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Förord

langeakut krisbefinner videmokratin sasvenska inte isigDen ser
det politiskadelta ochmedborgarnas sig itill att engageraresurser

emellertid mycketkrissvenska partidemokratinslivet. Den// är
väldokumenterad.

småskriftenhär semina-författaren till densammanfattadeSå ett
med-höllDemokratiutredningen Detrium temat ungasom

f..borgarskapet SOU 271998:202, s.
undersöker vad med-ochsmåskriften han vidarehärden gårI

förförslag har lanseratsdel deborgarna attsomanser om en av
svenska folkstyrelsen.fördjupa den

till för-ställningharkommittén tagitLedamöterna i inte
fattarens bedömningar.

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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Demokratiopinioner
GöteborgOscarsson,Henrik

folkdemokratiElitdemokrati eller1

utbreddfannsförhistoriademokratinssvenskaUnder den oroen
tillinflytandemakt ochpolitisklämnaeffekternaför överattav

och okun-lättmanipuleradedetoberäkneliga Attden massan.stora
styrelseriketsinflytandedirektskullefolket överniga varges mer

omhulda-fasorMassdemokratinsskräckscenario.de konservativas
och sedermeratill allmänmotståndareuttaladedes rösträttav

alltförkvinnligaden Ettmotståndare tillockså rösträtten. stortav
politiskadetinstabilitet ileda tillfolkinflytande skulle syste-stor

samhället.socialoch imet oro
Demokrati-fåglar.främmandedet slagethotbilderdagI är av

dess början.slutseklets i Menordalagförs andra idebatten i än
alltjämtutformningochutvidgningfolkstyretsdebatten ärom

historiskt ljusfrågor iförs kringdenlevande, även somnumeraom
lyx°-frågor.demokratins Frågornaslagsbetraktasmåste ettsom

mellanklassiska motsättningendentillbakafaller gångermånga
effektivochdeltagardemokratiförankradfolkligt representa-enen

tionsdemokrati.
själv, delsvill förbättra sigdemokratinsvenskamodernaDen

det demo-inflytandedirektamedborgarnasstärkaattgenom
åstadkommadelsbeslutsfattandet,kratiska ettatt mergenom

beslutsfattande.och upplyst Föreffektivt systemetsgaranteraatt
ochkunnigade alltmernödvändigtdetlegitimitetfortsatta är att

politiken,delaktighet ikännermedborgarnasjälvständiga större
och väljareband mellan partiertraditionellatid dåsärskilt i en

föreffektiviserasbeslutsprocesserSamtidigt behövereroderar. att
ekonomiskadetframför alltförändringstakt,högremöta en



DEMOKRATIOPINIONER

området. Europeisk integration och Överstatligttypernya av sam-
arbete nödvändiggör snabbare och demokratiskaresponsivamer
beslutsformer. Skilda prioriteringar det gäller tillgodosenär att
båda demokratiförbättringar synliggör från tid tilltyperna av annan
ideologiska och partipolitiska skillnader folkstyret.i synen

Syftet med den här studien undersöka medborgarnasär att
åsikter antal aktuella frågor den svenska demo-rörettom som
kratins framtida utformning. Vilka förslag till förändringar denav
svenska demokratin populära och impopulära bland svenskaär
folket medborgarnasFormar åsikter sådana demokratiförslagom

till exempel sänka rösträttsåldern, anordna fler folk-som att att-
ochomröstningar minska antalet riksdagsledamöter någonatt -sammanhållen underliggande ideologisk konfliktdimension

1.1 Förändrade spelregler

Flera omfattande förändringar spelreglerna den svenskai demo-av
kratin har under den tioårsperioden. Efterägt års1994rum senaste

förlängdesval mandatperioderna från till fyra EU-med-år. Vårttre
lemskap möjligheter till medborgerligt politiskt deltagandegav nya

Europaparlamentsvalen. Efter sambandiprovomgånggenom en
med riksdagsvalårs det1994 sjösattes personvalssystemet fullinya
skala sambandi med Europaparlamentsvalet och begick riks-1995
dagsvalspremiär 1998.

dettaSom inte har ytterligare förslag föränd-om var nog
vallagarringar och spelregler ventilerats debatter,i motioner,av

yrkanden och utredningar under 1990-talet. hör förslagHit attom
förändra folkomröstningsinstitutet, sänka rösträttsåldern till år,16
flytta valdagen till minskavåren, antalet riksdagsledamöter och
förstärka medborgarnas möjligheter delta aktivt lokalt besluts-iatt
fattande ochmotions- remissrätt. förändringsförslagDetgenom

hittills har vunnit parlamentariskt stöd ochstörstsom som sanno-
likt ligger avgörande förslaget införa skildanärmast val-ärett att
dagar i Sverige.

Floran förändringsförslag finner allt döma sin näring iav attav
genuin det folkstyret.svenska samtligaIen omsorg om stort sett
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försvagadeförs fram botemedel band mellan välja-förslag motsom
för partipolitiskt arbete ochoch minskandepartier, intressemotre

politiska ochväxande institutionermisstro representan-mot mot
förslagen utvidgandePersonvalsreformen och rösträttenster. om

syftar till flyttaoch inslag lokal- och direktdemokratistörre attav
medborgarna. Därmedpolitiken och dess närmarerepresentanter

ansvarsutkrävandet bli tydligt och förtroendebandkan nyamer
mellan väljare och valda. svenska medborgarnaskapas De som-

och välinformerade poli-sannolikt intresseradeär ommer av mer
förbehöver former och kanalertiska frågor sittnågonsinän nya-

politiska engagemang.
Demokratiförändringsförslagen utvecklingen rikt-leder i två

demokratin gäller önskemålensamtidigt. den lokalaningar För ett
medborgarinflytande till exempel fler kommunalaökat genom

införande medborgarremisser, sänktfolkomröstningar, röst-av
ungdomsråd. Förslageträttsålder kommunvalen och inrättandei av

ofta med önskemål riktaskilda valdagar motiveras ett attomom
föruppmärksamhet till kommunpolitiken därigenomattmer

den lokala demokratin.stärka
förlänga till fyra och riks-Besluten mandatperioden år attatt ge

ställning exempelbanken oberoende expertinstans ären som
folkligt inflytande.leder till mindre direkt detförändringar Isom

fallet medborgarnas möjligheter utkrävaförstnämnda inskränks att
helt enkelt eftersom tidenfrån valdasina representanter,ansvar

falletvalen utsträcks. det sistnämnda handlar detmellan I ettom
inflytande viktiga delartotalt avhändande demokratiskt överav av

valutapolitiken; politikerna önskar stället oberoen-och iränte- att
EU-medlem-utformar denna politik. svenskade Detexperter

det gäller politikområden,skapet har också, vissaåtminstone när
folkligt inflytande poli-inneburit utveckling mindremoten

tiken.
folkligt inflytande demokratiskt be-Debatten gradenom av

framför elitnivå bland engageradslutsfattande alltpågår en-
bland politiker riksdagen och det offentliga samtalet.allmänhet, i i

den framtida utvecklingen demokratin i SverigeFrågorna om av
medias dagordning och harbefinner särskilt högtsig inte upp

föremål för partikonkurrens väljararenan. Medblivitinteännu
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hoppas Öka förden här kunna uppmärksamheten ochjagrapporten
fördjupad debatt kring framtida förändringar spel-initiera en av

denreglerna svenska demokratin.i

frågeserieDemokratiutredningens1 .2

fick Demokratiutredningens uppdrag utvecklajuni jagI 1998 att en
syftade fångafrågeserie till medborgarnas åsikter deattsom om

föråndringsförslag för offent-närvarande har aktualitet istorsom
debatter och utredningar.liga

Bakgrunden till uppdraget det tidigare har genomförtsär att
folkligt för-mycket undersökningar hur starkt stöd olikaav

ändringsförslag har. folketsegentligen studie svenska attity-En av
till de olika förslagen bedömdes ha samhällsrelevans ochder stor

för framtidakunde också underlag utredningar, debattertjäna som
beslutsfattande. skriften frånoch här huvudrapportenDen utgör

undersökning.denna
består första hand aktuella förslag berörFrågeserien i av som

konflikten omfattningen folkopinionensstorleken ochom av
inflytande demokratiskt beslutsfattande figurdirekta på se

förslagen inflytandet,innebär utvidgningen det folkligaNågra av av
fyraprocentspärren, införasänka medborgarremisser,såsom att

fler folkomröstningar och sänka rösträttsåldern tillanordna år.16
förslag innebär stället begränsningar det folkligaAndra i in-av

beslutsfattandet,flytandet överlåta viktiga beslut tillsåsomöver att
förbjuda opinionsundersökningar samband med valeniexperter,

och minska antalet riksdagsledamöter.
ville också använda frågeinstrument tidigare förVi använtssom

följa folkopinionenkunna utvecklingen tid.i Frågornaöveratt om
fleranordna kommunala folkomröstningar, "sänka fyra-att

införatill riksdagen" och könskvotering tillprocentspärren
styrelser och nämnder har förekommit flera tidigare undersök-i
ningar.

Vid sidan frågeserien förekommer resultatredovisningarnaiav
enkätfrågor förytterligare ställdes inomtvå som ramen samma

hör förslagen ochundersökning. "minska lönerHit ersätt-attom

10
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och begränsa riksdagsledamöternasför heltidspolitiker"ningar
frågor från börjantill maximaltmandatperiod år". Detåtta är som

berör övergripandesyfte ändåställdes i vårt temaannat men som
demokratiförändringar.om

frågeserieDemokratiutredningens års SOM-i 1998Figur
undersökning

till förändringar.i Sverige diskuteras olika förslagdemokratinl debatten om
Du följande förslagVad tycker om

GanskaMycket Ganska Varkenbra Mycket
dåligt dåligt dåligtbra ellerbra

förslag förslag förslagförslag förslag
rösträttsáldern ártillSänka 16

varifrånpartierochkandidaterredovisarKrävaatt
erhållerkampanjbidragde

riksdagsledamöterMinskaantalet
överlåta frågorbesluti viktiga tillAlltid experter
fyraprocentspärrentill riksdagensänka

flerkommunalafolkomröstningarGenomföra
könskvoteringtilloffentligastyrelserochinföra

nämnder
D D DD Dmöjlighet skriftligenGeallamedborgare att reagera

pá förslag fattaspolitikernas innanbeslut
medborgarremisss.k.

D D D D Dpublicerandet opinionsundersökningarFörbjuda av
förevaletunderveckan

D DD D DochriksdagsvalvidolikaAnordnakommun-
tidpunkter

frágeserie förDemokratiutredningens presenterades iFigurenvisarhurKommentar. svarspersonerna
års SOM-undersökning.1998

11
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ställdes förFrågeserien inom årliga riks-SOM-institutetsramen
postenkätundersökningar.representativa Huvuddelen under-av

sökningsmaterialet samlades oktober och novemberin i I1998.
jämförelse med andra alternativ deltagande i SOM-institutetsär ett
undersökningar billigt och snabbt genomföra opinions-sättett att
undersökningar. Beställaren har tillgång till SOM-institutets sam-

erfarenhetlade det gäller utforma frågetexter, frågeformule-när att
och svarsalternativ.ringar SOM-undersökning hadeårs i1998

jämförelseinternationell hög svarsfrekvens 68 procent.

Svåra frågor1 .3

fruktbart det egentligen ställa införmedborgareHur är spörs-att
konstitutionellmål Förändringsförslagen berör kom-naturav

plicerade och mångdimensionella problematiker. Konsekvenserna
faktiskt genomföra dem föröverblicka också desvåraäratt attav

politikerna och Flera förslageninsatta har ännumest experterna. av
blivit föremål för grundlig utredning och hellerinte någon inte nått

slutliga konkreta utformning.sin
har således medVi relativt kompli-opinionsyttringar igöraatt

cerade frågor medborgarna sannolikt omkring ochinte gårsom
funderar dag. kan därför förvarje det demokrati-Viöver anta att
förändringsförslagen sker ständig uppdatering med-inte en av
borgerliga preferenser, fallet för andra politiskasåsom ärtror

Ävenobjekt exempelvis eller partiledare. med-partiersom om

l Samhälle,SOM-institutet Massmedia samarbete mellanOpinion, är ett
för journalistik och masskommunikation,Institutionen Statsvetenskapliga
och Förvaltningshögskolan vidinstitutionen Göteborgs universitet. SOM-

startades och ledsinstitutet Holmberg, Nilsson ochSören Lennart1986 av
Weibull. SOM-undersökning genomfördes samarbeteLennart iårs1998

Sifo,med ombesörjde urvalsdragning, formulärutskick ochsom av
påminnelser, telefonuppföljning datauppläggning. Undersökningensamt
gick fält oktober och stängdei januari Internetadressen till13 28 1999.

http://www.som.gu.se.SOM-institutet Samtliga SOM-undersökningarär
finns arkiverade och dokumenterade Svensk Samhällsvetenskaplig

http://www.ssd.gu.se.Datatjänst SSD:

12
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begriper förslagenborgarna vad handlar kan ifrånutgå attom
medborgarnas sakkunskaper finns skälsmå. Detär att tro att
medborgarnas åsikter demokratiförslagen hög utsträckningiom

det ögonblick konfronteras medi degenereras svarspersonerna
förslagen.olika

förstås unik. deSituationen inte opinionsytt-Merpartenår av
samlas hjälpmed opinionsundersökningarringar ärsom av av

karaktär. kan understrykas resultat frånDet inte attsamma nog
enstaka enstaka frågor alltidmätningar opinioner bör tolkasiav
med försiktighet. vetenskapliga värdet undersök-Detstor av

ökar först då lämpliga jåmförelsepunkterningarna presenteras,
opinionsförändringar tid eller skillnader mellan olikasåsom över

grupper.
Och människors åsikter produceras ögonblickiäven om samma

de konfronteras med frågorna opinionsforskarensliggersom
söka rekonstruera de falli produce-intresse i såatt processer som

dessa studeras allmänhet samtidigtDå i mångarar responser. svar
för huruvida frågornautreda kan ha produceratsatt svaren
under ledning generell eller ideologi.principnågonav

frågeställningarna det ändåTrots rimligtsvåraär äratt att
genomföra opinionsundersökningar det här slaget. Svarsmönst-av

karaktär brukar kunna avslöja hur utvecklade medborgar-rets pass
frågoråsikter det här slaget. Och medi tankeär attnas av

de förändringsförslag dag populära blandimånga sigväxerav som
faktisktpolitikerna innebär rejält ökade krav medborgarna -

till fler folkomröstningar, införandeexempel medborgar-såsom av
och skilda valdagar förefallerremisser det ändå helt orimligtinte-

anförtro medborgarna också föränd-sin meningsägaatt att om
demokratins spelregler.ringar av

Disposition1.4

här organiserad enlighet med studiensDen i tvåärrapporten
huvudfrågeställningar. första frågeställningen det be-Den är av
skrivande slaget och gäller svenskarnas åsikter de olika för-om

förändringarslagen demokratin: Vilka förslageni är mestav

13
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befolkningsgrupperbland medborgarna Vilkapopulära positivaär
direktdemokrati Och vilkaförslag innebär inslagtill störresom av

förslagen effektivisera beslutsfattandetgillar attatt genomgrupper
frågor minska folkopinionensviktiga till ochöverlåta experter

den här delen har möjlighetdirekta påverkan politiken I även
riksdagskandidaternasjämförelse medborgarnas ochgöraatt en av

demokratifrågor.åsikter i
frågeställningen analytisk och gäller hur ochandra iDen är mer

demokratifrågor hängermedborgarnas åsikterutsträckning ivilken
förändringsförslagen ha for-åsikterna de olikaKan omsamman:

underliggande konfliktdimension detoch Finnsmats sammaav en
konfliktdimensiondemokratiideologisk blandsammanhållennågon

medborgarna

åsikterfolketsSvenska2 om
demokratinförändringar av

effektivt och direktdemokratiskt besluts-Konflikten mellan ett
Konfliktengammal demokratin själv.fattande lika initiera-är som

torgdemokratinögonblick upptäckte den direktades deti attman
fungera effektivt demos valdeskulle kunna inteinte represen-om

förbeslut skulle beslutsprocessenalla deltog i varjeOmtanter. ta
skulle hinna meddemokratins medborgarelång tid inte något-

informera politiska frågor och hand-sig utövaänannat att om
ständigDeltagardemokratin det häruppräckning. istår sättet

demokratin. mycket och vadkonflikt med den representativa Hur
demos bör delegeras till valdaallt berör representantersomav

folket inslag direktdemo-Vill svenska verkligen ha större av
och inflytande tillvill de hellre överlämna maktkrati Eller mer

Vill de utvidga folkopinionens påverkankunniga experter genom
fyraprocentspärren till riks-rösträttsåldern eller sänkasänkaatt

ochhellre antalet riksdagsledamöter minskarEller dedagen attser
opinionsundersökningar underförbjuder publicerandeatt avman

före valenveckan
förslagsammanfattar svenska folkets åsikter olikaTabell 1 om om

rangordnats efter hurförändra demokratin. Förslagen haratt

14



HENRIK OSCARSSON

populära de bland medborgarna. populära förslagenDeär mest
återfinns och de impopulära nederst tabelleniöverst mest

Resultaten finns förvisar övervikt positiva attityder tillatt en
förändringsförslagendenio tabell flesta för-se De1.trettonav

förändringarslagen tycks alltså falla de flesta medborgare iom
smaken.

2 bör försiktig vid direkta jämförelserMan populariteten hos devara av
olika förändringsförslagen. förPrecis alla opinionsundersökningarsom

enskildaberor nivåskattningar rad faktoreropinioner inte ärav en som
möjliga hålla under kontroll enstaka undersökningar.i Faktoreratt som

frågeformulering,layout, exakt svarsalternativens utformning och 0rd-
ningsföljd, vilka frågor har ställts tidigare i postenkäten och ityper av som
vilken ordningsföljd de olika demokratiförslagen kan hapresenteras stora
effekter nivåskattningarna Schumanse Presser8C 1996.t.ex.

15
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förändringar den svenskafolkets åsikterSvenskaTabell avom
opinionsbalansmåttdemokratin, procent,1998

summa
balansprocento++ + - --

varifrån 24 2 100 +62redovisar de 32 37 5ochkandidaterkräva partieratt
erhållerkampanjbidrag

100 +5038 26 22 11 3till heltidspolitikerochersättningarminskalöner
10 3 100 +45mandatperiodtill 27 31 29riksdagsledamöternasBegränsa

åråttamaximalt
100 +29frågor 32 25 15 8viktiga till 20överlåtabesluti experteralltid

13 100 +2317 24 41 5riksdagsledamöterminskaantalet
skriftligenmöjlighetallamedborgare attge

pá förslaginnanbeslutfattaspolitikernasreagera 100 +2117 28 31 15 9medborgarremisss.k.
100 +1819 21 38 12 10publicerandet opinionsundersökningarförbjuda av

valetunderveckanföre
100 +1638 15 8folkomröstningar 12 27Genomförafler nationella
100 +1511 29 35 16 9kommunalafolkomröstningarGenomförafler

10012 16 34 19 19 -10riksdagsvalvidolikaochanordnakommun-
tidpunkter

23 23 100 -27ochnämnder 6 13 35könskvoteringtill styrelserinföra
10029 2B 32 -49till riksdagen 4 7fyraprocentspärrensänka

44 100 -68år 2 7 14 33tillsänkarösträtten 16

fránSOM-institutetvidfrån årsSOM-undersökninghämtade 1998ResultatenärKommentar
rangordnadepå Förslagenäromkring1700universitetochbyggerGöteborgs svarspersoner.

förslag",erbjöds mycket braDefemsvarsalternativpopularitet.eftergraden var +som ++av
dåligtförslag", "mycketdåligtförslag", "ganska"varkenbraellerförslag","ganskabra o - -- negativaförslaget andelenOpinionsbalansmáttet andelenpositivatill minusdåligt visarförslag".

opinionsbalansmått förandelenpositivaochnegativavisaröverviktPositivatill förslaget.
opinionsbalansmått överviktförandelennegativa.visar

ochförslagen hör förslagen låtapopulära partierTill de attmest
kampanjbidrag balansmåttvarifrån de erhållerredovisakandidater

ochför politikerochminska löner ersättningar +50+62, attatt
mandatperiod tillriksdagsledamöternas år +45.begränsa åtta

frågor därförslagende populäraSamtliga ärtre mest svarenav
politiskatill politiker ochfärgade den brist tilltrosannolikt är av

Medbor-bland medborgarna:utbreddinstitutioner ärvetsom
kandidater och riksdags-förtroende för politiker,saknargare som

kravställa högreförslagtycker bra gårmän ut attsomom

16
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längre fram kommerförmåner. Analyser ieller begränsa rapporten
förhållerutreda huruvida det verkligen sigkunna så.att

attityder ocksåråder klar ÖverviktBland svenskarna positivaav
viktiga beslut till ochförslagen överlåtatill +29experterattom

förslag minskarantalet riksdagsledamöterminska +23att som-
inflytandet politiken. riksdags-deltagandet ochfolkliga idet Färre

effektivisering innebärkan visserligen innebäraledamöter menen
överlåta maktframför allt regional representation. Attsämre mer

till olikafrån folkrepresentanter slaginflytandeoch ärexperter av
folkligtfrån deltagande.bort störrestegett

förslagen bland medborgarnasärklass populäraminstiDe är att
till riksdagen och sänkafyraprocentspärrensänka rösträtts-att

Båda förslagenbalansmått respektivetillåldern -68.år -4916
inflytande/ påverkan politiken.utvidgning folkligtinnebär iaven

förexempelvis enklareriksdagsspärr det partiersänkt småEn gör
och sänkning rösträttsåldernriksdagsrepresentationvinnaatt en av

utvidgning medborgarnasinnebär rösträtt.en av
överraskande bild svenskaalltsåResultaten någoten avger

folkligtFörslag begränsademokratiopinioner. in-folkets attom
medborgarna för-populära blandoch påverkanflytande änär mer

folkligt deltagande den demo-direktinnebär islag störreettsom
beslutsprocessen.kratiska

relativt andelNoterbart är storatt av svarspersonerna, om-en
det neutrala svarsalterna-fyrtio har valt användakring procent, att

folkomröst-och nationellaför förslagen kommunalativet om
opinionsundersökningar ochförbjuda publicerandeningar, av

skulle kunna betydariksdagsledamöter.minska antalet De att
ställer tillosäkra hur de självamedborgare känner sigsigmånga om

förstås direkt huruvidaolika förslag. svårtDet avgöraär att en
bristande kunskaperutslag villrådighet,attitydneutral är storett av

viktig. kan dock kon-frågan särskiltåsikt inte Vieller ärattomen
neutrala skiljer demo-det gäller andelen sig intenärattstatera svar

frågor andra politikom-från liknandekratifrågorna mycket om
fram bättre hur godAnalyser längre kommerråden. att ge svar

vill vilkendetkvalitén medborgarnas iär sägaresponser -
tydligademokratiopinionerna bildarutsträckning svarsmönster.
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Åsikter2.1 demokratiförslagen bland partiernasom
sympatisörer

partiideologiska landskapet för flera demokratifrågorna harDet iav
följt den etablerade vänster-högerdimensionen underviss mån

1990-talet. riksdagsdebatten demokratiförändringarolika harI om
och miljöpartiet deexempelvisvänsterpartiet varit varmaste an-

hängarna ökade inslag direktdemokrati och sänkt rösträtts-av av
ålder. Förslaget minska antalet riksdagsledamöter riksdageniatt
har framförts moderata igång gång Frågan ärrepresentanter.av
vilken utsträckning det möjligt återfinna motsvarandeär att ett

fallbland medborgarna skillnadernapartimönster i såHur ärstora
mellan -finns det förgrogrund hårdarepartierna partimot-någon

demokratifrågorsättningar i
undersökning vad de olika tyckersympatisörerEn partiernasav

de olika demokratiförslagen sambanden mellanvisar parti-attom
och demokratiåsikter generellt mycketsympati seärsett svaga

tabell starka partiideologiska skillnader demo-Några i2. synen
krati återfinns alltså medborgarnivån. Skillnaderna mellaninte
partiernas närhetensympatisörer inte i såär att storaav vara som

det gäller de etablerade partikonflikternanågra såsomnär av mer
vänster-högerdimensionen, EU-dimensionen eller den kristna
traditionalismdimensionen jfr Oscarsson 1998.

förslag bäst diskriminerar mellan de olikaDet som grupperna av
frågan könskvotering styrelser ochpartisympatisörer iär om

nämnder har kon-omedelbart medinteeta.27, göraattsom
flikten mellan effektivitet folkligoch förankring. Sambandsmåtten

tabell kan jämföras med den förklarings-i särklass starkastei2
faktorn nämligen medborgarnas subjektivapartisympati -
vänster-högerplaceringar analyser brukarmotsvarandeisom-

sambandsmått storleksordningeni eta.70.generera
skillnader finns mellan olikaDe partisympatisö-som grupper av

följer fall vänster-högermönster. Förslagen ökadi vissa ettrer om
direktdemokrati starkast stöd blandvinner ochVänsterpartiets
miljöpartiets tillsympatisörer. positivaDe är mest attgrupperna
genomföra fler folkomröstningar medborgareoch möjlighet attge

Äveninkomma förslagetmed medborgarremisser. det gällernär
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ochsänka rösträttsåldern skiljer mp-sympatisörerna utattom v-
respektivedesig minst negativa procent.14 15som

frågor tillalltid beslut viktigaFörslagen överlåta iatt exper-om
förslagoch minska antalet riksdagsledamöter itvåter att som-

leder folkligt deltagandeolika avseenden till minskat är mest-
bland kristdemokraternas och moderaternaspopulära sympatisö-

mycketFörslaget överlåta beslut till experterattrer. anses som
eller kd- ochganska bra bland respektive59 60 procent m-sym-av

ställerhälften och kd-sympatisörerna sigpatisörerna. Knappt av m-
riksdagsledamöter.till förslaget minska antaletpositiva att

förslagen följer självklar ideologisk kon-Flera dock ingenav
fliktdimension och mycket samband med parti-uppvisar svaga

varifrån deoch kandidater skall redovisasympati. partierKravet att
erhåller kampanjbidrag stöd blandvinner Vänsterpartiets,störst
miljöpartiets folkpartiets respektiveoch sympatisörer 78, 7576

Förslaget sänka fyraprocentspärren upplevsprocent. att som
kristdemokra-till deminst negativ partiersympatisörerna tvåav -

och tid hade brottas medmiljöpartiet under lång attterna som-
denna riksdagsspärr positiva. Centerpartietsjust 16 procent

förslaget förbjudaställer tillsympatisörer sig positivamest att
före valetopinionsundersökningar under veckan 54 procent.

Även för-infrias ändå flera departiskillnaderna småärom av
1990-talets riks-hade förhand med ledningväntningar som av

dagsdebatter. deltagardemokratiska förslagEnkelt uttryckt gillas
folkomröstningar, rösträttsålder utsträckningsänkt i något större

medborgare till medanmedsympatiserar partier vänster,av som
och färreelit- representationsdemokratiska förslag riks-

dagsledamöter, hyserexpertöverlåtelse gillas medborgareav som
sympatier för högerpartier.

Enligt fortfarandesaken finns alltsåsättett att se svaga av-
konflikt kring demokratifrågornatryck från den partipolitiskakvar

försiktigseklets början. får emellertidrasade i Här varasom man
för liberal-konservativa skiljelinjemed analogin långt.dra Denatt

strukturerade konflikterna under demokratins tillblivande kansom
jämföras klasskiljelinje formatvidare med deninte utan som

vänster-högerlandskap. Under 1900-taletsdagens ideologiska gång
har blivit överideologi för allademokratin partier.
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ochmellanskillnaderfinns alltså alltjämtdet små vänster-Men
storlekgäller folkinflytandetsdet dethögersympatisörer närnär

och moderaternas sympatisö-Kristdemokraternasutformning.och
ocheffektiviseringförslag innebärförtjusta iär sommerrer

beslutsfattandet vaddemokratiskadetprofessionalisering änav
motsvarandeoch miljöpartiets sympatisörer Påvänsterpartiets är.

flerförtjusta tankenioch mp-sympatisörernaärsätt merv-
vad kd- ochrösträttsålderoch sänktdirektdemokratiinslag änav

m-sympatisörer är.

Åsiktsrepresentativitet2.2

demokrati-åsikterpolitiska elitensutsträckning denvilkenI är om
med-folkets åsikter Tyckerför svenskarepresentativafrågor

den svenskafrågorpartieliterna likadantoch iborgarna rörsom
åsiktsöverens-eller mindreframtid Råderdemokratins större

demokrati-det gälleroch elitmellan medborgarestämmelse när
frågorjämfört med andrafrågor typer av

möjlighetdemokratifrågorna har uniknågraFör attenav
ställdekandidater ioch de årsjämföra medborgarna 1998uppsom
demokratiutred-de frågorantal ingår iriksdagsval. Ett somav

riksdagskandidatundersök-ställdes ocksåfrågeserie iningens en
Kandidatundersökningenefter val.genomfördes års1998ning som
syftar främst tillochValrådetfinansierades 1997:13J attav u

Under-riksdagsval.samband medpersonvalet i årsutvärdera 1998
det svenskagenomfördes forskare verksamma inomsökningen av

Statsvetenskapliga institutionen ividValforskningsprogrammet
detHolmberg hadeochBrothénMartinGöteborg. Sören veten-
Fler resultatkandidatundersökning.för Valrådetsskapliga ansvaret

iValrådetskommer redovisaskandidatundersökningenfrån att
kommande publikationer.

medborgar-jämförelsen mellanredovisas resultatentabellI 3 av
demokratiförändringar.frågorpartieliten Somoch i omna

utkristalliseradesakfrågeåsikterförväntatkunde ha är meross
medborgare; andelenblandpartieliterbland än ettsom anger

riksdagskandidaternablandklart mindresvarsalternativneutralt är
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bland medborgarna. Därför harän jag olikamig tvåanvänt sättav
urskilja skillnader mellan riksdagskandidater och medborgare.att

Opinionsbalansmåtten visar det råder förövervikt ellerpositivaom
negativa åsikter de olika förslagen. Opinionsbalanserna kanom

olika storlek och ha olika tecken för kandidater och med-vara av
borgare. Skillnaderna mellan redovisas dessutomgrupperna som
differenser andelen positiva åsikter mycket eller ganska braav
förslag.
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förslagåsikterriksdagskandidaternasochMedborgarnas attTabell om
andel braskillnadopinionsbalansmått,demokratinförändra procent,

förslag
skillnad

andelopinionsvarkenbra
brabalans-dåligt mkt/ganskamkt/ganskaeller summa

mått förslagdåligtförslag procentförslagbraförslag

rdkand /valdagenAvskaffadengemensamma SOMtidpunktervidolikariksdagsvalochkommun-anordna +2110035956riksdagskandidater
0 +28100383428medborgare

erhållerkampanjbidragvarifrånderedovisarochkandidaterpartierKrävaatt +8410031087riksdagskandidater +18+6210072469medborgare
förevaletunderveckanopinionsundersökningarpublicerandetFörbjuda av +24100291853riksdagskandidater

+13100 +28123840medborgare

folkomröstningarkommunalaflerGenomföra +27100262153riksdagskandidater +13+15100253540medborgare

ärrösträttsáldemtill 16Sänka -5210072820riksdagskandidater
+11-68100779 14medborgare

riksdagentillfyraprocentspärrenSänka -48100691021riksdagskandidater +10-49100602911medborgare

folkomröstningarnationellaGenomförafler +8100342442riksdagskandidater +3+16100233839medborgare

riksdagsledamöterantaletMinska 100 -38631225riksdagskandidater -16+23100184141medborgare

kandidatundersökningfrånValrádetshämtad storaärriksdagskandidaternaförResultatenKommentar: SOM-SOM-undersökning,årsfrånhämtade 1998medborgareärförn-QOO.Resultatenfrån 1998hösten positivai andelskillnadenefterrangordnatstabellenhariuniversitet.FörslagenGöteborgsvidinstitutet omtycktaåterfinnsförslagtabelleniHögst varmermedborgare. somriksdagskandidaterochmellan upp
återfinnsförslagtabellennediLängst merväljarna. somvarblandriksdagskandidaternaänbland

riksdagskandidaterna.blandväljarnaänblandomtyckta

avgrundsskillnaderdet existerar någrainteanalyser visarVåra att
demokrati-medborgare ioch någonriksdagsledamötermellan av

Åsikterna antaletminskagällerdetisärgårfrågorna. när attmest
överviktklarråderriksdagskandidaternaBlandriksdagsledamöter.
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negativa attityder opinionsbalans Bland medborgarna-38.av är
det lika klar övervikt för positiva åsikter förslaget minskaom att
antalet ledamöter riksdageni riksdagskandidaterna+23. Att
ställer sig tveksamma till förslaget kanske konstigtinte eftersomär

färre antal platser parlamenteti innebär möjligheterett sämre att
lyckas med kandidatur.en

Den åsiktsskillnaden gäller förslagetnäst största avskaffaattom
den valdagen. riksdagskandidatermHär betydligtärgemensamma

positiva 56 medborgarnaprocent Bland28än procent.mer
kandidaterna råder opinionsmässig övervikt för positiva attityder

medan det bland+21 väljarna finns övervikt för negativaen svag
attityder till förslaget anordna kommun- och riksdagsval vidatt
olika tidpunkter -10.

Riksdagskandidaterna själva ställer sig mycket till för-positiva
slaget avkräva kandidater redovisa varifrån de erhåller kam-att att
panjbidrag. Förslaget öppenhet deti personvals-störreom nya

till och med omtyckt bland riksdagskardidaternaärsystemet mer
87 blandprocent medborgarnaän 69 Förslagetprocent. att
sänka rösträttsåldern till fallerår emellertid varken16 medborgare
eller kandidater smaken.i Förslaget mindrenågot illa omtycktär
bland rikdagskandidaterna 20 positiva blancl med-änprocent
borgarna 9 positiva.procent

fortsättningenI kapitlet tänker jag presentationnärmareav ge en
och bakgrundsbeskrivning de aktuella och intressantaav mest
demokratiförslagen. I avsnitten genomförs detaljerade2.3-2.6 mer
analyser folkopinionen det gäller skilda valdagar,när 16-årigav

och folkomröstningar.rösträtt, expertstyre
Genomgången grundar sig analyser hur medborgarnasav

attityder demokratifrågori fördelade olikai undergrupper.är
Huvudfrågeställningen det förekommerär variationer iom stora
åsikter demokrati bland medborgarna. Varierar medborgarnasom
åsikter demokrati efter social eller klasstillhörighetom status
Finns det stark ideologisknågon komponent medborgarnasi
demokratiopinioner Och skiljer desig kunniga och politisktmer

24



OSCARSSONHENRIK

intresserade medborgarnas åsikter demokrati från mindreom
och medborgarekunniga intresserade

förekommeranalyserna således olika undersök-I tre grupper av
ningsvariabler: traditionella bakgrmzdsvariableruppsättninga en

kön, ålder, sektor, bostadsort, yrkesgrupp och klasstill-såsom
hörighet, b medborgarnas självuppskattade ideologiska vänster-

uppgifterbögerpositioner, och politisk sofistikering,c såsomom
politiskt hur oftautbildning, och de brukar diskuteraintresse

politik.

Åsikter skilda valdagar2.3 om

infördesvaldagen Alltsedan dess harDen åter-1970.gemensamma
införandet skilda valdagar debattämne. Folk-i Sverige varit ettav
styrelsekommittén utredde den valdagen och1987gemensamma

förändrafann då skäl gällande valordning. Under 1990-taletinga att
debatten och förslagethar accelererat ytterligare har successivt

allt starkare stöd bland de svenska riksdagspartierna.vunnit
Moderaterna, miljöpartiet och har decenterpartiet varit varmas-

förespråkarna för skilda valdagar. länge råd-Vänsterpartiette var
harvilla, helt nyligen anslutit till förespråkarna. Social-sigmen

demokraterna, länge de starkaste motståndarna till skildavaritsom
valdagar, tycks omvärdera ståndpunkter.sinanu

Förslaget skilda valdagar betyder praktiken införai att ettom
valsystem med växelvis kommunval och riksdagsval den tredjenytt

söndagen september konkretai planerna harår. Deannat mestvart
förstaanordna de kommunvalen denvarit 17att separata septem-

ber Tidpunkten för ordinarie riksdagsval skulle alltsåår 2000. nästa
förändras hållas septemberinte i 2002.utan

figureratalternativ debatten hållai kom-Ett ärannat attsom
tredjedelmunval kommunerna enligt slagsi gången ettaven

rullande schema. Enligt sådant skulle detbrittiskt ett system
valhållas allmänna till exempel ordinariei Sverige varje år ett-

därefteroch val tredjedelriksdagsval kommunernaiår 2002 en av
ochår 2004 2005.2003,
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tillsätta utredningStatsrådet planerarBritta Lejon störreatt en
grundlagen och Valsystemet. skildaden svenska Frågan omom

bli de viktigaste frågornakommer allt dömavaldagar attav en av
enighettill. riksdagenför utredningen ställning Trots istoratt ta

ändå grundligförträffliga skilda valdagar krävsdet i genom-enom
snabb riksdags-för- och genomgångEngång motargument. avav
finns båda.dettrycket under visarår att gott omsenare

för kommun- och riks-anordnavanligasteDet argumentet att
tillfällen söka bryta riks-vid olika hardagsval varit måsteatt man

skulle devalen. Med skilda valdagarpolitikens dominans de lokalai
rikspolitiken.frågorna längre hamna skuggankommunala iinte av

vitaliseras. Kommunalademokratin kommerlokalaDen att per-
eftersom kom-förutsättningarsonvalskampanjer skulle ha bättre

med rikspolitikernabehöver konkurreramunpolitikerna inte om
skulle också bliansvarsutkrävandetuppmärksamhet. politiskaDet

kommu-kan skilja mellan deneftersom väljarna lättaretydligare
oviktigt sammanhangetnala och nationella inivån. Inte är att

offentligadehanterar tredjedelarkommunerSveriges två ut-av
offentligtför fjärdedelar allagifterna och arbetsgivareär tre av

anställda.
harfrån till fyramandatperiodernaFörlängningen årtre an-av

Med fyra-för skilda valdagar.ytterligarevänts ett argumentsom
demokratisktskiljermandatperioder Sverige sigåriga ut ettsom

tillfällenväljarnaslångt tidsavstånd mellanmed unikt attsystem
anordnavaldautkräva sina Genom attrepresentanter.ansvar av
folkstyretstiden mellantidpunkt skullekommunval vid separaten

hålla valenklaste lösningenverkställanden kunna kortas. Den är att
kommun/regionval.ochväxlande mellan riksdagsvalår,vartannat

fäster viktför fortsatt valdagFörespråkarna storgemensamen
med de all-sambandhelhetssyn politikenvid behålla iatt en

rikspolitiken och kommunpoliti-valen. Utformningenmänna av
Centraltsamtidigt. iken bör diskuteras och avgöras argumenta-

skiljade oönskade konsekvenserna valdagarnationen åtär attav --
rikspolitiken kändasjunkaValdeltagandet riskerar och deattatt om

för medborgarnaslängre politiskarikspolitikerna inte motorär
Erfarenheter från andra länder Valdeltagandetdeltagande. visar att

nationellalokalval val. valdeltagan-generellt lägre i Lågti änär sett
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de under omständigheter försvagningalla demokra-innebär en av
spelar rikspolitiken roll kommunvalen,tin. iI Norge stor trotsen

skilts frånkommunvalen stortingsvalen.att
ytterligare skilda valdagar de svenskaEtt ärargument emot att

faktiskt, förmårväljarna och ökande grad, skilja mellan kom-i att
och rikspolitik förändradeväljarnasvittnar inte minstDetmun-

röstningsbeteende Allt fler väljer olika partier iröstaattom.
ochkommun- riksdagsval röstsplittrarna har ökat från 6 procent-

den valdagen till1970, 21 1994när procentgemensamma var ny,
ÄvenGilljam Holmberg väljarnas kunskaper1995.8C om om

kommunpolitik och kännedom kommunpolitiker lämnarom
mycket önska detövrigt Esaiasson vittnarse 1996,att t.ex. stora
antalet partibildningar kommunal under 1990-taletnivånya
också det kommunala sambandet sakta Ocksåeroderar. iattom
media sker generell utveckling allt förstörremot ett utrymmeen
lokala frågor.

den valdagen flerTrots allt svenska väl-genomgårgemensamma
beslutsprocesser för kommun- ochjare partival riks-sitt iseparata

dagsval. fallutsträckning har mycket den önskadeviss iI så av
effekten införa infunnitskilda valdagar redan heltsig. Det ärattav
enkelt onödigt genomföra förändring.någonatt

växande andelen röstsplittrare kan betraktasDen successivt som
föruttryck hur faktiskt förlång tid det aktörer politisktiett tar ett

till förutsättningar. harsig tagit trettioDetsystem att anpassa nya
för svenska väljare till röstsplittringsnivåerår nå åt-att upp som

antyder olika förminstone väljarna röstningskalkylergöratt
kommun- och riksdagsval.

Eftersom det för aktörernalång tid itar ett system att anpassa
tillsig spelregler och det gäller kanske särskilt för vallagarnya av

det här slaget eftersom försökaktörernas tidsenhet börär per
regelförändringar undvikas det finns skälmycket godainte attom

Framfördem. allt bör regelförändringargenomföra inte många

3 Statsvetardebatten finnshuruvida det egentligen kommunalanågraom
livligväljare under den tioårsperioden, till exempelhan varit senaste se

Johansson Gilljam HolmbergOscarsson1987, 1996; 8C 1996; 1993;
Westerstålhl 1993.
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genomföras förändringarsamtidigt. demokratinsMånga stora av
fortfarande färska först låta aktörernaspelregler börsåär att man

funderar reformer.till dem allvarligtsig innananpassa man nya
behövs fleraMed tanke det ytterligare val innanännuatt

kan de effekterna dendemokratin skörda positiva nya person-av
framtiden,valsreformen bör reformtakten låg deni närmastevara

demokratiförändringar fördebatten den skullutan att om av-
mycket utredning förslaget dengrundligEn övergeattstannar. av

valdagen bör riskerar denAnnarsägagemensamma rum.nu nu-
alltförvarande leda till hastigt beslut särskiltentusiasmen att ett -

eftersom grundlagsändring för införadet behövsinte någon att
skilda valdagar.

fråganRiksdagen enighet skilda valdagar.sig i Menrör mot om
folkopinionen inled-hur resultat presenterades iDeutser som

kapitlet visade förslaget skilda valdagar tillhör deningen attav om
demokratifrågor där folkopinionen delad. kan kon-Viär mestsom

övervikt andelen negativa: positiva28statera procenten svag av
tabellnegativa 4.se38mot procent
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Tabell folketsSvenska åsikter skilda valdagar,4. procent,1998om
opinionsbalansmått

åsikt
mkt/ganska varken mkt/ganskabra antal opinions-summa

förslag dåligt dåligtbra eller förslag svarande balansprocent

Samtliga 28 35 38 100 1558 -10
socioekonomi

15-19år 22 54 23 100 116
å:20-29 18 42 40 100 252 -22
år30-39 27 35 38 100 303 1
år40-49 29 33 39 001 310 0
år50-59 31 29 39 100 313 -8
år60-69 34 28 38 100 227 -4
år70-80 34 29 37 100 152 -3

arbetarfamilj 23 41 36 100 676 -13
tjánstemannafamilj 29 32 39 100 418 -10
högretjånstemannatamilj 38 23 39 100 242
företagarfamilj 29 33 38 100 148 -9

statligtanställd 23 35 42 100 175 9
kommunaltanställd 28 34 38 100 403 -10
privatanställd 30 32 38 100 892 -8

ideol i

politisksofistikering
lagutbildning 26 35 39 100 758 -13
medelutbildning 25 41 34 100 402 -9

utbildninghög 34 28 39 100 501 -5

Kommentar:Denexaktaförslagsformulerin "anordakommun-ochriksdasvalvidolikatid unkter"envar:se figur Opinionsbalansmáttet1. visar elenpositivatill förslagetminusande ativatill f rslaget.an ennePositivaoplnionsbalansmáttvisar förövervikt andelenpositivaochnegativa ansmåttopinionsba visar
överviktför andelennegativa.Till kategorinarbetare harförtsegenanstâlldaarbetareocharbetaremed+arbetsledandefunktion. lágutbildadeTill räknasfolkskola,grundskola,folkhögskola tvåárigtochgruppennasium.Till de medelutbildadeharförtstlickskola, treårigtrealexamenoch gymnasium.Tillghögutbildade gruppenförs harstuderatellertagit vidhögskolaelleruniversitet.personersom examen
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vadskillnader mellan olikaResultaten ganskavisar små grupper
kommunval vid olika till-anordna riks- ochgäller åsikter attom

attityder.fällen. övervikt positivauppvisar MestFå grupper en av
politiskt intresserade balansmått icke-depositiva +17,är mest

landsbygdenoch boendesvenskar +4.+9
uppfattasvaldagar relativtskilda posi-intressantDet är att som

bland äldre ochhögutbildade och mycket intresserade,blandtivt
och Resul-bland högre mellan positiva.tjänstemän 34 48 procent

valsystemet skullereformeringindikerar vilkaitatet avgrupper en
meningsfull, nämligen bland relativtuppfattas mest resurs-som

sofisti-handlar alltsåoch politiskt erfarnastarka Det omgrupper.
redan dag kan skilja kommun-kerade medborgare igrupper av som

ha rikspoliti-utsträckning. behöverfrån rikspolitik intei Destor
deltagande. dessaför politiskaken sitt Förmotor gruppersom

antagligenmed skilda valdagarskulle till valsystemövergång etten
förtill och med leda till ökatsmidigt och kanske intresseett

politik.kommunal
intresseraderesursstarka ochBaksidan medaljen deär attav

kommunpolitikentillsannolikt också skulle isägaatt ommer
lika bra.väljare skulle klarabekostnad inte övergångenav som

de lågutbildade,resultaten endast omkringEnligt 20är procent av
för-tilloch ungdomararbetare, politiskt ointresserade positiva
deallt väsentligt risk-valdagar.slaget skilda iDe representerarom

valdeltagandeförvänta sjunkandevilka kanigrupper ett omoss
rikstäckandebehovvaldagarna skiljs iåt. Dessa ärgrupper av

val-och rikspolitikernasmediabevakning och rikspartiernas
för politiska deltagande.kampanjer sitt

vilka väljargruppergenomgripande undersökningEn avmer
valdagenkläm denriskerar komma iatt om gemensammasom

fallnödvändig. Sådana studier bör koncentrerasi såöverges är
det gällerskiljerfrågan hur olika inhämtningsig närgrupperom

Är detinformation under valkampanjer. överhuvudtagetpolitiskav
förutsättningarliknandemöjligt kommunala valkampanjeratt ge

traditionella rikskampanjerna det gäller medialde när upp-som
tillgång till relevantmärksamhet och granskning politisksamt

deltagandeinformation partierom
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Även riksdagen enighet frågan skildasig i val-rör motom om
dagar folkopinionen långt ifrån övertygadär ännu svagtsnarare-

inställd. Färska undersökningarnegativt Visar likaopinionen äratt
splittrad blandockså kommunstyrelseordföranden irunt om
landet ytterligare förstöd riksdagsledamöternas håll-Det attger

fråganning särskilti inte nuläget fattarepresentativ. Att iär ett
riksdagsbeslut den valdagenövergeattom gemensamma vore
därför förhastat.

Åsikter2.4 expertöverlåtelseom

Förslaget alltid överlåta beslut frågorviktiga tilli experterattom
kanske det kontroversiella demokratiutredningensi fråge-är mest

serie. attityder till förslagPositiva sådant implicerarett att svars-
önskar utvecklingsig demokrati där mångapersonerna moten en

beslut överlåts expertelit, det vill liknaråt någotsägaen som en
elitdemokrati. skulle medborgaropinionen fall stickHär i iså

med de förändringar direktdemokratimånga elit-stäv mot som
debattörerna själva har önskat under 1990-talet.sig

Tolkningen resultaten blir besvärlig eftersomännuav mer
expertöverlåtelse har överraskande visat denågot sig ettvara av- -

populära förslagen bland medborgarna jfr tabell 1. Härmest
emellertid försiktigmåste smula med föralltgöraman attvara en

långtgående tolkningar. frågan ställd det viktigasteSå är ärsom
stimulit vilket sannolikt framkallarExperter, attityder hospositiva

människor. kan förklara varförmånga nivåskattningenDet 52
blirpositiva relativt hög. vanligt bör fästaSom inteprocent man

helst vikt vidnågon nivåskattning byggersom en som svar en
enda enkätfråga från enda tillfälle. forskningsmässigtDetett

4 tidningen Kommunaktuellt tillfrågades ordförandenI landets kom-i215
vad demunstyrelser tyckte skilja valdagarna flesta hadeåt. Deattom om

bestämd åsikt,mycket åsikterna samtidigt mycket delade 44en men var -
skildaville ha valdagar och ville behålla den46procent procent gemen-

valdagen. Motståndet till skilda valdagar bland social-störstsamma var
demokratiska och bland moderata kommunstyrelseordförandensvagast
TT 19994242.
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inställ-mellan olikastudera skillnaderintressanta är att gruppers
expertöverlåtelse.tillning

expertöverlåtelsesvenska folkets åsiktertabell redovisasI 5 om
ochvänster-högerideologigrupptillhörighet,efter socioekonomisk

politisk sofistikering.

frågorbeslut viktigafolkets åsikter överlåta iTabell Svenska5. attom
opinionsbalansmåtttill procent,1998experter,

åsikt
opinions-antalmkt/ganska varken mkt/ganskasumma

dåligt balanssvarandebraförslag braeller procent
dåligt förslag

669 +2925 23 100 1samtliga 52
socioekonomi

+22100 83324 27män 49 r
100 +3626 19 B36kvinnor 55

+33100 115år 49 35 1615-19
250 +2521 100år 46 3320-29

+28100 306år 26 235130-39
+22100 307år 53 16 3140-49

314 +2325 100år 48 2750-59
100 227 +42år 22 186060-69

150 +44100år 61 22 1770-80
+36100 349Malmö 56 24 20Sthlm.Gbg.

A 100 256 ,+342054 26 lstad
786 +2810051 26 23mindretätort i

i +18i 100 24948 22. 30landsbygd -;,
406 +2110048 25 27tjänstemän
221 +1024 33 100tjänstemän 43högre

+37100 56027 18arbetare 55
100 87 +491362 25arbetare+ +40100 5614 23egenföretagare 63

60 +48100anställda 68 12 20företagaremed
671 +3929 16 100arbetarfamilj 55 i -V 419 +2224 10049 27tjánstemannafamlll . ,100 240 +5tjänstemannafamllj 42 21 37högre

+4220 100 15061 19företagarfamilj i
582 +29100 152 25 23svenskamedborgare

+1625 100 73ickesvenska 34medborgare 41
23 100 +24177statligt 47 30anställd r i . . ,, 100i 398 +2624anställd 26kommunalt 50 j". VV,i i i +3223 100 89223privatanstålld 55 e i. .
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beslutöverlåta iåsikterSvenska folketsforts.Tabell 5. attom
opinionsbalansmåttfrågor tillviktiga procent,1998experter,

åsikt
antal opinions-mkt/ganskamkt/ganska varken summa

balansdåligt svarandeeller procentbraförslag bra
dåligt förslag

ideologi
+91741003544 21tillklart vänster

+1547010025 30något 45till vänster
+36100 4361730h 53varken ellertv t
+383961001924något 57till höger
+481621001765 18klantill höger

olitsk sots erin

+200 18240 118intresserad 42mycket
+217911002748 25intresseradganska
+4659810028 13intresserad 59intesärskilt
+39100 931531intresserad 54intealls

negativatillminusandelenpositivatill förslagetOpinionsbalansmáttet andelenvisarKommentar:
negativapositivaochopinionsbalansmått överviktför andelenvisarförslaget.Positiva

förts+ harTill kategorinarbetareför andelennegativa.opinionsbalansmátt överviktvisar
arbetsledandefunktion.medegenanställdaarbetareocharbetare

tillviktiga beslutöverlåtaförslagetskulle kunnaMan attatttro
hög-framför allt frånattitydermedskulle positivamottasexperter

fråndet villoch resursstarkautbildade säga sompersonergrupper,
resulta-kompetentabetraktar Menkanskesjälva sig experter.som
ochresursstarkastället defallet. iinte DetVisar så ärärattten

tilltveksammasofistikeradepolitiskt expertöver-är mestsom
Överviktråderdär detemellertidfinnslåtelse. ingenDet avgrupp

mycket poli-dedenattityder positivanegativa ärmest gruppen-
intresserade balansmåtttiskt +2.

lågutbildadehör de 60Till de positiva pro-mest grupperna
ochpolitisktsaknar intresse procent54cent, personer som

politikdiskutera procent.aldrig 60sig åtägnar attpersoner som
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Arbetare och företagare till överlåtapositiva beslut tillär attmer
vad olika tjänstemannagrupper Stadsborän är. ärexperter mer
förslagettillpositiva landsbygdsbor. finns ocksåDet litenän en

statistiskt signifikant könsskillnad: kvinnor tillpositivaärmen mer
överlåta beslut till vad 55än män 49äratt experter procent m0:

procent.
Åsikter expertöverlåtelse har tydligt samband medävenom ett

svenska folkets självuppskattade vänster-högerpositioner. Personer
själva betraktar sig stående långt till höger politikeni ärsom som

till förslagetpositiva överlåta beslut till 65mest att experter pro-
Blandcent. motsvarande andel tjugovänstergrupper är procenten-

heter lägre omkring Ideologiskt tycks alltså förslagetprocent.45
överlåta beslut viktiga frågori till höra hemrr.a tillattom experter

höger längs den politiska vänster-högerskalan. bekräftar deDet
åsiktsskillnader mellan höger- och vänsterpartiernas sympatisörer

noterade tidigare jfr tabell 2.som
medborgarnasVariation i vilja överlämna politisk ochmakiatt

demokratisk kontroll viktiga sakfrågor till ekonomiska, poli-över
tiska eller tekniska eliter har tidigare härletts tillbaka till den
kallade antonomi-delegeringsdimensionen.5 Till åsiktsdimensicnen
räknas bland de frågortvå givit upphov till folkorrröst-annat som

modernningar i tid, nämligen kärnkraftsfrågan fråganoch on
svenskt EU-medlemskap. Väljarnas åsikter kärnkraftsavvcck-om
ling och EU-medlemskap, liksom frågor alliansfrihet ochom
NATO-medlemskap, stabiluppvisar inbördes samvariation över

Äventid. alla dessa frågor samvarierar med vänster-höger-om
dimensionen kan de ändå oberoende sammamållensägas utgöra en
åsiktsdimension.

Teoretiskt skulle alltså kunna för med-man argumentera att
borgarnas åsikter expertöverlåtelse kan föras tillbaka till axto-om
nomi-delegeringsdimensionen Preliminära emelertidanalyser visar

medborgarnas åsikter frågani överlåta beslut viktiatt attom ga

5Vid sidan vänster-högerdimensionen, alltjämt behåller sinom som
styrka, används autonomi-delegeringsdimensionen och den kristna
traditionalismdimensionen för beskriva konfliktstrukturen detiatt
svenska partisystemet se Oscarsson 1998.
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med de andrasärskilt starkttill samvarierarfrågor inteexperter
Betraktat teoriteståsiktsdimensionen.komponenterna i som en

autonomi-dele-förekomstenalltsåresultaten intebekräftar enav
geringsdimension.

Åsiker rösträttsåldernsänka2.5 attom

tillfällen under densänkts vidRösträttsåldern har två tret-senaste
rösträttsåldernsåväldåtillfälletförstatioårsperioden. 1969,Det var

tillfälletandrafrån tillsänktes Detmyndighetsåldern år.2021som
regeringsform, dåtillsamband med årsvari övergången 1974
Effekten dennuvarandetillrösträttsåldern sänktes år.18 senareav

tillfördesårskullarsänkningen två gruppenatt nyavar
maktskiftesvaletsamband medmedborgare 1976.röstberättigade i

påverkanobetydlighaftkan ha intedemosUtvidgningen enav
framgångar deimyckethadevalutgången: Centerpartiet stora

samband med1970-talet.vid mitten Iungdomsgruppernayngsta av
förstagångsväljarnatredjedelröstade drygvalårs1976 aven

centerpartiet.
fram-rösträttsåldern harsänkningarytterligareFörslag avom

1990-talet.underoch kommittéerfrån flera utredningarförts
Åldersgränsutredningens sannolikt denfrån juni 1996 ärrapport

tillsattesUtredningendebatt 1996:111.SOUgenererat mestsom
samtligaförenklingochharmoniseringför och föreslåutreda avatt

för alla ålders-föreslagna principenåldersgränser samhället. Deni
ochnyckelövergångañ år,fyra kalladeblev 18 2112, 15,sågränser

mognads-forskningtillgängliggrundadesbland i omannatsom
åldersgränsutred-föreföllförslaggrad. bakgrund dettaMot av
kommunvalentill någotrösträttsåldersänkt år iidéningens 16om

medharmonieraförvaldesmotsägelsefull. Sextonårsgränsen att
myndighetsåldern.civilrättsligaden

förnedgjorderemissinstansernaklar majoritetEn tummenav
kommenta-rösträttsålder Mångasänkt Ds 1997:33.förslaget om

förslag.utredningens Deinkonsistenserna iuppenbaragällde derer
bryter principenförslagetinvändningarnavanligaste motattvar
valbarhetsålder.ochmyndighets- Enrösträtts-,gemensamom

förenkladealls iförslag inteutredningensinvändning attvarannan

35



DEMOKHATIOPINIONER

åldersgränsdjungeln fråntänkt början.så Och sänk-som var om en
rösträttsåldernning skulle bli aktuell,någon gång varför falli såav

begränsa den till enbart kommunvalen
Till del har debatten sänkt rösträttsålder gällt huruvidaen om

Åsextonåringar fatta röstningsbeslut. sidanär att ettmogna ena
har studier väljarbeteendei fastställt de allra väljarna äratt yngsta

trendkänsliga och rörliga det gäller politiska åsikter ochnärmer
beteenden äldre. fyrtioDrygt de förstagångs-än procent av unga
väljarna väljer byta departi för andra gången. Första-när röstaratt
gångsväljare bestämmer partivalsitt andra, undermångaänsenare

Åden veckan föresista valen Gilljam Holmbergse 8C 1995.t.ex.
andra sidan har det politiska bland deintresset väljarna varityngsta

under 1990-talet.återväxt hellerDet inte omöjligtär att en
sänkning rösträttsåldern sikt skulle kunna positivaav generera
effekter formi deltagande och bland ochstörre 16-av engagemang
17-åringarna. Med tiden skulle blisextonåringar likaminst kunniga
och intresserade dagens artonåringar.som

med sänktEn rösträttsålder hängerannan oro som samman
med ungdomars trendkänslighet har denvarit destabilise-större
ringseffekt sänkning skulle kunna medföra första gångensom en
den tillämpades. införsOm sextonårig vid ordinarierösträtt nästa
riksdagsval skulle förstagångsväljarna2002 mindreinteutgöra än

årskullar eller omkring halv miljon röstberättigade. Fram-sex en
förstagångsväljarnablandgångar skulle kunna avgörande förvara

partiers överlevnad och för majoritetsläget riksdagen.i partier-För
del skulle fler förstagångsväljare ytterligare öka inslagetnas av

osäkerhet och oberäknelighet valrörelserna.i
har domineratSextonårsgränsen debatten sänkt rösträtts-om

ålder under de funderadeåren. frågeformule-När översenaste
ringar till demokratifrågeserien föll det naturligt välja kon-att ett
kret aktuellt förslag debatterats flitigt media ochi riksdagenisom
och medborgaremånga sannolikt hört talas Svarsperso-som om.

i SOM-undersökningen fick ställning till förslaget1998nerna ta
sänka rösträttsåldern till valde haår. Vi medinte16att att

tillägget kommunvalen frågeformuleringeni i eftersom det antag-
ligen komplicerar frågeställningen. Svenska folkets åsikter för-om
slaget finns redovisat tabelli
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rösträttsåldern till år,sänkafolkets åsikterTabell Svenska 16attom
opinionsbalansmåttprocent,1998

åsikt
opinions-mkt/ganska antalvarkenbramkt/ganska summa

dåligt balansdåligt svarandeförslag eller procentbra
förslag

-6868877 100 19 14samtliga
ocioekonomi

-28100 119år 18 552715-19
255 -5568 100år 13 1920-29

00 308 -73år 79 16 1530-39
-71100 308år 13 7940-49 8

313 -77år 83 1006 1150-59
-79231år 3 83 1004 160-69
-79100 154år 11 8470-80 5

409 -7480 1006 14tjänstemän
-80100 22010 85högretjänstemän 5
-6876 100 56916arbetare 8

88 -6979 10010 11arbetare+ -67100 56egenföretagare 7811 11
-76100 61anställda 8 84företagaremed 8

-7078 100 1602svenskamedborgare 148
73 -4763 100ickesvenskamedborgare 16 21
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Tabell forts. Svenska folkets åsikter sänka rösträtts-attom
åldern till år opinionsbalansmåttprocent,16 1998

åsikt
mkt/ganska varkenbra mkt/ganska antal opinions-summa

förslag dåligtbra eller dåligt svarande balansprocent
förslag

ideologi
klarttill vänster 12 15 73 100 177 -61
någottill vänster 10 14 76 100 474 -66
varken ellert h 11t 18 71 100 444 -60v
någottill höger 6 11 83 100 400 -77
klantill höger 3 12 85 100 163 -82
litisksofistikerin

mycketintresserad 5 13 82 100 184 -77
ganskaintresserad 8 12 80 100 796 -72
intesärskiltintresserad 10 16 74 100 610 -64
inteallsintresserad 14 25 61 100 92 -47

KommentarFörslagsfonnuleringeniydde:"sänkarösträttsáldern år".till 16 Opinionsbalansmáttetvisar
andelenpositivatill förslagetminusandelennegativatill förslaget.Positivaopinionsbalansmáttvisar
överviktör andelenpositivaochnegativaopinionsbalansmáttvisar förövervikt andelen ativa.Tillnekategorinarbetare+ harförtsegenanställdaarbetareocharbetaremedarbetsledandefun ion.

tidigare har redovisats ställerSom svenska folketsig mycket nega-
tilltiva sänka rösträttsåldern. bara knapptDet tioäratt procent av

medborgarna tycker förslaget ganska eller bra.mycketärattsom
analys avslöjar tydligt vilka befolkningsgrupperEn inärmare som

förslaget har flest anhängare.vunnit
Eftersom förslaget direkt berör åldersgrupp fallerviss det sigen

naturligt först rikta uppmärksamheten åldersskill-eventuellaatt
nader. Unikt med SOM-undersökningarna nämligenär att ung-
domar den nuvarande rösträttsåldern också till-är änsom yngre
frågas. Sänkt rösträttsålder särklassi populärt ålders-iär mest

Medborgareår positiva. berörs2715-19grupperna procent som
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självalé-årsåldern alltsåbefinnerförslaget och sig i ärsomav
valen.de allmännadeltamöjlighet itillpositivamycket attatt ges

populärtförslagetäldre ungdomar 13blandOckså något är mer
kritiska ålders-bland år. De30procent överän mestpersoner

ålderssam-finns alltså tydligtde äldsta. Dettvåär ettgrupperna
frågan.band i

tycks haålderegenskapersocioekonomiskaandra sär-Inga än
rösträttsålder.sänktåsiktereffekt medborgarnasskild stor om

tilllitet positivatycksoch företagareArbetare något mervara
mycketskillnadernaförslaget tjänstemannagrupperna, ärän men

små.
vänsterförslag.rösträttsutvidgningen För-Ideologiskt är ett

tilltillfler anhängarerösträttsåldern harsänkaslaget vänster änatt
längsklart tillbetraktarsjälva sighöger. Personer vänstersomsom

tenderar positivavänster-högerskalanden ideologiska att vara mer
rösträttsutvidgning procenttill ytterligare 12 än sompersoneren

till högerklart procent.står 3
sofistikeringpolitisksamband mellansolklartfinns ingetDet

exempelvisMedelutbildadesänktoch åsikter ärrösträtt. merom
högutbildadelåg- och 6till förslagetpositiva 14 procent än

poli-ofta diskuterargäller hurdetrespektive procent. När7 man
ointresseradeheltfinns samband alls.tik inget Personer är avsom

utvidgatill procentpolitik 14positiva änrösträttenär attmer
intresserade politik procent.mycket 5är avpersoner som

rösträttsåldersänktmotståndetSammanfattningsvis är mot
kompo-ideologiskfinnssvenska folket.blandmycket Det enstort

tillstöd tillharförslagetinnebär vänster änstörreattnent som
sextonåringarssannolikt olika bedömningarhöger. liggerHär om

finns.åsiktsskillnadergrund för depolitiska mognadsgrad till som
från sekletsresidualfinnsdettolkasResultatet kan ännuatt ensom

dagens debatt:rösträttsutvidgning kvartidigare idebatter om
till utvidgningtill höger negativastår röst-är avenpersoner som

till-tillinflytande inteeftersom ärrätten personer somgesmer
skulleoch dettaintresserade politikkunniga ellerräckligt attav

politiskadetdestabilisering Härorsakakunna systemet.aven
fort-kringsvenska folkethuruppföljningskulle enresoneraraven

rösträttsutvidgning intresse.stortsatt vara av
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Åsikter2.6 nationella och kommunalaom
folkomröstningar

Detaljgranskningen medborgarnas demokratiopinioner avslutasav
med undersökning åsikter nationella och kommunalaen av om
folkomröstningar. Folkomröstningar viktigt inslag debatteniär ett

ökad lokal- och direktdemokrati. Folkomröstningar betraktasom
anhängarna den framtida demokratins kanske viktigasteav som

förinstrument medborgerligt och deltagande. Mot-engagemang
ståndarna ventilerar farhågor folkomröstningsinstitutet kanattom
bli missbrukat och innebära engagerade minoriteternas tyranni.ett

Svenska folkets åsikter nationella och kommunala folkom-om
hängerröstningar ihopintimt generellaPearsons r.68. Det

sambandet de medborgare gillar idén anordna flerär att som attom
folkomröstningar kommunernai gillar också idén anordna fleratt
folkomröstningar nationellt

tabell redovisas svenska folketsI åsikter anordna fler7 attom
nationella och kommunala folkomröstningar. andelenFörutom

till de förslagenpositiva redovisas dessutomtvå differensmåttett
hur starktvisar stöd de båda förslagen har förhållande tillisom

varandra. innebärNegativa mått tillpositiväratt en grupp mer
kommunala folkomröstningar.nationella betyderPositiva måttän

till nationellapositiv kommunala folkom-är änatt gruppen mer
röstningar.

6Folkomröstningsinstitutet har hittills femvid tillfällen nationelltanvänts
och1922, folkomröstning1955, gällde1957, 1980 1994. års1922 rus-

drycksförbud. folkomröstning gällde högertrafikomläggningen.års1955
Valforskningsprogrammet Göteborgi har genomfört intervjustudierstora

sambandi de folkomröstningarnanationella ATP 1957,tre senaste om
kärnkraft och1980 EU-medlemskap Särlvik Holmberg1994 se 1959;

Asp Gilljam Holmberg folkomröstningar8C 1984; 8C 1996. Läs imer om
Demokratiutredningens skrift med händerna""Att3 Björnröstanr av
Jerkert SOU 1998:85.
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Tabell förslagen nationellaAndel till anordna flerpositiva att
och andelkommunala folkomröstningar skillnad iprocent,1998
positiva

åsikt skillnadi
fler andelpositivaanordnaflernationella anordna

folkomröstningar kommunala
folkomröstningar

samtliga 39 40

socioekonomi

ár 015-19 52 52
år 43 +120-29 44
år30-39 39 45 -6
år40-49 39 41 -2
år -350-59 34 37
år60-69 32 31 +1
ár70-80 37 34 +3

39tjänstemän 35 -4
högretjänstemän 30 32 -2
arbetare 41 42

34 38arbetare -4+
egenföretagare 46 45 +1

medanställda 32företagare 40 +8

svenskamedborgare 39
medborgaresvenska 44icke +1
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Tabell forts. folkets fler nationellaSvenska åsikter anordnaattom
och kommunala folkomröstningar procent1998

åsikt skillnadi
flernationella anordnafler andelpositivaanordna

folkomröstningar kommunala
folkomröstningar

ideologi
klarttill vänster 48 48 0
någottill vänster 41 40 +1
varken eller h 37 40 -3tv t
någottill höger 32 35 -3
klarttill höger 41 42

politisksofistikering
lågutbildning 38 39 i1 v
medelutbildning 43 44. .,i iutbildning 38hög 35 -3
mycketintresserad 41 43 -2

intresseradganska 42 44 -2
intesärskiltintresserad -234 36
intealls intresserad 37 36 +1

ialdrigpolitik 0diskuterar 30 30 ,i2 35 37 -2-, i34 39 53
.42 434 i37 385 . I O6 44 44

flera i veckan 43 47 -4ggr

SiffrornaKommentar: i tabellenär procenttaloch andelenpositivatill förslagenattangerfler folkomröstningar anordnafler folkomröstningar.anordna nationella och kommunala
från års förtsResultatenär hämtade SOM-undersökning.Till kategorinarbetare+ har1998

egenanställda funktion.arbetareocharbetaremedarbetsledande

folkomröstningsvänligaste ålders-ungdomar iDen ärgruppen
folkom-Attityderna tillpositiva.år 5215-19 procentgruppen

Åldersgruppenhos äldre medborgare.röstning negativa 60-är mer
och kom-de anordna fler nationellatillminst positivaår69 är att

munala folkomröstningar respektive procent. övriga32 I31
socioekonomiska förekommer endast skillnadersmå närgrupper
det gäller åsikter fler folkomröstningar. högreGruppenom

skiljer mindre till folkomröstningartjänstemän positivasigut som
andra klass- omkringoch yrkesgrupper positiva.30än procent

förväntar förslag leder till ökad direktdemokratiVi attoss som
har tydligt samband med medborgarnas Vänster-högerideo-ett
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delångt till ocksålogier. Personer står vänster är varmastesom
folkomröstningsinstitutetanhängarna positiva.48 Förprocentav

blir andelenhögerut den politiska vänster-högerskalanvarje steg
de själva placerarfärre. minst positivapositiva Den ärgruppen som

höger respektive positiva.sig Mennågot 32 35 ännuprocent
medborgare själva definierarlängre högerut, bland sigsom som

fler folkomröstningar klartklart andelen tilltill höger, positivaär
respektiveigen 41 procent.42större

och debattglada medborgarePolitiskt intresserade någotär mer
folkom-fler nationella och kommunalatill anordnapositiva att

diskussionsbe-politiskt ointresserade och mindreröstningar än
aldrig diskuterar politikmedborgare. Bland ärnägna personer som

folkomröstningaroch nationellaandelen till kommunalapositiva
diskuteraMotsvarande andel bland de sig30 procent. som uppger

politik flera veckan respektive Däremotigånger 43 47är procent.
tilldet de högutbildade medborgarna positivainteär är mestsom

folkomröstningar medelutbildade medborgarna.deutan
tillRiksdagskandidaterna visade tidigaresig positivavara mer

folkomröstningar.kommunala folkomröstningar till nationellaän
orsak kan nationella folkomröstningaranordnandenEn attvara av

ofta förekommer tillsammans med stridigheter och oenig-stora
Bland medborgarnaheter såväl riksdagen.i partierna iinternt som

folketfinns emellertid motsvarande attitydskillnad svenskainte -
lika inställda till folkomröstningar depositivtär äroavsett om

nationella eller kommunala respektive positiva.39 40 procent
nämnvärdfinnsi de undersöktanågonInte någonav grupperna

övervikt för kommunalaattityder till nationella ellerpositiva
folkomröstningar.

folkets demokratiideologierSvenska3

föreliggande studieinomvetenskapliga syftet med vinnaDet är att
demokratiideo-svenska medborgaressystematisk kunskap omny

barn-det fortfarande, demokratiernaslogier. iprecisFinns som
bördom, systematiska skillnader hur demokratini varasynen
formarbeslut bör fattas Ochförskaffad och hur demokratiska
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dessa skilda uppfattningar överhuvudtaget tydlig identifier-någon
bar demokratiideologisk dimension

frågeserieDemokratiutredningens i SOM-undersök-års1998
syftade fångatill medborgarnas åsikterning in variation iytterst att

graden folkligt eller inflytande politiken.opinionsmässigt iom av
förslag syftadeantal till öka det folkliga inflytandet ellerEtt att

folkopinionens inflytande förslagenpolitiken. höri Hit attom
genomföra fler folkomröstningar, rösträttsåldern, införasänka
medborgarremisser fyraprocentspärrenoch sänka till riksdagen.

antal förslag syftar stället till genomföra förändringariEtt att som
folkopinionensminskar inflytande och förslagenpåverkan. hörHit

överlåta viktiga beslut till minska antalet riksdags-att experter,om
ledamöter och förbjuda publicerandet opinionsundersök-att av

föreunder veckan valen. heltningar enkeltHypotesen attvar
förslagengillar ökat direkt folkligt deltagandepersoner som om

skulle tycka mindre bra förslagen folkligtminskarom som
deltagande det demokratiska beslutsfattandet,i och tvärtom.

analys hur de olika attityderna dockEn samvarierar visar attav
det råder korrelationer mellan för-positiva alla åsikternästan om

frågeserienslag tabell iakttagelseri se 8. Dessapresenterassom
direkt skriva ned förväntningar finnamåste våra någongör att att

stark utvecklad demokratiideologisk dimension med-bland
borgarna. Förekomsten korrelationer sannoliktnegativa ärav en
effekt medborgare för-de gillar allamånga nästanatt attav svarar
slag effekterSådana kan frågeserieruppträda ipresenterats.som

berör respondenterna särskilt mycketinteteman vetsom som om
eller viktigt.tyckerinte är
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Tabell mellanSamvariation åsikter demokratiförslag blandom
samtliga under diagonalen och bland mycketärpersoner som
intresserade politik diagonalen korrelations-över 1998av
koefficienter

A B C D E F G H

L1A.genomförflerkommunalafolkomröstningar
B.genomförflernationellafolkomröstningar .68
C. allamöjlighettillmedborgarremissge
D.minskaantaletriksdagsledamöter
E.överlátbesluti frågorviktiga tillexperter

begränsaledamötemasmandatperioder
G.sänkarösträttsáldern årtill 16 . . . .H.sänkafyraprooentspärrentill riksdagen .18. . . .

KommentanSiffrornai tabellenär produktmomentkorrelationskoefficienterPeersons Sam-
bandsmáttenår symmetriskaochkanvariera fullständimellan-1 negativtsambandtill +1fullständigtpositivtsamband.Värdennäranollskvallrar nad samband tvåmellanomavsa avsikter demokratiförslag.l dennedrevänstradelen tabellenredovisasresultatenförom avsamtligamedbor l denövrehögradelen tabellenskuggadefält redovisasare. av sam-variationenblan sig mycketintresserade politik.personersomuppger vara av

Enligt förväntningar bordevåra exempelvis åsikter deltagar-om
demokratiska förslag genomföra fler folkomröstningarså attsom

korreleradenegativt med elit- ochvara representa-mer
tionsdemokratiskt orienterade förslag minska antaletsåsom
riksdagsledamöter. fallet.dock inte enda korrelations-Så Denär
koefficient dennegativ sambandetvisar mellanär ärsom som
åsikter sänkt rösträttsålder och minska antalet riksdagsleda-om

r-.04.möter
Bristen tydliga kan helt enkelt bero detsvarsmönster att

finnsinte särskilt utveckladenågra demokratiideologier bland
folket.svenska resultat behöver och förDetta betydai sig inte att

teoretiska utgångspunkter fel. förklaringvåra rimlig kanEnvar
demokratiideologiskavår dimension levande endast hosärattvara

mindre del de svenska medborgarna. medborgareVien av vet att
skiljer mycket detsig gäller kunskaperåt och ochintressenär om

för politik. kanske bara de allraDet politisktärengagemang mest
intresserade medborgarna förmår producera väl övervägdasom
åsikter olika förändringsförslag.om

detta riktigt bordeOm finna tydligareär svarsmönsterett
bland sofistikeradepolitiskt medborgare vad hittills harän
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Ibland kan åsikts-samtliga medborgare ingått.funnit analyser däri
blandelitnivåsammanhållnabättredimensioner något änvara

undersökaBennulfgenerellt jfrmedborgarna 1994. Ett sätt att
förkorrelationsanalysgenomförafalletså är är separatatt enom

politik.intresserademycketdesjälva äratt avuppgerpersoner som
korrelationsmatrisenredovisasdelen tabellhögraden 8I övre av

medborgar-elitenÄintresseradeför den
korrela-intresserade medborgarnaBland de politiskt årmest

samtligablandgenomgåendetionskoefficienterna något större än
tyderinternkorrelationerstarkare någotmedborgare. Något en

intresserade.politisktåsiktssammanhållning bland de Fram-större
effektivi-mellankorrelationerflerför förekommer negativaallt

expertöverlåtelse ochochriksdagsledamöterfärretetsförslagen om
respektive Trotsrösträttsutvidgning -.14.förslaget r-.15om

urskiljadet ändåsamvariation svårtärstörre att gemensamen
korrela-kan produceratdemokratiideologi haunderliggande som

tabelltionsmatrisen i
åsikterhärlettsvenska folket sinahuruvidaFrågeställningen om

underliggandefrån ochdemokratiförändringarna en sammaom
ochhjälp skalnings-medlämplig besvaradimension är att av

hurvalde analysera idimensionsanalystekniker. Jag mönstretatt
faktor-hjälpmed varandra med serieolika åsikter samvarierar av en

söka beskrivateknik förvanligFaktoranalysanalyser. är atten
faktorerskapadatamaterial såivariationen att nyaett genom

eftersökaAnalysenmöjligt.eller dimensioner går ut attsom
denkorrelationsmatriser iochregelbundenheter imönster som

tabell
mindrefaktoranalysgenomfördes inteInledningsvis 37änen av

SOM-undersökning.ställdesåsiktsfrågor i Iolika års1998som
demokrati-frågeserienåterfannsåsiktsfrågorblockdetta omav
vilkenundersöka hur och iförändringar. Syftet ut-att om,var

sakfrågorfråndemokratifrågorna skilde sigsträckning rörut som
miljö-frågor,vänster-högerrelateradepolitikområden,andra såsom

frågorutrikespolitiskaflyktingfrågor,jämställdhetsfrågor,frågor,
och vidare.så

begränsades lösningenfaktoranalysen såsmå-inledandedenI
och särklass starkasteerhållnafaktorer. först itill Denningom tre
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faktorn uppbyggd kring traditionella vänster-högerfrågorvar om
privatisering, löneskillnader, skatter och arbetsmarknad 17 pro-

förklarad Till den förstavarians. faktorn fördes ocksåcent ut-
rikespolitiska frågor NATO-medlemskap. Demokrati-t.ex.om
förslagen anordna fler folkomröstningar och fyra-sänkaattom

och rösträttsåldern hade starkast korrelationer medprocentspärren
den andra faktorn förklarad9 ochvarians hit fördesprocent
också frågor arbetsdag,timmars kärnkraftsavveckling ochom sex
miljövänligt samhälle. den tredje faktorn återfannsI demokratiför-
slagen minska antalet riksdagsledamöter, minska löner ochattom

till heltidspolitiker,ersättningar kräva redovisning kampanj-av
bidrag, överlåta beslut till och begränsa riksdagsleda-experter

mandatperioder till förklaradmöternas åtta år 7 varians.procent
fördesHit förslagetockså färre flyktingar.7att ta emot

Resultaten visar medborgarnas åsikter demokratifrågori inteatt
vidare kan inordnas den traditionellai vänster-högerdimen-utan

sionen. föreslårSvarsmönstren demokrati-variationen iattsnarare
åsikterna faktiskt möjliga föra tillbaka till eller bakom-är tvåatt en
liggande ideologiska dimensioner. Demokratiförslagen Ökadom
direktdemokrati och rösträttsutvidgning samvarierar med antalett

vänsterförslagnyare såsom sextimmars arbetsdag, miljövänligt
samhälle och kärnkraftsavveckling. Andra demokratiförslag som

politikers förmåner förs till formrör någon missnöjesdimensionav
tillsammans med sakfrågor utträde och färreEUom ta emotur
flyktingar. Preliminärt tycks det alltså finnas både ideologisken
komponent och missnöjeskomponent väljarnasi åsikteren om
demokratins framtida utformning.

I genomfördes ytterligare faktoranalysnästa med de åttasteg en
demokratiförslag där det förekom tillräcklig variation medborgar-i

åsikter och där förhand hade förväntningarvissa resul-nas
nämligen åsikterna skulle möjliga föra tillbaka tilltaten, att attvara

7Förslagen förbjuda publicering opinionsresultat under veckanattom av
före valen och införa skilda valdagar kunde förasinte till någonatt av
faktorerna. variablerna hadeDe låga kommunalitetsvärdenså jagatt ute-
slutit dem de följande faktoranalyserna.i
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demokratiideologisk dimens såunderliggande Menenda äron.en
fallet.inte

FaktorerbestårfaktorlösningenaptitligaDen tre somavmest
materialetvariationen idrygtförklarartillsammans 60 procent av
svenskabeskriver variationen ifaktornförstatabell Den9.se

folkomröst-och handlardirektdemokratifolkets åsikter onom
beskriverandra faktornmedborgarremisser F1. Denochningar

kallavad skule kunnaåsiktermedborgarnasivariationen manom
åsikternedstarkastelitdemokrati och samvarierareffektiv omen
tillöverlåta btslutochriksdagsledamöterantaletminska exper-att

nedborgarnasibeskriver variationentredje faktornDenF2.ter
förslagenochinflytande berörfolkopinionensökaåsikter attom

rösträttsålderroch F3.fyraprocentspärrensänkaattom

olikademokrati-åsikterfaktoranalysfrånResultatTabell 9. omav
förklarad variansandelkommunaliteter,förslag, Pearsons1998

kommu-faktorer
F3 nalitetF2F1förslag

direktdemokrati
.09 .63folkomröstningarkommunalagenomförafler .07 .47folkomröstningarnationellagenomförafler .26 .51förslagpápolitikernasskrift.möjlighetmedborgare attalla reagerage

effektivelitdemokrati
.02 .60-.o4riksdagsledamöterminskaantalet .24 .4001frågortillöverlåta viktiga experteralltid besluti 18 218 .63åttaårtillmaximaltmandatperioderriksdagsledamöternasbegränsa

inflytandefolkopinionensöka
.83.10årrösträttsálderntill 16sänka .81.21till riksdagenfyraprocentspärrensänka

25 2 15förklaradvariansandel

korelationerprincipalkomponentanalys mellanfrånhämtadeResultatenärKommentar: aven såfaktorertill detbegränsats enligtLösningenhar tredemokratiförslagen.åsikterna deolikaom frimtagningeninnebärvilket attFloteringsmetodenärorthomax,armbágskriteriet.kallade avKoreIationskoefficienternade faktorerna.pá nollkorrelationmellan trekravharskettutanfaktorerna frágona,Faktorladdningardeolikafaktorernaochmellankorrelationenfaktorladdningarnaanger mellan0 och hurstorvariera 1 visarKommunaliteternakan ochförsettsmed.50harstörreän ram. faktorernatillsammans.förklaras detrekanrespektiveförslagiandel variationen avsomav
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Även faktor-mycket otydliga kanåsiktsmönstren är genomom
medborgar-eller aspekteranalysen olikaurskiljaändå temantre av

med-hur del idemokratiopinioner. variationernaMen stor avnas
förasdemokratiförändringsförslagen kanborgarnas åsikter om

mycketmeningsskiljaktigheter och hurtillbaka ideologiskatill av
allmäntresultat missnöjevariationen är ett av

väljarnas demokratiåsikterkomponentenideologiskaDen av
studera hur de olika sympati-kan undersökas partiernasattgenom
de demokratidimensionerlängssigpositionerarsörer tre som

bekräftasfigur deerhållit faktoranalysen små2. Härsegenom
har kunnatåsiktsskillnader mellan sympatisörerpartiernas som

tidigare analyser.konstatera i
deltagardemo/eratin det miljö-det gäller den direktaNär är

och sympatisörerpartiets, Vänsterpartiets Centerpartiets ärsom
Moderaternasandra partiers sympatisörer.avgjort positiva änmer

de anhängarnaoch kristdemokraternas sympatisörer är varmaste av
åsiktervalt kalla effektiv elitdemokrati. det gällervad jag Näratt

fol/eopinionens inflytande rösträttsutvidgning ochökaattom -
fyraprocentspärr desänkt miljöpartiets sympatisörerär mest-

positiva.
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Figur Partisympatisörernas genomsnittliga positioner längs tre
demo/eratiideologzis/eadimensioner medeltal

deltagardemokrati
kds m c mp vÄ+ i l: 3 3G l lf -jle--á-O-Q-á-lj

-05 0,0 +0,5

effektiv elitdemokrati
c v s mp kd mfê+"i e c l e l l a. Y-0.5 0.0 +0,5

öka folkopinionens inflytande
m ckd s v mp4 l + l :c e:l ac :i e: l i1

-0.5 0.0 +0,5

Kommentar.De demokratiideologidimensionernatre är fránhämtade laktoranalysden somrapporteradesi tabell Dimensionernahar sanormerats de harmedelvärdetatt 0 ochstandardawikelse Skalornamätsi standardawikelseenheter såledesoch uppfattningger enhur skillnadernastora mellanolikaom partisympatisöreregentligenär.grupperav

Än bör framhållasgång partiernas sympatisörer inte skiljeren att
sig särskilt mycket det gäller åsikter demokratilrågor.när om

diskriminerandeDen kraften hos de erhållna dimensionerna ärtre
blygsam ÄvenetaF1.24; etaFZ etaF3.l4. det finns,19; om
återkommande tendenser i materialet visar serie varians-envägsen
analyser det partisympatisörer skiljerär sigatt grupper av som
signifikant längs deåt demokratidimensionerna.tre

Resultaten från de föregående analyserna betyder det inteatt
finns stark demokratiideologisk dimension formar med-en som
borgarnas åsikter olika förändringsförslag. En misstankeom som
burit med ända sedan inledningen detoss ärrapportenav att

finns tydlig skiljelinje mellan nöjda och missnöjdasnarare en per-
eller mellan förändringsbenägna och försiktiga medbor-soner mer

Idén inte konstigså egentligen:är nöjdagare. inteärpersoner
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genomföras föränd-lika det behöverangelägna att massaenom
missnöjdaringar personer.som

svenska folketstydlig missnöjeskomponentfinns idetMen en
SOM-undersök-förändringar demokratinåsikter årsI 1998avom

hurtala hur nöjda de känner medfick signing svarspersonerna om
undersökafungerar. har möjlighetdemokratin Sverige Vii att om

demokratiförändringar vadnöjda mindre tillpositiva änärpersoner
missnöjda tabell 10.seärpersoner

blandtill förslag förändringar demokratinTabell Andel positiva10. om av
olika nöjda med demokratin, procent, tau-c1998ärpersoner som

nöjdmed
Sverigedemokratini

förändringslörslag tau-c++ + - --
riksdagsledamöter 22 33 55 67 +.25minskaantalet

ersättningar 81 +22minskalöneroch till heltidspolitiker 41 57 77
pámöjlighetallamedborgare skriftligen politikernasattge reagera

sförslag beslutfattas k medborgarremissinnan 39 52 74 +1640
riksdagsledamöternas åttaár 76 +.13begränsa mandatperiodtillmaximalt 45 55 64

överlåta viktigafrågor 69 +.10alltid besluti till 45 49 56experter
nationellafolkomröstningar +.10genomförafler 34 35 42 60
kommunalafolkomröstningar 60 +.09genomförafler 42 36 44
ochkandidater varifrån erhållerkräva partier redovisar de kampanjbidrag63 66 73 84 +.09att

till 20 +.08sänkafyraprocentspärrenriksdagen 8 8 16
ochriksdagsvalanordnakommun- vidolikatidpunkter 31 25 32 35 +.06

till +.O6införakönskvoteringstyrelser 19 17 23 26ochnämnder
rösträttsáldern årtill 16 12 +.01sänka 8 9 9

publicerandet -.01förbjuda opinionsundersökningarunderveckanförevalet 44 40 40 41av

bygger Frågan "PåResultaten på demokratilyder: detKommentar: 650omkring1 omsvarspersoner.
Dunöjdär pá fungerari Sverige svarsalternativenhela hur meddetsätt vilketdemokratintaget, var
nöjd",ganska Somnöjd", nöjd"och"inteallsnöjd". positivaräknasde"mycket "intesärskilt svaratsom

sambandsmáttförslagen. för"mycket "ganskabraförslag" de olika Tau-cärbraförslag" etteller om
nollbetyderavsaknad samband.ordinalskalevariabler varieramellan-1 och+1.Värdennäraochkan av

åsiktmarkering nöjdhetoch demokratiförändringarinteärsambandetmellangradenbetyderatt omav
signifikansnivá.statistiskt frånnoll95signifikant procentsskild

till olikaskiljelinje det gäller inställningenfinns tydligDet nären
förändringsförslag uttrycker allmäntmellan missnöjepersoner som

Missnöjdaoch de nöjda tabellmed demokratin se 10.ärsom
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medborgare tycker alla förslag förändringartill braäratt oavsett
de leder till folkligt deltagande eller elitdemo-störreom ett mer

kratiskt uttrycker tillfredsställelsePersoner störresystem. som
med demokratin i tycker generelltSverige de olikasämresett om
förändringarna. det gäller exempelvis frågan minskaNär attom
antalet riksdagsledamöter de nöjda medborgarna22är procent av

förslaget.tillpositiva Motsvarande andel bland de medborgare som
missnöjda med hur demokratin fungerari Sverigeär 67är procent.

iakttagelse stöder det finns missnöjeskomponentEn attsom en
medborgarnas demokratiåsikteri sambandet mellan demo-år att

kratimissnöje och åsikter förändringar demokratini starkastärom
för frågorna minska löner och för politiker,ersättningarattom
minska antalet riksdagsledamöter och begränsa ledamöternas tidatt

förslagriksdagen.i skilja valdagarna sänkaFör åt, rösträttenattom
och förbjuda publicerande opinionsundersökningar ärav
sambandet obefintligt. Medborgaropinionen de olikanästan om
förslagen liknar utslag informeradeprimitiva missnöje änmer av
åsiktsyttringar de olika förslagen.om

Medborgarnas allmänna med demokratinmissnöje alltär attav
döma resultat det förtroendet förlåga politiker och politiskaett av

undersökninginstitutioner. sambandet mellan medborgarnasEn av
politikermisstro och demokratiopinioner ytterligare stöd förger

och misstroendeeffektmissnöjes tabellexisterar se 11.att en
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demokratintill förslag förändringarTabell Andel positiva11. avom
förtroende för politiker,med olika gradbland 1998personer av

procent, tau-c

förtroendeför
politiker

lågt medel högtförändringsförslag tau-c

43 27 -21riksdagsledamöter 59minskaantalet
82 68 47 -.20ochersättningartill heltidspolitikerminskalöner

påskriftligen politikernasallamedborgaremöjlighetatt reagerage
medborgarremissfattass.k.förslaginnanbeslut 34 1662 46

överlåta frågor 61 55 42 -.13alltid besluti viktiga till experter
åråtta 50 -.10mandatperiodtill maximalt 66 60begränsariksdagsledamöternas

50 39 32 -.09genomförafler nationellafolkomröstningar
varifrån erhållerde 78 69 63 -.07kräva partierochkandidaterredovisaratt

kampanjbidrag
8 -.07fyraprocentspärrentill riksdagen 16 11sänka

olikatidpunkter 31 29 25 -.07anordna ochriksdagsvalvidkommun-
36 -.O6fler folkomröstningar 47 41genomföra kommunala

18 19 -.03införa till styrelserochnämnder 22könskvotering
-.01rösträttsåldern år 10 8 9sänka till 16

40 -.01opinionsundersökningarunderveckan 39 41förbjudapublicerandetav
förevalet

påfrån års SOM-undersökningochbygger omkring1700Kommentar:Resultaten hämtade 1998är
för politiker". Svars-Frågan hur förtroendeharDu svenskaenkätsvar. lyder:"Allmänt stortsett.

förtroende",ganska förtroende".ganska litetför-alternativen mycket stort stortsomgavsvar bådaförtroendefulla slagitsihopanalysenhardetroende"och"mycketlitetförtroende".I svarensåfå hademycket förtroendeför svenskaeftersom svarade dedet att stortpersonersomvar sambandsmåttförordinalskalevariablerochkanvarieramellan-1 och+1.politiker.Tau-cär ett
betyder sambandetmellangradenVärden betyderavsaknad samband."markeringnäranoll attav frånnoll95åsikt statistisktsignifikantskildnöjdhetoch demokratiförändringarinteäromav signifikansnivå.procents

genomgåendeförtroende för politikermed lågtPersoner är mer
förändringar den svenska demokratintill förslag tillpositiva änav

sambandetförtroende för politiker.har negativaDetpersoner som
generell förändringsbenägenhetpolitikerförtroende ochmellan är

heltids-frågor riksdagsledamöter ochstarkast för de därsom
Bland de misstroende med-fungerar stimuli.politiker mestsom

hela ställerdet till exempel sig positivaborgarna 82är procent som
heltidspolitiker.och tilltill förslaget minska löner ersättningaratt

missnöjda och misstroendeinställer desigFrågan är omsom
misstroende fleramindre missnöjda ochskulle blimedborgarna om
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förändringarna demokratin verkligen genomfördes. Med led-av av
ning det knappast sannolikt. ochMissnöjetsvarsmönstren ärav

harmisstron generell förklaringvisat sig till medborgarnasvara en
allmänna förändringsbenägenhet. vad demokratiförslagenOavsett
handlar misstroende medborgare positivt inställdaär änom mer
icke misstroende. därför sannolikt denna generellaDet miss-är att
nöjeseffekt skulle kvarstå antalet riksdagsledamöter halve-även om
rades, fler beslut frågorviktiga överlåtsi till eller detexperter om
anordnades fler folkomröstningar.

4 Avslutande diskussion

flesta demokratiförslagenDe överviktåtnjuter positivaav en av
attityder bland svenska folket. Förslag leder till mindre direktsom
folkligt inflytande politiken expertöverlåtelse och minskatöver -
antal riksdagsledamöter populära bland medborgarnaär änmer-
förslag leder till folkligtdirekt inflytande såsomsom attmer -
anordna fler folkomröstningar och sänka rösträttsåldern till år.16

det gäller frågan hur svenska folket själva vill den fram-När attom
tida demokratin skall utformas blir slutsatsen således smulaen
överraskande. överlåta makt till och minskaAtt expertermer an-
talet riksdagsledamöter populära åtgärder anordnaär än attmer
folkomröstningar och införa medborgarremisser.

Medborgarnas åsikter demokratiförändringar formar ingenom
stark sammanhållen åsiktsdimension. otydligaDe svarsmönstren

medborgaropinionenvisar mycket utvecklad iärattsnarare svagt
frågor demokratins spelregler. partiideo-Någrarör storasom
logiska skillnader medborgarnivån återfinnas.kan heller inte
Demokratifrågorna befinner fortfarande skuggansig i mångaav
andra politiska sakfrågor och det verkar nuläget finnas liteti ut-

för politisering och uppflyttning den politiska dag-rymme en
ordningen.

ideologiska skillnader ändå framträderDe bärmaterialetsom ur
endast de ideologiska konflikterspår rasade kringsvaga av som
rösträttsutvidgning under den svenska demokratins förhistoria.
Medborgare själva betraktar sig stående till tillvänster ärsom som
exempel fortsatttillpositiva rösträttsutvidgning 16-årig röst-mer
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vad medborgaredirektdemokratiinslagochrätt änstörre somav
till högerstår är.

förändringaroch förslag tillrika förekomsten idéerDen avav
tycksdemokratin elitnivån inte ispelreglerna den svenska ståi

kvalitén medborgarnas åtminstone intetill iproportion responser -
delaktiga ochkunniga ochönskar medborgarna äratt omom man

framtida utformning.demokratinsengagerade debatteni om
olika för-osäkra vad desannolikt mycketmedborgareMånga år
svenskamed denändringsförslagen innebär. allmänt missnöjeEtt

förstyrandeförtroende för politikeroch bristandedemokratin är
demokratiförändringar. Populari-medborgares åsiktermånga om

därfördemokratiförslagen tillskrivasför måstemångateten av
demokratiföränd-medborgare gillarmissnöjdamissnöjeskontot -

de innebäroch särskilt mycketvad de innebärringar attoavsett om
politiker åt.sättsgruppen

hög åsiktsöverenstäm-och partielitenMedborgarna uppvisar
råderdemokratiförändringar.det gäller de flestamelse Detnär stor

och kandidaterförträffliga förslaget låtaenighet det partieri attom
motsvarandekampanjbidrag.redovisa varifrån de erhåller På sätt är

rösträttsålder tillsänktpartielit och medborgare åreniga 16attom
befinner docksigmycket dåligt förslag. Medborgaropinionenär ett

skiljaförslagetriksdagen det gällerotakt med den svenskai när att
fråganenighetriksdagen ivaldagarna Medan sigåt. ärrör mot

splittrad.fortfarande mycketmedborgaropinionen
Ämnet demokratiideo-för publikation medborgaresdenna -

här slagetdetkan förståslogier iinte uttömmas rapport aven-
avhandlingsprojekt ellerför störreär ämne ettutan ettsnarare

behovetmed pekaforskningsprogram. vill avslutaJag att av mer
kringhanterar ochforskning hur medborgare resonerarom

moderna demokratin.klassiska denmotsättningar i Fortsatta
demokratiteori.grundas djuparestudier bör i normativ Fortsatta

bör kombinerasfolkets demokratiopinionersvenskamätningar av
medborgarpaneler.ochintervjustudier, fokusgruppermed
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Författarpresentation

Fil. dr Henrik verksam forskareOscarsson och lärare vidär som
Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Han
disputerade i med avhandlingenmaj svenskaDen partirym-1998
den. Väljarnas uppfattningar konfliktstrukturen i partisystemetav

närvarande bedriver han forskningFör svensk1956-1996. om
militär underrättelse- och säkerhetstjänst under det kalla kriget

Övervaknings-förinom forskningsprojektHSFR:sramen om
sverige.
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Demokratiutredningenparlamentariskt sammansattaDen
förutsättningarfolkstyrelsenssvenskadenanalyserar

globaliseringen,bl.a.2000-talet. Det sker i ljusetinför av
medielandskapet, deniförändringarnaEUmedlemskapet,

förvaltning,offentligförnyelsearbetet inomIT-tekniken,nya
valdel-det sjunkandeförändringar ochfolkrörelsernas

utredningen presenterasekelskiftet skatagandet. Vid en
slutbetänkande.sammanvägd analys i ett

tillgång bidraarbetetsredan underUtredningen vill
demokratidebattenfördjupaatt genom

i landetoffentliga seminarier runt om0
friamedwwwdemokratitorgetgovsewebbplatsenv

ochinformera sigmöjligheteroch attdebatter om
Demokratiutredningendialog kringföra

seminarie-debattartiklar,skriftserie med essäer,en-
forskarantologier.inlägg och

olikaledare diskuterarpolitiskaOpinionsbildare och
problem.demokratinspå politiskadenlösningar

igång.sättsExperimenttillsätts.Utredningar

själva skriftenden härdå lmedborgarnaVad anser
förslagnågra deuppfattningarredovisas deras om av

problem.påstås lösaderaskunna gemensamma.som .
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