än motettsnarare
individuellarenodlasdiversifierade medborgarroller i synenmer

demokratiideal,valmöjligheter marknadssituationi ett ensomen
Medborgarnas1990-talet.finns företrädd utredningi ensyn som

friaenligt detta bästönskemål kanaliserasservice synsätt genomom
färgasDemokratinoffentligrollen konsument service.val i avsom

individenhär liberal samhällsvision. Den suveräna änsnarareav en
centrum." harfolket Medborgaren privatdet istårsuveräna en

bourgeoispolitisk, honidentitet citoyen.är änän snararesnarare en
deltagandepolitisktidealet idealetSåväl det kommunikativa som om

demokratibygger bådadå någotDetonas somsynenner.
anknytaproblemlösning.kollektivt, syftande till För attgemensam

det liberalttill teoridelen kan änsäga är ett ettatt snarareovan,
Individuelldemokratideal.republikansk gemenskapsorienterat --

demokratisynen rättvisafrihet tongivande begrepp i änär ett snarare
38och jämlikhet.

samförstånd, vilket dialogensochjämka uppnåAtt ärsamman
val de-funktion, led hoppas privataiöverär ett somsynensom

fria kundval behöverbrukarinflytande eller vidmokrati. vidsigVare
horisonten; deöverskrida denkraven och ståndpunkterna privata

den offentliga debat-offentlighetens kanalerbehöver inte passera -
formerbelbetsperspe/etiv. in-för. erhålla stöd Dessaettten att avur-

enskildaflytande förblir intressenrepresentation än ettsnarareav
värdefulla för verk-hindrar de kanhelhetsintresse. inteDet att vara

medborgarinfly-samhetens legitimitet, de kan inte ersätta ettmen
Särskilt vad gällertande där intressen representeras.gemensamma

helhetsperspektivet nödvän-verksamhetermellanprioriteringar är
Kommunaldemokratiut-också 1970-taletsdigt. påpekades iDetta

Brukarinflytandeföretagsdemokrati.redning diskussioneni om
Ävenimplementeringsfas.politikenshandlar därtill inflytande iom

inflytande bidrar till öka legitimitetendenna atttyp genomom av
oklartverksamheten detberörda blir delaktigade i ärnärmastatt

for-och också huruvidastärker demokratinvilket detta i sigsätt
hur fattasfungerar demokratisktför brukarinflytandet i sigmerna

besluten etc.
särskiltindividorienterade demokratisynkontrast till denI som

Kommunalaföreträdde betonar denLokaldemokratiutredningen
gemensamhetsaspekter och dessförnyelsekommittén demokratins
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integrerande funktion igen alltså tydligtSOU 1996:169. Det är att
det finnsinte konsensus vad demokratin innebär och kräveren om

1990-talet. Undersökningen de utredningarna 1990-talettreav
heller förinte stöd tanken individorienterad demokratisynger att en

självklart följer samhällsutvecklingen och de individuali-av
seringsprocesser samhället.i det klartpågår Däremot ärsom att
demokratisynerna 1990-taletsi utredningar ska förstås perspektivi

förändrade relationer mellan politik och marknad avregle-av genom
konkurrensutsättningringar, och marknadsorientering. Detannan

gäller både den individorienterade och den gemenskapsorienterade
demokratisynen. sistnämnda framhävdes grundDen just av
den ökade fragmentariseringen samhället ochi marginaliseringen av

medborgargrupper.vissa

Den representativa demokratin

demokratinDen representativa den självklara utgångspunkten ivar
och 70-talens utredningar. Medborgarnas meningsbildning1960-

skulle framför allt Effektivitetenvia partierna. det politiskai sys-
främst bygga förmågaansågs partiernas mångatemet att engagera

människor. för det representativa dockInom ansågssystemetramen
möjlighet till direktkontakt och kommunikation med förtro-
endevalda viktigt. 1980-talet börjar problemPå partiernas upp-
märksammas. demokratinDen representativa behövde kompletteras
med andra former för inflytande, brukarinflytande. På 1990-som
talet talar utredningarna kris".partiernas innebär ocksåDettaom

kris för den particentrerade svenska demokratin. Men öpp-en trots
förnandet direkt deltagande i kommunala verksamhetervissa bru-

karinflytande och för fria1990-talet kundval konstaterakan
den demokratinrepresentativa under hela perioden utgjortatt

huvudnormen för demokrati; den demokratinrepresentativa ståratt
fast har utredning efter utredning deklarerat. Representativitet sna-

medborgerlig mobilisering har idealet utredningarna.varit iänrare
Folkomröstningar har med endast undantag betraktats mednågot
skepsis. Möjligheten till ansvarsutkrävande har central vil-ansetts -
ket talat till den demokratins fördelrepresentativa möj-även om-
lighet till ansvarsutkrävande alltid tillräckligtinte villkoransetts ett
för demokratin tillfredsställande.ska fungeraatt anses

den demokratin förtroendevaldarepresentativa spelarI viktigen
roll. särskilt tydligt ochDetta i 70-talens utredningar. På1960-är
1990-talet har de förtroendevalda alltmer blivit politiker. "Sam-
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hällsarbetet" har blivit politik. 1990-talets utredningar speglar att
klyftorna folkvaldamellan de folketoch har ökat. Värt äratt notera

talet betydelsen åsiktsöverensstämmelse mellan förtroen-att om av
devalda och medborgare försvunnit. Talet medborgarnas del-nu om
aktighet "samhällsarbeteti hör också tidigare decennier till. Björn
Elmbrant har påpekat tanken det folkligtkrävs1997 att attom
stöd för genomföra förändringar samhället för-i tycks haatt stora

kan kontrasterassvunnit. direktiven från vilkaDet betonade1954,
betydelsen kontakt mellan väljare och valda för dennära attav en
enskilde skainte uppleva utanförsig avgörandena och kännastå sig
maktlös inför den samhällsorganisation hon ska vik-Detstyra. var

folktigt ha med samhällsarbetet. Likasåsig i har talet bety-att om
delsen social och ekonomisk jämlikhet för demokratin skaattav
fungera undantag dock förnyelsekom-KommunalaEtt ärtystnat.
mittén pekade betydelsen gemenskap och integrationsom motav
bakgrund de sociala klyftor arbetslöshet, etnisk segregationav som
och könsuppdelning medfört. Marginaliseringen medbor-Vissaav

borde motverkas.gargrupper
den demokratimodellenAtt representativa med väljare och för-

troendevalda färgarstarkt demokratiutredningarnas demokrati-så
analys förklarar kanske varför frågan demokratins räckvidd inteom
diskuteras utredningarna.i Undantaget demokrati-års1983ärmer
utredning behandlar medborgarinflytande förvaltningi ochsom
skola. ekonomisk demokrati finns alls diskuteradFrågan inte iom
utredningarna. Till frånskillnad Författningsutredningens direktiv
från heller fråganinte vad krävs för demokra-1954 är ettom som
tiskt samhälle vilka värderingar bör råda eller hur samhälls-som-
strukturen bör för främja demokratin särskilt central iut attse -
dêmokratiutredningarna. demokratiutredning, betonarårs1983 som

demokrati djupare handlari människosyn,mening vilkenatt om en
innebär alla har vilja förmågaochtro att att taen ett gemensamt

för beslut och förverkligande,deras möjligen undantagär ettansvar
härvidlag Oftast demokratifråganSOU utred-28. i1985: avser

verksamhet och formerna för dessningarna reglering. rela-Istatens
till internationaliseringen ochtion dock detta formkravEU tonas

och demokratifrågan handlar då främst realisera sakpoli-attner om
målsättningar.tiska

Premfors har talat den svenska demokratimodellensRune om
uttalade fruktan för politisk mobilisering och opinionsbildning
utanför ochparti- intresseorganisationskanalerna 1999:39. Frågan
kan det denna brist mobilisering dagi resulterat iärresas om som

växande mellan eliter och folk. svenska demokratin harDenett gap
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folkrörelserna,traditionellaoch debyggt i visspartierna, mån
Framför alltfungerar vakuum.dessa längreoch inte uppstårnär ett

för politisktdag andra kanalermänniskor väljer i engagemangunga
Aktionsformerna sakfråge- och hand-de politiska partierna. ärän

politiska handlandets härligger detlingsinriktade; betoningen
formellanätverksker lösa ioch iOrganiseringen änsnararenu.

haparticentrerade demokratin tycksmedlemsorganisationer. Den
förhållanden haroch dessafånga dettasvårt att engagemangupp -

de undersökta utredningarna.påverkat diskussionenheller iinte
oftast forskarehar såvälpolitiskt gåttDenna typ engagemangav

Makt-förbi. Håkan Thörn har kritiseratstatliga utredningarsom
för fånga detta;medborgarundersökningarutredningens inteatt

deundersöka medlemskap organisationer missariatt mangenom
de gamlarörelserna organiserar siginte sättsamma somsomnya

italienske sociologen AlbertoThörnfolkrörelserna Den1999.
representationsformer tradi-deandraMelucci 1992 änattmenar

förbehövas denna politisktparlamentariska kantionellt typ av
kan detta haoch gjortshandlande viss månI sägasengagemang.

ungdomsråd. politiskainrättandekommunal nivå Detavgenom
demokratinsfortsatt denbärs då representativaansvaret organav

fylla funktion, främstnätverken fårmedan de lösare somen annan
utred-de undersöktaräcker det konstateraidékläckare. Här att att

dessademokratiska läget beaktatanalys det inteningarna i sin nyaav
demokratisktformer politiskt och Partiernasengagemang.av

därför framstått alar-har kanskemed rekryteringproblem som mer
skullemerande vad gjorts.än som annars

funnitsdet kontinui-Sammanfattningsvis kan konstateras att en
meddetdemokratiidealet representativaii så måtto systemetatttet

hela tidenoch förtroendevalda varitpolitiska Denpartier normen.
demokratisynen antyder den representativastabilitetenrelativa i att

påbjuden denstarkt förpliktigande ochdemokratin iär normen
samtidigt detofficiella diskurs SOU Dettarepresenterar. somsom

tilltagande grad andramedborgerliga i vägar.tarengagemanget
Premfors terminologi detFormulerat med tunnRune är en

brukarinflytandesnabba inslagdemokratisyn med är exem-men -
sistnämnda framträder utredningarna.pel det i För att an-som-

idealenhar idealetknyta till teoridelen representation änsnarareom
kommunikationoch deltagande dominerat.dialog När ansettsom

fråga politisk kommu-stimulera har det mindreviktig varitatt om
förförtroendevaldas öppenhetmedborgare emellan denikation än

förståelse liksom andra teoretikerfolkopinionen. HabermasI som
funktiondialogens jämkaunderstryker dialogens betydelse är att
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mellan olika ståndpunkter och uppfattning.nå Sam-en gemensam
förståndet tycks ibland utredningarnai i stället haförutsatts. Gemen-

intressen intressekonflikter tycks ha förutsattsänsamma snarare
liksom servicedemokratin alla. dockDet ingen elit- ochäratt gynnar
konkurrensorienterad demokratisyn framträder utred-isom

detningarna, exempelvis viktigt alla medborgare ska kunnaattanses
förtroendevalda. kan behöva särskiltResurssvaga stöd i sittvara po-

litiska deltagande.
Hotbilderna tecknats 1960-ochi 70-talens demokratiut-som var

redningar ökat avstånd mellan väljare och valda. Också minskadett
funktionsduglighet Ökatdet politiskai fara.sågssystemet som en
avstånd mellan väljare och valda fara också 1980-talet, dåvar en

otillgänglig förvaltning problem. 1990-taletäven Påen ettvar upp-
fattas hotet maktlös och ineffektiv demokrati det allvar-om en som
ligaste. utredning pekade ocksåEn hotet fragmentariseringom en

samhället följdi till arbetslöshet och marginalisering vissaav av
medborgargrupper.

Serviceidealet

servicetänkandetAtt fått genomslag demokratidiskussio-så istort
kan möjligen tolkaåren utslagnerna genom ettman som av en so-

cialdemokratisk hegemoni i politiken: Politikens uppgiftsynen
har förvaltavarit välfärdsstaten och dess serviceproduktion; detatt
gäller politiken kommunal nivå. Också de borgerligas kri-även
tik har från dennautgått grundläggande problemformulering. De
alternativ fr.o.m. 1980-talet har varit konkur-presenteratman att

och/ eller privatisera Ocksåservicen. debattenrensutsätta om sys-
temskifte har grunden handlati utformningen förvaltning ochom av
serviceproduktion, inte alternativt kommunenssättett attom se
roll, kommunen politisk enhet relation tilli ocht.ex. som staten
medborgarna jfr Montin Eriksen1998:18, 1997:231.

Urban Strandbergs studie de politiska kom-partiernasav syn
Visar haftpartierna olika kommunernas roll,attmunerna syn

tydligast 1960-talet. Debattenså handlade främstdå kommu-om
grundkaraktär och styrelse, hur makt och auktoritet skulleners om
fördelad deninom politiska basorganisationen och hur denvara

demokratiska styrelsen skulle utformad. Strandberg konstaterarvara
under förändrar fpåren och delvis1983-1994 m, sinacatt

idéer börjanså i nittiotalet kommit delaatt man av att samma
tankemässiga grundstruktur socialdemokraterna, nämligensom ser-
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för-kommunalfinnsSkiljaktigheternavicedemokratin. synennu
serviceproduktionens organisation,och diskussionenvaltning, rör

ochoch delvisoch effektivitet mpomfattning Vp1998:373.
kommunenförsvara alternativafortsätterkds synsätt, somatt

politiken be-gemenskap däroch lokalmedborgarsammanslutning
Strand-och behovförutsättningarutifrån lokala 1998:374.drivs

servicedemo-dominansenkonsekvensberg konstaterar att avaven
harproblempolitiskakommunideologi, dekratins är attatt som

serviceproduktion kommitförvaltning ochmed kommunersgöra att
1998:376.42 fallet också deiför debatten Dettaistå ärcentrum

tillrelationSåväl kommunernasundersökt.utredningar jag staten
kommun-medbor-självstyrelsen relationenkommunaladen som

oproblematiseraderelativt iaspekternarättsstatligade är ut-gare
politiska rollkommunens iliksomredningarna, stort.

blevserviceproducentuppfattadesEftersom kommunen som en
marknadsorientering;långt tillskede inte såi visst stegetett en-—

marknadserviceproducentkundekommunen avenses som en
1997:42. Medborgaren,jfrserviceproducenter Montinandra

bordeoffentliga nyttigheter,konsumentuppfattad avsom en
skriver:fria konsumentval. Montinfatta Stig

blandreformpolitikhar kommunalmed andra faktorerTillsammans
konsu-allmänhetmedfört medborgarna sigi somatt ser merannat

nöjda medFolk allmänhetmänniskor. ipolitiska ärän ser-menter som
Strandbergmissnöjda med politikerna 1998.1998:19,vicen ävenmen

dess borger-socialdemokraternasåvälkan ocksåMan säga att som
innebörd relationdemokratins iförsökthar bestämmaliga utmanare

ökad frihetvälfärd respektiveökadpolitiska projektet,till det egna
serviceproducent harkommunenvalfrihet.inklusive Synen som

ocksåförMotsvarande gäller Övrigtmöjligheterna.bådamedgett
EU-före-socialdemokratiskadärdemokratifrågan EU-debatten,i

välfärdspolitiktill nationellförbättrade möjligheterspråkare såg
betraktadeförespråkadeborgerligamedandemokrativinstsom en

Jacobssondemokrativinstmarknadens friheterden inre som en
1997a.

deltagande effektivitetAwägningen -
samhälletföreställningenför utredningarnaallaGemensamt är att

för-kunnaoch det politiskaförändras snabbt måstesystemetatt
politiskatidens utmaningar.för Detändras systemetatt motsvara
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handlingskraft. Grundlagberedningenmedge politiskmåste När
krävs"få de befogenheter1960-talet borderegeringenansåg att som
ford-med den kraft och snabbhetför den skall kunnaatt somagera

problematikekarutvecklat samhällei vårtett somenras som
debatter.från 1980-talets och 1990-taletskänner detigen Mensena

60-talensbetydande skillnader: ochdet finns också sam-1950-
förändringreformpolitikens planeradehandladehällsomdaning om

globaliseringenssamhället, 1980-och 90-talens svår-meromav
samhällsomvandling.planerbara

effektivitetåterfinns såväl de-utredningarna kravetallaI som
författ-1960-taletsderas relation varierar.mokrati Imen synen

och politikensframstår människors delaktighetningsdiskussion
vid utfor-aspekter beaktaseffektivitet viktiga måstetvå somsom

fullt förena. Med-och vilka möjligamandet styrelseskicket, är attav
förutsättning för folkstyrelsensdelaktighetborgarnas rentvar av en

effektiva statligaeffektivitet; effektivitet då ingrepp imed avsågs
utredning den kom-Algotsson 1970-taletssamhället 1998:6. I om

behovetdemokratin börjar tala avvägningmunala av enman om
effektiv förvalt-behovetde demokratiska kraven ochmellan av en

90-talendemokratin. ochföreträde börning, På 1980-men ges
effektivitet och delaktig-mellanuppträder tydligare motsättningen

Effek-för effektivitet.begränsas möjliggörahet. Politiken måste att
1980-taletkommunalt sammanhang handlartiviteten i ett om

tolkning detproduktiviteten befintlig Eriksensservice.i I är nya
förvaltning ochstånd bättre fungerandevill tillinte att man en

reformer syftade tilleffektivitet. efterkrigstidensMångastörre av
inför i sigdetta. styrinstrumentDet är att somnya snarare man nu

eftersomoch värden, deinnebär hot andra intressen såärett mot
uppmärksammadeprobleminriktade resultat 1997:107. Detta
med ochförnyelsekommittén tydlig serviceKommunala attsom var

rättssäkerhet och delaktighet.effektivitet fårinte överut
effek-mellanEG-konsekvensutredningen dras motsättningenI

ochtill medborgarstyre vissaoch delaktighettivitet sin Attspets.
motsatsförhållande kanuppfattassakresultat ingetistå ärett som

och medförväntad sakpolitiskstället betecknas vinst iIutsägas. en
Samtidigt detEU-medlemskapet demokrativinst. tonassom en

maktenoch kontrollen den politiskamedborgerliga deltagandet av
kanske kanfolkviljan form sakresultatned. Tolkningen iatt rea-av

hands.folkligt deltagande ligger tillliseras bättre med mindre nära
demokratisynLeif karakteriserar 1990-taletsOckså Lewin attsom

politiken, har blivitresultatpolitiken, särskilt den ekonomiskainom
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viktigare demokratins formfrågor JacobssonLewinän 1998,
1997a.

Bäck har beskrivit denHenry kommunala demokratins utveck-
ling pendelrörelse mellan koncentration och decentraliseringsom en

Koncentrationen har försök1990:22. varit öka ochatt resurserna
problemlösningskapaciteten det gäller såväl storkommunerna som
EU-medlemskapet, medan decentraliseringen har reaktionvarit en

koncentrationen, motiverad dels demokratiska skäl, delsav av en
önskan överblickbar och därmed effektivare verk-om en mer - -
samhet. Såväl koncentration decentralisering har debattenisom
ställts demokratinsi effektivitetentjänst, har välvarit såmen en
viktig drivkraft praktikenfi

45Gränsdragningen förvaltning politik och offentligt privat- -
1970-talets utredning företagsdemokratiI ifrågasattes möjlig-om

heten dra mellan politik och förvaltning och derasgränsatt en upp-
gifter:

kommunalt förtroendevaldaDe för och deltar aktivt deniansvarar
fortlöpande verksamheten. klar mellan förområden poli-Någon gräns
tiska avgöranden och förvaltning/verkställighet kan dras.

frågade sig retoriskt:Man

de förtroendevaldaKan målsättningar ha för-göra närautan attupp en
Ärankring verksamheteni det möjligt generellt definiera vadatt som

politiska beslut medborgarnaOm upplever dagliga problemär när man
beskedet dessa frågor politiska och därförinte berörintemöts ärattav

de förtroendevalda, hur kommer det påverka de förtroendefullaatt
kontakterna dem emellan

Förtroendevalda kunna och leda Verksamheten,måste bådestyra
övergripande mål och frågor.gripa konkretai rollDerassätta upp
förvaltningen borde stärkas. Under 1980-talet börjargentemot en

uppdelning mellan politik och förvaltning form. Problemformu-ta
leringen det för lite effektivitet och för mycket politiskär ärattnu
detaljstyrning jfr Montin till målstyrning efter-1993. En övergång

Effektivisering ska decentralisering och delege-nåssträvas. genom
ring. Renodlingen förvaltning och politik kulminerar detiav sena
1980-talets och tidiga 1990-talets uppdelning politik be-somav
ställning och produktion. Problemformuleringen det förär äratt
mycket politik, för mycket offentlig sektor. Vid 1990-talets mitt -
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riktasefter regeringsskifte har pendeln börjat Kritikoch svänga.-
strikta uppdelningen: Politikerna har börjatden tappa greppetmot

verksamheten och behöver kontrollåterta SOU 1996:169, seom
Rombach 1991.även

effektivitets-det framför alltde undersökta utredningarnaI är ur
förhållandetvalfrihetspunkt kvalitetssynpunktsynpunkt, och som

förvalt-förvaltning problematiseras. Kritikmellan politik och mot
framträ-demokratiperspektiv byråkratikritik ingetningen ärur - —

lyftsoch 80-talens utredningardande utredningarna.i I 1970-tema
tillgänglighet fram.och förvaltningensdock betydelsen insyn Iav

med omorganisationernapekas tjänstemännenSOU 1996:169 att
bekostnad och defått ökad makt politikernaskommunernai att
medborgarperspektiv.professionella perspektiven riskerar tränga ut

märkbart frånvarandeaspekterna irättsstatligaDe är nämntssom
framutredningarna lyfts i SOU 1996:169.men

organisationsformerna kommunerverksamhets- och iDe nya
frånoch hämtadesoch landsting innebar styrprincipersynsättatt

Skillnaderna mellanden sektorn Jacobsson pri-privata 1994.se B.
funda-tonades Dock finns detoch offentlig verksamhetvat ner.

offentliga sektorn skallmentala skillnader dem emellan: inteDen
dessa skallfungera effektivt det gäller realisera mål,bara när att

hänsyn till rådandekorrektockså realiseras måsteMansätt. taett
rättssäkerhet, offentlighetför lika behandling, neutralitet,normer

förnyelsekommittén tryckteEriksen Kommunala1997:15. När
frågan offentlighetbakgrundrättssäkerheten det mot attav omvar

fotenibland fått stryka kommunerna.och rättssäkerhet i I
offentliga demokra-Lundquists formulering har vårtLennart etos en

vardera består antaltisk och ekonomisk komponent ettsom aven
demokrativärdena räknar han politisk demokrati,värden. Till rätts-

funktionelloffentlig etik. Ekonomivärdenasäkerhet och ratio-är
kostnadseffektivitet, Alla dessa värdennalitet, produktivitet. måste

offentliga verksamheten Lundquistbeaktas samtidigt deni 1998.
fall fick företrädedock ekonomivärdenaLundquist i vissavisar att

1980-tal ochframför demokrativärdena kommunerna underi sent
1990—tal.‘’

för-marknadsefterlikningen ochhar konstateratStig Montin att
och produktion också kolliderar medsöken politik ettatt separera

betydelsefulla: Kundorienteringenantal värden tidigare ansettssom
roll spelakolliderar med medborgaren med aktivvisionen attom en

med den hel-Marknadsefterlikningen kolliderardet politiska livet.i
för flera professionellahetssyn och samverkan vägledandeärsom

kolliderararbete och det politiska Privatiseringenansvaret.gruppers
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med kravet hur offentligainsyn medel används. Separering-över
politik och produktion kolliderar med de förtroendevaldas rollen av

för den löpande verksamhetenansvariga reducerasom attgenom
dem till beställare tjänster demokratiskaMontin Det1993:16.av
uppdraget omfattar målformulerande, kontraktskrivandeänmera
och utvärderande. Kännetecknande för politikerrollen traditionellt

lyhördhet, ansvarstagande och inblandning verksam-iär snarast
heter. Politiker sådant händeri positiv mening ireagerar som
omvärlden JacobssonB. 1989. Detta1994:231, även är sättett att

Enligt blivit vanligare det decenniet, kanett annat,se. senastesom
marknadsorienteringen bidra till demokratisering indi-attgenom ge
vider valfrihet och reella valmöjligheter, dvs. öka individuell autono-

kollektiv.mi ideologiska skiljelinjerna speglas tydliga-Deänsnarare
1990-talets demokratiutredningari tidigare.änre

har undersökt demokratisyner antali statliga utredningarJag ett
under den politiska praktikenår. kommuner ochHur i40 sett ut
landet helhet delvis fråga. demokratiidealetMenär ärsom en annan

förintresse den politiska praktiken då det kan ligga till grund förav
förändringar den politiskai behöver dockorganiseringen. inte bliSå
fallet: Trots uttalandena 1970-talet framtidavid organisa-att
tionsförändringar bör företräde,demokratin har effekti-det varit

såvälviteten 1970-talet 1980-talet och 1990-gynnatssom som
talet. ideal och praktik sammanfalleralltid illustrerasAtt inte också

utredningarnas upprepade avståndstagande från korporativismav
samtidigt vanlig präglatsSverige dettajustär attsom en syn av
under denna tid.

Epilog: Om utredning, forskning och samhällsdebatt

kan konstatera den demokratidiskussion fördes denMan iatt som
allmänna samhällsdebatten återfinns ungefär decenniumi SOU ett

gäller 1970-talets samhällsdebatt inflytande arbets-Det isenare. om
liv och fårskola genomslag 1980-talet. gälleri SOU Detsom
1980-talets kritik offentliga sektorn får genomslag i iSOUmot som
början 1990-talet. Utredningarna tycks med andra ord sällan liggaav

samhällsdebattens frontlinje.i
frågor demokratidebatten förs och utvecklas.Detta reser om var

relationerna mellan forskning statlig utredningHur ser sam-- -
hällsdebatt samhällspraktik Vilka problemformuleringar, tolk-ut—

och lösningsförslag, flyttarningar med frågor överflyttasinte när
mellan dessa frågordet baraFinns lever utredningariarenor som
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eller bara samhällsdebatten ekonomisk demokrati ochi Kraven
direktdemokrati framförts samhällsdebatten hari exem-mer som

offentliga utredningar.pelvis endast undantagsvis behandlats i For-
problemen överflyttningarna mellan samhälls-muleras i tex.om

influenserdebatt och utredning vad finns internationella iI mån
utredning, forskning, samhällsdebatt Vilken betydelse spelar olika
vetenskapliga discipliners demokratibehandling utredningarnai I

problemformuleringarvad forskares utredningarnaimån Iövertas
forskarevad politikersmån övertar

refererar uteslutandeundersökta utredningarnaDe nästan stats-
forskningvetenskaplig demokratin. härSOU 1996:169 är ettom

de-undantag. har också exempel StatsvetenskapligaVi sett att
mokratiforskare influerat demokratidiskus-påtagligt sättett

professorexempelsionen i emeritusSOU. Några jörgen Wester-är
ståhl och modell det där åsiktsre-hans representativa systemetav

nyckelbegrepp. demokratinpresentativitet representativaDenär ett
självklara och andra former deltagande blirdenär stör-avnormen

dess funktionssätt. fallet med EG-konsekvensutredningenningar i I
Olofdet också klart dess ordförande professor emeritus Ruinär att

statsvetarprofessoroch utredningens sekreterare Janerik Gidlund
politiskprägel demokratiresonemangen, vilkasin isatt

handlingskraft effektivitet till huvudproblema-och sakpolitisk görs
tiken. ordförande Olof harOckså Maktutredningens Petersson övat

inflytande introducera tolkningen den indi-ett stort attgenom om
vidualistiska, liberalt orienterade demokratin. ocksåDetta reser
frågor vilka Statsvetenskapliga demokratiperspektiv inteom som
finns sådant exempel radikaldemo-med utredningarnai Ett är mer
kratiskt inriktade med långtgående krav deltagandeteorier mer

jfr Premforsoch dialog 1999.
svenska demokratiforsk-Olsson har nyligen diskuterat denJan

foku-formalistiska och statiska karaktär, tendensenningens attsom
politiska och aktörer begagnandet statis-institutioner samtsera av

tiska åsiktsrepresentativitetmätningar t.ex. änav snarare pro-
förlopp. harcesstudier politiska Forskningen spelat system-enav

problematiserande roll.legitimerande kritisk och Hanänsnarare
föreställ-svensk demokratiforskning bidragit tillockså attmenar

färdigden svenska demokratin Olssonningen 1999. Iom som
denna föreställning den färdiga demokratin politikär synonymtom

professionalism expertkunskapmed partipolitik, tilltron till och är
ochliksom tilltron till centralistiska lösningar Olsson Montinstor

internationella forskningen socialaOlsson Den1999.1999, om nya
former harörelser och politiskt handlande tycks i gåttstortnya av
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demokratiforskare och demokratiutredare förbi. innebär ocksåDet
betydelsen dessa politiskt för denatt typerav av engagemang svens-

ka politiken och demokratin uppmärksammas.inte
relationerna mellan forskning statlig utredningFrågor om - -

samhällsdebatt förtjänarsamhällspraktik grundligare uppmärk--
Ärsamhet kommande studier. det kanske demokratidis-i så att

kussionen offentliga utredningar tämligeni sig inom slutetrör ett
tankesystem, där erfarenheter från frånpraktiken, den vidare sam-
hällsdebatten, från bredare samhällsforskning och från den inter-en
nationella debatten förmår prägla utredningarnasinte resonemang I

fallvilket helst det ganska och särskiltinteär snäv utma-som en -
nade demokratidiskussion framträder utredningarna.isom-

Noter

Statsvetenskapliga forskningsprogramTre den kommunala demo-stora om
kratin har genomförts under till 90-talet. första gällde konse-De två1970-
kvenserna kommunsammanslagningarna förändringar kommu-isamtav av

verksamhet och beslutsorganisation. tredje rörde konsekvensernaDetnernas av
internationalisering, kommunernas försämrade ekonomi och förändraden
ansvarsfördelning offentligtmellan och Medborgarnas möjligheter tillprivat.
inflytande och deras den erhållna har uppmärksammats allaservicen isyn
forskningsprogrammen.
2 Demokratiproblematiken delvis olika nationell demokrati spelstårär när
jämfört med kommunal demokrati; direkt politiskt deltagande naturligtvisär

aktuellt den lokala det, speglar urvaletnivån. jagMenmer att ut-som ser
redningsfokuset har tid och det därförvarierat hitta direktsvårtöver äratt att
jämförbara SOU.
3 ståndpunkter kommunal demokratiOm partiernas och dessas förändringom

tid, Strandberg 1998.över se
4 historisk tillbakablick visar dag självklartEn institutioner iatt som asso-

med demokrati, politiskacierar politisk och allmänpartier, representationsom
och lika för alla medborgare, har alla ifrågasatta ochvaritgångrösträtt vuxna en
främmande för begreppet demokrati.
5 Leif har skiljt mellanLewin mazjoritetsdemo/erati och samarbetsdemokrati it.ex.

analys densin svenska parlamentarismen majoritetsdemo-1996, 1998. Iav
kratin ochmajoriteten centrala härminoriteten Det möj-ärregerar opponerar.
ligheten ställa till och därmed skifta makten. Samarbetsdemokratinatt ansvar
bygger resultatinriktade uppgörelser och ansvarsfråganpartigränsernaöver
blir här oklar. Idealen såväl här olika.praxis ärsom
° Paradoxalt däremot medborgarna aktiva och kompetenta detinomnog anses
civila samhället, konsumtionssfären.inte minst inom
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förekommer också.7 eller deliberativ demokratidiskursivBenämningarna
fåtalutföras8 den politiska styrelsenDurkheim själv menade måste ettatt av

demokratibeskriv-utgick från konkreta i sininstitutionerinteHanpersoner.
mellan samhället ochfrån karaktären relationenställetning i staten.utan

under ideala samtals-9 allaEnligt Habermas giltigär norm en norm somen
samtycka till.betingelser skulle kunna

1° kommunalistisk"för republikansk talar Carlehedenstället 1996I om
syftar publica, denRepublikanskkommunitéir.och Montin 1998 resom

sfären romersk tradition.igemensamma
Carleheden och11 Habermas ståndpunkt,diskussion 1996För seegenav

Jacobsson 1997b och 1998.
Även arbetade med12 Valtekniska utredningenLänsdemokratiutredningen och

författningsfrågor under 1960-talet.
Grundlagbe-13 ordförande Rickard SandlerFörfattningsutredningens s.var

Åman Grundlagberedningen slutrappor-ordförande Valterredningens var
demokratidiskussion dåfår här 1960-taletsarbeteterade ingå isitt 1972 men

delFörfattningsutredningens, delsfortsättningdels arbetet stor avenenvar
genomfördes 1960-talet.utredningsarbetet

där leda-1" till enkammarsystemföreslagna valsättetDet övergång 230var en
direktval med-dåvarande andrakammarsystemskulle väljas enligtmöter av

förskulle väljas regioner.borgarna och ledamöter Ut-60 representantersom
föreslog också personval.redningen

bidragen15 Sydow iförfattningspolitiskadenFör 1989 samtse vonprocessen,
TidskriftStatsvetenskaplig 1976.

finns11’ forskningsresultatenkort sammanfattning i Birgersson 1975.En av
17 Lewén-Eliassonordförande Lisa s.Kommitténs Annavar
111 utländska medborgare bott ikommunala val i Sverige åriRösträtt tresom

tillämpades författades ochfanns förslag. Beslut dettabara 1975ännu som om
första vid valetgången 1976.

förhållandetfrågor19 kommunstyrelse,omfattar dock inteinteRätten rörsom
heller myndighetsutövningarbetsgivare-arbetstagare i princip inte motsamt

enskild Bergström 72.1988:
Kommunal-2° kraft. Till grund lågträdde kommunallag iDen 1/7 1977 en ny
trädde lagförslaglagsutredningen, redovisade isitt SOU 1975: 198041. ensom

lokalakraft möjliggjorde för kommuner inrättai att organ.som
Åsiktsöverensstämmelse kommunalforsknings-21 detnyckelbegrepp iettvar

undersökningar utredningenWesterståhl ledde,Jörgen re-varsprogram som
byggdegenomsyrade in-fererade. demokratisynDen programmet ensom

där fri åsiktsbildningdet politiskaflödes- och utflödesmodell systemet, varav
utflödet, idealtfolkviljans förverkligandeförsta ledet inflödet ochdet i sett.

åsiktsöverensstämmelsenblirEftersom bygger representationsystemet
Westerståhlrepresenterade viktigmellan och 1970.representanter

22 Lindencronaordförande FredrikKommitténs var
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23 sammanfattning forskningsresultatenEn finns Strömberg ochi Wester-av
Ståhl 1983.
2‘ ordförandeKommitténs EricLars Ericssonvar
25 hänvisningarDessutom till beredningens diskussionsbetänkandegörs ett par
1984:83.
2° beslutade riksdagen försöksverksamhet friaremed kommunal1984 om
nämndorganisation antal kommuner,i s.k. frikommuner. kommu-års1991ett
nallag innebar fri nämndorganisation.
27 Gudmund har talat partsborgarskap vilketHernes partikularistiskt ochärom
bara omfattar avgränsad kategori medborgare till skillnad från det uni-en
versalistiska medborgarskapet m.fl. GustafssonPetersson Agne1989:14. var-
nade redan 1960-talet för alla nutidstendenser till uppsplittring med-av
borgarskapet" och menade förutsättning för demokratins fortbestånd"enatt

förmåste enhetligt medborgarbegrepp 1969: 243. Irenässans ettvara en
Maktutredningens medborgarskapsundersökning skilde mellan den lillaman
och den demokratin och talade medborgarrollerstora vilka6om genom
individen kan påverka boende,sin situation: konsument, patient, små-egen
barnsförälder, skolbarnsförälder och förvärvsarbetande. politiskasittGenom
deltagande deti kan honrepresentativa påverka landets dvs.situation,systemet
den demokratin m.fl.Petersson 1989.stora
28 Uttrycket servicedemokrati myntades Westerståhl för be-Jörgen 1956 attav
teckna politikens karaktär välfärdsstatens utbyggnadsfas.i Materiella änsnarare
idémässiga frågor fokusstod ochi tävlade inbördespartierna tillmötesgåattom
olika önskemål sociala reformer Nilsson 1996.gruppers om
29 Ordförande LindgrenSvenvar
3° Ordförande Olof professorRuin, statsvetenskap.i Utredningen hadevar
karaktären expertutredning.av en
31 Ordförande Ulf Lönnqvistvar
32 Forskningsprogrammet tryckt bilaga 5b till SOUär 1991:36, ävensom se
Gustafsson 1993b.
3° skulle ocksåKommittén uppföljning tillämpningen dengöra en av av nya
kommunallagen och föreslåeventuellt förändringar lagen trädde krafti 1/ 1

och beakta konsekvenserna1992, det statsbidragssystemet 1/1även av nya
behandlar främst1993. SOU de allmänna delarna utrednings-1993:90 av

uppdraget medan uppgifterna med anknytning till den kommunallagennya
redovisades delbetänkanden.i

Å3‘ Utredningen riktigt konsekvent.inte sidan framhålls detär ettena som
viktigt värde den lokala demokratin bärs förtroende-antalatt ett stortupp avÅvalda. andra sidan hävdas kvalitet och kvantitetinte avgörandeäratt - -härvidlag. Utredningen har dock undersökninggjort antaletvisar atten som
förtroendevalda lägre marknadsorienteradeinvånare kommuneri1000 är änper

kommuneri med traditionell eller kommundelsnämndsorgani-organisation
sation. Utredningens slutsats införande marknadsorienteradär att ett av en

förknippadorganisation med minskning politikerkåren ochär nära en attav
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medför starkare koncentration uppdragendenna minskning såväl sämreav som
ff.representativitet SOU 2351993:90,

35 mellan politiskformulerar sammanhang glappjag iDetta ettett annat som
medlemslandoch demokratisk kontroll Jacobssonmaktutövning Varje1997a.

beslutsförsamlingenkan bara ställa till den samladesin minister inteansvar,
ministerrådet fastän besluten blir direkt bindande medlemsländerna.i
46Jfr norska Arbeiderpartiet dessSlagstad har skrivit detRune attsom om

maktstrategisk, allt den radikalaideologi teknokratisk, paternalistisk ochvarit i
reformpolitikens tjänst 1996.
47 Maktutredningen den svenska demokratisynengjordes tolkningenI att

från kollektivdragning individcentrerad till skillnadgenomgått mot enen en
samhällsorienteradoch demokratisyn SOU 1990:44.

48 brukarinflytande privatiserad demokrati, Eriksenoch kundvalOm en sesom
förankringEriksen politiken har sin i princip1997. argumenterar att omen

orienterad effektivitet. Brukarrollen ochMarknaden däremoträttvisa. är mot
kundrollen uttryck för effektivitetsorientering rättvise-är änsnarare en en

relevant samband med sådan"Kundrollen kan endastorientering: i envara
medför fördelningsmássigaoffentlig produktion nyttigheter inte någraav som

konsekvenser 1997:240.
39 sammanhang relation till1990-talet kan dock i vissa i EUPå t.ex. seman

tilltendens till kravet möjlighet till ansvarsutkrävande tonatsatten ner
förändringförmån för möjligheten ansvarsfull politik, dvsdrivaatt en en av

jfransvarsbegreppet Lewin 1998.
44° kan förenahegemonisk tolkning grundläggande nivåEn är en som en

frivilligt.skilda och oliktänkande dessa ansluter till densigannars grupper;
4 efterkrigs-Jfr högerns underoppositionStig-Björn Ljunggrens tes attom
tiden bedrivits den välfärdsstatliga överideologinsinom 1992:408.ramar
42 kommunideologierna, Strandberg ochrenodlingar de olikaFör 1998seav
Montin 1998.
44 kund andra kunderkommunen också ibland blevNotera att en som- -
vilken upphandlar service.
44 1960-talet behandlade offentlig utredning möjligheten decentra-På atten

framden lokala och kom till dettalisera kommunala verksamheten till attorgan
detta skulle försvåra för korn-möjligt högre grad. Skäleninte i någon attvar var

effektivitet nämndarbetet.munstyrelsen leda arbetet och innebära minskad iatt
kommuninvånarna. decentrali-kunde hota likställigheten mellanDet Enäven

efter utvecklingsdugliga kommunerskulle också motverka strävandenasering
då1980-talet förordades decentralisering; denSOU På såg1965:6. somman

möjlighet öka effektiviteten förvaltningen.iatten
45 fått de förvaltnings-hade självklart allsidigare belysningDetta tema omen

fanns förpolitiska utredningarna undersökningen. Tyvärr inteingått i utrymme
detta.
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Gustafsson har pekat den friabetydelse den nämndorganisationenAgne
och kommunallag spelar för Gustafsson Alfredssondettaårs1991 1990,
1992.
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politiskadenHotet mot

demokratin

LundquistLennart

beskriver den danske de-Omedelbart efter andra världskrigets slut
Varför demokratiAlf förordet till bokmokratiteoretikern i sinRoss

för följandeden aktuella västdemokratinsituationen sätt:

sak,demokratin verkligen självklarsäkra såKan är attatt envara
villklart markeraddess framtidsväg här landeti mångaså gärnaär som

tänka litet dessa tingmåsteJagtro. atttror man mera
under kommande tillmycket tyder gårår mötes ut-att en

former under vilkaför tid framåt fastställer deveckling, lång sam-som
innebär valskall levas. enskilda åtgärder ihällslivet i småttMånga ett

diktaturen. Fruktendemokratin ellerriktning antingen motmot
varendadet. denna utveckling harkanske märker Förattutanmognar

sitt Ross 1946:7.ansvar.en av oss

Alfhemma denna beskrivning.har känna iVi inte Närsvårt att oss
fascismen vilket öppnadeförord hade besegrats,skrev sittRoss nya

medmotsvarandemöjligheter för demokratin. dag stårI sätt
förefalla demokra-fall kankommunismens bakom Det omoss. som

ohotad.tin är
VerkligenLiksom kan fråga demokratins såRoss väg äross om

och obrut-med dess relativt långadetta landigiven vårtäven eget-
ständigtden allmänna debattendemokratiska tradition. I möterna

utformas. del idéernademokratin skatankar hur För en avnya om
leder till demokrati.finner skäl ifrågasätta de verkligen Detatt om

politisktsker hela tiden, ocksåviktigt kritisk prövningär att aven
nytänkande.

kommervad demokrati bördel dessa idéer små-såEn varaav om
demokratiskainstitutionaliseras. Därmed kan insti-ningom att

föreställningfundamentala delarstridertutioner vårmot omavsom
finns baravärd stödja.demokrati Det görasättär attettatten som
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detta demokratiskti nämligennågot ett system, att argumentera
för det och det fel.tyckerrätt ärmotman anser vara man

Syftet med denna dels be-normativtär avgränsauppsats att ett
för politisk demokrati förkallas det individuella medbor-grepp som

garperspe/etivet dels drag dagensvisa VissaGöransson i1998, att att
demokratitänkande och -praktik hot detta perspek-utgör ett mot
tiv.

Förändring och komplexitet
Varifrån kommer hotet den politiska demokratin Politiskamot

brukar fallaregimer frånantingensamman genom angrepp ge-en
rillarörelse, frånkommit bergen eller skogen, ellerutsom ner ur

oftastatskupp, med militären inblandad. dessaIngetgenom en av
har sannolikhet förscenarier svenskt vidkommande. ställetnågon I

kan föreställa nedgången det verkligen sådanom ärattoss nu en
bäst förklaras med vitala demokratiska eroderasinstitutioner ini-att
från och fyller funktionerlängreinte sina demokratin kombina-i i

medtion aktörer lägger innebörd begreppetvissa demo-iatt en ny
krati.

Under decennier har det skett förändringar detistorasenare
svenska samhället och dess politiska Flera de institutio-system. av

burit fungerar tidigare. kan barainte Visystemet,ner, som upp som
de politiska förlorar medlemmar, ochpartierna, de storase som

folkrörelserna, längre drar till människor ochinte sig mångasom
fungerar utbildning för offentliga angelägenheter. hellerIntesom en
väcker massmediernas bevaka demokratin respekt.någonsätt att

detta Vad omedelbart kanKan någotgöra säga är attman man
det knappast reformeramöjligt de nämnda samhällsinstitu-är att

utifrån,tionerna oflentliga Kanske detingrepp. bara såär attgenom
de har spelat försin roll demokratin söker sig vägar.ut som nu nya

hur dessa ska och absolutFrågan inte utvägar utgörutom se se
kärnan dennai uppsats.

oerhört komplicerad. Vad börFrågan vidpåminna sigär man
demokratianalysen demokratin aldrig slutgiltigt färdig, denär äratt
förändras ständigt. har uttryckts det levendeFenomenet attsom
demokrati alltid iferd med bli" ellermå å NU 1976:27vaere som

fram"Demokratin kan eller tillbaka,sig den kan interöraatt men
stilla Dryzek Resultatet blir faktiskt riktigtstå inte1996:5. att

demokratin vilket innehåll substans ochär vägvet Vart pro--
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den framöver.kommer kräver vaksamhetcess Dettaatt stor av
demokratins anhängare:

Demokratin för alla. ständigtinte Dengång måsteär värnas.vunnen en
förändrasSamhället och påverkas impulser från omvärlden, denav

tekniska utvecklingen snabbt och medborgarnas behov ändras.går Där-
för för bibehållademokratin vitalitet ständigt införsinmåste prövasatt
dessa uppgifter föränderligt samhälle.i RPB, Prop. 1986/87: 91:11.ett

Med denna bakgrund medvetandet infinner insikten deti sig attom
värdera den utveckling kan aldrigjust Visvårt pågårär att som nu.

företeelserriktigt säkra vilka egentligen bör posi-vara reagera
respektive det vill vad leder till ökadtivt negativt sägamot, som

framtiden.respektive minskad demokrati i
framstårKomplikationsgraden högre beaktarännu närsom

den konkreta debattsituationen ivästdemokratin. Demokrati före-
kommer flera dagslägetolika obetydlig delnivåer. inteI ägnas en

den politiska demokratidiskussionen övernationella nivåer.av
vidkommande betydersvenskt det JacobssonprimärtFör EU

håller kvalitativt form demokrati utveck-1997. Här atten ny av
las. denna har riktigt funnit tillfredsställandeinteFör ännu en
substans och befinner kanskeVi ivad denmitt ameri-process. oss
kanske Robert Dahl kallar demokratins tredjeAstatsvetaren trans-
formation från nationell till övernationell nivå.

Problemen sådan transformationmed kan illustreras med atten
den transformationen från direktdemokratiandra enligt stadsstats-
modell till demokrati innebarrepresentativ nationalstatstyp såav en

förändringgenomgripande demokratin, de gamla grekernaattav
uppfattat styrelseformensannolikt aldrig skulle ha den alltsånya -

Ävenform demokrati demokratisk.representativvår av som na--
tionell demokrati kan gälla flera olika nivåer och kom-regionstat,

vilket kan leda till får stödjande eller konkurrerande de-mun att
mokratier. särskild svårighet det föreligger skar-inteEn någraär att

förmellan demokratidiskussion olika nivåer,gränser utanpa argu-
från friskt.skilda blandasnivåerment

det plats med påminnelse. DemokratinssinHär är ännu en
innehåll kommer åstadkoms människorsig själv.inte Detnya av av

med eller mindre för strukturer, ochinomautonomistormer ramen
det alltid goda ligger till grund för detinte intentionerär som nya
och oprövade. ondskan och enfalden ofta handVi insemåste gåratt

fegheten,hand och lättjan, okunnigheten ochi opportunismen,att
flocksolidariteten följer dem det skulle finnasi spåren. Att nå-tätt

central och konsekvent handlande ondska förefaller mindregon

227



HOTET MOT DEN POLITISKA DEMOKRATIN

får felaktigasannolikt, glömma bort också åtgärderinte attmen
onda den demokratinkan påverka politiskaintentionerutan nega-

tiVt.

I ekonomismens samhälle

finns snabbt expanderande ideologi rationaliserar deDet en som
vilka hotet den politiska demokratiningrepp i vårtutgör mot sam-

hälle. kan nyliberalismen, och brukarDen ses som en gren av man
kalla den för ekonomismen. dess föreställningar särskiltTre ärav
betydelsefulla första fokuserardetta sammanhang. det deni För
ekonomiska värden och från värden, för detbortser demokratiska
andra har den stark tilltro till och Chefskap lös-organiseringen som

samhällsproblemen. det tredje den detning privataFör nä-ser
föredöme uppfattarringslivet och och offentligtprivatsom som

sak Pollitt 1993.samma
identifiera offentligtekonomismen med innebärprivatAtt som

skarp brytning med tidigare torde väl ändåDet svårtsynsätt.en vara
förneka fråndramatiskt skiljer detsig privataatt att staten en

punkt: den har monopol den legitima fysiskt våld iutövningen av
samhället. Traditionellt har det offentliga kommunerna och staten-

den förpolitiska demokratin allmänintresse, samverkan,i svarat—
öppenhet och tillgodoseende samhällsmedlemmarnas behov. Detav
offentliga har för frihetdet området och likhet.utgjort givna Sam-
hällsmedlemmarna har medborgare med rättigheter och skyl-varit
digheter förhållande offentligatill den makten.i

för fram före-privata näringslivet, ekonomismenDet som som
döme, har värden konkurrens, slutenhetegenintresse,styrts av som
och tillgodoseende kundernas efterfrågan. Samhällsmedlemmarnaav

företagen.har kunder till den ekonomistiskavarit argumentationenI
finns föreställningen effektivitetkostnads- värde i sig,ettom som
och den har tacksamt politiker plågatstagits svå-emot av som av
righeter klara välfärdssystemets ökande krav krympandeiatt av en
ekonomi. har blivit magiskt ord förväntasManagement ett som
lösa alla problem.

Ekonomismen vill det politiska detomorganisera såsystemet att
liknar det ekonomiska. effekterna blir medborgarenEn attmer av

förvandlas till kund. värden offentliga dessden sektornDe gersom
fallersärprägel bort och med ekonomivärden. föreliggerDetersätts

förrisk längre har ochinte något äratt snart gemensamtsom gen-
vilket alla har speciella skyldigheter och rättigheter. ställetItemot
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och för själv olika marknader med eller mindresigstår var en mer
fickan. får vadpenningsummori Vi GöranssonBengt 1998stora

"samhället butik".kallar som

Komplikationer i demokratibegreppet
Ordet demokrati med norskeuttryck denär, ett statsvetarenav

Dahl Jacobsen, de samhällsvetenskapliga och politiskaKnut en av
flestsemantiska har samlat betydelser undersigmagneter som

finnsårtusendena. Demokrati har väldig litteratur, och detägnats en
mängd olika demokratibegrepp vilka endast har avlägsennågraen av

likhet med varandra.
ordning demokratianalysen delsnågon måsteFör vetaatt

vilka begrepp fördiskussionen, dels bestämma vil-itassom upp oss
ket begrepp föredrar. indelningar förekommersjälva Olikasom
jfr och med huvudtyper de-väljerSartori jag1987, att starta tre av
mokrati. Redan denna korta demonstrerar detuppräkning inte äratt

prefixmeningsfullt använda demokratiså värst att termen utan ett
första fråganidé vad det ärsom ger en om om.

Olika demo/emtityperF igur I
.

f
demokrati
som
Iivsform

politisk
besluts-
demokrati LçâretagsDEMO besluts

‘TIK RA demokrati
demokrati .organisa

tions-
förenings-demokrati
demokratiekonomisk

demokrati

229



HOTET MOT DEN POLITISKA DEMOKRATIN

huvudtyperna figur kan korthet beskrivas följandei iDe 1tre
sätt:

demokrati livsform demokratin levasätt präg-0 ett attsom ser som
lat värden jämlikhet och frihet. Andra värdencentrala ärav som
förståelse, tolerans och ömsesidig respekt.
beslutsdemo/emti gäller dels vid kollektivt beslutsfat-0 processen
tande, dels substansen de före-kollektiva besluten. kani Den
komma alla kollektiv, företagsdemokratii ityper t.ex.av som
företaget. Beslutsdemokrati för offentligadet kallas politisk
beslutsdemo/erati.
ekonomisk demokrati inriktad resursfördelningen, specielltär0
den ekonomiska, bland samhällsmedlemmarna. för-jämnareJu
delning, desto högre grad ekonomisk demokrati.av

Sambanden mellan de demokratityperna synnerligen kompli-ärtre
cerade. Samtliga åberopas debatten den politiska demo-ityper om

förekommerkratin. den politiskai praktiken och de poli-De iäven
Åtminstonetiska de första demokratitypernainstitutionerna. två

formuleringarkan tolkas den svenska regeringsformensin i i portal-
paragraf. Sålunda kan svenska folkstyrelsen bygger"Densatsen
fri åsiktsbildning och allmän och lika tolkas politiskrösträtt som
beslutsdemokrati liberal och allmänna skall verka föri version, "Det

demokratins idéer blir vägledande samhällets alla områdeninomatt
uppfattaskan demokrati livsform.som som

vanligt samband mellan demokratityperna från tankenEtt utgår
beslutsdemokratin kan fungera finnsinte det vissa vär-att utan att

demässiga fundament samhället. brukar omfattas demo-i Dessa av
krati livsform. Beslutsdemokrati skulle alltså förutsätta demo-som

livsform.krati det vad Hal Koch hävdarjust iJag ärtror attsom
följande citat:

Demokrati lader ikke indeslutte formel. ikkesig i Det et systernen er
eller livsform,laere. under stadige nederlag tillbage-Deten er en som og
fald frem løbet godt veli i år, iVesteuropa 2000groeter og og som

lange bevaegede tilvxrelse har frasin modtaget påvirkningerog mange
mangfoldige sider. ikke selv avsluttet. Derfor de-Det i sig stårnogeter
batten stadig dets ikke vundet,Det sejr,vaesen.om er en som er men en
kamp, stadig ikke resultat,går på. Det opnåeténetsom er gang men en

stadig skal løses Fremfor alt det ikke laere, deropgave, som ny. er en
kan doceres, håndevending kan tilegne elleri sigog som man en over
til. tankegang, livsform, først tillegner derved,Det siger en en som man

lever den det allersnxvreste liv, forhold familieigennem i tiliatt man og
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lands-kredse, forholdet tilderefter forholdet udadtil inaboer, ii større
forholdet til andremzend, endelig nationeriog

fordi det ikkealdrig sikresDemokratiet kan system,etnetop er-
livsform, skal tilegnes. drejergennemføres, der sigder skal Detmen en

Derfor detslaegtled.der skal bibringes hvertsindelag, nytet erom
Kochopdragelsearbejde demokratiet.folkelige oplysnings- iog nerven

1945:12

för-politiska beslutsdemokratinkan också föreställa densigMan att
resursfördelningenekonomisk demokrati. Tanken ärutsätter att om

för möjlig-det spela rollsamhället mycket skev kommeri är att en
beslutsdemokratin vilket kan kommaheterna påverka att mot-att

ställer.verka de likhetskrav demokratiteoriervissasom
demokratipolitiska demokratin,Diskussionen den i meningenom

huvudtyper,offentliga, samtligatillämpas det griper över tresom av
fokus.politisk beslutsdemokratidet vanligast den har i Iär attmen

detta uttryckasden politiska debatten kan motsättningar, t.ex.som
förfäktar utvecklingsdemokratiaktörermellan sidan somå somena

ak-individuell utveckling ellerlivsformsdemokrati med måletär en
funda-pekar dehävdar ekonomisk demokrati somtörer som

oöverbryggbara imentala, ekonomiskt grundade, motsättningarna
förfäktardet samhället och andra sidan aktörerkapitalistiska å som

framkommabeslutsdemokrati där demokratinpolitisk går ut att
och eventuellt medtill beslut vissa processergemensamma genom

substans.viss
demokratidiskussionen insti-Allra vanligast är startar ettatt

demokratiskt poli-plan. ska vadtutionellt När är ettman ange som
antal nödvändiga institutio-tiskt brukar räkna ettsystem man upp

beslutsdemokratiskt perspektiv:Oftast väldessa i ettner. passar

gå med i organisationerFrihet bilda ochatt
Yttrandefrihet
Rätt röstaatt

offentliga uppdragValbarhet till
för ledare konkurrera stödRätt politiska att om

Rätt för politiska ledare konkurrera rösteratt om
informationskällorAlternativa

röst avgöröppna, ärligt genomförda,Fria och rättvisa val som vemen man en-
ska ha topposternasom

uttryckberoende röster och andraInstitutioner för göra den offentliga politikenatt av
för preferenser

1982:10.Lindblom Dahl1977:133,
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kan ha olika innebörd beroendeInstitutionerna vilken kontext de
Ävenrelateras till. västsamhällena kan antal olikaVisa ettupp mo-

fördeller politisk demokrati jfr Macpherson Held 1987,1977, t.ex.
socialistisk, liberal och konservativ demokrati och det finns många—
fler.

illustration till komplexiteten egenskapsuppsättningen förSom i
politisk demokrati ska dimensioner för-starktnågra ipresenteras

form.enklad kan ställas till egenskapsrymd för poli-De samman en
tisk demokrati. Innehållet dimensionerna markeras medi motsätt-

realiteten det dock fråganningspar. dualiteter, detI är snarast om
vill dimension innehållerVarje blandning respektivesäga mot-en av
sättningspar.

analysdimensioner för politisk demokratiFigur Några

indirekt demokratidirekt demokrati ---
motsättningsdemokratienhetsdemokrati ——

substansdemokrati processdemokrati—————
massdemokrati elitdemokrati——

individualismdemokratigemenskapsdemokrati -á

ska lite slagordsmässigt innehållet de olika denJag i teorierna. Ige
direkta demokratin medverkar alla medborgare direkt det politiskai
beslutsfattandet. den indirekta fattas besluten deras valdaI av repre-

Enhetsdemokratin innebär utifrånsentanter. att man gemensamma
framintressen till besluten, motsättningsdemokratinsig iresonerar

har olika ochintressen besluten. Substansdemokrativoterarman om
fäster huvudvikten vid beslutens substans, medan processdemokra-

betonar procedurernatin Massdemokra-majoritetsprincipen osv..
förutsättertin alla medverkar, elitdemokratin föreställer sigatt att

demokratin består eliter tävlari Gemen-röster.att om massornas
skapsdemokratin demokratin kollektivets synvinkel och beto-ser ur

likheten. Individualismdemokratin väljer individens perspektivnar
och framhäver friheten.

varandra försvårarDimensionerna igår sättett som ren-
odling föregenskaper konkreta demokratiteorier. Jane Mans-av
bridge detta hon ska försökavisar centrala analysdi-sinnär styra
mension, enhetsdemokrati motsättningsdemokrati, fri frånärsom -
näraliggande dimensioner. konstaterar motsättningsdemo-Hon att
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enhetsdemo-krati detsamma elitdemokrati. Lika liteinte ärär som
enhetsde-identisk med omfattande deltagande. hellerkrati Inte är

motsättningsdemo-sak direkt demokrati ellermokrati samma som
krati lika med demokrati Mansbridgerepresentativ 1983.

värdena de olikaDock föreligger det samband mellanvissa i
Värdena tilldimensionerna konkreta demokratiteorier.i Vänster

kanförekommer sålunda tillsammans. motsvarandePågärna sätt
finna mellan värdena till höger.harteorier samvariationman som

medborgarperspektivetindividuellaDet

hadiskutera konkreta problem demokratinkunna i måsteFör att
verkligheten analysdimensionerna,De mångamätaatt mot.en norm

kan kopplas olika illustrerar det inte ärsätt, att me-som samman
allmänhet.ningsfullt diskutera demokratinormativ i störstaatt

och antyderMarch och Johan Olsen beskriver dilemmatPJames G
församtidigt utgångspunkten konstruktion:

och utvecklas tolk-Demokrati kultur,är tro ett etos genomen en som
ochrevolutioner. upptäcker betydelserpraktik, krig ochning, Den nya

blirmöjligheter erfarenheter och ideologier. Resultateti attnya nya
omfattar växande samling olikademokratiska traditioner ständigten av

lätta karakteriseraidéer, och strukturer varken är attprocesser som
styrelsefilosofi.sammanfatta enda systematiskellerprecist iatt en

fokuseringen verka begränsan-Oaktat detta kommer demokrati att
formordning och speciellde. Demokrati distinkt politiskär aven en

historisk-institu-förser med distinktmänsklig samexistens, som oss en
konkretationell kontext för styrelsen. anhopning insti-Den utgör aven

procedurer knutna till demokra-tutionella praktiker, regler och ärsom
ideal. March Olsentiska 1995.8C

Även likgiltigt vaddet demokrati det intepreciserasvårtär ärattom
hur helst.kallar demokrati, och demokrati kan inte Manut somse

för användbartdock välja bland demokratibegreppenmåste att ett
frånför då rimligtunderlag diskussionen. Vittutgå någraDet är att

föl-spridda och fundamentala föreställningar demokratin, t.ex.om
uppfattning människan politiken:jande iom

föreställt politisktSedan antiken har människor isignågra ett system
uppfattar politiska likar, kollektivtvilket medlemmarna varandra ärsom

och de be-och alla de egenskaper, institutionersuveräna, äger resurser
förhöver själva. Dahlsig 1989.att styra
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från den enskilda förmågamänniskan och hennes till-Att utgå att
med likar det samhälle hon harsina lever djupaistyrasammans

den politiska idéhistorien. uppenbart problemi Detrötter är att
försöker manipulera denna ordninguppstår attom man genom re-

ducera medborgarens demokratin.roll Liberalen John Milli Stuart
klart den fara förmynderiet utgjorde för den politiska de-såg som

mokratin:

Missförhållandet börjar den den offentliga styrelsen förställetinär att
frammana verksamhetslust hos individer och gemenskaper sinsätter

verksamhet deras ställe; den stället för upplysningar,i inär attegen ge
råd och, behövs, frialägger deras verksamhet bojorvarningar isåom
eller låter dem utföråskådare, medan den själv arbetetpassiva istå som
deras ställe. värde bestämmes längden värdet de indivi-iEn stats avav
der, den består. Och den åsidosätter deras andligastat, ut-varav som

för effektivitetveckling litet förvaltningen eller för det skenistörre
härav, den handha enskilda angelägenheterstörre attsom vanan ger, en

hämmar fria förmedborgarnas utveckling dem tillgörastat, attsom
fogligare redskap händer, skall, fördetta skeri sina ernåäven attom

finna,goda mål, verkligt kan åstadkommasintet med små män-att stort
fulländningniskor, och den förvaltningsmaskineriet, för vilkenatt av

den har offrat allt, till slut kommer bli den tillinte någotatt gagn, eme-
dan de levande krafter saknas, förkvävt förden skallatt apparatensom
fungera mycket friktionsfritt. Millså 1859.mer

uppfattning medborgarens centrala roll den politiskaDenna iom
främmandedemokratin ingalunda för svensk diskussion. finnerViär

den följande från offentlig utredning:i citatt.ex. en

Demokrati handlar djupare människosyn. Demokratii mening om en
innebär förmågaalla har vilja ochtro att att ettta gemensamt ansvar
både för besluten och för dessa sedan förverkligas. kanDärigenomatt
medborgarna påverka kommunernas och landstingens verksamhet. Det

viktigt alla tillsammans med andra kan bestämma viktigaär överatt ge-
angelägenheter. SOU 1985:28.mensamma

tanke använder för polemisera deSamma GöranssonBengt att mot
ekonomistiska föreställningar offentligapräglar dagens verk-som
samhet. kallar den det individuella medborgarperspe/etivet, ochHan

kommer använda den beteckningenjag den demo-normativaatt
kratiteori ansluter till:jag

reella demokratin bygger manniskor talar medDen på visionen av 50m
varandra, delger varandra eøfarenbet, lyssnar, jämför beskrivningarsina
0C/9föreställningar och den grunden väljer och fattar beslutpå Det är en

234



LENNART LUNDQUIST

samhället butikhelt och djupare samhällssyn den bildän somannan av
fått samhällsdebatt. Medborga-dominerande plats iså årssenaresom

förhar både till delaktighet ochren/väljaren irätt ett eget ansvar sam-
hället

hotar framför alltbara hot demokratin, deninteEgoismen är motett
form gemenskap, ochindividualismen. Samhället alltid i varjeär en av

förbereddagemenskap medlemmarnamåste änatt ta mervara ansvar
solidaritetkan tycka illa både ord och begreppsjälvasig somman om-

ochoch jämlikhet, kan våndor för samhälleinte utanmen man
avföras från dagordningen.medborgarskap låtsas de kansom om

individuella medborgarpers-förGrundläggande all debatt detär
egenskap demokratisk varelsepektivet. enskilde medborgaren iDen av

denföreträde bekostnad överhetsattityd, sigvarjemåste vareges av
maktsfärer.formulerats affärslivetspolitikens eller inne-i i Detsenare

hans medborgerliga rättigheter och skyldigheter belyses.bär bådeatt
effektivitet ochförsök från samhällsapparatens behovVarje utgåatt av

möjligheterstyrande riskerar begränsa den enskilde medborgarens iatt
för frigörelse.stället för hans Göransson 1998.öppnaatt

bådedetta demokratiperspektiv medborgareniKärnan är att styr
och styrd. medborgaren styrelsesystemet.Det Iägerär är som

den holländskeanda utvecklarcitaten statsvetarensamma som ovan
har"nyrepublikanskt" demokratiperspektiv,Gunsteren ettvan som

komplette-den enskilde medborgaren grund. hans perspektivIsom
rättigheter med be-den nyliberala betoningen medborgarensras av

skyldighet, delaktighet och lojalitet.hans institutionellatoning av
med-medborgarperspektivet karakteriserasindividuellaDet av

Aristoteles och denborgare aktivitet. Vad innebär det tilli Ser
ställde de mycket höga kravklassiska amerikanska republikanismen,

elitde-medborgerlig och aktivitet. modernamoral, insikt Den
ställer knappast krav alls medborgarnamokratin i sin någratur

fungera makthavarna.de ska väljare och lydautöver att som
det den demokratin acceptabel.kravlösa inte VijagSom ärser

insikt och aktivitet.ställa krav medborgarnas Denmåste som
ochkräver medborgaren han ska det rättgöra är gottattav som

och risker kan sökadet kan innebära obehag personligaäven om
följande formulering, finner riktig,stöd själv intuitivti jag varasom

detfrån bok Bröderna Lejonbjdrta:hämtad Astrid Lindgrens "Men
barafinns människasaker ingenmåste göra, är utanmanman annars

liten lort ....en
Till skyldigheterna hör medborgaren skade självklara röstaatt

skervid de valen och hålla informerad vad iallmänna sig om som
försöktharpolitiken. Informationen kan olika slag. Närvara av man
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den med hjälp enkätundersökningar har dessa sällanintemäta av
gammaldags skrivningar statskunskap och möjligenisett ut ut-som

för frågesportsdeltagare.god grund Resultaten under-gjort en av
sökningarna har deprimerande för den förfäktar medbor-varit som
gardeltagande. tillfrågats formellkan ochinte organisationDe som

frågoraktuella och känner inte politiker.namnen
emellertid den informationinteDet är ärtypen mestav som

försökAmerikanska med gruppdiskussionerintressant. med del-
från främst arbetar- och lägre medelklass visar mångatagare att av

dem kan genomföra insiktsfulla välinformeradeoch resonemang om
viktiga politiska frågor. vilken de kommit framDen process, genom
till den insikt de mycket fögakomplicerad och har medvisar, är
utantillärning Gamson 1992.göraatt

exempel kan illustrera variationsmöjligheterna. konkret,Ett En
modern form informationsinhämtning har kallats monitorialav

Medborgarna informationencitizens. desåöver attsveper upp-
märksammar frågor breda områden. konti-intemånga Deöver är
nuerligt aktiva följerpolitiken ändå med direkt sökai utan attmen
information, och de kan aktivera sig påminnermånga Desätt. om
föräldrar efter barn vid simbassäng.sina samlar inteDesom ser en
aktivt information håller vad händer ochögonen är,men som

de förefaller beredda skullepassiva, ingripa någotäven attom om
hända. medborgare detta frånvarandeslag inte sinEn är utanav
vakt hon har för f.Schudsonsignågot 1998:310även annatom

förlämnar dennivån analysen det tvek-Så normativa ärsnart
tala medborgare allmänhet. Samhället homo-i inteärsamt att om

och alla medborgare likadana. närvarande diskuterasinte Förärgent,
samhällsutveckling enligt iakttagare redan har två-passeraten som

tredjedels-samhället och en-tredjedels-samhället. Två-är väg mot
tredjedels-samhället innebär drygt tredjedel samhälls-att en av
medlemmarna arbetslösa, invandrare, sjuka, dåligt utbildade ung-
domar, mödrar ekonomiskt vid sidanosv. står trygg-ensamma av
heten välfärdssamhälleti och välståndet konsumtionssamhället.i
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medborgareFigur Kategorier av

TGSUTSGT
stora små

hög eradeengag

aktivitets-
grad

skydds-låg likgiltiga
lösa

Samhällets ekonomiska och sociala klassindelning har också poli-en
frihandsteckningtisk motsvarighet med gjord utifrån väljar-som, en

forskningens följande finnsresultat, kan medbor-Detsätt.utse
med hög aktivitet de engagerade både bland dem med storagare - -

och de sistnämnda koncentrerar sinasmå småresurser resurser som
politiska och det finns medjust medborgare låg aktivitetresurser,

både bland dem med och medsmå Destora storaresurser. resurser -
de likgiltiga finner sannolikt andra politiken tillgodosevägar än att-

krav följersina eller bara med, ibland nämnvärd kalkylering,utan
fripassagerare. s/eyddslösamed deDe små -stårsom resurser —

utanför socialt och ekonomiskt och saknar tillika ochmotivation
politiska politiken. samtliga kategoriersig i Iattresurser engagera
finns både fienderoch till den politiska demokratin. Allavänner
demokratiska reformer hänsyn efter-till dessa kategorier,måste ta

de har grund samhällets ekonomiska och sociala struktur.sin isom
förstaindividuella medborgarperspektivet har här hand dis-iDet

kuterats beslutsdemokratiskt fenomen. sådant ställerEttettsom
krav utanför själva beslutsformen fordras förut-det vissagårsom -

för fungera.det ska krav brukar kunna förassättningar Någraatt
tillbaka livsform.demokrati individuella medborgar-Detsom
perspektivet omfattar därmed dels besluts-minimumettsom en
demokrati, alltid placerar den medborgarenenskilde i centrumsom
vad gäller såväl substans, dels demokrati livsformprocess som som

beslutsdemokratin nödvändiga förutsättningar formvissa isom ger
attityder.av

harDemokratin mål bara demokrati: det demo-ännusom mer
kratiska livet består till del söka demokratin. Någonstor att sta-av
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frågankonstruktion kan det aldrig bli Dryzektisk institutionell om
1996:4.

Finns faktorer motverkarsom

medborgarperspektivetindividuella

allt färgad tid, ochDemokratidebatten precis sinär annat avsom
följa den internationella. kan baraden svenska debatten brukar Man

demokratiseringsdebatten. Medan 1960-taletinnehållet i präg-se
deltagardemokratisk därlades stormande entusiasm, massornaav en

demokratin, 1990-talet markant elitistiskt. detskulle skapa Nuär är
förväntas hållbara demokratiskaledarna skapa institutionersom

Tilly 1995.
kapitalistiska ekonomin lägger restriktioner den politiskaDen

utvecklingsmöjligheter. internationella ekonomindemokratins Den
för de-ställer krav och det alltid risk den politiskaär attstaten,

och förhindramokratin vika. dra till sig investeringarmåste Attge
kapitalflykt uppgift för de politiska makthavarnablir primären
Dryzek 1996.

hoten demokratin de framstår idéde-diskuteras iHär mot som
förden aktuella utvecklingenbatten. i Sverige övrigtsomI över-

med utvecklingen andra liberala demokratier kanväl iensstämmer
förväntassärskilja antal utvecklingsdrag kunde motver-ettman som

försök individuella medborgarperspektivet.ka hävda det Föratt att
formulerar dem avsiktligt litebortinte jag någrapoängentappa av

provocerande:

samhällssektorpolitiken med demokratin speciellses som en
och för alla med-med specialiserade aktörer inte ettsom ansvar

borgare.
förbe-politiken medborgareninteangår ärsträngt taget utan

politikerna till vilkas inbördes förhållanden förstahållen iman
hänsyn.hand måste ta

handlingsförmåga räknas del demokratibegreppetsom en av
folkmakt fri- ochvilket kan komponenter ochöverut som

rättigheter.
valfrihet marknaderdemokratibegrepp kundensett som ser

fårdemokratins kärna allt spridning.störresom
förstaviktiga politiska sakområden räntepolitikeni ett steg

från för demokratiskt beslutsfattande ochundantas området

ansvar.
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massmediernas och samhällsvetenskapens fokusering den poli-
tiska inputsida skymmer helt outputsidanprocessens som sanno-
likt viktigare för politikens faktiska utformning.är
förvaltningens ämbetsmän grundlagens bestämmelsertystas trots

yttrandefrihet och meddelarfrihet.om
kritiska medborgare skräms till införtystnad utsikten till sämre
behandling hos det offentliga grundlagens bestämmelsertrots om
yttrandefrihet.
språket manipuleras inte minst introducerandetgenom av en-
ekonomistisk terminologi det allt uttrycka desvåraregör attsom
etiska, rättsliga och demokratiska samhällsproblemen.

Punkterna denna uppräkningi ska diskuteras Samtliganärmare.nu
förorsakar avlägsnas från det politiska beslutsfat-att gemene man
tandet. kan därför beskrivasDe elitdemokratiska yttringar, ochsom
sådana definitoriskt oacceptabla för det individuella medborgar-är
perspektivet. Vad redovisas nedani enstaka exempelärtextensom

vad uppleverjag breda tendenser den aktuellai svenska de-som
mokratidebatten.

Politiken speciell samhällssektorsom en

med specialiserade aktörer

Möjligen tenderar den demokratinrepresentativa alltid utvecklasatt
i riktning elitdemokrati. Risken för ska ske tilltarsåmot om man ser
demokratin specialiserat, professionaliserat samhällsområdeettsom
vid sidan andra, och inte alla har kollektivtnågotav som som an-

för.svar
Specialiseringen deti moderna samhället har fleralltavgränsat

Ävenoch smalare verksamhetsområden. politiken tenderar att ut-
vecklas till särskilt område, parallellt med kommunikation, han-ett
del, ombesörjs ökandei utsträckningDen yrkespoli-sport osv. av

fritidspolitikertiker, och de fortfarande förekommer, regio-som
nal och lokal har oftastnivå, mycketinte till Konstruk-sägaatt om.
tionen medborgare möjlighet ställa lite vid sidanattger oss oss av
och bara titta Avståndet leder till bristpå. i sin ansvarskänsla,tur
och tillåter förakta politikerna vilket föruttryck deniattoss ger

opinionsundersökningen efter den andra.ena
innebär allvarligt hotFenomenet den politiska demokra-ett mot

tin. det individuellaOm medborgarperspektivetaccepterar som
kan bara delegerainte politiken till speciellnorm, en grupp av
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ochmarknad beslutoch sedan åt-människor motreagera som en
allasDemokratin ställettycker igärder inte är ansvarom.som

alla.kräver engagemang avsom
utifrån det indivi-politiker villföraktar jagTill dem säga, attsom

för-de politikerharmedborgarperspektivet precisduella som
får välja och/elleruppskattar demintetjänar. Om engageranya

bara delege-Demokratin kanpolitiska arbetet. intedetdjupare ioss
specialister,medborgarkollektivet tillsamladefrån detbort somras

definitivt harsjukvård. dagskotillverkning eller Denden voreom
proffspolitiker ochpolitiken tillöverlämnat superexperter, som

ifrågasättas längreallvarligtkontrollera, kan detsvårligen kan om
demokrati.har någon

individualistisktsamband medPolitikerföraktet har sällaninte ett
för kollektivetegoistiskt.djupttänkande Någotär ansvarsom

de kandärläger. Individerna griperdettakänner inte iman
uttrycks klartfördel. Ståndpunktenpersonligamöjligastörsta ett

Dagbladet:Svenskaledare iisätt en
harförsöker använda den tid detid.flesta svenskar har DeDe ont om

närstående ochför själva,liv sinabästa ordna sigför sätt ett gottatt
inef-hurflesta svenskar ocksåde bryrandra sig De vetom.personer

enklareofta för dessa mål.arbetefektivt politiskt uppnå Det ärär attatt
arbe-jobbatill bil åtminstoneskaffa extraatt omgenompengar en ny -

kaneller bidragsvägenmed skatte-partiiänär ettsvart att somtet -
medborgare insatsgenomsnittligkontanterna.leverera En störregör en

kaffekokaStadsmissionenstödjaför uteliggare än attatt genomgenom
insiktersådanaorimligtpartiexpedition. inteDet är att ageraen

politiken.uttrycka med"från tv-soffan, missnöje Detoch samtidigt, är
sidor SVD 98-12-17.tvåtvärtom mynt.av samma

medborgar-det individuellatänkande inte iDenna typ passarav
helt meninghar individualismenperspektivet. dettaI änannanen

harmedborgareinnebär det samtligaBlandegoism. ettattannat
för politiska demokratin.denkollektivt ansvar

angår intesträngtPolitiken taget
med borga ren

för utbrettdemokratisyn,normativaDen argumenterar ettsom
Motståndarnaokontroversiell.politiken,folkligt deltagande intei är

verklighetenalltför dåligt avspeglardenframför allthar ansett att
förstället in-bravilket inte norm. Inågotär attargument mot en

240



LUNDQUISTLENNART

försöka förändra Verkligheten,forskningrikta såsin attatt mass-
demokratiteoretikerharmedverkan demokratin blir möjlig, vissai

vilken eliter härs-till verklighetvalt försöka iatt enanpassa normen
den poli-ambitionen för medborgarens insatser ikar. Därmed sänks

medborgaren reduceras.Effekten blir in-tiska demokratin. Påatt
blir han kund. vik-och outputsidanputsidan blir han väljare, Den

försvinneroch rättigheter,medborgarrollen, med skyldigheter itiga
hanteringen.

från diver-inputsida har intressepolitiskaDen ägnatsprocessens
ijoseph Schumpeterselitdemokratiska inriktningar A 1943se

uppgiftfolkets tillbegränsaefterföljd. derasiKärnan synsätt är att
Därefter folketskavid de allmänna valen.välja mellan olika eliteratt

jfrvaloch tillhålla för låta eliten lugni nästastyratyst att ro
analysen i Lewin 1970.

detgrad levande hos yttringhögi EnSynsättet är extrem avoss.
schumpeterskariksdagsval.fram införkom debatti års Den1998en

al-förutsätta väljarna har klaramodellen bör minimum attettsom
detta självklart dagensvälja mellan. i Sverige.ternativ Inte äratt ens

beskedföre valdagen skulleInför krav partiernaett att om vemge
med efter valen komde kunde tänkas bilda negativaregering

den besvärligadet med tankereaktioner. hävdasI att vore,en
efterförväntas valet, okloktparlamentariska kundesituation som

uttryckli-före den septemberpolitiskabegära partiervåra 20att att
"ytterli-samarbetspreferenser. skulle nämligenskall Detgen ange

ändå kan bliregeringsbildningsprocessenkomplicera svärsomgare
medborgarperspektivet värde-det individuellaRuin Från1998. är

föremellan eliternakonsensusprioriteraringen argumentet attav
konsensusklartinformerande medborgarna negativ: "Att sättaav

för hästenföre medborgaraktivitet vanär spännaatt vagnensom
Gunsteren 1998:28.

skullekrävdedebattör partiernaLewin 1998,Den att re-som
demokratiupp-regeringsfrågan, harståndpunkterdovisa sina i en

baseras medborgarperspektiv.fattning Det är symtoma-ettsom
anklagas förmotståndarehan elitdemokratiskatiskt sinaatt av en av

frossar populistiska formuleringarhan riktigt Ruini 1998.att
falangförfäktas dendet slag, primärt vår-Konsensus somavav som

störningsfria regeringsförhandlingar,dar inte någotsig är annatom
lämnas därhän.mellan eliter medan medborgarnakonsensusän

från faktisktbortytterligare riktningkan tänka isigMan ett steg
de-bryrväljarinflytande, nämligen sigpartierna inte attatt ens om

iviktigaeventuella mandatvad de medklarera sinagöraattavser
fastslår deltagaresakfrågor. debattI atten annansamma som ovan
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visserligen kunde önska sig införpartierna valet klarareman att gav
besked ståndpunktersina viktiga sakfrågori EMU-med-om som
lemskap och kärnkraftens avveckling. då uteblivna besked kanMen
bero parti internt splittrat och har bestämmasvårt sigäratt ett att
och därför vill behålla handlingsfriheten länge möjligt fårså som

förefaller debattören tystnaden Lidbomman, accepteramena,
1998.

Skulle de politiska handlapartierna det refereradede in-sätt
läggen allt döma fråntas demokratins väljareatt accepterar,av mer-

det underlag de behöver för kunna välja mellanparten av attsom
eliterna. Väljarna varken vad partierna vill frågori vissa viktigavet
eller vilkai regeringar kanpartierna tänkas ingå. Desom argument

anförs för väljarna bör hållas okunnigheti markant elit-ärattsom
inriktade, nämligen partierna internt splittrade frågori vissaäratt
och vill behålla handlingsfrihetsin förhandlingsklimatetsamt att
inför eventuella regeringsförhandlingar fårinte störas.

Avvägningen mellan konfrontation och kompromiss elitnivån
Åmedborgarperspektivet.inte isvår sidan före-detmåsteär ena

komma konfrontation mellan eliterna, medborgarnasom ger
underlag för valet, andra sidan finnasdetå gradmåste någon av
kompromissanda beslutsprocessensi sakfrågor för tillvarataatt
väljarminoriteters intressen.

Handlingsförmâga räknas delsom en av

demokratibegreppet
Folkmakt den språkliga betydelsen det grekiska ordet förär av
demokrati, och sedan antiken har folkmakt varit central delen av
demokratibegreppet. moderna,Den representativa demokratin växte
sedan fram den konstitutionella grund. före-Rättsstatenstatens
gick således demokratin. Liberalismen inordnade konstitutionalism,
med sådant rättigheter och rättssäkerhet, demokratibe-i sittsom

Resultatet blev den liberala demokratin korn betonaattgrepp. att
Ävenbåde folkmakt och rättigheter. förekomdet rättigheterom

också deni antika demokratin det berättigatHansen 1996 är att
framhålla liberalismens betoning fenomenet.större av

demokratin förändras ständigt, ochMen inte grundkonstruk-ens
tionerna säkra. dagsdebatten försökergår sålundaI vidga detman
liberala demokratibegreppet. gäller framför allt debattenDet i om

Nyheten demokratibegreppet förEU. i handlingskraftär att man
eller effektivitet kriterium linje folkmaktmed och rättig-ettsom
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liberal demokrati-heter. knappast korrekt längre talaDet är att om
täckande beteckning.e/eonomistis/e demokrati är en mer

e/eonomismenliberala demokratins komponenter ochDenFigur

EKONOMBTB
DEMOKRATI

handlingskraft

UBERAL
DEMOKRAU

demokratibegreppet innebär alltsåekonomistiska vidgningenDen av
/eonstitutionalism fåttfol/ema/et ochden liberala demokratinsatt

jfr innebär dethandlingskraft Jacobsson Vadsällskap med 1997.
för del beror det vilken viktmedborgarperspektiv Tillvårt en

förhandlingskraft demokratibegreppet.tilldelas i En exponentsom
försiktigtDemokratirådet, uttrycker mycketdet begreppet, signya

ska till-förutsätter folkmakts- och rättighetsvärdenaoch att vara
handlingskraften för fast-godosedda börjar räkna medinnan att

HandlingskraftenRothsteinställa graden demokrati 1995. sesav
självklarademokratikriterium "med denvisserligen ett mensom

handlingskraft får med-förutsättningen kravet köpasinteatt
al.borgarstyrelsens och bekostnad" Peterssonrättsstatens et.

1996:28.
distinktion. SociologenEU-debatten alltid dennainteI görs

från debatt med deltagareJacobsson intryckKerstin sinaåterger en
bättre:hon tycker borde vetasom

politiker från höger och till-panelDär vänstersatt om sex personer,en
professorer och alla rörandemed inter-två överens attomvarsammans
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nationaliseringen, inkluderat, problem för demo-inteEU någotutgör
kratin. problem däremot vanliga förståttmänniskorEtt inteattvar
detta: Alltför medlever nostalgisk fantombild,många stats-en som
vetarprofessorn Janerik Gidlund uttryckte det, bild hämtad frånen

talet. skulle behövas attitydförändring hos allmänheten,Det1950- en
menade han: förståMänniskor offra förank-kan behövamåste att man
ringsvärden" för stället demokratisk handlingskraft.i vinna Manatt

alltså beredd anspråk delaktighet och inflytan-måste attvara ge upp
de, vill det ska bli resultat politiken. dettainågra Men ärattom man

förproblem demokratin, enligt panelensinget synsätt.
kartläggningmin denna debatt boken demokrati,iI Så gottav som

drar också slutsatsenjag omtolkning demokratingenomgåratt en av
enlighet med de nämndajust i paneldebattörernas delaktighetovan syn:

och deltagande ned medan effektivitet handlingskraftoch skjuts itonas
fokus. Demokrati handlar folkligt inflytandeinte mycket ochsånu om
kontroll den politiska makten, möjligheten driva sakpoli-attav som om
tik. Resultatpolitiken kan underlättas inskränkningar detirent av av
folkliga deltagandet. detta professor Gidlund han håv-Det år närmenar
dar "förankringsvärdena" kan behöva offras för handlingskraften.att

frågan den politiska ordning förtjänardå denMen uppstår,är: som
verkligen kallas demokratisk Jacobsson 1998.att

effekten blir den Jacobsson förvånan-Att Kerstin registrerar inteär
Varförde. har fört handlingskraft själva demokratibegrep-iman

alldeles utmärkt demokratisktDet gårpet prövaatt ett systems
handlingskraft denna del demokratibegreppet.attutan se som en av
Därefter kan fråga vill ha demokrati den inteoss om om ger
önskade resultat. Schumpetertar frånavstånd demokratint.eX. om
den skulle åstadkomma bränner häxor förföljereller kristnaatt man

Schumpeter 1943.osv.
handlingskraftdet införlivas med demokratibegreppetBara att

bäddar för problem. Handlingskraft definitivt dettillintepassar
individuella medborgarperspektivet. därför helt medinstämmerJag

Jacobsson, hon hävdarKerstin demokratiskt"omnär att man ser
deltagande hot och framgång det knappastinte ärettsom som en en

Ävendemokratisk ordning förespråkar. den kan resultera iman om
framgångarsakpolitiska Jacobsson Möjligen kan be-1998. man

skriva den demokratisyn uttrycks paneldebatten slagsi ettsom som
demokrati för folket, det vill brukarna-kunderna-klienterna fårsäga
vad de vill, saknar möjlighet själva påverka jfrdettaattmen
Macpherson demokrati allvarligt kan1966. Det är typen av som
ifrågasättas.
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förutomordentligt illa den politiska demokratinDet vore om
sambandet mellan de komponenterna folkmakt, kon-såg treman -

och handlingskraftstitutionalism nollsummespel, vilketiettsom-
har konstant demokratinivå handlingskraften ökar samti-man om

digt folkmakt och fri- och rättigheter motsvarande gradi mins-som
kar.

påDemokrati kundens valfrihetsom

marknader

demokratidistinktion, kanockså elitise-En annan som ses som en
offentligdemokrati,den mellanring, gäller makten detär översom

offentliga, och marknadsdemokrati, gäller valfrihet markna-som
der underbyggs offentligt garanterade rättigheter. Visom möterav
här den liberala demokratins fundamentala problem.ett av

förfäktas dagens demokratidebatt, respektiveiGrovt sett som
förstaprioritet, offentligdemokrati och marknadsdemo-vänsternav
krati högern jfr första falletOlsen det1990. I representerasav
samhällsmedlemmen medborgaren, det andra kunden.i Dess-av av

används beteckningen för formerna,demokrati båda ochvärre man
faktiskt vilken falang hör föri hemmamåste veta vetaatten person

vad han med demokrati.menar

oc/9 bdgerdemokmtiFigur Vänster-

OFFENTLIGADET MARKNADEN

demokrati är demokrati är
folket haratt individen haratt

makten över påvalfrihet
offentligadet marknader

MEDBORGARE KUND
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mellan dessa båda former demokrati möjligDistinktionen justärav
det liberala demokratibegreppet ele-är sammansattattgenom av

konfliktfolkvälde och konstitutionalism vilka kan komma imenten
offentliga maktenmed varandra. Högerdemokratin den ettsomser

rättigheter, medan vänsterdemokratin folk-hot individernasmot ser
för samhället. kan alltsåmakten jämlikhetengaranti i Mansom en

båda demokratibegrepp uttrycker mel-dessa motsättningensäga att
offentligafrihet marknadsdemokratin och likhet den demo-lan

Med västdemokratiskt uppfatta den politiska de-kratin. sättett att
mokratin både likhet och frihet, och balansen mellan demingår av-

praktik innefattar ständig diskussion.görs av en som en
föreligger det mellan de bådaingen motsättningSträngt taget

demokratibegreppen länge låter vänsterdemokratin gälla detså man
offentliga och högerdemokratin marknaden. Problem uppstår om

försöker eller överförlåta det dominera det andrasystemetman ena
demokratiform fel vadtill ekonomis-precisnågon Det ärsystem.

försöka den offentliga makten till för-begränsagör attmen genom
för och införa kunddemokratin det offentliga.del marknaden i

Effekten offentliga, och alltblir samhälle vilket deti ärett annat,
butiker den resursstarke Därmed får vad uppfattardär jagtrivs. man

överföraelitisering detta sammanhang. försök med-i Några attsom
förekommitborgardemokratin till marknaden har väl knappast i

löntagarfonderpraktiken räknar sådant dit,inteom man som men
försökte problem.den skulle säkerligen mötasom

eller den andraBeroende bekänner till densig enaom man
formen det till helt olika ståndpunktstaganden viktigaleder i av-
seenden. Vänsterdemokrater förstatligande ökningser som en av

medan högerdemokraternagraden demokrati, privati-attanserav
demokratigraden. har följdriktigt sociali-ökarsering Marxister sett

förutsättning för Andra har pekat"riktig" demokrati.sering som en
förekommitfaktum fungerande liberala demokratier alltiddet att

förutsättningmarknadsekonomier därmed betraktasi som som en
förför demokrati. Skräcken marknaden det lägret likai är storena

för jfrskräcken det andra Linderi 1999.statensom
användas krite-Konstitutionalism kan rimligen aldrig endasom

fall haft under ganska långdemokrati. har demokratirium såI
eftersom föregick den demokratiska Folk-tid, rättsstaten staten.

makt kan och för demokratin,däremot i sig representeraensam men
det förutsätter makthavarna missbrukar den till siginte sättaattatt

förförmyndare medborgarna eller dem godtyckligaöver utsättasom
förutsätterindividuella medborgarperspektivet såvälingrepp. Det
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folkmakt rättigheter. Svårigheten finna den optimala ba-är attsom
lanspunkten mellan de båda.

Problemet kan uttryckas lite provokativt. Macphersonmer me-
den liberala demokratin tillåter slags konstruktionertvåattnar som
förenliga med betyda deninte varandra. "Liberal kan starkaresär

frihet följatrycka ned den marknadens regler,att attsvagare genom
eller kan betyda lika, effektiv frihet för alla använda ochliberal att
utveckla förmåga Macpherson individuella medbor-sin Det1977.
garperspektivet följer självfallet det alternativet och innefattarsenare
såväl politik marknad.som

Begränsning demokratin inomav

poüüken
försökerhär har alla halt. finns också de be-gjort DetInte ens som

förområdet den demokratiska makten elitdemokratini igränsa
vilken alltså medborgarens roll redan har reducerats relation till vadi

förutsätts det individuella medborgarperspektivet.i inteDet ärsom
frågan förlägger fundamentalaprivatisering, utan attom man
funktioner för upprätthållande till åtkom-inte ärstatens organ som
liga för demokratin. Konstruktionen med självständiga centralban-
ker exempel detta Dryzek 1996.är ett

svensk debatt Södersten med sinaI Bo 1997representerar
fallovanligt klart denna ståndpunkt. Hansexpertsystem ett ut-av

gångspunkt all politisk maktutövning begränsastämjas,måsteär att
och för former.kontrolleras förtryckande Samtidigtinteatt anta

formerskriver han, makt kunna kompetenta ochimåste", utövas
hanteras effektivt".

det väl problem, han sedan skalångt inga preciseraSå är närmen
hur och detta ska genomföras kommer han demokratisktvar

frågor. kompetenskravenkänsliga tillgodose kontroll- ochFör att
har de den poli-han, demokratierna begränsati storaman, menar

från den politiskatiska makten bort penningpolitikenatt tagenom
sfären. Penningpolitiken nämligen mycket tekniskt område,är ett
effekterna politiken blir synliga mycket lång sikt, och deav nega-

effekterna ofta före effekterna. sådanakommer detiva positiva I
efter-sakområden bör besluten fattas demokratisk ordning,inte i

folk främst vad detpolitikerna elitdemokratin begriperi intesom
fråganär om.

frågar sakom-Södersten sedan sådan avpolitiseringsig om en av
fler fall penningpolitiken. framstårråden borde gällainte i Nuän
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det hanskontroversiella med skärpa. kom-i Hanstorresonemang
själv med konkreta förslag, försiktigtvis fråge-uttryckta inågramer

form:

Skattepolitiken lika komplex penningpolitiken och dess verk-är som
medborgarna, kanske de penningpolitikenningar ännu större än som

har. ocksåBorde den överlämnas till kompetenta medbor-inte en grupp
och hanteras utanför den sfärenpolitiska Och vad bör egentligengare

gälla andra missskötta områden sjukvårds-, bostads-, ochenergi-som
trafikpolitik Södersten 1997.

Södersten demonstrerar frågormed han har heltsina att en annan
människouppfattning och hur samhället bör denänstyrassyn

från det: individuella medborgarperspektivet. demo-utgår Försom
kraten problemen hans förslag legio: hör till de nämndai Vemär

kompetenta medborgare, demP,Vem Vemutsergrupperna av
utkräver för fördem Vad det kanövrigt expertisäransvar av som
hantera dessa frågor tekniskt neutralt det villsätt sägaett utan--
för tid och rum

problemet allvarligare och djupare SöderstensMen går så.är än
förslag anknyter till traditionell antidemokratisk argumentationen

förmågamedborgarna saknar själva, bl.a.sigatt att styrasom menar
för de saknar de nödvändiga därförkunskaperna. De måste ersät-att

med filosofer förklädnad jfrPlatons lättVi imötertas experter.
Skulle sådant genomföras effektenkanHermansson 1994. något

förutses. falllätt bästa hamnar utpräglad elitdemokrati mediI en
mycket verksamhetsområde och starkt reducerad medborgar-snävt
roll. fall får auktoritärt Utifrån det individu-I sämsta ett system.
ella förslaget förkastligt.medborgarperspektivet heltär

språketManipulering det politiskaav

manipulera kan förändringarspråketGenom iatt man smyga
offentligassamhället. det vardag dominerar ekonomismensI numera

språk. marknadsekonomiska begreppen och näringslivstermernaDe
politikens område där de hör hemma Blomquistin intetränger

Kanske denna språkliga kolonialisering politiken det all-1996. är av
varligaste hotet demokratin. fortgå,utvecklingen tillåterFårmot
språket diskutera de offentligainte problemen i någotsnart attoss

ekonomistiska finna motmedelDet svårtän ärannat termer. att
eftersom detta språk redan djupt ned den politiska verklig-iträngt
heten.
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offentligaden varda-språk alltsåEkonomismens vinner iterräng
Även detSkattemyndigheten, ville bytahistorien somgen. om om

affärs-"överklagande" detgamla tråkiga och byråkratiska mot mer
enkeltskulle anka kanreklamation,mässiga attnoteravara en man

flera, utsträckningkund, uppdragsgivare, medord i ersattstorsom
myndighet.medborgare respektive överordnadord som

söker demo-led denna manipuleringiEtt är attannat man ge en
uppfattats de-företeelser tidigarekratisk innebörd inte somsom

liberala demokratibegreppet,mokratiska. har redan hur detVi sett
tillförtsideologin, inslaghelt linje med den ekonomistiskai av

finnseffektivitet handlingskraft. också tendensoch Det att manen
fundamentalaförändrar innebörden andra 0rdvidgar eller i ärsom

förändring.för Politikerrollen har sådandemokratin. genomgått en
politikerliknande rollerutpekas till partier-Politruker sinasom av

politiker. stridermed eller kallaslikställs åtminstone Detna mot
demokrati legiti-den för självklara politikerprincipen imig att en

kande politiska valen och Viinte sätt. ut-annatmeras genom
fol/evald. Icke-politikern alltidtrycka det demokratini árattsom

detfolkvalda förefaller politikerrollerverkar i något varasom som -
kan nämndledamöter olikastatsråd, kommunala nivåer osv.vara -
kallas politruker.lämpligen

och politrukuppfattas distinktionen mellan politiker inteIbland
befinner centralt politiken. Demokratiut-aktörer sig iens av som

politruk-exempelvis devecklingskommittén tror att man genom
flyttat denkommundelsnämnderna har "nersammansatta represen-

har alltsådemokratin intetativa SOU 38. Det1996:162, mans.
alls genomförts administrativ dekoncentreringVad slagsär ettsom

lekmannastyrelse.till med politiskt utseddorganisation I enen
sudda distinktionernasvensk försöker ytterligarekommun utman

kalla kom-mellan politisk och administrativ organisation attgenom
professio-för stadsdelsfullmäktige. allamundelsnämnderna Inte ens

politiker ochuppfattar dag distinktionen mellannella istatsvetare
frånkommundelsnämnder brukarpolitruk. Undersökningar utgåav

politiker de kallaspolitruker ellerjust närvaronatt som ger enav
vilket naturligtvisdemokratisk dimension inteorganisationen är

fallet.
tillsätts politruker.bara politikersidan det ViinteDet är som

politiker till ämbets-har också sedan lång tid trend där utnämnsen
förgrundlagens regleralltmer skamlös tillmotsättningimän en

förekommer till och med riksdagsmänstjänstetillsättning. Det att
kny-medlemskap olika nätverkpåstådda kännedom eller somom,

för-beskrivs dentill kanslihuset regeringsmedlemmarter somav
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ochtjänst skicklighet grundlagen kräver för offentligadensom
destotjänsten. märkligare ska hjälpainstitutionernaDet är som oss

balansera nätverkens dolda fördelmakt till för demokratiskatt
öppenhet.

Övriga hot

ska kort beröra förvaltningens roll demokratin. ochiJag För var en
välfärdsstatlever torde deti uppenbart det inte ärattsom en vara

möjligt föra demokratidebatt hänsynseriös till denatt utan att taen
offentliga förvaltningen och implementeringsprocessen. baraDet är

rimligt identifierainte den politiska demokratin med politikersatt
de faktiska offentligaåtgärderna den förvaltningeni ochprat -

effekterna dem samhället självfallet avgörande för hur demo-i ärav
kratin upplevs medborgarna. Särskilt detta beaktas,måste närav

förvaltningen utformasstyrningen mål- och resultat-av som ram-,
överför den konkreta utformningenstyrning politiken, detsom av

vill vad praktikeni politiken, till ämbetsmännen.säga ärsom
den svenska debatten ställs antal demokratiska krav denI ett

offentliga förvaltningen har stark knytning dettill indivi-som en
duella medborgarperspektivet. kan dela dem huvudkate-Vi in i två

processkrav och substanskrav. förutsättsgorier: Det att process-
kraven uppfyllda börjar diskutera substanskra-måste innanvara

jfr Lundquist 1992:ven

Process/emven pekar allmänna val, den legiti-0 ytterstasom ger
för offentligamationen den verksamheten, medhorgardeltagande,

erbjuder medborgarna tillfälle medverka policyproces-iattsom
öppenhet, tillåter medborgarna verksam-insyn iattsen, som

heten, fri- och rättigheterna, ska beaktas förvaltning-samt som av
dess relationer till medborgarna.ien

Suhstans/eraven uttrycks vanligen0 attgenom man anger vem som
ställer kraven substans. Substansen de offentligaviss i be-en
sluten ska lagensmed krav, politikernas vilja ochöverensstämma
folkets val och vilja.

de demokrativärden, omedelbart tillämpliga förvalt-Av ärsom
öppenhet mycketningen, medborgarperspektivetFörväger ärtungt.

all information det offentliga betydelsefull. gäller högiDettaom
grad information från ämbetsmännen, vilka kärnanrepresenterar av
sakkunskap offentliga frågorna.dei Medborgarna oerhört bero-är
ende vad ämbetsmännen har cheferpolitiker och för-Attsäga.attav
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direkt farligför den politiska demokratinsöker dem åt-ärtysta en
från offentliga debatten denutesluter nämligen dengärd. Då man
jämförelse har kunskapmedborgarekategori störstutan omsomav

aktuella frågorna.de
politikerökande omfattningförekommer möjligen iDet att

försöker ämbetsmänoch inegativt gårmot tysta somreagerar
tydligt kunnat detta debattenoffentliga debatten. har i iden Vi se
Överbefälhavaren offentligtharförsvarsfrågan börjani 1999.av

fåttförsvarsfrågan hanterats, vilket harkritiserat det vilketsätt
Utifrån detifrågasätta hans ställning.politiker olika partier attur

ÖB skyldig dennamedborgarperspektivet in-individuella är att ge
illaformation. får döljas för politiker tyckeraldrig vissaDen att om

politikensakkunskapens granskningden. Medborgarna behöver av
de val.för varandra sittkunna olika meningar innan görväga motatt
auktoritäradärför obehagligt uppleva riksdagsmännensDet är att

vadtill dölja viktigreaktion bara versiontjänar att av somensom
ÖBbelt sak delshänt. inte någonEn är representerarattannan

genomföraskyldig denslutgiltig delssanning, småningomså är att
fattar beslutförsvarspolitik riksdagen om.som

ÖB finnsisolerad företeelse.Försöken ingen Detutgöratt tysta
skyddasför politikerna skatill och med principiella argument att

omstruktu-kritik. utredningfrån de sakkunnigas Imest en om en
hävdar författarensvenska förvaltningskontrollendenrering somav

kanslihuspolitruk:är en

riksdagensgranskningar sådana revisorerDenna görstyp som avav
och åtgärderfrån frågeställningar ifrågasätter beslutoftautgår somsom

därför varken önskvärt ellerhos politiskahar sitt Det ärursprung organ.
tillunder ställninglämpligt regeringentjänstemannaorgan så-taratt ett

frågor.dana SOU 59.1997:80, s.

tillfällighet.uttryckstankar i citatet inte NågotnågonDe ärsom
kommunalautredning den revi-liknande kan imötaman en ny om

grundenUtredningen betonar denna revision isionen. är ettatt
revisionsfrågornabör skiljapolitiskt uppdrag revisorernaattmen

förtroen-behandlas partipolitiskt. defrån de frågor ska Attsom
för den kommunalauttryckdevalda granskas sina är ettegnaav

fullmäk-helaframhålls ocksåsjälvstyrelsen". revisionenDet äratt
där-ochbara den aktuellaverktyg, majoritetens,tiges inte att man

förgrunden. låter denmedborgarperspektivmed i Attsätter ett man
kontrollen framhävsska kontrolleras själv ombesörja sär-somsom

demokratisktskilt SOU 51.1998:71, 5.13,
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kan stillsamt undra varifrån sådana föreställningarMan kommer.
kan förundraockså sig hela tiden manipuleraMan detöver sättet att

politiska språket för lägga beslag de demokratiska honnörs-att
orden. Vad politikerna förrädda verkar ökandeDet iär som om

fårutsträckning vilket politikernai tillsigavgränsarett system ett
slags frälse åtkomligt förinte kritik från verkligt sakkunniga.ärsom
Därmed försvåras eller omöjliggörs också vanliga medborgares möj-
ligheter meningsfulluttrycka kritik. SkånekommunI 1998att en en
ville den politiska ledningen sparka gick medrevisorer, sinutsom

offentligt,kritik eftersom den tyckte föravseddrevisionenatt var
bruk och fick offentliggöras.internt inte

Allt detta allvarligt hot den offentliga verksam-utgör ett mot
hetens rationalitet och effektivitet. Och blir det då kom-än värre

till demokrativärdena. Föreställningen politikerfrälsemer ettom
med ämbetsmän släptåg förenligi med det individuellainteärtysta
medborgarperspektivet eller med den svenska Öppenhets- och
offentlighetstraditionen huvud Riksrevisionsverket skri-över taget.

i sitt remissvar betänkandet KommunalaDen Revisionenver om
"oberoende kunskapsbildning och oberoende granskning fat-att av

tade beslut viktiga delar demokrati", bl.a. föri sådana insti-är atten
kan förväntastutioner stärka det offentligas legitimitet inför med-

borgarna RRV 1998.
diskuterar förvaltningen det individuellai medborgar-När

perspektivet ämbetsmannen tillikamåste inse medborgareäratt
och det viktigt han för med medborgarskapetssig rättig-äratt att
heter och skyldigheter ämbetet:i

växande antal forskare området demokratiskEtt styrelse attmenar
det längreinte tillräckligt efterhandi ställa de styrande tillär att ansvar
för kunna påverka deras offentliga aktiviteter. Vanliga medborgareatt
förväntar de styrande ska användasig medborgarskapet kom-att som en

okända föri de den skull frånbortser specifikasinavatten utan attpass
ämbetens speciella regler och krav. van Gunsteren 1998:70.

Den demokratiska Kompassen
kan diskutera hotinte demokratiMan allmänhet.i Förstörstamot

kunna förstå och ställning till vad sker demokratiniatt ta som
såväl nationell övernationell hanivå måste normativavårsom
föreställning demokrati klar för någorlunda välFörst närom oss.

vad demokrati bör har den kompassvet attmenar vara som
hjälper rätt.att styraoss
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det uppenbart detmig individuella medborgarperspek-För är att
dennativet kompass. Embryot till fördemokra-perspektivet ärger

tiskt: redan domarreglerna den bästa denmenige ärattanger mans
lagen". Tanken har sedan uttryckts "den enskildeyppersta attsom

medborgaren egenskap demokratiski varelse företrädemåsteav ges
bekostnad överhetsattityd"varje och hämmarenatt stat,av som

medborgarnas fria utveckling för dem till fogligare redskap igöraatt
händer, skall,sina detta sker för goda mål, finna,ernåäven att attom
verkligtintet kan åstadkommas med människorsmåstort osv.

Hemlighetsmakeri oftast förkastligt. Alla öppenhetskrav syftarär
till den enskildes information och till hans möjligheterytterst att

politiskt.sig skrämma medborgarna till tystnad,Attengagera ge-
straffa dem klagar myndighetens verka,sätt äratt attnom som

naturligtvis fullständigt oacceptabelt. Det ingetär änannat resten
från gammalt samhälle byggde ensidig maktrelationett som som
gick från överhet till undersåtar. stället bör maktrelationenI se
mellan myndigheter och medborgare följande sätt:

Medhorgarna demokratins herrar och har kollektivt förär ett attansvar
den fungerar.

medborgaren brukare kommer till offentligNär institutionsom en —
försäkringskassan, sjukhuset, socialförvaltningen, detärosv. en av-

kräver och han ska behandlas därefter.sinägarna rätt,som

tillförsäkraVi demokratibegreppmåste ställer den indi-ettoss som
viduella medborgaren föri allas likhet och fri-centrum att garantera
het. Målet samhälle präglat det och det goda. kanDitär rättaett av

komma offentligasåväl denprivata insatser. Förgenom som
offentliga verksamheten har alla medborgare kollektivt Med-ansvar.
borgarperspektivet erbjuder den kompass hjälpakan att sty-som oss

bort från föreställningen det offentliga butik, där hand-ra om som
lingskraft och ekonomiska resultat vägledande för samhällslivet.är

Samtidigt medvetna finnsdet betydandemåste attvara om en
grad osäkerhet allt företari vad finns objektiv,Det ingenav oss.
vetenskapligt säker, metod fastställa vad demokrati bör ochatt vara
vilka åtgärder lång sikt kommer motverka respektive be-attsom
fordra demokratin. Därför alltid för diskussionmåste öppnavara
med oliktänkande och ständigt beredda hållbarheten iprövaattvara

ståndpunkter.våra
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medborgarskapLokala
kulturarvetdoldadet-

Peter Aronsson

dimensioner och denMedborgarskapets
diskussionensparsmakade svenska

urskil-perspektiven kanmedborgarskap polerutvecklas Två iHur
medborgarskapetdet grekiskadet kan kallajas. I ettsomsessom

ansvarstagande och dygder. Kringför civilsamhälletsuttryck det täta
kringoffentlighet, ocksådet torgets agora, mengemensamma
den förstabedrifter,handelsfärder och krigiska växergemensamma

fria Mellansjälvständigademokratin fram, omfattande de männen.
plikter ochlikställdhet det gäller rättig-dem råder det i princip när

heten
demo-för lokala direktadendet romerska riketI sprängs ramen

för bestämmastatsorienterade polenkratin den andraoch attmer
mel-utvecklas. Graderad inrättashur medborgarskapet ska rösträtt

inskränkningar ide infödda medlan äkta medborgarna somsamma
erkän-till ochGrekland de Förhållandetoch övriga. statensstaten

central platsnande allt iden enskilde kommer intaatt merenav
innehålla och vilkamedborgaskapet skavaddiskussionen somom

omfattas det.ska av
skiftande tyngd-använda berättelsernastället för enbartI att om

kort historiskoch /emtiafol/eet och demospunkt staten som en
tänka medborgar-dem olikatillbakablick kan två sätt attsomse

gemensamhetsskapande krafterfokuserar samhälletsdetskap: ena
politiska leve-lagstiftande makt. teorinandraoch det Denstatens

utvecklasammanhangen,rad olika etablerasätt att norma-rerar en
mellan dem.finna optimala relationenmodeller och den Kom-tiva

förstegsammanhangensde socialateoretiker betonarmunitära me-
betydelsen defäster uppmärksamhetstatsteoretikerdan vår av

regelverken.institutionella
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inte tänka dessaDet sig sidorsvårt teorier tvåär att som av sam-
där medborgarskapet fram individuella rättig-växermyntma som

heter och skyldigheter civilsamhället,i vilka formaliserassmåningom
och blir offentlig utveckling, frånMer änen norm. en en gam-
maldags grekisk till födsmodern med franska revolutionen,en som

det då växelverkan.sig Medborgarskapetrör garanterasom en av
lärs skolan, socialiserasi och skapar för hurmönsterstaten, ut ett

individen ska uppträda och den allmännapraxisgentemot gruppen,
förändrasmeningen och krav kan ställas På så sättstaten.nya

uppkommer växelverkan mellan demos och /enztia är avgö-en som
för vitalitetrande demokratins

likgiltigt hurinte berättar denna historia.Det Kunskapenär
medborgarskapet spelar förroll hur förstår själva, hurom oss

tänker och medborgare. finns detSverige inomIagerar som sam-
hällsvetenskapen starkt statsorienterad forskningstradition ien som
modern tid förstärkts allt oftare aktivt ingripande stats-genom en
makt. internationellt perspektiv har högreI i Sverige gradett en

politisering, också andra samhällssfärer omfattar juridiska,av av som
ekonomiska och förhållanden.privata har deDessutom en av cen-
trala kunskapsproducenterna, akademikerna, haftlänge starken
identitet ämbetsmän i tjänst.statenssom

Delvis därför blir det kunskapen, berättelsernasågärna att om
medborgarskapet, också kampen medborgarskapet, samtidi vårom
kommer kring statsmakten och lagstiftandeden församling-ståatt

relation till individen. romerska traditionen och deDen rötterens
till medborgarskapet där betonas får inta Kunskapensom scenen.

fram neutral förhållandeinte i till den verklighetväxer ärsom som
beskrivs. lyfter fram aspekt och följaktligenDen tonaren ner en

falli den del medborgaskapet framvårt deväxerannan, av som ur
lokala och civila gemenskaperna. därför också värdetDen tonar ner

dessa traditioner och till slut de rottrådarinte tillgårav ser som
denna eller de demokratiska praktiker befordrardär levandesom en
utveckling medborgarskapet.av

artikel syftar lyftaMin till fram dessa eller mind-någraatt av mer
förträngda rottrådar det viktigtjag levande-återärre attsom menar

Naturligtvis har andra, kanske med annorlunda terminologi,göra. en
utvecklat liknande både det vetenskapliga studietIansatser. av
folkrörelserna och det politiskai talet dem har rörelserna intagitom

central roll mobiliserande och skolande de-institutioner ien som
mokratins kring sekelskiftettjänst Därför behöver jag inte1900.
ytterligare trycka den roll de kan ha spelat under decennierna
kring sekelskiftet för integrera skulle ståttatt grupper som annars
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utanför har fleraden reguljära politiska gemenskapen. På årsenare
forskare problematiserat andra utanförstående invand-grupper som

frågor krafterkvinnor, ungdomar och barn och ställt vilkarare, om
kan verka mobiliserande deras integrering i ett gemensamtsom

Även frivilligorganisationernas bidrag framväxtenpolitiskt tillrum.
välfärdssektor, efter världskriget snabb kom-andra taktiav en som

har lyfts fram. gäller Röda korsets hem-munaliserades, Det t.ex.
Änvårdsinsatser borgarbrandkårerna. fångaeller svårare att ettur

medborgarperspektiv de umgängesformerval inte inter-är av som
med den offentliga sektorn. tenderar därför osynlig-De attagerar

värda förnyad uppmärksamhet också dettaigöras, är pers-men
pektiv

aspekt stället tänker betona betydelsen det lokal-jagDen i är av
politiska medborgarskapet kommunalt sammanhang. Underi ett
1800-talet länge denna utveckling deninstitutionssågs avgö-som
rande för både mobilisering medborgare, skolning-nationsen av en

dessa till bredare deltagande styrelse, ochi nationensetten av en
för sakfrågornyckel hantera rad kundeatt en som gynnas av gemen-

borde blandaansträngningar, inte sigstatensamma men som
blev alternativet,det där medborgarna iKommunen privata gemen-

skap frågor fattigvård, väghållning, jaktlag,skulle lösa skolgång,om
hälsovård, ordning, nykterhet det bådeallt pri-Kortetc. sagt som

och sekundärkommun dag har hand, medimär- ter-om men annan
och med begränsad budgetram. Under 1900-taletsminologi en mer

främstalopp har lokalpolitikens kommunerna, hög gradiarena,
förändrat funktion tilldet demokratiska politiskasin inom systemet

bli sidan förvaltningsorgan för statlig välfärdspolitik,å åatt ettena
andra professio-sidan relativt enheter med ochrepresentativstora
nellt organiserad lokalpolitik.

lyfta fram aspekt medborgar-Bakgrunden till vill dennajagatt av
skapandet följande hypoteser:är

lokala utgjorde långt fram tiden vardagligtpolitiken iDenO ett
förutövande direkt och aktivt medborgarskap antalett stortav

människor och därför basal institutionell stadga och ettgav en
erfarenhetsbaserat innehåll också den allmänna demokratiska
politiska kulturen.

forum förlokala deltagardemokratiska politiken uniktDen är6 ett
motstridiga behovmänniskors samtidiga och delvisoptimeraatt

erkännande andra och egenmakt.av av
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första historiskt välförankradjag relativt medan denDen ärmenar
andra kontroversiell, för diskussion och alternativaär öppenmer
hypoteser. institutionell praktik harinteJag någonattser annan er-

den lokalpolitiska och det föreligger därför hot, harjagsatt ett om
bara deltagandeinte minskat den institutionaliseradei poli-rätt, om

tiken minskat stöd för den demokratiska kulturen hu-överutan om
vud eroderar först respekten för de demokratiskaDå institu-taget.

sedan respekten och förtionerna, politiken besluts-intresset som
form och projekt.gemensamt

sociala medborgarskapet, välfärdsstatens projekt,Det T.H.sågs av
Marshall den tredje, djupaste och utvecklade dimensio-senastsom

medborgarskapsbegreppet. utvecklades civilai rättigheterFörstnen
säkrades juridiskt, under 1800-talet politiska rättighetersom senare
säkrades demokratisk konstitution. därpå följdei Förstsom en ga-

ranterandet rättigheter tillförsäkradeuniversella alla män-av som
niskor liv formi standard del denviss iett gott av en som en mo-
derna välfärdsstatens åtaganden. hoppfulla framgångshistoriaDenna
har ifrågasatts från olika utgångspunkter.

den internationella debatten har länge diskuteratI spän-man
mellanningen idealet med neutral förhållande tilliärstaten som

medborgaressina olikartade livsprojekt och samtidigt sigpåtar am-
bitioner befrämja bild det goda livet alltmajoritetsatt en av genom

statliga åtaganden. har dettatio meningsut-De årenstörre senaste
byte allt diskussion,Sverige i baranått inte ni-även öppnareen av

för välfärdsstatliga de politiskt filosofiskasatsningar,våer prin-utan
dessa vilarciper Polerna markeras de hävdar hög gradpå. av som en

för den enskildes ochautonomi val möjligheter realisera sinaattav
livsmål och de samhällsbygget har betydandeattsom anser en ge-

aspekt förutsätter samarbete och beslutmensam som gemensamma
för möjliggöra det goda livet.att

mångfasetterade debatten kan också delDen ises som en en
kamp det historiska framståttminnet 1900-talets historiaom av som
allt tydligare under 1990-talet: det framgångshistoriaär snarten ur

alla aspekter eller döljer under totalitär ådrasigsagt ytan en mer som
svenskarna till lika goda kålsupare europeisk gemenskapigör en

Andra verktyg den kampen frågorna flyk-i nazi-guld,är om
tinghantering, åsiktsregistrering och tvångssterilisering.

det gäller det sociala medborgarskapet har denNär internatio-
nella forskningen lyft framlänge den välfärdspolitikensgenerella
starka universalistiska drag eller med andra ord karak-satsningarnas

medborgarrätt. Förmodligen gäller detta i internatio-tär ännuav en
nell jämförelse, forskningenden inhemska har diskuterat hurmen
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förhållandeska detta de påfallande inskränk-mångaväga motman
och krav allt länge kvarstod förningar motprestationer trotssom

komma åtnjutande reformerna: och skötsam-i egeninsatseratt av
hetsstreck alkoholister, krav mottagande rådgivningsin-av

Även mycket de preciserade kraven slopades eftersatser. när av
andra världskriget kom retoriska figurer betonade detattsom var
arbetsinsatsen arbetslinjen gjorde den enskilde be-i principsom
rättigad förmånen,till medborgaskapet rad andrainte i sig. En nor-

finnasuniversella rättigheter tycks själva verketiin rent straxmer
under Medborgarskapet har både sida /emtia ochytan. en av en som

uppfattningardemos, både rättigheter ochvetter mot om gemen-
skapf

Mindre diskuterat det faktum flesta reformernade sociala iär att
har skett förSverige det lokalpolitiskainom Rättig-rummet.ramen

hetsperspektivet för den enskilde lagstiftningenenlighet med ba-i
lanseras håll dag politiskt inflytandei kommu-många iän ettav

Tydligast har det då det gäller barnavårdslagar, nykter-varitnerna.
hetspolitik och socialbidragen, också delar socialförsäkring-men av

politiskt tillsatta nämnder beslut fattasgår innanarna genom om
sjukpension.t.ex.

Medborgarskapets kulturella sammanhang

renodling det grekiska perspektivet medbor-Om prövar en av
garskap det förknippatsvenska sammanhanget hög grad mediså är
delaktighet by- och sockenlivetsi utbytes- och tillhörighetsrelatio-

framland har till andra världskriget dominerats lands-Vårtner. av
bygdens livsformer och kultur. och både kultur-På ärgott ont
former och prägladeinstitutioner detta.av

Landsbygden har emellertid hög grad domineratsi isin tur av
bönderna. de slättbygderna hade godsen och aristokratinPå stora ett
betydande inflytande, delar landet bondeland, medstoramen av var

självägande bönder ellerantingen avlägsna räntekrävande herrar som
Städerna huvudsak lantstäder stod föri småägare. var som

marknadsutbyte fungerademed omlandet och administrativasom
för kyrka.ochcentra stat

förhållandevis egalitära, jämställda sociala sammanhangDessa
byalivets och socknens kollektiva fårinom rad konsekven-ram en

aristokratisk rättsuppfattning med starkt utmejslade indivi-Enser.
duella rättigheter har företrädare. borgerligt individualiserandeEn
liberal klass hopplöst underläge. självständighet,i Denär numerärt
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individualism samarbetsformoch utvecklas kan naturligtvissom ses
alla och kampsträvansyntes utrymme,som en gruppernasav om

hemmansägarnas livsform med by, socken och bygdens tings-men
och marknadsplats koncentriska gårdeni ringar omiss-sätterrunt
kännliga alla Skandinavien. tradition hari institutioner ispår Denna

själv och model-andra utvecklat prosaiskt svenskajag Denmer som
rötterlens

Vad får detta för för medborgarskapetskonsekvenser utveckling
Nyckelord för bylivet arbete, tillgång till jord, Släktband,var
arbetslag/grannelag och hushåll. församlingslivet det ställetiI var
Gud, kyrkan, herde-församling, ordning. alldelesPrinciperna inteär
konforma. likhet ligger det överblickbara, betoningen till-iEn
hörighet till gemenskap, skillnad mellan med och ståatten vara
utanför, skyldigheten delta och bidra till gemenskapernaatt att som
bas för rättigheten och trygghet.beskyddnjutaatt

Olikheterna varierande förkommer de deltagan-premissernaur
de. bylivet jord, 1800-talet framförbesittningen under alltFör är av
ägandet jord, blir utgångspunkten för till deträttav som gemen-

goda. allt högre grad skiktas också det sociala livet taktiIsamma
med de jordlösa, obesuttna, blir de besuttna.större änatt grupperna

församlingenkyrkliga hade universell, och egalitärDen öppenen
sida välkomnade alla, gammal, sjuk och frisk, riksom ung som som
fattig församlingtill Guds lika villkor inför ansikte. PrästenHans
framstår för flocken förhär herde samlas delatt tasom en som av
Guds för-nåd. andra sidan den institutionaliseras ochDen är som
stärks den dubblerade auktoriteten statskyrka. Prästengenom som

då statlig ämbetsman hade skyldighet bokföra allaattvar en som
födda och döda, ochde kunde beskattas skrivas till krigstjänst-så ut

däremellan. Eftersom han hade ämbetet det han hadegöring var som
ordet makt och föri sin all vila osäkeropposition måste attanses

farlig grund: kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vadinte Gesäga
honom tillkommer

de konflikter lokalsamhålletkoncentriska ringI nästa ryms som
kunde eller ville handha.inte lösa sanktioner Rättsskip-inteman

första häradstinget, bara brottmålningens instans intevar men av-
offentliggjordes fastgjordes. alla köp egendom,Här överens-av

kommelser förmed längre bärighet eller hela trakten även om upp-
förhandlasoch här slets till slut kunde borttvister interor som

där avgörande fällas vaddom ochmåste rättutan genom om som var
fel.

alla dessa aktivitetssfärer de juridiska,hämtas dånäringUr tre
politiska och sociala medborgarskapsdimensionerna ska utvecklas. I
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det samhället renodlas de områdena allt högre grad,moderna itre
fallet och 1700-talets där överlapp-i Sverigeinteså 1600-men var

både riksdagsman,påtaglig. kunde väljaningen tingetPåvar man
fälla försäljning fädernegården.till böter och kungörasvintjuven av

församlingens jämlike och under-socknen GudI mötte man som
framdånige åhörare, skulle körastred också stensommen om vem

fåstill sockenstugan och ved till de fattiga hur de skullesamt unga
bli hederligt folk och odräglig brist respekt.inte visa såatt en
Modern institutionell kan ha återupptäckt det intimateori sägas

beroendet mellan de olika sfärerna. exempelEtt är staten garantsom
för förnödvändigt ramverki sinrättssystemet är etttur ettsom

civilsamhälletmarknadssystem. Eller det samspelet iomvänt täta
för välfungerande politiska ochgrund ekonomiskt välstånd ochsom

institutioner.7rättsliga
första handnationella medborgarskapsbegreppet utvecklas iiDet

relation Med betydligtill den centrala statsmakten eller kronan. en
statsbyggnadsprojektet stormaktstiden aktualiserasunderstegring i

folkets statsmakten akut under tidiga-relation till sätt änett mer
sekel.re

för den alla undersåtar skaKungen är rättagarant tronen som-
förtillhöra. undersåtlig lydnad och trohet skärpsVisaKraven att

från till vidare kret-och vidgas kungens alltsuccessivt närmsta män
Under 1600-talet det och kyrkan folket ska kny-är tronsar. genom

till Obligatorisk kyrkani åtminstone någonnärvarotas staten. av
hushållsmedlem, stift,ordning alla psalmer ochisamma samma

katekes ska gälla, de vardagliga magiska bruken diaboliseras,samma
ibland häxerirättegångar. Under 1700-talet konfirmation ochärsom

efternattvard internalisera ökad läs-strävansamt att tronen genom
kunnighet för odla den kristna gemenskapen till rättastommen att
undersåtar medborgare kristeniän stat.snarare en

Juridiskt har kungen själv alltid den dömandevarit sista instansen
därmed förbindelse kronan och individeroch mellanupprättat en

med rättskapacitet. Officiellt saknade kvinnor egenska-många av
krävdes för avtal, kära eller Reellt detingå vittna. visarattperna som

ofta tingsförhandlingarde deltar mindre 1600-taletsisig än mänatt
de uppträder roller. Alltsedan landslagarnai princip i sammamen—
landskapslagarna 1200-talet, upprätthåller lagen natio-ersatte en

nell likhetsprincip mellan individer från olika delar landet, drari men
skarp mellan land och stad där olika lagar gäller.gränsen

dom och sändaMöjligheterna väcka åtal, besvära sig överatt en
suppliker den administrativa till landshövdingen eller be-vägen
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till kungs utgjorde individernas maktmedel inågrasvärsvägen av
samhälletsrelation till det äldreistaten

viktigaste kapaciteten hos undersåten dennes förmågaDen var
betala ständigt utökad skatt till kronans kraftfulla militäraatt en

dettapolitik. klara de ökade skatterFör måsteatt uttagen extraav av
förankras hos befolkningen. oftaSådant gjordes under medeltiden
vid de skilda slag. Riksdagsarbetet blir alltmermöten mestav cen-
tralt med undantag för kortare perioder envälde lösningav som

finansiellakuta kriser och militär riksdagen representeradesIart.av
individerna direkt, stället utgjorde de fyra ståndeninte i präster,-

beslutsförsamlingadel, borgare och bönder fram till Där1866.-
föreståndare för fränder,representerade adelsätt medanvarje sinaen

de stånden valde lokala ochövriga sinatre representanter genom
regionala organ.

1800-talets debatt begreppet undersåte centraltFöre är änmer
medborgare. realiteten statsmakten alltmer behandla sinaI måste
undersåtar medborgare för den samdräkt, Concordia,uppnåattsom

starkt mobiliserande kan under längre tid.ståstatsom en
oftast betrakta medelbara medborgare,Kvinnorna attvar som

medlemmar hushåll företrätt medi utåtettsom av en man, men
kapacitet uppträda självständigt saken skulle kräva alltsåså,att om

omöjliga omedelbara medborgare. harinte i princip Det attsom
med endast den juridiska och den religiösai någon mångöra att

individer. Politiskt det hushållen, släkter-ärarenan agerar ensamma
och korporationerna skatteobjekt företrädda. detIärna som som

sammanhanget har den kvinna jord eller burskapäven ägersom en
hon uppträder aldrig vald delegat.röst men som—

Alla de tidiga bidragaspekter tillnämnts ettsom na-ovan som
tionellt medborgarskapsbegrepp har motsvarigheter lokalsam-sina i
hället. kyrkliga församlingens huvudaktivitet ligger sock-inomDen
ensjälvstyrets Lokalsamhället deiär rätts-tungt representeratram.
liga processformenbåde den ackusatoriska åtalprocesserna genom
väcks huvudsak allmän åklagare ochi privatpersoner, inteav ge-av

nämnden valdes socknarna. formeringen politikenIattnom av av
bondeståndets ledamöter och försågs med instruktionerutsågs

sockenstämmorna och häradsrätterna det sistnämndatrots att var
förbjudet. det bands praktiken de lokala institutionernaPå sättet

med vad skedde nationell nivå.samman som
Under tiden efter 1700-talets slut korn sockensjälvstyret att ut-

vecklas till det kommunala självstyret. blev härads-denI processen
allt avgränsad juridisk och den kyrkliga för-tinget mer av en arena

samlingen renodlad andlig angelägenhet, den sistnämndaävenen om
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gick mycket långsammare. medförde socken-Det attprocessen
efter kyrkliga kom-självstyret, den borgerliga respektive den1862

och fokus för utvecklingenstod alltmer central bryggamunen, som
dag: sekulariserat ochmedborgaskapet tänker det in-iav som

dividuellt. har också med transformeringDet göra stats-att en av
maktdel-från med dynastisk grund,makten institution över enen

bygdmed folket de fyra stånden, tillning nationrepresenterat av en
bildade och kunniga medborgare.av

församling, förening, bolag1800-talets medborgardebatt:
och medborgarskola

1800-talet pågick det riksdag och debattHela iigenom press en om
diskus-hur folket skulle riksdagen. Till dennairepresenteratvara

frågan refor-kopplades, med betydligt mindresion intensitet, om
för problemformuleringen,det lokala självstyret.mering Ramenav

diskuteras aktörerna självadet projekt knappast kundestora avsom
omfattar skulle moderni-då den dem alla, hur dynastisk statvar en

förmåskulletill medborgarbaserad ination. Hur ettmanseras en
individer sönderfallande storhushåll totalt sätt änänatt ett mer

kraft, kul-tidigare mobilisera människornas ekonomiskt, militärt,
baserad liberalaturellt och socialt allt ekonominDen öppnare

förbättrade kommunikationerställde tillsammans medprinciper
både internationellt och nationellt ledarna inför utmaningar.nya

för flyk-dag uppfattas nyckeltermIntegration" isom som en
bli,tingpolitiken, 1800-talet och borde enligt min mening återvar

fråga hur knyts till samhällen.allmän människoren sammanmer om
Idén det lokala självstyret omistlig del skapandetiatt var en av en

1800-talet,medborgare allmän under helaination Europaav var
och överflyglades den abstrakta ochskymdes senare av mermen

nationalismen.symboltunga
begränsaflesta debattörer under förra sekletDe attvar ense om

alla självständiga,delta det politiska medborgarskapet tillirätten att
frågan hurbildade, dygdiga och dugliga människor. Den svåra om

och inflytande ska blirvilka dessa hur derasavgör är vägas snartman
tekniska frågor inkomststrecket skulle ligga och hurtill röst-om var

frågaskulle graderas. grundläggande vilkaEnrätten sommer om
uppfattadeshuvud kunde komma fråga, deinte i inteöver som ens

utfattiga, självklart,oberoende individer de de sinnesslöa mensom
hushåll diskuteradesgällde det kvinnor och arbetare iäven annans

fråganmindre, del radikaler. Det är gränsernaäven restesom av en
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och graderingen huvuddiskussio-denrösträtten utgörav som ena
fråganandra medborgarnas vilja ska samlas kor-Den ärnen. om upp

stånden, folkvaldporativt tidigare, eller direkt ochvia isom en mer
församlingenhetlig

Förespråkarna för graderad byggakan heltrösträtt även en
grundläggande takt med tiden bolagets.princip i börManannan -

ha skattesats till. kanså många principDennaröster rättsom ens ger
vila gammal moderniseras:princip delta isägas rätten atten som

beslut följer plikten genomförabära konsekvenserna och dem.att
Rösträttsreformerna vid 1900-talets början kan konsekven-ses som

denna förändradgamla och skattepolitik,princip än ettser av en mer
uttryck för slutlig och föruppvaknande människoanden.en seger

vilar både skatter och militära utskrivningar tillFöre 1900 största
fastighetsinnehav,delen framför jordbruken.allt in-När

komstskattereformerna sker blir fler skattebetalaremånga1900runt
grund och den allmänna värnplikten alla männärmar ettsamma

fullvärdigt medborgarskap. kan historiens trådar tvinnasSå ett varv
till och valen till den tvåkammarriksdag valdes medsom
inkomststreck från kan från med allmän och lika1866 1921 utses

har modern historieskrivning framståtti skarptDetrösträtt. ettsom
brott med tidigare det finnsprinciper, jag alltså att ettmen menar
starkt drag kontinuitet linje med den gamla kommunitärai prin-av

koppling mellan inflytandecipen och deltagande bördorna.iom
det lokala självstyret renodlar under 1800-talet idénI man om

Ävenkopplingen mellan deltagande och bidrag. förgränsernaom
deltagande läggs förlägre deltagande riksdagsvalen tillåtsi såän gra-
deringen först slå begränsning, medan riksdags-igenom iutan man
valet blev likställd medborgare med blott väl tagitröst nären en man

representationsreformernasig Olika delar iöver rösträttsgränsen.
byggde olika politiska idétraditioner.

Verkligheten därför skiftakunde beroende hur detstort so-
ciala och ekonomiska landskapet kommunen 1840-taleti såg Påut.
kan ändå fördet normalt undervisa sinatt attman var en vuxen man
livstid bli förtroendepost.vald till kommunal erfarenhetEnen av
plikt, förtroende och knöt till den lokalaansvar som personen
gemenskapen och bidrog till den bildning tillallmogen medbor-av

politikerna hoppades på.gare som
Efter reformer hade baraårs majoritet i1862 röstägareen ensam

totalt knappt kommuner, mobilisera50 2500 attca av men genom
stöd från ytterligare kunde kommunalpolitikennågon röstägarestor
domineras fåtal kommuner. Rösträttsrefor-i mångaettav personer

storfyrkarna"begränsade landsbygden fick1900,men som
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betydelse för deras faktiska dominans, denmycket liten reell genom
storfyrkar och denhöga lagen ändå tillät, det ökande antaletnivå

halostorfyrkarnanaturliga intressegemenskap kunde
utanför1890-talet slets till exempel Bergunda kommun VäxjöPå

strider,sönder kommunalpolitiskanästan trots att en person,av
fyrkar.hade vad gällerBergkvara majoritetPossegreve ensam

fundamentaltRestriktionerna låg hans handlande tresom var av
skilda slag:

Kommunallag och andra förordningar följas kanmåste annars
skervilken medborgare helst överklaga beslut och såtagnasom -

till kam-lång rad fall såväl länsstyrelse domkapiteli viaen som
medborgar-och juridiska dimensionernaDeKM:t.marrätt av

flitigt framgång.skapet utnyttjades och inte utan
offentliga läserProtokollen högst reelli mening. Prästenär en

och demdem, med inlagor och överklaganden, kyrkani görupp
sålunda förstärks ytterligaretill allmänt kända. Det genom en
flitig Smålandsposten.rapportering i

förpatriarkal ideologi med inslagkommunitäraEn är gemensam
både medborgare och ledare. maktutövningenLegitimiteten i

förhänger tillenbart röststyrkaninte motiven ärutan att
det donationer tillbästa. sjukstuga,Investeringar igemensamma

fattigade liknande kostnader kla-och iär vävssom svaren
förför maktengomålen intevisa rå stårär ett gottatt att utan

ledarskap.

försam-jämlikt lokalsamhälle blir mellansocialt spänningenI ett
lingstanken, där alla och bidragstanken detmed, inte så Iär stor.
alltmer färre bidra till deskiktade 1800-talet blir det allt kansom

lagstiftningutgifterna. bidrar får allt entydigarekommunala De som
till vadderas direkti proportioni säger rösträtten ärattsomryggen

utgifter. sockengemenskapensde kommunalaerlägger i Det gör att
framåt.och bolagsprincipentanke bakgrundenkommer i stegtar ett

för-maktutövningen liksom retoriken överlever dockden reella iI
samlingstanken betonar det allmänna bästa, protokollen läsessom

offentlighet från predikstolen. Allmänheten,församlingensiupp
opinionstryckhade barade interösträtt, sättaäven emot,attutan

för lokalpolitiskbesvära lagligsig gränsäven rätten att satte en
maktutövning.

framför alltdök den rikspolitiska debatten iiKommunerna upp
framförsyften. Dels fanns det rad trängande spörsmål kringtvå en

behövdeoch fattigvård behövde lösning, delsallt skolgång ensom
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bredaden allmogen komma lärprocess för kunna beredasi atten
plats reformerad riksdag syfteti och stark det stiftasnation. Ien en
lagar och reformer förändrarallvarligtinte något sättsom ramar-

för vad redan den knyter retoriskt den kommunalagör,na man men
politiken till det nationella projektet. grannländer fylldeI våra sam-

reformer förroll den nationella mobiliseringen iännu störrema en
och Finland och mycket hastig demokratisering iNorge Dan-en

mark.
kan fråga vad 1800-talet har med modern politisksigLäsaren ut-

veckling hög för-grad relevant skäl: delsHistoria i tvågöra. äratt av
varförklarar den har ochinstitutioner skapats vilkavåra normer

finns inbyggda dem, dels pekar den komplexiteti i sättetsom en
demokrati ingalunda raderas de liberaldemokra-att utse som av

tiska reformerna början 1900-talet:i av
Avståndet mellan de Valdas åsikter och valkårens undersöks fli-0

officiellt uppfattadesdag problem,tigt. iDet ettses som men
under förutsättning för1800-talet den goda politiken.som en

kvar den grundsynen folklig flykting-inte skepsis tillHar när
och kriminalvårdspolitik informa-utbildnings- ellerettses som
tionsproblem
Återfinns likartade idéer underinte representation0 om som
ståndsriksdagen dagens diskussion kvoteringari Intressenom av
olika slag företrädda åsikter deninte utananses genom genom

och förutsätts identifiera med:sigrepresenterargrupp en person
norrlänning, kvinna, invandrareen en en

Är det genomslaget förinte kvinnorepresentationen politi-i0 sena
ken del individualiserad politisk kultur däri svagten en person-
lighetsprincipen spelar mindre roll korporativ- och hus-änen
hållsrepresentation

frågaövergripande frågan lokala med-En går utövermer som om
borgarskap den frånvaron konstitutionell koppling mellanär om av
den ekonomiska makten och den denpolitiska. Kanske bör diskute-

förutsättningslöst Upplösningen bandet harigen. siktras mer av
fältetgjort de ekonomiska eliterna lämnat det politiskaatt som an-

medborgare utanförsvarstagande och lobbygrupp. Politi-står som
ken har renodlats motkraft falleller moderator till deti vartsom en

fältet.ekonomiska globaliserad kan det förvånaekonomi inteI en
känner föga förEricsson Norrköping eller Volvonågon om ansvar

för Olofström. Vid sekelskiftet skulle de bolag ha varit tungtsom
företrädda den kommunala politiken och möjligen delati sitt an-
svarstagande lika mellan och aktieägarna bolagetsnärortenmer
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också landade den infrastrukturen.investeringar kommunalai En
med den graderade den skapade institutio-poäng rösträtten attvar

nell tydlighet mellan ekonomisk kraft och politiskt poli-Ettansvar.
tiskt tål hur helst mellan sfä-inte spänningar dessasystem stora som

endera eller bägge bryts draVem vågarutan attrer ner. ens upp- -
den graderade tänkbart alternativ till lobbygrup-rösträtten ettsom

och företagsflyttningar förBlir det utmanandeper, pressure-groups
de-n ekonomiska makten det denisättet säte öppettarom po-

litiska förmakten stället informellt,i krymptantingenatt ageranu
aktionisområde för politiken sådan eller medröstaattsom genom
fötterna fall de historiska erfarenheternajagI inga-vart attmenar
lunda eller de för-kan bidra tillså intepasséär poängerutan att en
djupad diskussion också här, det allra heligaste demokratiska om-

rösträtten.rådet: den allmänna och lika har detSom inteärsett
självklart kommunen uppfattasska del Underatt staten.som en av

fanns1800-talet det flera uppfattningar vad kommunenom var -
församlingens patriarkalt ledda gemenskap, bolag, liberalett en

Ävenmedborgarskola. dag konkurrerar uppfattningarnai vadom
kommunen och vad den bör lokalt självstyre,genuintär ettvara:
statligt reglerat delegerat politikområde, förvaltnings-men en ren
organisation eller serviceproducent bland andra Bolagiseringenen
har inte påverkat påverkat den kommunala organisa-rösträtten, men
tionsformen starkt det decenniet. flersista Allt verksamheter be-
drivs bolagsform.i

ska fråganåterkomma till denJag närvarande historienom som
belastning och möjlighet, först 1900-talets utveck-någotmen om
ling.

1900-talets expansion: representation, rikspartier, kvinnor
intaroch staten scenen

första decennierna 1900-talet genomfördes refor-radDe två av en
innebar radikal förändring de konstitutionella vill-mer som en av

för detkoren lokala medborgarskapet:
mycket fördeladeojämnt redan underDe rösträtterna utsätts

1860-talet för stark kritik. städernas del beslut redanFör 1868tas
begränsningar städerna till elleri °/o100 2röster rösterna.om max av

Motsvarande begränsning införs först landet till1901 5 000max
fyrkar eller totala röstetalet.% Begränsningarna10 av som
beslutades absoluta förskjutning,i tal där de1900 43gav en svag
kommuner med kräver handfull storfyrkar förenmansmajoritet en
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räcker detstället. sammanlagt kommunermajoritet inå I 116att
majoritet.förfem röstägande skapamed att

landet:lika stad ochregler bruk redan iiNya 1909,tas nu
beskattningsbar inkomst till krkrvarje 2 000100 röst;gav enupp

kr och maximalt juri-därefter blott De40500 röster.röst peren
avskaffas. införs och likaallmändiska 1918rösträttpersonernas

frambibehålls långtflera ordentlighetsstreck" iävenrösträtt, om
tiden. myndighet, ålderSvenskt medborgarskap, år23över samt

för de politiska valen,genomförd värnplikt villkor imännenettvar
för kommunala. Mantalsskrivningsortdet sistnämnda demen

formoch därutöver mildaredär rumslig bindninggällde var ensom
förhärskande: konkurstillstånd, stadigva-utskyldsstreck iav

kommunalskatterfattigvården, obetaldarande Omhändertagna av
fråndömdoch hellerför de sintvå åren rättän tre senastemer av

för aktuali-straffpåföljd. Genomslaget personlighetsprincipensom
åldersfrågan tidigare egentligen klargjortsserade inteäven som -

för rösträttsinnehavare.förmyndare röstade omyndig
för-efter effektenrestriktionerna °/oSammantaget 1919 4attgav

fler och betydligt fler städernakvinnor ilorade sin rösträtt, män än
flerastad och land avseendenlandet. Skillnaden mellan i på-ärän

Söderhamn och Oskarshamnfallande. städer Norrköping,I ärsom
fjärde diskvalificerad, medan Gotlands länomkring ståtarmanvar

avseende skiljerandra änden medmed rekordet i °/o. I1,6 ett annat
valmanskären.nämligen vad gäller andelen kvinnor isigman

fler valmanskåren, landetAllmänt finns kvinnor i°/o13änmer
fler.fler städernadock endast i °/o°/o 405 övermen

grundflesta kvinnor förlorar detsinDe rösträtt gör avsom
flesta obetalda kom-fattigunderstöd och de mänmottaget genom

fördessa bådamunalskatter. Sammantaget ängrupper mersvarar
röstförlusternad principiellt viktiga inskränk-Med dessa°/o80 av

uppfatt-bibehöllkanske uteslötningar, inte så många men somsom
följan-dygdig och fullvärdig medborgare slogvadningar var,om en

huvudprinciperde välkända igenom:

med allmän och likagraderadeDen rösträtt.rösträtten ersattes
högsta beslutandeallmännaDen stämman ersattes nusom organ

fullmäktigeförsamling för alla kom-obligatoriskt med störreen
muner.

liberaldemokratiskareformer brukar rubriceras detDessa ge-som
tiden tilloch modernisering den Onda gamlanombrottet Denaven

frånGoda demokratin. avvikelserDe noteras restersom ses somnya
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den onda tiden: kvinnornas ytterligt fullmäk-representation isvaga
tigeförsamlingarna under mellankrigstiden; det utveckladesvagt
partiväsendet; svårigheterna för riksdagspartierna de lokalaatt

följapartierna de ideologiska riktlinjerna; oviljan från de småatt
kommunerna foga sig deni radikalasuccessiva,att men samman-
slagningen till storkommuner efter andra världskriget.

framställningMin ska fokusera fenomen, stället förisamma men
klaga bristande lokal modernitet försökaska lyftajag framöveratt

hur det dessai avvikelsen uppfattning vad poli-ryms en annan om
tik kan vara.

lokalpoliti/een.Kvinnor i lokala självstyretsDet rösträttsregler var
de första landet formellti könsneutrala. fas-ägdeDenatt vara som
tighet eller hade blivit taxerad till statlig skatt hade också irösträtt

till den inbetaldaproportion skatten, oberoende detav om var en
kvinna eller juridisk Vid det första demokratiskaman, en en person.

kommunalvalet deltar kvinnor, därefter fallertvå delta-treav men
gandet och andelen valda kvinnor under hela mellankrigstiden.
Under mellankrigstiden håller kvinnornassig andel kommunal-av
fullmäktige fyraprocentsnivån.under betraktatparti alltsåSom

existens. med valFörst års ochnästan når1976 %20överutan man
fullmäktigeplatserna.°/o1994 40över av

Allmänt betraktas detta de anmärkningsvärdamestsom en av
demokratiska bristerna eftersläpningmed i förrepresentation en

och orsakerna har diskuterats livligt. viktigaste anled-Degrupp
ningarna förts fram förekomsten patriarkal, hindrande,ärsom av en
maktstruktur och den den offentligaexpansionen sektornsena av

dels kvinnor tillträde till arbetsmarknad utanför hem-som gav en
dels feminiserade kommunernas verksamhetsområde. Denmet, rätt

betydande lokala kanvariationen till del förklarasviss attgenom
hänvisa till god utbildningsnivå, hög inkomst, befolkningatt ung
och ellerjämn Socialistisk politisk befordrandemajoritet kvinn-som
ligt deltagande.

mindre grad har andraI bristande grupprepresentationtyper av
diskuterats: hur del de deistor representanternaav nya samman-
slagna kommunerna kommer från de gamla landsbygds kommu-

del invandrarenerna Hur fördelningen mellanHurärstor utser
och gamla utanförskapet aktiv handlingKanunga ses som en

organiserad grupptillhörighetsättsamma som en
vill jag peka hur högHär i grad detta tänka isätt att gruppers

frånrepresentation äldre korporativt tänkande främ-är ett ettarv
mande för liberaldemokratisk ideologi. äldre kommunalpolitikIen

det byarna och yrkena skulle företrädda, ocksåvar som vara men
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kunde lagligtbidragsförmåga.efter T.eX.derasolika ute-grupper
debeslut byggde1840-talet deltaunder islutna attsomtorpare

kyrkansmed arbete tillellerfattigvårdspengarbidrog medallttrots
striderofta uppslitande1920-taletUnderskötsel. stöter omman

hurtaxeringsnämnderna i mångasammansättningen termer avav
lön-och hurindustriägarearbetare och mångahurbönder, många

Kvottänkandetskullehögre tjänstemän representeras.tagare som
ochskiftatför harobjekten kvoteringtradition,långhar menen

framtidenskifta.fortsättasäkerhetmed Förkommer är et-attatt
land/stad tänkbara.generationstillhörighet,tillhörighet,nisk

tidkan överraskapolitiken igrupptänkande iDetta en som
omöjligtindividualism. interadikal Det ärgenomsyras av enannars

därhistorisk överraskninginförkanhär stå grupprepresen-att en
fortsattäldre samhälle.relik från Enplötsligttationen ettsom enses

samtidigtdet hållet,kan pekapersonvalsinslagetrenodling somav
kraften traditionen.pekar i Detgenomslagrelativtdess svaga

politiken behöver intelokaladenökande inslaget kvinnor istarkt av
kvinnorörelse,segrandekvottänkande ellerutslagett enavsomses

radikal indivi-för särskiltgenomslagkan ett enutan somses
enhetviktigeller hushållet ingenFamiljendualisering i Sverige. är

utträde1970-talet, kvinnornasfrån och medför beskattning
självständigadem tydligaskalaarbetsmarknaden i görstor som

skyldigheterochalla rättigheterindivider,ekonomiska gentemot
hIUShållCLISviaindividerdirektgår vägenutanstaten numera

kommunalförordningmotvilliga årsrepresentationen. 1862Den
kom-för allatill möjlig institutionkommunalfullmäktigegjorde en
flestade allraför fåtal kommuner ibara dettvingandemuner, men

hade invånare.församlingarmed 1919fall lika 0003änmersom
tilloch invånare.tilltvingandesänktes den 70019381 500gränsen

efter andra världslkriget tagitsordningrepresentativaDen som
sedanför generationeruppfattades baraför någragiven, som en

Helstlite m16jligt.användasbordeför såform delegation somsom
verkställandebestämda ochmed baraförtroendemäntillsatte man

helaharbeslutanderätten. ibehöllfunktioner, medan 1919stämman
införtharbarafullmäktige,kommunerna ‘°/olandet 7°/o40 menav

bl.a.tvingandedengrund Idedem frivilligt, övriga gräinsen.av
ochfullmäktigefrivilligtlantkommunerlän ingaKronobergs inrättar

b-efolkning tillminskar sinfort kommunminskarantalet åter så en
införs denfullmäktige ochomedelbartavskaffasunder Då1500.

direktdemokratiska igen.stämman
detalltid, ibland kanröstberättigadedeltog allaNaturligtvis inte

Vildnärvarande vidfärreoch medtill änstämma motsva-ettenvara
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ovanligt med hund-fullmäktigemöte. det hellerrande inteMen var
flera röstande kommuner meddeltagare och hundra iratals tusen-

talet invånare.
efterkrigstidens valdelta-förvisso ändåkommer iinteMan upp

använderdär singande det nio tioi representativa röst-systemet av
Valdeltagandet diskuterasfjärdetredje eller år. När ärrätt vart vart

försöka demokratisk hand-det bild vilkenviktigt sortsatt en av
extremfallet kan det symbol-ling det sig Irör ses som enom. ena

trohet till ochhandling, där den röstande bekänner nationensinmer
utför målrationellt val ledare.det demokratiska änsystemet ett av

liknandehandling, rituellt gemenskapsbärandeviktigEn sätt som
nattvarden det samhället utgjorde markeringäldrei attav manen

politiskatillhörde hederliga församlingen. den teorinde kristna i I
utvärdering dehandlingen stället uttrycka kombineradbör i aven

beslutsfattare,tidigare valdas verksamhet och rationellt valett nyaav
jämfört medbaserat och ideologierintressen represen-egna

deklarationer sina intentioner.Öppnatanternas av
deltagarsiff-den lokala före andra världskriget böljarpolitikenI

konfliktnivåer och upplevel-och efter frågansallt art,rorna upp ner
starkamöjlighet Uppenbarligen saknades denpåverka.attavse

symboliska laddningen förknippad med val-dagjag i ärsom menar
den rationella retoriken kringakten, huvudsak mål-medelitrots

röstsiffror frånplikten kring vikandedelta. Rädslan ochatt oron
mycket hög bara förklaras med den symboliskakannivå, atten

innebörden för ledningutomordenligt vikt, både riketsär storav
förmodligen röstskolkare.och för den ökande andelen medvetna

siffrori vid de direktdemokratiskalägre deltagandetDet stäm-
behöver for-bådetyda mindre deltagandeinte ettmorna enom

aktivmell, deozh instrumentell aspekt Omvägs samman. somenen
förderas spelar rolldet deaktivt röstergör närröstar attatt enanser

deltagandepolitiken, uttrycker lågtförändra förda inteden ett
förhärskandedå nöjda med den majorite-politisk apati. De ärsom

storhetförmodligen överblickbar iuppfattning, småtens en mer
förnödvändigtvis tillkommuner, belöver omröstninginte att

fåtaltill sakfrågan. troligenaktiv ställningändå ha Dettagit är ett
samhälle mötesdeltagandeindivider varjei ett egen-ser somsom

eller julkala-ska slaktas, gardinerna läggasvärde grisennär även upp
instrumentella ådran kom-förberedas. pragmatiska och iDenset

värdet med denblir här tydlig. Samtidigt detmunalpolitiken gör att
reformera bort, då denblir uppfatta den blir lättaresvårare attatt -

det lokala medborgarskapetkommunikativ: betydelsen inte syn-av
sakpolitiska verksamheten.liggörs den pragmatiska,bakom
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motvilliga partipolitiseringen.Den alla kommunerI så gott som
finns dagi samtliga rikspartier närvarande. Ibland uppmärksammas

förekomsten lokala dag oftapartier. i utbrytare deDeäven ärav ur
gamla partierna eller lokal mobilisering kring sak-sprungna enur en
fråga, oönskad vägdragning eller skola.nedlagd Rikspartiernaen en

ibland med viss irritation det de lokalasvårtärnoterar att att
följa departierna centrala, ideologiskt betingade, besluten.att

Moderaterna irriteras oviljan utveckla radikala alternativ tillattav
offentligaden sektorn den kommunala kommunernivån iäven

dominerade moderaterna. Socialdemokratin under mellan-av var
krigstiden hög grad bekymradi den sparsamhetslinjeöver som
behärskade socialdemokrater landet deni proportionella skat-ute

föll låginkomsttagare och gjorde dem obenägnaten tungt att
helhjärtat delta den utgiftsexpansion förbereddesi under 1930-som
talet. Sådana politiska bekymmer förmodligen faktorviktigvar en
bakom kraven kommunsammanslagningar börjar dryftas vidsom
denna tid och slutfördes med sakorienteradesom argumentmer
kring skatterättvisa och effektivitetsvinster.

moderna förhållandevispartiväsendetsDet tydliga lo-inärvaro
kalpolitiken själva verketi senkommen företeelse förknippadär en
med styrelseform,representativ kommunsammanslagningar och
statligt partistöd, reformer med fullt förstgenomslag 1970-talet,

med tydlig redan 1950-talet.startmen en
Under mellankrigstiden de lokala listorna ofta heltär av en annan

Ännurikspartibildningarna. finns heltäckandeingen under-änart
sökning lokalpolitiken under denna tid, undersökningav men en av
Kronobergs län formervisar olika enhetslistor, samlingslistoratt av

det ända frampartiet till har heltDe1926.utgör största en annan
karaktär dagens lokala ochpartier samlar medvetet folk enligt detän

omtalade "kvottänkandet" sociala, branschmässigai ochovan rums-
liga arbetare, bonde,tjänsteman, direktör,termer: en en en en en
arbetare, läraren eller lärarinnan och bör de frånkomma olikaså-
delar kommunen.av

det längstaKommunerna visar i vilja bedriva politikatten en som
avviker från partipolitiken riksnivå, också under den snabba
moderniseringsfas inletts under 1900-talets första hälft, ochsom
bara motvilligt tillsig och partipoli-representativanpassar man en
tisk form.

Inför kommunsammanslagningarna presenterade utredningarna
framför allt sakligt rationell det effektivaargumentationen mestom
ordnandet skatterättvisa, skolväsende, social ochetc.av omsorg me-
nade då enheter behövdes för sköta dessa. fortlö-Denstörreatt att
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pande urbaniseringen presenterade problem med ojämntsnart nya
fördelad skattekraft, de kunde lösas kommunsam-ävensom genom
manslagningar. genomfördes sammanslagningarna,I två såetapper

antalet kommuner hundra underi varitmånga år 2 500att straxsom
minskade till för sedanår år år1 037 1952, 464 1971, 278 1974 att
öka tillnågot år289 1999.

råder helst tvekaningen detta lett till minskatDet att ettsom om
lekmän förtroendeposter,antal med kommunala det kanäven om

exakt räkenskap längre tidsintervall. Vik-svårt överatt ettvara ge en
kansketigare ändå de sidor belysts här: det direktde-övrigaär som

mokratiska inslaget snabbt avvecklats. Avståndet mellan aktivasom
och medborgare kraftigt förstärktspassiva har kommunsam-genom
manslagningarna. Samtidigt flera de aspekter,jag attmenar av som

politiker och politologer uppmärksammas "problem" medav som
kommunpolitiken, levande uppfattning bland deär rester av en sam-
tida aktörerna lokalpolitik mycketnågot annat:är störreattom en
bredvillighet till okonventionella allianser den kom-påminner om

församlingstanken och förmunitära möjligheternapragmatismen;
lokalt slå fram till betydandesig kanposition spårasett attpart en

till partipolitikens och denna nivå.sena svagare grepp
detFinns anledning dessa avvikelser tillgångarnågon att se som

utveckla problemänatt snarare

Den demokratiska politiska kulturen och
det lokala medborgarskapet

bör framgå ovanstående kan åka till Schweiz ochDet visstattav
låta inspireras hur de direktdemokratiska fun-institutionernaoss av

där kan också studera närliggande historiavårgerar men egen-
för hur politiska kultur har hafti institutionervåratt se egen
och förhar politiskt handlande, avviker från den offici-normer som
ella ideologin och kanske enbart behöver uppmärksammasinte som

belastningar.negativa
framhållavill denna inte anspråkJag gör utvär-att uppsats en

dering alla aspekter den kommunala verksamheten. finnsDetav av
hyllmeter skrivits kommunernas framförverksamhet alltsom om
från 1960-talet och framåt 1900-taletsingentingnästanmen om-
första hälft. råder ändå tvekan de kommunalaDet ingen attom re-
formerna rad syften profes-med skatterättvisa,uppnått sinaen av
sionalisering, byråkratisering och effektivisering offentligadenav
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ökad rekrytering kvinnor till kommunalpoliti-tjänstesektorn. En av
ken innebär genombrott saknar historiskt motstycke.ett som

meningsfullt viktigtdesto mindre det ochjagInte ärattmenar
effekter fått den demokratiskadiskutera de utvecklingenatt som

debattskapande syfte har här renodlat ochkulturen. jagI öppetett
förluster har skett detta århund-understrukit de demokratiska som

för frågetecken efter den demokratiska retorik ochrade, sättaatt
erfarenheter, präglarsjälvgodhet tidigare epokers vårgentemot som

samtid. har betydelse sträckerJag att resonemangetmenar en som
utanför verksamhetsområdet.vida det lokala och kommunalasig

historisk läxa" läraantyddes tänkbarOvan äratt att att av-en
och fortsätta bolagiseringen kommunendemokratisera ettav som

och den ekonomiska makten till-knyta den politiska tätaresätt att
för grad ansvarighet elitnivå. Detuppnå störreatt en avsammans,

flykt från denfinns uppenbart problem med eliternas politiskaett
förvill dock användajagResten attutrymmet argumen-arenan. av

behovet revitaliseringför huvudlinje, nämligentera uppsatsens av en
den lokala politiken.de demokratiska traditionerna inomav

konsumenter, famil-människor kommuninvånare,inteSom är
föreningsmedlemmar eller älskandejemedlemmar, arbetare, utan-

funk-detta tillsammans. moderna samhället tilltalarallt iDet oss en
samhällelig arbetsdelningsänder. själva hanterari Vition genom

olikaoch tidsmässig disciplinering sida gymmetoss arenor:en av
rekreation lördagkroppen skogen 13-18.00-18.45,tar som

15, etc.
och därför frågansamtidigt samhällsvarelserMen är reses

kunna ske, hur det samspel skahur skaintegrationen tanytt om
möjlighetform både värdigt och innehållsrikt liv attett ensom ger

sidornautvecklas. förra seklets de integrativaDet sam-svar
giltigahällsnivå innehöll nyckeltermer och kommun,nationsom

de med allt fler kon-långt århundrade.i Vårt Hur uteget ser nu
identiteterna och skakurrenter till de gamla jagmångaSvaren är

detförsöka sammanfatta dem alla här, ijaginte ärattmen menarens
bör förstås ochdenna kontext också den lokala politiken ut-som

inför framtiden.vecklas
fortsättning den gamlaMedborgartanken i meningär enen

finns tillförsamlingstanken, nämligen det tillskriven relationatt en
bort. deltaromgivande gemenskapen kan väljas iden inte Dusom

förmögenhet. lig-utseende, yrke, begåvning ochden Dettaoavsett
finns mänskligtuppfattningen det någotnära att gemensamtger om

denna uppfattning,bygga medborgarskapet på. Om äratt som
ska och utvecklas dengrunden för samhällssolidariteten, leva måste
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kan enbartkommunikativt handlande. inteform Den un-ges av
legala traktater.ratificeras ellerdervisas eller statsnivå genom

ochframväxt antal komponenterharMedborgarskapets ett stort
folk ochde knyter tillhar grekiska komponenterna,här de ge-som

de betonarbekostnad de romerska,menskap betoinats som re-av
regelverket. Medborgar-konstitutionellatill och detlationen staten

från rättigheter till fattig-skalaskapet sträcker passivasig även en
måttligt aktiva handlingarstraffskyldighetVård och överomsorg,

deltagandebifall till ledare till aktivt i menings-nicka ettattsom en
byggnad och styre.

erbju-land den lokala politikentid harUnder mycket lång i vårt
för det handlan-där deltagarnadit måst rättaargumenteraen arena

för den lokala politiken i Sverigedet, de prioriteringarna. Justrätta
detenligt intresse-har det mening varitmin svårare göraatt rensom

däreftersom deltagarnapolitik skällsordet bypolitik måstetrots
strid, kanskeefter politiskmedmänniskor dagensinamöta även en

släktingarvårdad motståndarensha barn skola, blii avsamma
restriktionerlivssammanhangetålderdomshemmet. lokalaDet ger

formkorruptaform hänsyn,till politiken goda just i sini sin ärsom
generellryggdunk. sanningbestickning och inteDetta änär utanen

förekomsten djuphypotes, också bygger ilängeså av enen som
internationellt perspektivdemokratisk kultur medmening i star-ett

ka egalitära drag.
har minskatFörtroendet för samhälleligade institutionerna

och riksdag handlar detdetunder decenniet. regeringFörsenaste
från fråntillökning andelen uttalat misstro °/o40 70om en somav

drabbastill och kommunstyrelse signi-1960-tal 1990-tal. Regering
misstroendetal. invandrarna harfikativt exakt Förnästanav samma

°/0.tilldeltagandet kommunal och landstingsvali gått 40ner
människor ak-drarformen för politik imångalokalaDen som

betydelsefulla,den intemedborgarskap potentiellttivt är mest en-
får god ochbarnenbart för viktigtdet vägarnaär attattatt omsorg

föreskrivitmöjlighet ochför dentrafiksäkra, givitär attutan enen
den gemenskapskapandetmänniskor deltaplikt för imånga att av

infrastruktur. ocksåverkligademokratisk kulturs Det ärärsom en
och respekt för de-kunskappraktik varaktigdenna omsom enur

det hypotes detfram. minmokratisk kultur kan Omvänt ärväxa att
denförfall avseendenpolitikens dessaden lokala iär somgenom

för-minskadelång sikt undergrävs.demokratiska kulturen Det
nationella politiken blir dettaden itroendet och iengagemanget

kommunalaoönskad sådan, dekonsekvens,perspektiv än avomen
reformerna.
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Med lika skissartat andra riktningen,i individen, ärett motsvep
det återigen hypotesmin där det direktdemokratiska poli-ävenatt
tiska deltagandet unik betydelse för balansera och optimeraär attav
motstridiga krav hos alla människor både bli synliggjorda, erhållaatt

frånrespekt medmänniskorsina 0c/9 makt, nå autonomi sinaöverta
livsvillkor. Makt det livet alltid andra människorsöver möteregna
vilja och den grundläggande frågan hurdå detta förskerär möte att
vidmakthålla den ömsesidiga respekten för de andra. kanDetta ses

individorienterat formulera mellanmotsättningensättettsom att
välfärdsstatens bägge mål: likhet och frihet. finns flerFörvisso sätt

respekt, det kan goda vackertnås prestationer,att genom tur, ut-
seende, ekonomiska faktorer de politiska partiernaresurser som
försöker för bliutnyttja valda, relationi till medborgarna iatt men
den svenska liberaldemokratiska det likhetsstrateginärstaten som
har givit maximal legitimitet. Mitt den lokalagårargument ut att
demokratin oundgänglig del, viktigare den nationella, förär änen att
hantera spänningen mellan dessa bägge strävandena.

till den uppfattningen, med emfas framfördI gängsemotsatts av
debattörer Greider, det kontextbundnaGöran och lokalaattsom

definition inskränkt och själviskt, det likajagärper mer attmenar
kan förhålla tvärtom.sig avstånd frånPå väljare ochgärna stort

deras livssammanhang kan bristande ochempati, riskman utanav
för förlust respekt, hårdare för särintresse, iänargumenteraav ett

lokalsamhälle präglas sociala relationer. Möjligen kantätaett som av
de välinformerade goda vilja kort sikt därmed vinnaexperternas

fördomar, sikt det ingen god idéöver ärsegrar men ens som
härskarstrategi, djupet förankrat samtycke.att utan ettregera

sådan generell behöver förstås kvalificerasEn och det kantes
betoning civilsamhällets kvaliteter. Robertgöras Put-genom en av

arbete skillnaderna medborgarandai och södrainams om norra
Italien har omfattande debatt hur föreningsverksam-startat en om
het och tätheten det socialai samspelet påverkar den gemensamma
fonden förtroende och tillit oundgänglig del den de-ärav som en av
mokratiska kulturen oc/9 socialt och ekonomiskt välfungerandeen
marknadsekonomi. finns avgörande det modernaHär utmaning ien

högSverige i grad har präglats stark tradition förhål-som av en av
landevis enhetlig kultur, lokalt och nationellt, vilken fått sitt organi-
satoriska uttryck starkt samladei territoriella institutioner det
politiska planet.

territoriella kommunen.Den territoriella aspekten med-Den av
borgarskap har betraktats självklar och väsentlig det gällernärsom
det nationella medborgarskapet. Nationalismen har ibland fram-
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för demokratiskt och soli-nödvändig grundvalställts ettsom en
uppfattning finns detför dennadariskt samhällsbygge. Inom ramen
nationell identitet ocholika möjligheter byggaemellertid flera att en

utformning. Frankrike och Tysk-medborgarskapet olikadärmed ge
fram de olika modellerna, ochland land lyfts ofta exempelsom

inledande diskussionenhär kunna återknyta till denskulle om en
fårkratia. de linjernagrekisk demos och romersk Omvariant en

franska med betoningform, den konstitutionen sinstårså tro-ta
medfranska dess ideal utvecklinghet den ochstatenmot som en

medborgaruppfattningen, medan Tysk-betoning den romerska
hemmahörig-med betoning språk och kulturgemenskap,land sin

den grekiska dyna-betoninghet bestämt territorium,i ett som en
miken.

finns betydande inslagSkillnaderna ska överdrivas då, detinte av
förbunds-författningstrohetprovinsidentitet Frankrike och ii en

de övergripande tendenserna.republiken Tyskland balanserarsom
ofta problemati-skillnaderdesto mindre det intressantaInte är som
mångkulturelltoch framväxandeden nationella nivån iserats ett

offentlig debatt dessaförekommer detsamhället. Sverige ingenI om
frågor lokal eller regional nivå.en

de starkaeuropeiskt perspektiv det tydligtI är ter-att ytterstett
medfört förstärkning detritoriella kommunerna har territo-aven

det själva Verket har detriella draget lokala medborgarskapet.i I va-
kom-reformerna hållagenomgående önskemålrit i attett samman

fler underenhetliga områden med allt uppdrag sig.munerna som
kommuntillhörig-har verkat förstärkande den betydelseDetta

för den medborgarskap, samtidigt kanheten har enskildes som man
för-misstänka identitetsaspekten stod stark de tidigareiatt som

kommunsammanslag-samlingskommunerna har hunnit medinte
ningarna.

utvecklafinns flera möjligheter sökadet olikaInför framtiden att
vägvalen vadmedborgarskapet och idet lokala månrörett manav

tänkaenhetligheten eller kan sigden territoriellavill slå vakt enom
England kanskilda sektorer.funktionell politisering ses somavmer

kommunala funktioner skötsexemplet, där raddet mest extrema en
Infö-territoriellacouncils med skilda avgränsningar.olika localav

dennaexempelskolstyrelser kanrandet lokala väg,ettses somav
med försökföljde den tidigare linjenkommundeisnämndermedan

territorier.rrångfunktionellahållaatt samman
effekti-förutomdet dock viktigthär sammanhangetdetI är att

med lokal identitetaspekter harbörjavitetsresonemang väga som
följa form lokaltFörsök denoch göra. attatt engage-engagemang
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ochsig sedan institutionalisera det skulle spännande.tarmang vara
Sådant sker i redan med lokalanågon mån experiment nämn-genom
der och skolstyrelser, haringen veterligt det radikalamig tagitmen

t:illbaka tiden och deni allmännaår60 pröva stämmansteget att
form för besluten. Med alltmer välinformerad befolk-man som en

borde farhågornaning de starkas demokrati inte härstörreom vara
deni demokratirepresentativa råderän tvärtom.som snarare-

Noter
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för Viktiga kommentarerWångmar till Tidigare har fåttversionertexten. motta
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3 Lundkvist Micheletti tröskeln till välfärden BjörkPä1977, 1994, 1995, 1998.
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8 betydelse det äldre samhället har framhävtsRättens i starkt modern historiski
forskning. Se social kontroll NordenNormer i 1994.t.ex. og
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33 Systemskifte och försiktigtreaktioner den redovisningeni positivasenast

provkarta samtida medborgarinitiativ. Montin 1998.av en
24 Putnam 1996.
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Demokratins normsystem
Lokala ledares värderingar i tolv länder

Stefan Szücs

Under 1990-talet har det blivit allt tydligare demokratisktatt ett
sinnelag bland kommunala och regionala politiska eliter viktigär en
förutsättning, både för införandet demokrati i land och förettav

Ävendemokratins bevarande. i Sverige har den lokala elitens etiska
hållning kommit diskuteras, egentligen fått iatt utan attmen veta
vilken grad, eller varför, svenska politiker och tjänstemän omfattas

demokratisktettav normsystem.
bidragMitt till Demokratiutredningen skrivet bakgrundär mot

allt intensivare debatt lokala politikers och tjänstemäns de-av en om
mokratiska etik. Förhoppningsvis kan det bidra till ökat intresseett
för hur demokratisk etik kan definieras och vilka krafter får densom

blomma lokalt i Sverige, internationellt jämförandeatt sett ettur
perspektiv. Denna analys också möjlighet ifrågasättatyp av attger
vad förtypiskt svensk politisk kultur. undersökningEnsom anses

s.k. lokal-globala demokratiska Szücs 1996, 1998a,av normsystem
1998b också möjligheter till säkrare uttalanågot desigger att om
praktiska förutsättningarna för lokal demokratisk utveckling i ett

gränslöst skisseras förEuropa 2000-talet.nytt som

Demokratiskt sinnelag bland lokala
eliter

Vedertaget resultatEtt inom statsvetenskaplig forskning sedan 1960-
talet politiska värderingar tydligastär rör äratt normsystem som
framträdande bland de samhällei dagligen sysslarettgrupper som
med politik Converse Putnam1964:209, 1976:88-89. mer en

involverad i samhälles politiska tillstånd och utveck-ärperson ett
ling, desto tydligare framträder sammanhållet Omett normsystem.

skall studera demokratins bör alltså foku-ettman normsystem man
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Studienaktiva.politisktdeundersökningsin är mestsomsera
medbor-liggerden politiska nivåbör också sig närmaströra som

kommunala politiska nivån.nämligen dengaren:
lokala poli-forskningfortfarande väldigt litedockfinnsDet om

hängerdemokratiska principerväl olikahurtiska eliter prövarsom
fylla dennaförsökaharMålet varitlatentai attnormsystem.samman

politisktdejämförande analysforskningenlucka i mestavgenom en
sammanhållenfinnadär chansernaaktiva kommunen,i att en

bordedemokratisk etik störst.vara
valts ellerbland demdemokratinssökaAtt normsystem an-som

kommunenangelägenheterna ideför skötaställts att gemensamma
forskningsuppgiftlika viktiguppgiften. minstenbart den Enår ena

demokrater,lokala ledarevarförförklara vissaförsöka ärär me-att
konkurre-värderarvarföricke-demokrater och vissadan andra är

deltagandemedborgerligtexempelvisdemokratiideal,rande som
förstå orsakensyftetpolitisk representation.högre Ytterst årän att

etikdemokratiskhurkomplexaförekomstentill normsystem; enav
frodas.ochuppstår

antalfinnsdemokratiseringstudietvetenskapligadetInom ettav
kandemokrati.förekomstenför förklara Sammantagetteorier att av

förklaringsfaktorer ihuvudsakligamedarbetarsåga treatt manman
institutionellakulturella ochekonomiska, sesammanhang:detta

TufteDahlDahlTocquevilleexempelvis de 1835 1961, 8C1994,
Hadenius Putnam 1993.1992,1973,

olikastudiedennaförklaringsfaktorer iDessa prövas tre ana-
ocksåmakronivåochmikro, Mouze-nämligen selysnivåer, meso

detifrån antagandetmikronivåAnalyserna utgårlis är1995. att
hans ellersamhälletbakgrund och position iindividens avgörsom

variablerBådeförhållningsätt.och etiskavärderingarhennes rörsom
ledarens kommu-sociala ochekonomiskaindividens status, arv

Analysernaanalyser.dessainalpolitiska roll/ position näs-prövas
omgivandedendetantagandetbyggerförklaringsnivå ärattta
individens de-påverkarstrukturenregionalalokala eller meso som

lokala leda-hurdenna delAnalysernamokratiska hållning. i prövar
ekonomiskapåverkas kommunenshållningdemokratiska avres

politiska organisation.och desssociala kultur Endesssituation,
demokrati-ochdemokrati-ofta iförklaringsnivåtredje prövassom

förklaringskraft makro.nationella Iseringsstudier den nivånsär
demokratisktomfattning sin-vilkenanalysen idenna del prövasav

systemskillnader, dvs.länderskillnader ellerförklarasnelag bäst av
politisktmed demokratispecifika erfarenhetlandets system.som
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Ofta studier, de medhar värderingar samhällsvetenskapligai även
beslutsfattare, olikheter regional ellerlokala bero i natio-visat sig

Eldersveldkultur Ostrowskinell Jacob al. Teune 1973,1971, 8Cet.
Derksen Land-Eldersveld, StrömbergPutnam 1995.8C1989, 1993,

förklara värdeskillnader blandpolitiska har sällan kunnatets system
antalet undersök-lokala politiska eliter den enkla anledningen attav

frånför få. liknandeländer med olika politiska varit Datata system
förtidigare funnits tillgängligapolitiska har helt enkelt intesystem

nationell politiskjämförelse systemskillnader skillnadervisavi ien av
kultur.

Tack medverkan det internationella samarbetspro-svensk ivare
det möjligtana Local har varitjektet Democracy Governance DLG

ledares värderingarsystematiskt undersöka svenska lokalaatt mer
för skillnader mellanmed möjlighet till vetenskaplig kontroll också

ijacob, Ostrowskiolika politiska översiktse 8Ctyper systemav
sammanhang valt studera lokalahar dettaTeune i1993. Jag att

Österrikeerfarenhet:etablerad demokratiskledare länder medi två
föroch ledare länder vid tidenVidare har valtSverige. jag i två som

första lokala de-undersökningarnas genomförande hade hållit sina
föregicks bådemokratiska val, nämligen och Polen. ValenUngern av

införandet självstyrelsekommunala indelningsreformer och lokalav
författning. länder därför haenligt kanDessa sägas enen ny

erfarenhet vid tiden för undersökningarna.demokratisknywmnen
Vitryssland och Ryssland, där den lo-Slutligen har valt ledarejag i

årsskiftetkala eliten efter upplösning vidSovjetunionens 1991/92
femårigt enlighet med de lokala valenkvar mandat sistaisatt ett

hölls Ryssland och Vitryssland sålundainom Sovjetunionen.som var
övergångsfas demokrati,auktoritärt styrda regimer itvå mot menen

förmed erfarenhet vid tideneller begränsad demokratiskingen
figurstudierna 1.
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Urval Zander och grad demokratisk erfarenhetvid tidenFigur av av
för studien, 1991-1992

Länderurval Erfarenhet demokratiskt politisktett systemav
Etablerad: Nyvunnen: Begränsad:

K3’3k’3$9’a5 Lång demokratisk Demokratiskt valt Ledarskap enligt
aV- tradition ledarskap sovjetsystemet1990 valt

1990
Huvudfall Sverige Ungern Vitryssland

ÖsterrikeKontro//fa/l Polen Ryssland

Robert Dahl föreslår liknande förindelning studera politiskaKommentar: A. atten
olika demokratiseringsfaseri Dahl 1971:10.system tre

detta länderurval har jag den empiriska analysen försöktGenom i
kontrollera förockså vilken utsträckning lokalai ledares demokra-
tiska förknippadekan med det politiskanormsystem systemetsvara
karaktär. Ibland har dock detta urvalinte räckt till. kunnaFör att
kontrollera resultatens giltighet har analyserna fall utökatsi några
till omfatta alla de länder deltog det internationellai12att som
forskningssamarbetet mellan och se Szücs 1998a.1991 1993

Undersökningarna respektive land genomförtsi har nationellaav
forskarteam knutits till det internationella seprogrammetsom
översikt ijacob, Ostrowski Teune Alla studier baseras1993.8C

utarbetat frågeformulär. studierna le-ingårI 15-30ett gemensamt
dande lokala politiker och från kommunertjänstemän i20-40 res-

landpektive kostnadsskäl genomfördes undersökningarna medav
Österrike.2postenkät i och ländernaSverige studerasI många av

lokala civila ledare. kommuner studien behand-ingår iDeäven som
las Därför kan kommunernas geografiska barapositionanonymt.

ungefärligt enligt figurvisas
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Urvals/eommunernas ungefärligaFigur position

Ryska talen-kommuner Sibirien Irkutsk ochi regionernaKommentar:
Krasnojarsk och ryska fjärran Chabarovsk, Primorskij ochregionernaÖstern
Vladivostok ocksåingår i studien de kartan Källa:inteäven om ryms

the Head,inDemocracy Szücs, 38.1998, s.

Urvalet omfattar medelstora kommuner med till000 250 00025
har valts för geografi,invånare. slumpmässigt, med kontrollDe

ochekonomi politiska förhållanden. länder med låga kommunalaI
invånarantal har också kontrollkommuner valts med mindre än

invånare.25 000

teoretiskaTest modeller avseendetreav

etikdemokratisk

forskning ofta olikasamhällsvetenskaplig används analysmo-Inom
deller för antaganden eller hela hur olikateorierprövaatt sam-om
hällsfenomen beskaffade och vad orsakar dem. Medär som en ana-
lysmodell kan samhällsforskaren exempelvis sanningshalten ipröva
antagandet den verkar kommunalpolitiskt latent delarattom som

demokratiska forskning harvissa min jagI prövat trenormer. mo-
fördeller hur olika demokratiideal hör samman.
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första modell förekomsten grundläggande demo-En rör av en
omfattarkratisk etik. modell demokratiskaDenna principer, exem-

pelvis tolerans, dessdär exempelvis intolerans, oftamotsats, ses som
mindre demokratisk andra analysmodellavsnitt.se Ennästa om-
fattar konkurrerande demokratiska dvs. där skillnadenprinciper;
mellan demokratisk och icke-demokratisk hållning mindreär
uppenbar. modell hursista grundläggande ochEn prövas rörsom
konkurrerande demokratimodeller faller heltäck-isamman en mer
ande och komplex demokratisk etik.

Förekomsten grundläggandeav en
demokratisk etik: Vad kännetecknar

demokraten icke-demokratengentemot
Vad kan sluta till eftersig modern demo-genomgångman en av
kratiteori bred uppslutning samhälle kringi idealvissaär att etten
eller oftaetik nödvändig för den demokratiska utveck-en ses som

förlingen. gäller särskilt politiska eliter Dahl PennockDetta 1971,
åsiktsfrihet,demokratiprinciper för-1979. Denna såsomtyp av -

troende, tolerans, och politisk jämlikhet kanmajoritetsprincipen -
kallas grundläggande, då de ofta nödvändiga i meningen attses som

förekommandede bör allmänt demokrati, hosi åtminstonevara en
de direkt eller indirekt valda/ utnämnda politiker ellerär attsom som

1979folket Dahl Holden Pennocktjänstemän tjäna 1971, 1974,
ideal kännetecknas ofta denDessa principen sigatt motsatta terav

mindre demokratisk.

Intervjufrågor spegla grundläggandesom avser en
demokratisk etik

undersöknin fem intervufrå förhar valts deFrån våra attgar J gor
viktiga förkomponenter, s.k. indikatorer, grund-u n I Iutgöraantas en

läggande demokratisk etik. viktigt här påpeka ingenDet är att att
felkan eller dessa frågor. Vad däremot kanrättsvara man ar-

för mellan de olikasamvariationen intervärumentera attg J
avspeglar latent grundläggande demokratisk hållning.en

första komponent flertalviktig studiervisat sig iEn ettsom av
olitiska beslutsfattare, särskilt till demokrati, för-i ånöver ärP g gen

hantera konfliktpolitisk det demokratiskamågan o 0 I o Iatt systemetsvia
ler och elvis DahlRustow 1970, 1971,re g P rocesser se exem P
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ODonell förmåganSchmitter Paradoxalt det här1986.8C ärnog
kunna och speciellt den enskilde ledaren elleratt attvara oense, en

driva avvikandeoppositionsgrupp mening,vågar en egen som ses
förutsättningviktig för demokratins eller intesom en vara vara

Rescher förlängningenThompsonGutmann 1996. I1993, 8C
handlar detta demokratins förregler och borgaratt attom processer
den enskilde ledaren den personliga och moraliska autonomi,ges

hon yttrandefri-han eller åsikts- ochutnyttja sinvågargör attsom
het politiskt sammanhang Dahli intervju-Den1989:104—O5.ett
fråga förvalts avspegla uttryck för denna form kon-att ettsom av
fliktorientering innefattar den lokala ledaren gäl-inte instämmeratt
lande följande påstående: kommunal beslutsfattarebör modifiera"En

ställningstaganden för bevara enighet. påstående valtsina Detta äratt
med tanke den svarande själv antyder uppfattningatt motsatten
till bevara enighet. således respondentenIntervjusvaretatt attanger
tycker den inställningen viktigare bevara enighet.är änatt attegna

enighet viktigare det ställningstagandet,Motsatsen, är änatt egna
således ligga auktoritärt undertryckt politisk håll-närmareantas en
jämförning motsvarande Leif bok Bråkai Lewinsresonemang

tids demokratisyn,Om vårinte 1998.
skiljer demokratiskt förhållningssätt frånDet icke-ett ettsom

demokratiskt dock förmåganbara till självständigt poli-inteär ett
tiskt ställningstagande; det bara till den åsikteninteär rätten egna

betydelsefull demokrati.i politisk tolerans häv-Förutomärsom en
das ofta demokratiskt sinnad för-kännetecknasatt en person av en

uttrycka social tolerans respekt för främ-måga vissatt genom en
mande seder och bruk. har därför avsiktligt valt medJag att ett to-
leransindex den sociala toleransen hos lokala ledaremäta genom

inställningderas till med invandrare, homo-att vara granne en en
och/ellersexuell narkoman. till särskiltMotiveringen tittaatten

inställningen till dessa de andra iär äntre att ettgrupper mer sam-
hälle drabbaskan intolerans grund läggning eller bak-sinav av av
grund, förekommer någorlunda lika utsträck-isamt att grupperna

alla moderna samhällen. Intervjufråganning ställd här:i såär
Nedan följer antal olika manniskor. Markera vilka Ditett grupper av

skalle vilja ba tolerans harinte grannar. För mätaattsom svaren
omkodats den allaså att accepterar tresom grupperna som grannar
erhåller värdet indexet. dei Den tvåtre accepterar tresom av grup-

värdet bara detvå. Den accepterarperna som grannar ges som en av
får värdet markerat allaDentre ett. tregrupperna som grannar som

oönskade erhåller värdet noll toleransin-igrupperna som grannar
dexet. Antagandet följaktligen denna toleransär att mot utsatta
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kommunen egenskap tillhör demokrateni ärgrupper en som snarare
icke-demokraten.än en

politisk och social tolerans medborgerligt förtroendeFörutom är
tredje egenskap skilja demokraten från icke-demokra-antasen som

ligger inbyggt den demokratiska metodensi representativaDetten.
logik föreligga förtroendedet bör ömsesidigt mellan vanligaatt ett
medborgare, förtroendevalda förtroendevaldaoch den de ut-av
nämnda förvaltningen. hävdakan här allmän misstroMan att en

kan sundhetstecken för demokrati: politiker-snarast ettses som en
förakt demokrati kanske bara formi misstro seären en mogenav
exempelvis Möller dvs. politiska och admini-1998. Men motsatsen,

ledares medborgaren, dockstrativa misstro integentemot ses som
tecken utvecklat demokratiskt sinnelag Dahl 1971,ett ett mer

Pennock allmänt utbredd medborgare blandmisstro1979. En mot
lokala ledare således denna studie egenskap hörises som en som
hemma auktoritärt demokrati. Samtidigti iänett system, snarare en

allmänt utbredd tilltro till medborgare bland lokala ledareantas en
höra den etablerade demokratin till. den lokala ledarensFrågan om

Årtilltro till medborgare ställd följande de flestaär sätt; man-
niskor lita eller kan försiktig barpå, inte naratt attman vara nog man

med andra människor denna fråga kundePå antingengöra man
flesta manniskor lita eller kan aldrigDe på" Manär attatt attsvara

försiktig". studier den politiska kulturens bety-Mångavara nog av
delse för demokratisk utveckling har dennavarianter justanvänt av
intervjufråga för förklara skillnader demokratisk utvecklings-iatt

exempelvis Almond Verba Inglehartnivå se Putnam8C 1963, 1993,
m.fl. 1996.

fjärdePolitisk jämlikhet demokratiideal oftaär ett som anges vara
grundläggande karaktär. gäller kanske tydligast tankenDetta attav

medborgare bör ha lika möjlighet påverkavarje något sätt att
samhällsbeslut Intervjufrå-exempelvis DahlLewinse 1971.1970,

ställts för avspegla förmågan politisk jim-att att accepteragan som
följande:likhet lyder enligt medborgare skall ba"Varje möj-samma

lighet påverka sambdllsbeslut. påstående kundeDettaatt respon-
denten uppfattningmed eller ha till. dockinstämma Det ärmotsatt
viktigt påpeka kravet absolut politisk jämlikhet enligtatt att
denna fråga krockar med former förden demokratinsrepresentativa

välja med potential makt sestörre utövaatt representanter att
exempelvis Dahl 1989.

Avslutningsvis naturligtvis idealmajoritetsprincipenär ett som
bör praktiseras demokrati. vanliga definitioneni Den är atten en

har politisk för-minoritet sig majoriteten irätt att motopponera en
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vanli-docksamling. Efter fattat beslut innebär majoritetsprincipen
fattade detefter det beslutet,minoriteten sig ävenrättaratt omgen

för definitionerdem majoritetsprincipen,gått emot se exem-av
intervjufråga valts för den bästFöljandepelvis Berg 1965. attsom-

medrespondentenavspeglar kunde instämmamajoritetsprincipen -
uppfattning bareller ha till: "Minoriteten rätt att opponeramotsatt

efterbeslutbar majorite-sigsig, inte ratt vägra rätta tagnaatt avmen
det finns exempel demokra-dock tilläggas inomten." Här måste att

minoritetsskyddadförespråkar vad kan kalladirekttiteorin mansom
consociational democracy,demokrati eller samarbetsdemokrati se

Lijphart Lewin 1998.1977, 1984,
Även ledaridealfinns skäl ställa antaldet till ettatt somuppom

naturligtvisför demokratin skall slå lokalt, detnödvändiga äratt rot
ledarefråga hur dessa faktiskt delas ihelt principer av enen annan

förekomsten latentförsta forskningsfråganpraktiken. Den rör av en
ledare: vilkengrundläggande demokratisk hållning bland lokala i ut-

demo-sträckning finns det den lokala politiska latentnivån en
från icke-demo-kratisk etik, med vilken kan skilja demokraten

kraten

Tre grundläggande demokratisk etikhörnstenar i en -
socialkonfliktorientering, medborgerligt förtroende och

tolerans

förekommande grundläggande de-frågan latentFör prövaatt om en
använda metodmokratisk etik hos lokala ledare kan en somman

faktor- Enkelt uttryckt dettakallas eller dimensionsanalys. är en
och komplexavetenskaplig metod för härleda sammansattaatt mer

direkt observerbara indika-begrepp och fenomen antalettgenom
intervjufrågor.exempelvis enkät- ochtorer

fallet med faktoranalys vilkendet aktuella kan iI pröva ut-
då dendet verkar rimligt densträckning intervjupersonen,att svarar

tolerans, ledarförtro-frågor konfliktorientering, socialvåra om
jämlikhet ochende för medborgare, politisk majoritetsprincipen

demokratisk etikfaktiskt, för grundläggandeuttrycker känsla enen
modellen figurenligt i
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Modell för antagandet grundläggandeFigur prövaatt om en
demokratisk etik

MEDBORGERLIGT
FÖRTROENDE \\\\\

TOLERANS
UTSATTAGRUPPER

\
K /f\

Grund-¥___,W,__,_ ##————.flEGENINSTALLNING läggande..ÄNVIKTIGARE ATT
demokratiskBEVARA1oNsENsu§

etikK./////// ,\w///
// //MÖJLIGHETSAMMA "4/PÅVERKAATT

//SAMHÄLLSBESLUT

/
BÖRl MINORITETEN

RÄTTASIGEFTER
MAJORITETSBESLUT

modellen grundläggande demokratisk etik"Kommentar: den empirisktI inteär
direkt observerbara faktorn latent variabel vilken verifieras enkeltantas genom,
uttryckt, den finns femmellan de observerbara demokrativärdenasamvariation som
indikatorer, manifesta variabler modellen.i

enlighet med den figur presenterade analysmodellen bör såledesI i 3
konfliktorientering hos den politiskt aktive hand hand medi
medborgerligt förtroende, social tolerans, politisk jämlikhet och
majoritetsprincipen. icke-demokratenvis känne-På motsatt antas
tecknas konformism, intolerans, ojämlikhetmisstro, och mino-av
ritetslösningar.

Resultaten grundläggandevisar demokratisk etik enligtatt en
analysmodellen starkast framträder konfliktorientering,i synen
medborgerligt förtroende och tolerans. demokratiskasocial Den
etiken omfattas således tydligast konfliktorientering, social tole-av

avvikande kommunen, förtroendeimot samt ettrans grupper gen-
människor figurallmänhet. Analysen omfattar politiskti i 4temot

aktiva undersökningens huvudländeri ochSverige, Vit-Ungerntre
ryssland:
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Grundläggande blanddemokratisk etik lokala ledareF igar Sverige,i
och VitrysslandUngern WLS regression

MEDBORGERLIGT
FÖRTROENDE vx

TOLERANSMOT
GRUPPERUTSATTA

INSTAELNINGEGEN läggande
VIKTIGAREAN ATI demokratiskBEVARAKONSENSUS

/etik
/

//MOJLIGHETSAMMA
PÅVERKA f4/ATT o,SAMHÃLLSBESLUT

/BORMINORlrl:1 bN
RÄTTA xSIGEFTER

ESLUTMAJORITETSB

Analysen omfattar lokalpolitiskt aktiva politiker, ochKommentar: tjänstemän1 200
civila ledare från sammanlagt kommuner och Vitrysslandi Sverige,80 Ungern

Undersökningarna genomfördes mellan ochN1 200. 1991 1992.

den inställningen viktigare bevara enighetAtt är än attegna sam-
manfaller alltså med förtroendemedborgerligt och tolerans mot
olika samhället. sammanfallermotsvarandei iPå sättutsatta grupper
dimensionens andra ytterkant konformism med och socialmisstro
intolerans.

Indikatorerna för och politisk jämlikhetmajoritetsprincipen sam-
manfaller dock alls lika tydligt dettainte skullei Dettamönster.
kunna bero indikatorerna för och politiskmajoritetsprincipenatt
jämlikhet bildar andra faktor. redovi-analyserFortsattaen egen
sade här möjliga faktorer, enligt sådan modell, dockvisartvåav en

antagandet restfaktor förandra inställningen till politiskatt om en
jämlikhet och fårockså stöd.majoritetsprincipen svagt

generell då denna förvärdedimension grundläg-Hur ärpass en
gande demokratisk etik bestående konfliktorientering, social to-av
lerans och medborgartilltro utökad analys detta resultatvisarEn att
håller analysen omfattar lokala ledare eller tolvioavsett tre,om sex
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omfattar analysen tabell således helaländer tabell i1. Som 1mest
länder knappt ledare verksamma kommuner.i 31012 5 000

demokratisk etik bland lokala ledareTabell Grundläggande i
och länder faktoranalys/ ortogonal metodtolvtre, sex

Huvudfall UtökadMed
lndikam länder kontrollfall3 test

länder länder6 12

Konfliktorientering .69 .65 .68

Social tolerans .69 .70.72
Medborgerligt
förtroende 70 52 54

förklaradAndel
%varians 49 43 % 42 °/,°/0

Analysen viktad s.k. viktning påverkas resultaten detKommentar: utanär av
faktum ledarurvalen olika de undersökta länderna.iäratt stora

delar denna grundläggande demokra-Vad kommer det sig att man
konfliktorientering, social tolerans och med-tiska etik bestående av

varför redaborgerligt förtroende Och detinte Förgör att taman
faktorpoäng för individ,detta värde, s.k. varjemåste ett en

grundläggande demokratisk etik.vilken avspeglar dennes grad av
vad individkan varjeDet närgöra väga svaratattgenom samman

förtroende socialdet gäller konfliktorientering, medborgerligt och
hans ellertolerans. ledare dennaVarje sammanvägningges genom av

hennes eller värde för grundläggande de-negativt positivtettsvar,
kan redovisasmokratisk etik förhållande till genomsnittet ii som

skala.en
förklaringar olikaEfter ha mängd olika möjligaprövatatt en

det landets demokratis-analysnivåer, resultaten entydigtvisar äratt
fäller utslaget. Skillnader mellan länderna,ka utvecklingsnivå som

kan förklaras den demokratiska utvecklings-inte i termer avsom
olikaendast marginella. Skillnaderna mellan kommunernivån, är

Ävenstatistiskt signifikanta. skill-land ocksåinom småärett
och överlag förkla-naderna personlig bakgrundi position ger svag

ringskraft. eller Vitrysslandtittar Sverige,Oavsett Ungernom
finns säkra statistiskt signifikanta skillnader respektivedet inom
land ålder, utbildning, yrke, klass, kön, eller politiskavseende posi-

verksamheten.politiker/ den kommunalaition tjänsteman En sys-
länder docktematisk skillnad statistiskt säkerställd i två ärtreav

298



STEFAN Szücs

kommunala beslutsfattare efterkrigsgenerationentillhör äratt som
demokratiskt sinnade genomsnittet.änmer

resultaten med säkerhet längre erfarenhetvisar,Det är attsom
det demokratiska politiska desto starkare positivt ärsystemet,av

för grundläggande konflikt-demokratisk etik, beståendemåttet av
social förtroende. Samtidigtorientering, tolerans och medborgerligt

förståsgäller också de länder med liten eller de-i ingenmotsatsen
mokratisk erfarenhet: erfarenhetmindre demokratiska proces-av

och regler, desto den grundläggande demokratiskaärser svagare
etiken.

illustration styrkan detta resultat tabell Analyseni visas iEn av
baseras förskala, där individ faktorpoängvarje givitsen en
grundläggande demokratisk etik. demokrat/icke-demokrat-Denna
skala omfattar hela länder.12
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Tabell Demokrat/icke-demokratskalan med kontroll för
och systemtillhörighet länder viktade faktorpoäng,nations- i 12

Anova/MCA

Medelvärde och genomsnittlig Grundggggande
avvikelse demokratisk etik

Nfaktorpoäng

Medelvärde 0

Systemtillhörighet
övergångAuktoritär regim i

demokratimOt

Post-auktoritär demokrati 1 1401ny
Etablerad demokrati .94 739

Eta .47*
EtazFörklarad varians .22

Nationstillhörighet
Ukraina -.67 447
Kazakstan -.48 413
Litauen -.37 271
Vitryssland -.33 415
Ryssland -.21 502
Slovenien -.16 258
Slovakien 279-.16
Tjeckien .04 291
Ungern .25 407
Polen .33 424
Österrike .64 348
Sverige 1.25 391

Eta ".51
EtaFörklarad varians .26

fök/ararVad land utöver
.04system

Skillnader signifikanta med säkerhet.""""‘pS .01 99 procents
Faktorpoäng för grundläggande demokratisk etik baseras faktorana-Kommentar:

för konfliktorientering,lysen presenterad tabell består indikatorernai Måttet av
medborgerligt förtroende föroch social tolerans, lokal le-varjesammanvägssom

Österrike.dare länder. demokratier:Etablerade och demokratier:i Sverige Nya12
Polen, båda tjeckiska och Slovakiska republikerna f.d. Tjecko-de iUngern, samt
slovakien. Auktoritär demokrati: Vitryssland, Ukraina,regim i övergång mot
Kazakstan, Ryssland, och Slovenien.Litauen
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förklaringskraftDen nationstillhörighet tillför vill för-närsom
klara skillnader för grundläggandei demokratisk etikmåttet 26är

förklarad helavarians förklarad0.26. Men 22procent procent
dessavarians nationsskillnader här egentligen uttryck0.22 är ettav

för de lokala ledarna verkar politiskai kommit olikaatt system som
långt demokratiskt. det förklaragäller skillnader grundläg-När iatt
gande demokratisk etik, tillför således den lokala ledarens nations-
tillhörighet fyraendast förklaringskraft.iprocent

länder där de lokala ledarna befinnerDe sig genomsnittetöver
Österrike,demokrat/icke-demokratskalan tabelli Sverige, Po-2 är

len, och Tjeckien. Klarast underUngern liggergenomsnittet de oli-
ka f.d. Sovjetrepublikerna Ukraina, Kazakstan, VitrysslandLitauen,
och Ryssland. Undersökningarna dessa länderi gjordes med den lo-
kala elit vid eftermakten de lokala och regionalasista valensattsom
i Sovjetunionen. genomfördesval för femårsperiod.Dessa I1990 en

dessa därförmånga lokala elit kvar ävenstater sattav nya samma
efter upplösningSovjetunionens betyder dessaDet1991-1992. att

erfarenhet demokratiska regler och åtmins-personers av processer,
i västerländsk obefintligmening, vid tiden för undersök-tone en var

ningarna.
denna slutsats kan dock invändningarMot ryskInomresas. so-

ciologi talas exempelvis rysk bymentalitet, starkt prägladattom av
enighet kallad sobomost, förhindrar förändring demokratiski rikt-

lokaltning Biryukov särskilt det faktumSergeyev 1993. Men8C att
Litauen ligger långt under genomsnittet vad gäller förmåttet en
grundläggande demokratisk etik, resultaten förklarasvåragör att

effekt rysk ellerviss slavisk bykultur. grundvalPåsom en av en av
resultaten dennai undersökning verkar förklaringenklare liggaen
tillhands: det avsaknaden erfarenhet med det demokratiskaär av

regler och procedurer generellt gradenavgörsystemets som av
grundläggande demokratisk etik land.i ett

Bland de länder ligger framfördet alltgenomsnittetöver ärsom
och Polen utmärker Båda dessa länderUngern sig. genomgicksom

under och demokratisering alla plan: fickde under1989 1990 en
denna period praktiken fungerandei demokratisk konstitu-en ny,

reformeradedetion, den kommunala kommunindel-nivån genom
ningsreformer, de införde kommunal självstyrelse enligt väster-
ländsk modell, och de genomförde fria och demokratiska val, vilket i
praktiken ledde till folket val kom bytai delar detatt att ut stora av
gamla ledarskiktet den lokala nivån.

Österrike och Sverige, båda kan etableradeI demo-som ses som
kratier, har grundläggande demokratisk etik det starkaste fotfäs-en
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Österrike. Kanske dethögreligger betydligtSverigeHär äräntet.
Österrike har betydligt kor-fråga erfarenhethär längreäven enom

erfarenhet.demokratiskperiod det gällerobruten Det ärnärtare
etik bland lo-grundläggande demokratiskhur väl gradenslående av

demokratisammanfaller länge praktiserat imed hurkala ledare man
resultat Hadeniusjämför motsvarande iland 1994.ett

konkurrerandeförModell
demokratiprinciper normsystemett-

demokratiuppfattningarför motsatta

filosofi hävdarfältet politiskdemokratiteoretiker inomMånga att
underliggande mellanfinns spänningdemokratiteorindet inom en

förkan användaskonkurrerande vilkaprinciper,två attmotsatta,
demokratimodellerf detta demo-rättfärdiga motstridiga stårPå sätt

individua-frihet, ochrättfärdigas med autonomikratimodeller vilka
rättfärdigas grundvaldemokratimodeller Vilka kanlism mot av

kontroll och kollektivism.jämlikhet,
Ronald PennockamerikanskeDen statsvetaren menar exem-

mellandemokratiteorindenpelvis spänningen inom gårstoraatt
Pennockenligtfrihet jämlikhet.motpolerna och Dessa representerar

sammanfallerdär frihetdemokratiteorin,sidor inomtvå motsatta
medan jämlikhetindividualistisk demokratisyn,med står näraen

Pennocksida Pennockkollektivistiskademokratiteorins 1979:16.
individ- ochför demokratiteorinskallar denna spänning

democratic theory,kollektivaxel "individualist-collectivist axis
Pennock 1979:59.

demokratiteori mellanskiljelinjenRobert Dahl inomA. gårFör
Dilemmas ofPlztmli5tbok,och kontroll. Dahl i sinautonomi menar

Control det mel-spänningenDemocracy.’ Autonomy 1982, ärattvs.
den centralaoch kontroll motsättningenlan autonomi utgörsom

barahävdar demokratiteorindemokratiteorin. Dahl inteinom att
individer, den avspeglarmellananspråk beskriva relationergör att

modeller för olikaochockså relationer mellan organisationer anger
Dahl tillorganisationsformer Dahldemokratiska 198221-3. menar

sådan barapluralistiska demokratinoch med den äratt som en
politiskt liv, det mellangenerella dilemmat alltaspekt det i au-av

finner antal dilemman ellerkontroll. Dahlochtonomi spän-ett
sträcker mellan dedemokratiteorin vilka sig tvåningar inom motpo-

dilemman ellerdessaoch kontroll.lerna autonomi Han attmenar
den ultimata demokratiskademokratiteorinparadoxer inom gör sta-
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till dröm, omöjlig förverkliga. finns för kon-Det mångaten atten
kurrerande demokratiska ideal för och slutligensist skall kun-att

ideal, lokal autonomi demokratisktsäga är änatt ett t.ex.na mer
statlig kontroll.

problem med bådeEtt Dahls och Pennocks förslag dockär att
det klassificerasvårt de grundläggandeär ävenatt mest motsatspar

demokratiteorininom utifrån individ-kollektivdimension elleren en
autonomi-kontrolldimension. exempelvisDet hursvårtär avgöraatt
den klassiska motsättningen mellan ochrepresentativ deltagandeen
demokratimodell avspeglar motsättning mellan individ/autonomien
och kollektiv/kontroll. har därför valt arbeta medJag klassis-sjuatt
ka konfliktlinjer inom den demokratiteorin,normativa med syftet

empiriskt undersöka vilkeni grad dessa eller flerautgöratt ett un-
derliggande bland de kommunalt ledarnaverksammanormsystem

Sju klassiska skiljelinjer inom demokratiteorin

de uppenbaraEn och klassiska skiljelinjerna demokra-inommestav
titeorin mellangår och deltaganderepresentativ demokrati. DavidI
Helds Models frånDemocracy ställs dessa idétraditioner1987, två

varandra antal olika frånexempel klassisk till modernmot ettgenom
demokratiteori. den engelskspråkiga demokratidebattenI definieras
dessa konkurrerandetvå demokratisyner också skillnadensom
mellan liberal och deliberativ demokrati exempelvis Millerse 1993.
Även båda dessa traditioner från värdepremissen olikaom startar att
åsikter kan komma konflikt ochi bör lösas demokratiskagenom
institutioner, tenderar den liberala demokratisynen baserasatt
rättighetsideal och jämlikhets- och effektivitetskriterier, medan den
deliberativa traditionens främsta kriterium medborgerligtär
deltagande Miller 1993:74—75.

Förespråkarna för deltagande eller deliberativ demokrati menar
således demokrati endast fungerar deni utsträckning folketatt en
faktiskt direkt och meningsfullt deltar de besluti be-sättett som

folket eller samhället i också Carolese kritikrör Patemansstort av
modern demokratiteorirepresentativ hennes boki andParticipation

T/teary,Democratic innebär dock den1970. Detta deliberativaatt
demokratisynen kommer konflikti med den demo-representativa
kratisynen, där utövandet medborgerligt deltagande utöverav
själva valhandlingen kan hot det jämlikhetsidealett motses som

Valet skall exempelvis Dahlsesom representanterav garantera
1989:28—33.
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ledadeltagande kanmedborgerligtstarka inslagFörutom att av
samhälle fårideltagarintensivatill vissa änett enmeratt grupper

demokrati-den representativaofta förespråkarenhävdarröst, av
fun-styrelseskickmoderntargumentationslinje:andra ettensynen

fram-det leds dessutsträckningeffektivt denbara i mestavgerar
för ad-nödvändigbyråkratistående Den är attrepresentanter. som

välutbildadbarakräversamhället intedet modernaministrera en
politiskt ledarskapocksåden kräverpersonal,administrativ ett som

Därförbyråkratisådan Breinerförmår hantera 1996. seratt en
deltagarde-demokratinden representativaförespråkaremånga av

och irrationell.ologiskbåde otidsenlig,mokratin som
deltagande kontra representationDiskussionen tangerar enom

nämligen dendemokratiteorin,andra klassisk motsättning inom
med-jämlikhet. allapolitiskelitism/expertinflytande och Attmellan

samhällsbeslutpåverkamöjlighet nå-skall haborgare ärattsamma
och dendeltagardemokratiför bådeförespråkare represen-got som

ifrån. Förespråka-fjärmarpraktiken sigdemokratimodellen itativa
nödvän-formofta elitismför representation ettsomavser enren

effektivtskall verkademokratinför moderna sedendigt attont
motsvarande kanSchumpeter Påexempelvis 1947. sättRoss 1946,

aktiv elit ideltagande leda tillför medborgerligtmodell att enen
förslag Populistexempelvis ifolkviljan Tännsjöspraktiken seutgör

Defence,A 1992.Democracy:
demokratinsdemokratiteorimoderntredje inomspänning rörEn

mellanfråga här spänningenklassiskgeografiska indelning. En rör
idéernaklassiskalikställighet.och nationell Delokal autonomi om

likställighetsprincipofta med denkrockarsjälvstyrelselokal som
exempelvisdemokratinationalstaten i seden moderna utgör en

DahlHill 1989.1982,1974,
fördel-demokratiteorinområdefjärde inomomtvistat rörEtt

brittiske demo-demokrati. Denekonomiska iningen resurser enav
olikautvecklathar härMacpherson tvåkratiteoretikern 1977C.B.

demokratin protectivebeskyddandedär dendemokratimodeller,
developmentaldemokratinutvecklandedendemocracy står mot

demokratin baserasutvecklandedenEmedandemocracy. en
förmån förvälstånd tillochinkomsteromfördelning en meraav

förskyddbeskyddande demokratinjämlikhet, denutbredd utgör ett
motsvarande dis-härRoland Pennockegendom.privat gör en

och liberaldemokratisocialdemocracy"mellan socialtinktion
definitioner lämpar sigdemokrati.liberaldemocracy" Dessa

Pennock och Gutmannbättre i Sverigekanske i se 1979USA än
1993.
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femte område den demokratiteo-omtvistat inom normativaEtt
samhällets produktion, dvs. spänningenrin organiseringenrör av

kallar ekonomisk eller industriell de-mellan vad vardagslagiman
kapitalistiska fungera demo-mokrati och det isättsystemets att en

krati. denna graden statlig regleringVanligtvis spänning serör av
Robert Dahls bokA Preface Theoryexempelvis EconomicA. to a

offentliga och vetenskapliga diskussionenDemocracy, 1985. Den
efterekonomisk demokrati har dock 1989.närmast avstannatom

från håll, fördag hörs krav, vetenskapligti återigenFörst även att
olika demokratiskt reglera den globala ekonomin sesätt exem-nya

and the Global Order. thepelvis David Helds Democracy From
Modern Cosmopolitan Governance,State 1995.to

områdedemokratiteorin majoritets-sjätte inom omtvistatEtt rör
förminoritetsrättigheter. vetenskapligtkontra intresseprincipen Ett

vad faktiskt kan innebära uppkom 1960-taletmajoritetsprincipen
avhandling and theexempelvis Elias Democracy Majorityse Bergs

PoliticalPrinciple: Study Twelve Theories,ContemporaryA in 1965.
Sedan 1970-talet har den holländsk-amerikanskemitten statsve-av

forskare förespråkareArend Lijphart ledande ochvarittaren en av
majoritetsbaserade de-demokratimodell till deni motsatsen som

slagmokratimodellen, tillåter olika minoritetsrepresentation. Iav
Explorationboken PluralDemocracy Societies. Comparativein A

från undersöker Lijphart denna modell för samarbetsdemokrati1977
religiösaconsociational democracy samhällen med etniska,i stora

och språkliga ochskillnader Schweiz, Holland, Belgiensom
Österrike. konflikter har1990-talets regionalamånga genereratnya

nyvaknat för frågor minoritetsrättigheterintresse seett om exem-
pelvis Kymlicka 1996.

kommandesjunde troligen inommotsättning,En är nor-som
2000-talet, redan diskuterasdemokratiteori undermativ men som

flitigt fråganoffentlig debatt, ärlighet/ öppenhet kontrai är om
sekretess demokrati. skiljelinje kommer troligen mel-i ståEnen ny

och offentliggöra leda-lan ärlighet/öppenhet, det kaninte somman
re.

Forskningsfrågan här gäller således vilken grad dessai sju mot-
gällande demokrati politiska och administrativa ledaresatspar som-

ofta sammanfallerpersonligen har anledning ställning till- iatt ta en
eller flera underliggande dimensioner hos dem verkar inomsom
lokalpolitiken.
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Tre konkurrerande demokratimål politisktyper av -
jämlikhet, ekonomisk frihet och känslan öppenhet ochav
soüdarüet

Analysen detta byggeri avsnitt värdeskalor,sju därmått varje
värdeskala de skiljelinjernasju återgivnaantas representera en av

demokratiteorin.inom värdeskalaVarje baserad fyrai sinär tur
femtill olika intervjufrågor skiljelinje. Resultatenvarje visar attom

de skiljelinjernasju demokratiteorin hosinom lokala ledare sam-
manfaller olikai underliggande demokrativärden tabelltre typer av
3.

i
ITabell underliggande faktorer åTre avseende konkurrerande

demokratiska ideal länder ortogonal faktoranalys/vari-i sex
maxmetoden

Faktor 1: Faktor 2: Faktor 3:
variabel "Demokratisk "Ekonomisk "Demokratisk
Väfdeskah auktoritet" demokrati" respons"
Medborgerligt
deltagande .82 -.02 .24
Politisk jämlikhet .81 .03 .28
Lokal autonomi -.63 -.03 .39
Ekonomisk jämlikhet .01 .88 .17
Kapitalism -.01 -.90 .05
Minoritetsrättigheter .01 .07 .75
Ärlighet/öppenhet .22 .03 .60

Andel förklarad 28 % 23 % 15 °/o
vanans

Faktorladdningar lika med eller fetstil.Kommentar: i Analysen.50större än avser
lokala ledare Osterrike, Polen,i Sverige, Ryssland and Vitryssland. ViktadUngern,
analys.

den första konkurrerande demokratiideal spek-I ingårtypen ettav
värden fördelning politisk makt, vad kanrörtrum av som av man

kalla demokratisk auktoritet. demokratidimension sträckerDenna sig
från förespråkarledaren medborgerligt deltagande, politisksom
jämlikhet och nationell likställighet, till ledaren hellre främjarsom

elitism och lokalrepresentation, autonomi.
andra dimension värden fördelningenEn rör representerarsom

ekonomiska samhälle, dvs. ekonomisk demokrati.i ettav resurser
från ledarenDimensionen varierar värderar ekonomisk jämlik-som
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het och statlig kontroll, föredrartill ledaren avreglerad ochsom en
fri ekonomi.

tredje demokrativärden vad kan kalla demo-En rörtyp av man
kratisk värdedimension frånsträcker beslutsfatta-Denna sigrespons.

föredrar minoritetsrättigheter och öppenhet, till ledarenren som
hellre främjar majoritetslösningar och sekretess.som

med olika demokratifaktorerDetta sigstårmönster även närtre
analysen expanderas till gälla hela tolv länder. analysenNäratt om-

Öster-fattar totalt lokala ledare kommuner fråni Sverige,4766 310
rike, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien,Ungern, Litauen, Ryss-
land, Vitryssland, Ukraina och framträderKazakstan dessaåterigen

underliggande fält vad gäller konkurrerande demokratiprincipertre
tabell 4:

Tabell underliggande faktorerTre avseende konkurrerande
demokratiska ideal tolv länder ortogonal faktoranalys/i vari-
maxmetoden

Faktor 1: Faktor 2: Faktor 3:
variabel "Demokratisk "Ekonomisk "Demokratisk

auktoritet" demokrati" respons"Värdeskah

Medborgerligt
deltagande .85 -.06 .09
Politisk jämlikhet .81 .02 .24
Lokal autonomi -.58 -.O1 .41
Ekonomisk jämlikhet -.06 .87 .13
Kapitalism .01 -.89 .02
Minoritetsrättigheter -.O2 -.O3 .75
ÄrIighet/öppenhet .17 .15 .66

förklaradAndel 26 °/o 23 % 16 %
vanans

Faktorladdningar lika med eller fetstil.Kommentar: i Analysen.50större än avser
lokalpolitiskt aktiva Osterrike,i Sverige, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slo-Ungern,

Ryssland, Vitryssland, Ukraina ochvenien, Litauen, Kazakstan. Viktad analys.

verkar således fördet konkurrerande demokratiidealDet som om
finns skilda latenta figurnormstrukturer tydligastDen5.tre
framträdande faktorn frågor demokratisk auktoritet. Dennarör om
värdedimension frånsträcker de föredrarsig jämlikt deltagandesom
till de formerolika elitrepresentation före jämliktsättersom av
deltagande. faktorandra graden ekonomisk demokrati.En rör av

sträcker från ledaren helst reglerad omfördel-Denna sig som ser en
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ekonomin, ledaren bejakar olika former ekono-tillning som avav
misk frihet. tydligt framträdande värdedimensionenminstDen rör

från föredrardemokratisk sträcker ledarensigDennarespons. som
definierasöppenhet och solidaritet vad kanminoriteter,gentemot

solidarisk ledaren föredrar majoritetslösningaröppen/yet, till somsom
slutenhet sekretess, därför definieratsamklang med elleri som

majoritetssekretess:

demokratiuppfattningarNormstmkturer för konkurrerandeFigur

K°"k""eade demokratiLatenta motpoler avseende
normstrukturer

Demokratisk eIit/expertrepresentationJämlikt deltagande eller
auktoritet:

Ek°n°misk Reglerad omfördelning eller ekonomisk frihet
demokrati:

Demokratisk Solidarisk öppenhet eller majoritetssekretess
respons:

uppfattningar avseendekan skillnader demokratisk auktoritet,iHur
demokrati och demokratisk förklaras likhetekonomisk Irespons

demokratisk etik, förklarasmed analyserna grundläggande in-av en
ställningen till demokratisk auktoritet bäst den lokala ledarensav

erfarenhet. erfarenhet demo-demokratiska generell detmer av
för deltagande.kratiska desto starkare stöd jämlikt Jusystemet,

erfarenhet med demokrati politiskt destomindre star-system,som
kare anhängare elit/expertrepresentation.är man av

värden ekonomisk de-Inställningen till hur rörman ser som
faktorer.mokrati förklaras bäst individuella och kommunala Denav

förklaringskraften hela undersökningen finns här förstarkaste i
del den lokala ledarens partipoli-individnivåSveriges i termer av

tiska hemvist. framträder höger-vänsterskalan mycket tydligtHär
jämför medHolmberg Ledare sympatiserar1974. vänster-som

föredrar omfördelning, medan dereglerad sympatiserarpartier som
frihet.föredrar dvs. ekonomiskmed borgerliga partier motsatsen,

lokala strukturella förhållanden också viktiga det gäl-Men är när
förklara värdeskillnader tabelller i Sverige 5.seatt
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Tabell Samband mellan lokala strukturella förhållanden kom-i5.
och kommunala avseende inställningen tillgenomsnittmunen

jämlikt deltagande, ekonomisk frihet och solidarisk öppenhet

Lokala strukturella Jämlikt del- Reglerad Solidarisk
förhållanden omfördelning öppenhettagande

faktorpoäng faktorpoäng faktorpoäng

Andel jordbruk 1989 -.51 .47 .07
Andel industri 1989 -.23 .51 .12
Andel service 1989 .46 -.46 -.13
Tätortsgrad 1980 .48 -.64* -.25
Befolkningsstorlek

.53‘ -.40 .111990
Befolkningsförändring

.20 -.56 m -.041930-1 990
Arbetslöshetsnivå

-.30 .65 m -.261990
Andel i kommun-s+v

-10 m-77 -12fullmäktige
Andel c+fp+m i kom-

--23 --69 m -20munfullmäktige
Kommunala intäkter

-40 --44 m --02Capita 1989per
Kommunala utgifter

-45M -01 -06Capita 1989per
säkerhetsignifikanta skillnader med"‘""pS .01 99 procents

Signifikanta skillnader med säkerheti .05 95ps procents
Signifikanta skillnader med säkerhetps .10 90 procents

Faktorpoäng förjämlikt deltagande medborgligt deltagande, politiskKommentar:
jämlikhet, nationell likställighet, Reglerad omfördelning ekonomisk jämlikhet och
statlig reglering och Solidarisk öppenhet öppenhet/ ärlighet och minoritetsrättig-
heter. kommunfullmäktigeVariablerna avseende andel platser baserade för-i är
delningen efter val den svenska genomfördes förestudienårs våren års1988 1991
val.

tabell och befolkningsmässigt större/expande-visas iI 5 tätortatt
rande kommuner, kommuner borgerlig och kom-i med majoritet, i

med hög grad där ledarnaservicenäring, genomsnittiärmuner av
omfördelninginställda till ekonomiska ochnegativt en av resurser

offentligt ägande. kommuner dominerade jordbruk och/ellerI av
industrinäring, kommuner med arbetslöshet, och socialde-istörre
mokratiskt styrda kommuner, ledarna i genomsnitt positivtär mer
inställda dessa frågor. frågori Särskilt verkar inställningen i rörsom
ekonomisk demokrati fördelningenpåverkad platser ivara av av
kommunfullmäktige. socialdemokratiskt dominerade kommunerI
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omfördelning.har ledarna inställning till reglerad kom-positiv Ien
dominerade Moderaterna, och FolkpartietCenterpartietmuner av

värderas högre. demokratiska kopplingen mellanDenmotsatsen
ideologiskaväljarnas mandat och lokala ledares inriktning verkar

således stark svensk kommun.ivara en
samband lika framträdande frågordemokratiska inte iDetta är

demokratisk finns dock skiljelinjen mellanauktoritet. Härrörsom
stad/land kvar jämför Dahl Almond VerbaHunter1961, 1961, 8c

glesbygdskommuner och kommuner dominerasi1963. I små som
jordbruksnäring, delar svenska lokala ledare negativav en mer syn

till jämlikt deltagande. tätortskommuner och kommuneriI större
dominerade finns,servicenäring, i genomsnitttvärtom,av en mer

till demokratins jämlikhets- och deltagarideal.positiv syn

Modell för demokratinsett normsystem -
latent demokratisk etiken

Studier politiska eliter har politiska eliters värderingarvisat attav
för-bara inordna latenta de lättareinte igår äratt normsystem, att

också de trögrörliga tid exempel iseutsäga är överattgenom mer
Med tredje analysmodellPutnam Szücs 1995.1976, 1993, ären av-

förutsättningarna försikten undersöka komplext,att ett mer sam-
manhållet demokratiskt hos lokala eliter. Genomnormsystem att
studera hur grundläggande demokratisk etik ochväl samvarieraren

förpåverkar de konkurrerande demokratiideal syftetmåtten ärtre
klargöra hur sådan latent demokratisk etik uppbyggd ochäratt en

hur förklaras.den kan
Tanken grundläggande etik har betydelse för allmänvissatt en en

samhällelig anda sociologin detta antagandeinte Inomär utgörny.
utgångspunkten för Webers den protestantiska etikenteoriMax om

framväxtenoch kapitalistisk anda Weber Turner1995,av en
idé bärande också hos den amerikanskeDenna1991a. ärtyp av so-

ciologen Talcott menade det moderna samhäl-iParsonsParsons. att
let skulle sociala och politiska komma baserassystem att en se-
kulariserad, institutionellt baserad etik, vilken nödvändigtvisinte
sammanfaller etikmed särskild protestantisk Parsons 1937, 1991en

1991b.Turner1951,
Forskningsfrågan förekomsten komplexthär såledesrör ettav

demokratiskt hos verksamma. vilkenlokalt politiskt Inormsystem
utsträckning har bety-graden grundläggande demokratisk etikav
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delse för ekonomisk frihet ochjämlikt deltagande,acceptansen av
solidarisk öppenhet

Grundläggande demokratisk etik har betydelse förstörst

jämlikt deltagandeacceptansen av

analysmodellen figur bland lokala ledare dei iNär 6 prövas sex
undersökta länderna, det graden grundläggande de-visar sig att av
mokratisk etik har betydelse för vilken gradistörst accepterarman

Därefterjämlikt deltagande. kommer solidarisk öppenhet och eko-
frihet.nomisk resultat baseras de analyser redovisas iDessa som

modellen figurenligt

Demo/emtins individnivåFigur på regressionMLnormsystem

JÄMLIKT
/v DELTAGANDE

//i.49
///

//z
/GRUNDLÄGGANDE

EKONOMISKoDEMOEIIl|7;4TlSK FRIHET

SOLIDARISK
ÖPPENHET yl

Österrike,Lokalpolitiskt aktiva och och Polen,Kommentar: i Sverige Ungern samt
Ryssland och Vitryssland individer. Alla linjära strukturella relationer iN2449
modellen statistiskt säkra säkerhet.95.05är när ps procents

Resultaten från ananlysen figur gäller dock bara individni-i inte6
för kommun analyserasvån. genomsnitten varjeNär motsva-

rande framkommer resultaten för individnivån också gällersätt, att
för ledare olika kommuner: grundläggande de-igruppen av mer
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mokratisk etik kommun, desto starkare kommunensi ären genom-
snittliga värde för jämlikt deltagande. Och sätt:motsatt mer

eller för grundläggande demokratisknegativt värde etiksvagare
dvs. konformism, och intolerans, desto högre värderarmisstro

formerolika elit/ figurexpertrepresentation. visasSom i 7 ärman av
detta samband starkare individnivån:än

Demo/emtins /eommnnnivå kommunerFigur på i 177normsystem
från länder ML regressionsex

JÄMLIKT
/ DELTAGANDE

/
.ag/

GRUNDLÄGGANDE
EKONOMISK26DEMOKRATISK — FRIHETETIK

\

m
SOLIDARISK
ÖPPENHET

Österrike,för lokalpolitiskt aktiva ochKommungenomsnitt i SverigeKommentar:
och RysslandPolen, och Vitryssland kommuner. Alla lin-Ungern N177samt

jära strukturella relationer modellen statistiskt säkrai 95.05är när ps procents
säkerhet.

Till del beror det starka sambandet landets demokratiskastoren
utvecklingsnivå: längre erfarenhet med demokrati, desto starkare
effekt vad gäller sambandet grundläggandekommunen mellan de-i
mokratisk etik och inställning till jämlikt deltagande.positiven
Kommunsambandet mellan grundläggande demokratisk etik och
jämlikt deltagande högst etablerade demokratier förkla-i °/o30är
ringskraft, följt förklaringskraft.demokratier auk-%19 Iav nya

figursaknas detta samband helttoritära regimer 8:

312



SzücsSTEFAN

grundläggande install-demokratisk etik medFigur Hur samvarierar
till jämlikt deltagande kommun etablerade demokratier,ningen i ien

demokratier och med auktoritart medelvär-regimer 1991systemnya
den

2,0
med:i landKommun

demokratiEtablerad
Sverige/Österrike

Rsq 0,2939

demokratiNy93

Ungem/Polen

Rsq 0,1858

Auktoritär regimD
Vitryssland/Ryssland

0,0063Rsq

Alla kommuner

Rsq 0,542l

Grundläggande demokratisk etik

problem jämför resultat individnivå och kommun-Ett när man
denivå inte nödvändigtvis behöver ha med varandraär göra.att att

Kommunjämförelsen avspeglar kommungenomsnitt denett som en-
skilde ledaren kan befinna långt ifrån. Helst bör således isig Veta
vilken finnsutsträckning det samstämmighet mellan den enskildeen
individens omfattaroch det ledarenormsystem ge-som gruppen av
nerellt dennes kommun.i

samhällsvetenskapen det därför viktigt studera indi-Inom är att
vider med förkontroll den lokala de exempelvisingår i segrupp
Berelson, Lazarsfeld McPhee Eulau Prewitt8C 1954, 8C 1973:127-

Verba JohnstonNie Pattie137, Jones,8C 19722309-333, 8C 1992,
Eldersveld, Strömberg Derksen Särskilt viktigt blir1995:87.8C
detta, vill kunna effekter ömsesidighet.socialspåra I vårtom av
fall vill vilken omfattning demokratins iveta ett normsystem en
kommun kan knytas till den enskilde ledaren kommunen.i

statsvetenskapen har den amerikanske forskaren CharlesInom
Lindblom utvecklat för detta fenomen han kallar förteori aen som
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theory of mutual of leaders and authoritiesadjustment dvs. en
ömsesidig bland beslutsfattare, Lindblomteori anpassningom se
Enligt Lindbloms tenderar beslutsfattareteori1977:32. atten an-

beslutsfattandetill den kultur dominerar densigpassa som gruppen
Lindblom utifrånLindblom skisserar detta139-143.1977:29—32,

förantagande olika modeller politisk demokratiskanpassning:två en
och auktoritär.en

Emedan modellen för effekti-auktoritära styrdsystem antas av
vitetssträvanden, Lindblom den demokratiska modellen ärattmenar
interaktionsstyrd: det sociala interaktion skaparär gruppens som en
ömsesidig bland beslutsfattare kom-ianpassning t.ex.en grupp en

Sålunda skulle graden vadkunna ömsesidighet,anta attmun. man av
gäller demokratins mellan den enskilde individenett normsystem
och den han eller hon beroende den demokra-ingår ärgrupp av

formtiska utvecklingsnivån. Eventuella social interaktion ispår av -
överensstämmelse mellan individens och den kommunensav egna

framträdademokratiska bör sålunda tydligast etable-inormsystem -
rade detdemokratiska svenska och österrikiska.system som

effektMycket riktigt resultaten social interaktionvisar att en av
mellan framträderindivid och kommun tydligast etablerade demo-i
kratier tabell 6.
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Tabell social interaktion interaktionseffekter mellanSpår av ~
den enskilde och kommunen länder med olika mycket erfaren-i
het med demokrati regressionML1991-1992

lndivid Kommun
erfarenhetsnivå/re/ationDemokratisk i mode//en EstimeradEstimerad

regression regression
ML ML

Auktoritära regimer Etik--JämIikt deltagande .14 -.07
Nya demokratier Etik--JämIikt deltagande 28 .08
Etablerade Etik--JämIikt deltagande .32 .46‘
demokratier

Auktoritära regimer Etik--Ekonomisk frihet .12.10
Nya demokratier Etik--Ekonomisk frihet .16 .33
Etablerade Etik--Ekonomisk frihet -.09 .06
demokratier

Auktoritära regimer Etik-- Solidarisk öppenhet .03 -.05
Nya demokratier SolidariskEtik-- öppenhet .15 .08
Etablerade SolidariskEtik-- öppenhet 22 .08
demokratier

Signifikant relation modelleni i 95-procentsnivåt-värde eller under 1.96.1.96över -
Regressionseffekt med kontroll för individuella avvikelser från kom-Kommentar:

s.k. tvånivåanalys. Analyserna omfattar Auktoritäramungenomsnittet, regimer i
demokrati Ryssland och Vitryssland: Individerövergång N848, Kom-mot

Polendemokratier och IndividerN66. Nya Ungern: N769,muner
Österrike:Etablerade demokratier och IndividerKommuner SverigeN60.

N655, Kommuner N51.

första resultat tabell individnivå påverkarintressant iEtt 6 är att
graden grundläggande demokratisk både individens inställ-etikav

till jämlikt deltagande och solidarisk öppenhet: starkarening
grundläggande demokratisk etik, desto inställning tillpositivare
jämlikt deltagande och solidarisk öppenhet. kanDessutom attse
effekten ökar takt med landets demokratiska utvecklingsnivå:i
längre erfarenhet med demokrati, desto tydligare starkareeller

individnivå. Vad gäller modellen mellanrelationen inormsystem
grundläggande demokratisk etik och inställningen till ekonomisk
frihet effekten relativt starkast demokra-iär settsvagare, men nya
tier.

kommunnivå finns längre starka indi-intePå mönster närsamma
viden analysen kopplas till den kommun han eller hon tillhör.i Ett
viktigt förundantag gäller kommuner etablerade demokratier, däri
länken mellan grundläggande demokratisk etik och jämlikt delta-
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gande statistiskt säkerställd också kommunnivå. endaDenär re-
lation avföra statistiska grunder,modellen sålunda kani inte
och individnivån och kommunnivån, återfinnsgäller bådesom en-
dast bland lokala ledare etablerade demokratier: starkare indi-i
videffekt, kommuneffekt.desto starkare

Öster-Ytterligare jämförelser skillnaderna mellan ochSverigeav
interaktionseffekt individ ochrike denna mellan kommunVisar att

framträder tydligast således den enskildei Sverige. i SverigeDet år
sammanfallerkommunala ledarens demokratiska etik tydligast med

de studerade enskildaden kommunen.övriga i

Slutsats: Politiskt socialt kapitaloch ger
demokratiskt sinnelag i kommunal-

pofifiken

viktigaste forskningsresultatet denna studie den generel-iDet är att
demokratiska utvecklingsnivån land avgörandei ärett ytterst en

förutsättning för det demokratiska sinnelaget hos lokala ledare. Ju
längre erfarenhet med det demokratiska desto starkaresystemet,
stöd för demokratisk etik baserad social tolerans, medborger-en

förtroende, konfliktorientering och deltagande.ligt jämlikt lig-Här
den svenske ledaren höga österrikiskesinnivåger samma som

kollega. demokratiska etiken framträder de de-iDen svagare nya
förekommandemokratierna Polen och Allra denUngern. ärsvagast

demokratiska de Ryssland ochetiken bland lokala ledarna i Vitryss-
land, där demokratin utvecklad dåminst 1991-1992,systemsom var
undersökningarna genomfördes. den enskilde ledaren dessaiHos

länder medborgare,stället andra sociali misstro into-två motparas
lerans och stark enighet, med elitistisk, expertorienteradtroen en
demokratisyn. resultat kvarstår analysen utökas tillDetta även när

omfatta knappt lokalpolitiskt aktiva kommuner.i 3005 000 överatt
utökade analysen omfattar också länder med begränsadDen

utanfördemokratisk utveckling det ryska språkområdet1991-1992
exempelvis Litauen.

Demokrati bara enligtsåledes politiskt resul-inteär ett system:
det för lära demokratiockså grogrunden sigutgörtaten att ge-s.a.s.

Ävenutveckla demokratiskt resultatenatt ett normsystem.nom om
pekar det kan relativt lång tid lära demokrati kans-sigatt ta att -

flerake beslutsfattande verkar det detgenerationer gårsom omav -
eftervad kan kalla demokratiska vilka visar sigsprång,göraatt man

genomförda reformer.väl demokratiska denna studie kanI exem-
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pelvis samband mellan graden demokratisk etik och infö-ettse av
randet kommunal självstyrelse, kommunindelningsreformer samtav
genomförda lokala val detta gäller framför allt Polen, Tjeckien och

Själva erfarenheten med demokrati således vadUngern. ger man
kan kalla politiskt kapital för utvecklad demokratisk etikett en mer

det lokala politiska planet: erfarenhet demokrati, destomer av
bekräftas bilden underliggande demokratinsettmer normsystemav

bland de lokalpolitiskt aktiva.
det bara det politiskainte demokratiskaMen är systemets ut-

formning betydelse för hur väl utvecklad denna demo-ärsom av
kratiska etik land. andra viktigi omständighet ledarensEnär rörett
sociala tolerans, tilltro till medborgaren effekteri samtgemen, av
sociala kontakter. resultat talar för det räcker medDessa inteatt
politiskt kapital, också ha socialt kapital jämför defi-måste ettman

Ävennition i här spelar dock den demokratiskaPutnam 1993. ut-
vecklingsnivån viktig roll. här särskiljer etablerade de-Deten som
mokratier analysen det frånkopplai den enskildainte gårär att att
individens från de andra politiskt aktiva kommunen.inormsystem

latenta demokratiska den enskilde individenDet normsystem som
hyser, verkar således präglat social interaktion deniav en egna
kommunen.

Resultaten visar vidare det demokratiska uttryckatt systemet ger
för mängd olika kommunala demokratiska kulturer, vilka i sin turen
verkar bero mängd specifikt lokala, strukturella variabler. Hurav en
medborgarna kommunen till kommunfullmäktige,i valiröstat
kommunstorlek, tätortsgrad, graden arbetslöshet kommunen,iav

vilken flertalet kommuninvånarenäring arbetar bety-inom ärsamt
delsefulla faktorer för det demokratiska kom-inormsystemet en
mun.

Resultaten samtidigt exempel den lokala ledarensattger
bakgrund ålder, utibldning, yrke, klass, kön eller politisk/ admi-
nistrativ signifikantposition påverkar det demokratiskasättett
sinnelaget. Skillnaden mellan och kvinnor exempelvis småmån år
och statistiskt signifikanta förinte demokratimåttennågot iav
undersökningen. Kommunala beslutsfattare tillhör efterkrigs-som
tidsgenerationen dock markant inställdapositivtär änmer genom-
snittet i respektive land det gäller för grundläggandemåttennär
demokratisk etisk och jämlikt deltagande. Särskilt ocksåi Sverige är
inställningen till ekonomisk demokrati starkt påverkad dennesav
partitillhörighet och/ eller partisympati.
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verklighet det gäller svensk politiskVad och närär myt
kultur

förts allt omfattandedet 1990-talet har detUnder mer sam-sena en
fjärmadsvenska politiska elitenhällsdebatt, där det hävdas den äratt

och ofta benämns demokratinsfrån medborgarna det somsom
bildexempelvis Lundqvist ochvärden Lewin 1998. Dennase 1998

kommunal politikoch svenskförtroendevalda inomtjänstemänav
forsk-presenteradeförvaltning särskilt väl med deoch intestämmer

politiker ochknappt ledande svenska tjäns-ningsresultaten. De 500
omfattar, till demokratiskt,undersökningen ligger vältemän som

etablerade demokratierjämförelse med andraiäven t.ex.somen
Österrike.

jämförelserna motsvarande undersökningarSamtidigt med ivisar
erfarenhetdemokratisk ochf.d. hur avsaknadenSovjetunionen av
demokratisktmöjligheten utvecklatradition underminerar att ett

dessaför avvikande åsikt,Rädslan iintanormsystem. att en paras
allmänsocialt avvikande ochländer med intolerans mot grupper en

präglas härandra medborgare. svenska ledarnamisstro Demot av
medför avvikande åsiktstå är sammansvetsatmotsatsen: att so-en

förtroende.och medborgerligtcial tolerans

utvecklingslinjerdemokrati MöjligaMot levande lokalen

genomfördesredovisade undersökningarnaMed hänsyn till deatt
naturligtvis fråga detkan sig något1991-1992, är somman om

kapitalförändrats politiska och socialaavgörande har detisätt som
hade Och vad skulle sådandet tidiga 1990-talets ledare i ryggen. en

leda till de-förändring det sociala och politiska kapitalet kunna iav
2000-taletmokratiskt hänseende under början av

utifrån demokratiskaspekulera, hur dekan endast tvåHär men
kapital kandrivkrafterna socialt och politiskt åtminstone--

förfyra olika hurteoretiskt tänka alternativa scenarier normsys-oss
figurvästerländsk demokratiutvecklas Sverigei 9.temet somen

u

.

.
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möjligaFigur utvec/elingslinjerFyra för demokratins normsystem
beroende politiskt och socialt kapitalav

Graden socialt/ politiskt Politiskt kapitalav
kapital och olika typ av
normsystem Svagt Starkt

Idealistiskt PluralistisktStarkt 4.

Socialt kapital
2- AukmritäSvagt Partikulärt

första teoretisk utvecklingslinjeEn enligt figur den politiska9 är att
kulturen får allt idealistisk prägel. förutsätterDet deten mera att
sociala kapitalet starkt, samtidigt det politiska kapitalet för-är som

långt ifrånDetta orimlig tanke. politiska kapitaletDetärsvagas. en
kan under 1990-talet ha försvagats, både EU-anpass-sägas genom

och därförning den globala ekonomin krävt diverse avreglering-att
ar.° Parallellt med det svenska EU-inträdet och fortlöpande glo-en
balisering ekonomin har 1990-talet kommit präglas ökadav att av en
tilltro till vad populärt kallas det civila samhället eller den tredjesom
sektorn. Tanken det civila samhället skall rädda den svenska väl-att
färden har löpt röd tråd 1990-talets politiska debatt.som en genom

såledesDet det sociala kapitalet skall rädda demokratinär sesom
exempelvis Robert D. MakingPutnams Work:Democracy Civic
Traditions Italy, dein tydligaste1993. exemplenEtt där iav man
Sverige verkar riktningi idealistisk demokratisyn för-ärmot en
söksverksamheten med s.k. opolitiska nämnder. Tanken är att utan
partipolitisk konflikt kunna lösa lokala problem segemensamma
exempelvis den demokratiutredningeninom presenterade SOU
1993:155.

Enligt andra teoretisk utvecklingslinje figuri kombineras9en ett
socialt och politiskt kapital. undersökningen liggerI detta al-svagt

ternativ de omständigheter präglat de ryska ochnärmast vitrys-som
ka lokalpolitiskt aktiva dennai studie. delar vad kanDe kallaman en
auktoritär politisk kultur. Risken för svensk politisk kultur skulleatt

riktingi det kännetecknar auktoritärt sinnelag, dvs.mot som ett
medborgerlig misstro, social intolerans, konformism och en
elit/ expertorienterad demokratisyn troligen låg jämför dockär
Lewin Enligt den amerikanske1998. Charles Lindblomstatsvetaren
uppträder risken för demokratin skall skada först effek-näratt ta
tivitetsvärden ställs interaktionsvärden Lindblom 1977.mot
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liggereffektiva lösningenhitta denInneboende tankeni attmestatt
effektiva lösningenfastställa denobjektivtdet går ettmestatt

för demokratinkännetecknandeVadpolitiskt problem. ärärsom
finna den bästaobjektivtdetdvs.ofta inte går attattmotsatsen,

radikalt olikasamhällsmålskäl olikadet enklalösningen att gerav
demokratiska interaktionsmo-förfara denpolitiska lösningar. En

effektivitets- ochutbreddaden alltkan således ligga idellen mer
undersvenska kommunerkännetecknarmanagementkultur som

1990-talet.
de-kulturenden politiskafigur kantredjeEnligt scenario i 9ett

undersökningen,hittas inte ipartikulär.finieras Denna mentypsom
kombineratkapitalsocialttänkbar.likafullt teoretiskt Ettär svagt

politiskpartikulärleda tillkapital kanstarkt politisktmed enett
konfliktbenägenhet.medoch intoleransdärkultur, misstro paras

f.d. Jugosla-sönderfallandedetskönjaskan möjligen iDenna typ
Vien.

poli-sociala ochdetfigur naturligtvisenligtfjärde 9En väg är att
vilketutvecklat Sverige,starkt ifortsätterkapitalettiska geratt vara

kultur.pluralistisk politiskutvecklandetförförutsättninggod av en
framföra den åsikten gårdå viljanpluralistiskkan kallasDen att egna

bruk.seder ochför andra Dettaoch toleranshand med tilltrohand i
fodrar dock troligendemokratiska sinnelaggrundadepluralistiskt

kombinationsjälvstyrelse,kommunal ilångtgåendetraderad ochatt
framtidenocksålokala planet, ipartipolitik detvitaliseradmed en

folkstyrelsen.svenskagrunden för denutgör

1998/99undersökningar underEfterord: nya

föränd-demokratisynlokala ledareshurkunnaFör sägaatt mer om
svenskkommerundersökningtillförhållande årsi 1991 nyenrats

undersökninggenomföras understudie Dennavåren 1999. är,nya
fubilenmsfond.Riksbankensstudie, finansieradliksom års1991 av
tid dåinternationell komparationMöjligheterna till äröver stora
ochbåde igenomförtsstudier 1998/99motsvarande 1995nytt

och tidigare Sovjetunionen.Europaöstra
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Noter

doktorsavhandlingl Stefan DemocracyFöreliggande kapitel baseras Szücs
Leadership OrientationsAnalysis of Democraticthe Head: ComparativeA

CefosofThree Phases Democratization 1998. FörLocal ElitesAmong
denna.detalj hänvisas tillresultat i

kommunalråd,ledamöter,Z kommunstyrelsens allaurvaletSverigeI utgörs av
och styrelser,nämnderordförande kommunensordförande och ivice samt

förvaltningschefer Strömberg Szücs 1993.Szücskommunala 1993,se 8C
förlitteraturen3 grund kallas idemokratinsDiskussionen normativaom

RichardDahls ochof Robertfoundations democracy RortysA.se argument
fråganexempelvisDahlBenhabibför och i 1996. att omemot menar

ocksåspörsmål,empirisktgrunddemokratins normativa är attettytterst men
rättfärdigaochdemokratinsbedömagrund hjälpernormativ statusattossen

dess metod Dahl 19962336-339.
för rättfär-demokratimodeller4 kallar dennaRoland Pennock 1979 typ av

Ävenof democracy. inomjustificatory modelsdemokratimodellerdigande
statsskickolikamotsvarandedefinierasfältet politikkomparativ sätt typer av

majoritetsmodellen ellertillhörandeexempelvis antingen samar-som
demokrati-kallar dennaLijphart Pennockbetsdemokratier 1984.se typ av

models of democracy.operationaldemokratimodellerförmodeller operativa
demokratimodellerfältfler omtvistade där5 det finnasNaturligtvis kan två

varandra.demokratiprincipereller står emot
under ledningMaktutredningen,6 tillsattaregeringenDen statsvetarenavav

globalatendensdenna starkapekade tidigt bl.a.Olof Petersson, mot en av
slutbe-Maktutredningensnationalstatkrafter försvagad svenskoch lokala se

MaktutredningenUtvecklingen hartänkande iSOU 1990:44. rättstort gett
denna punkt.
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