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1. INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING

Den här uppsatsen ska handla om den politiska elitens syn på folkligt deltagande. Vilken roll

spelar deltagande i en demokrati? Hur responsiva bör politikerna vara? Politikerna är

representanter för sin väljare men innehar också en ledarroll, de ska gå före och visa vägen.

Folkomröstningar är ett tillfälle för folket att få ta aktiv del i politiken, ta ställning och

uttrycka sin mening i en viktig fråga. I de båda senaste genomförda folkomröstningarna var en

majoritet av de svenska partiernas eliter positiva till ett svenskt medlemskap i EU (1994)

respektive EMU (2003).

Vid den senast genomförda folkomröstningen fick ett (nytt?) samhällsfenomen stor

uppmärksamhet; det fanns en avsevärt skillnad i åsikter mellan det styrande etablissemanget

och svenska folket. Folkomröstningen, när Sverige röstade för och emot inträde i EMU, kan

med andra ord sägas vara ett fall av detta samhällsfenomen.

Dessa folkomröstningar är två olika frågor men har inte desto mindre flera beröringspunkter,

och har också debatterats jämförande. De handlar båda om den Europeiska Unionen; stora

frågor som berör Sveriges nations status, suveränitet och självbestämmande. Debatten har

pendlat mellan nationalistiska stämningar, bakåt- respektive framåtsträvande politik och rent

nationalekonomiska diskussioner. 1994 röstade Sverige ja och 2003 nej. I folkomröstningen

1994 fanns inte samma stora skillnad, utan fler medborgare följde partilinjen och var

partilojala. I den förändring som inträffat tar den här uppsatsen sin utgångspunkt för att

undersöka hur den politiska eliten ser på medborgerligt deltagande och på sin egen roll. Kan

den förändring som skett innebära att en motsvarande förändring skett i politikers resonerande

om folkligt deltagande? Det vill jag försöka utreda.

I detta sätt att resonera drar jag alla politiker över en kam. Grupperade i sin politiska hemvist

finns det en möjlighet att se ett annat mönster framträda. Har det någon betydelse vad

politikern har för partipolitisk färg eller är det politiska etablissemanget homogent i sina

åsikter om medborgerligt deltagande, och även i synen på sin egen roll? Vad som kan anses

vara uppseendeväckande är att i stort sett hela det politiska etablissemanget i båda fallen varit

positiva till medlemskap medan folket varit splittrat. I den senaste folkomröstningen har

emellertid denna tendens förstärkts; folket röstade till stora delar mot politikerna. Har svenska
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folket och dess representanter alltmer glidit ifrån varandra? Det har otvetydigt skett en

förändring mellan dessa folkomröstningar.

1.1 Politikerns roll

Vari består politikerna uppgift? Lite förenklat skulle man kunna säga att de har tre uppgifter

eller roller: representera väljarna, företräda sitt parti och informera/uppfostra medborgarna. I

den förstnämnda rollen kan sägas lyhördhet vara det centrala medan det i det sistnämnda i

förlängningen fokuseras på beslutsfattande. Att företräda sitt parti handlar i stort sett om att

vara lojal och ideologiskt trogen. Det finns en risk att dessa roller kommer i konflikt med

varandra. Exempel på sådana konflikter kan vara när väljarnas åsikter inte överensstämmer

med det politikerna vill informera/övertyga dem om eller när partiets åsikter inte stämmer

överens med politikerns övertygelse.  Om politikern huvudsakligen ser sig som ledaren som

ska informera folket eller som ”det stora örat” som ska representera folket, kan ha betydelse

för hur han/hon ser på folkomröstning.

I de demokratiteorier som ligger till grund för den teoretiska diskussionen (se kapitel två),

kommer jag att ta upp två demokratimodeller: konkurrensdemokrati och deltagardemokrati.

Modellerna presenterar olika delar av politikerrollen som viktiga; konkurrensdemokratin

anser att informera/uppfostra-rollen har störst tyngd och deltagardemokratin fokuserar på att

politikernas ska vara lyhörd mot väljarna som en representant för dem. Partirepresentationen

hamnar lite däremellan, jag kommer att föra en liten diskussion om det i avsnittet om

partifärgens eventuella betydelse för elitens syn på folkligt deltagande (kapitel 3.4).

1.2 Problem med folkomröstning

Är en folkomröstning om EMU en alltför komplicerad fråga för att avgöras av gemene man?

Frågan har aktualiserats flera gånger inför omröstningen, och även efter. Mikael Gilljam,

professor i statsvetenskap i Göteborg, skrev två dagar efter folkomröstningen en

uppmärksammad debattartikel i Göteborgs-Posten om problem i samband med

folkomröstningar. Han angav fem skäl till varför folkomröstning inte är bra:

1) fler och fler folkomröstningar leder till minskat deltagande som i sin tur leder till att det

till slut endast en elit röstar,
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2) alltfler folkomröstningar leder också till att informationsbehovet blir orimligt stort och

folk orkar inte sätt sig in i alla frågor

3) det politiska helhetsansvaret går förlorat, folkomröstningars resultat riskerar att gå stick i

stäv med varandra

4) politiker vill bara ha folkomröstning i frågor som hotar störa partisamarbete eller

valarbete

5) svårigheter om beslutets varaktighet.

(Gilljam, GP:030916)

De ”uttröttningsproblem” Gilljam tar upp kan bemötas med att detta inte är en uppenbar risk

då Sverige inte har folkomröstning speciellt ofta. Sedan de infördes 1922 har folkomröstning

skett i sex fall: 1922 (rusdrycksförbud), 1955 (högertrafik), 1957 (allmän tilläggspension),

1980 (kärnkraft), 1994 (EU) och 2003 (EMU). Skäl nummer fyra vill visa att orsaken till

folkomröstning snarare är att politiker vill skjuta ifrån sig sitt ansvar än att de vill lyssna på

medborgarna.

Jag finner störst anledning att titta närmare på det femte och sista skälet till icke-

folkomröstning, det tycks mer än de övriga vara förankrat i den svenska erfarenheten. Den

frågan uppkommer också vid varje folkomröstning; hur efterlevs folkomröstningsresultatet?

Frågan om det finns en moralisk eller politisk tidsrymd för hur länge resultatet ska gälla

kommer ofta upp när folkomröstning ifrågasätts. De omröstningar som genomförts tidigare

har haft sådana problem; högertrafik (beslut tog i motsatt riktning 12 år senare), kärnkraften

(ett mellan-alternativ blev ett ”handlingsförlamnings-alternativ”) och alkoholförbud (0,9 %

övervikt för nej, vilket följdes). Det här är ett legitimitetsproblem som kan underminera

folkets tro på om de kan påverka. Det behöver nödvändigtvis inte vara ett argument mot

själva folkomröstningen som fenomen utan kan ses som en fråga som behöver diskuteras för

att en förändring mot ökad trovärdighet kommer till stånd. En tydlighet från politikernas sida

är önskvärd. De senaste relativt höga folkomröstningssiffrorna skulle kunna tala emot detta

legitimitetsproblem, de blev enligt de flesta bedömare oväntat höga (om man inte tillhör de

som tror att de skulle ha något med mordet på utrikesminister Anna Lindh dagarna innan att

göra).

Det Gilljam tar upp är i mångt och mycket en deltagardemokratisk kritik. Logiskt mynnar

den uti ett förspråkande av en valdemokrati. Folket bör kunna kräva av sina folkvalda att de
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sätter sig in i komplexa frågor, motiverar och presenterar dessa för dem på ett sätt så att

folket kan välja och ta ställning i samband med val vilket parti de väljer

(Gilljam/Hermansson 2003:16).

Gilljam fick flera kritiska repliker på sitt inlägg. Maria Hallin skriver till exempel dagen efter

att: tvärtom – resultatet förvånade alla; det är en varningssignal om att politikerna inte lyssnat

tillräckligt. ”Folkomröstning är faktiskt folkstyre” – den enda chans för medborgarna att

kunna påverka i en direkt fråga och inte rösta på ett helt program (Hallin, GP: 030917)

Kärnfrågan är, som jag ser det, om politiker fattar ”bättre” beslut än ”mannen på gatan”. Finns

det välgrundade skäl till att låta politiker fatta avgörande beslut? Är människor generellt sett

alltför okunniga eller ovilliga för att förstå vidden av långtgående (giltighetstiden av

folkomröstningsresultat är som ovan diskuterats oklar) politiska frågor som berör oss alla?

Argument för och emot folkomröstning kan sägas representera vilken demokratisyn och syn

på sin egen roll de folkvalda har.

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Det övergripande syftet med denna uppsats är att få en bild av den politiska elitens syn på

medborgerligt deltagande. För att nå mitt syfte ställer jag följande frågor till materialet:

1) Vilka inslag av deltagardemokrati respektive konkurrensdemokrati kan jag finna i den

politiska elitens demokratisyn när det gäller inställningen till folkomröstning, när den

ses som ett utslag av folkligt deltagande?

2) Har det skett någon förändring i ovan nämnda politikerdemokratisyn som motsvarar

förändringen mellan åsikt – elit och åsikt – folk som inträffade mellan de två senaste

folkomröstningarna i Sverige

3) Finns det någon skillnad om politikerna grupperas som tillhörande vänster- eller

högerpolitiker?

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Hur ser den demokrati ut som ligger till grund för de uppfattningar den politiska eliten har om

medborgarnas roll? Demokrati är ett grekiskt ord som kan översättas med folkstyre. Hur detta
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styre ska gå till och vilka som räknas till folk finns det skilda meningar om. I de flesta av

dessa uppfattningar finns också en syn på hur folket förhåller sig till någon form av styrande

politisk elit. Dagens västerländska demokrati vilar på en liberal bas med fria val, åsiktsfrihet

och allmän rösträtt som kännemärke.

För att utreda frågan närmare ska jag titta på två tankeskolor i demokrati som länge dominerat

de teoretiska diskussionerna. Ledande har främst å ena sidan konkurrensdemokratin och å

andra sidan deltagardemokratin varit (Karlsson 2003:214).

3.1 Konkurrensdemokrati

Det demokratiska styrelseskicket är ingalunda ett entydigt synsätt, inom dess ramar finns flera

väsentligt olika inriktningar. Österrikaren Joseph Schumpeters demokratiteori fick stor

genomslagskraft när den lanserades på 1940-talet och har fortsatt att påverka demokratisynen

inom statsvetenskap Schumpeter ville förklara hur demokratin fungerade i verkligheten och

tog avstånd från ”godtyckliga normativa preferenser” (Held 1987:222). Sin demokratisyn

betecknar han som ”realistisk”. Den är en direkt motsats till en klassisk demokrati som han

menar vill förverkliga en ”folkvilja” vilket Schumpeter anser inte finns; ett sådant synsätt är

orealistiskt på grund av att folket är splittrat i alltför många grupper och av alltför många

intressen (Lindensjö 1999:12). Den realistiska demokratin, eller konkurrensdemokrati som

den också kallas, är endast en metod där folket väljer styrande som ges makt att fatta

allehanda beslut, en konkurrenselitistisk valdemokrati där eliterna tävlar om att försöka vinna

så många av väljarnas röster som möjligt och sedan, närapå, har oinskränkt makt. Den

politiska konkurrensens uppgift är att säkerställer demokratin på så sätt att den utgör en

garanti för att elitgrupperna inte avskärmar sig från folket och endast går sina egna ärenden

(Schumpeter 1976).

Demokratin och marknaden arbetar under liknande förutsättningar; konkurrensen sållar bort

de svagaste och stärker de starka. Direktdemokrati, påpekade Schumpeter, är mycket

opraktisk och det är orealistiskt att förvänta sig att vanliga medborgarna skulle vara lämpade

till eller intresserade av det politiska styret. Praktiskt är det däremot att de röstberättigare

delas in i politiskt aktiva och politiskt passiva; ”annars skulle val överhuvudtaget inte komma

till stånd” (Weber 1977: 63).
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Demokrati har inget med kamp om jämlikhet, delaktighet eller bästa tänkbara förutsättning för

medborgarna att göra. Detta är två helt olika saker. Schumpeter påpekar: ”Demokrati är

politikerstyre” (Schumpeter 1976: 284f). Det handlar alltså om att se hur det verkligen är, och

i moderna demokratier är politiker ett yrke där yrkesmannen handlar med röster; det är så det

går till. Folkstyret är med andra ord politikerstyre där professionella yrkespolitiker

konkurrerar om höga styrande positioner, folkets uppgift är endast att välja bland dessa ledare

(Schumpeter 1976:269).

3.1.1 Elitism

Schumpeter grundade sitt resonemang på en människosyn där folket karaktäriserades av

okunnighet, bristande omdömesförmåga som argumenterar och analyserar ”infantilt”,

utbildning eller inte gjorde ingen skillnad; ”Man kan inte bära människor uppför stegen”

(Schumpeter 1994:155). Detta gjorde att den vanliga människans inblandning i politiken

borde vara så liten som möjligt för att göra så lite skada som möjligt. Schumpeter bygger i

sina teorier i stor utsträckning på Max Webers ledarskapsdemokrati. Max Weber, som kanske

är mest känd för lanseringen av den byråkratiska organisationsmodellen, har påverkat

Schumpeter mycket, han påstås till och med att han plagierat stora stycken rakt av (Held

1987). Weber talade om demokratins ”herravälde” som ”en struktur av överordning och

underordning uppburen av en mångfald motiv och tvångsmedel” (Weber 1983 [1923]: 47); en

genomgående tanke också i Schumpeters teorier. Båda har en konkurrenselitistisk

samhällssyn, även kallad ekonomisk demokratiteori; en idé om demokrati som en

markandsprocess med väljarna som konsumenter och politiker som producenter av politiska

varor (Lindensjö 1999:13). Båda närmar sig även en teknokratisk samhällssyn. Om folket inte

är tillräckligt kunniga för att kunna fatta rationella beslut, kanske det räcker att en samling

ingenjörer styr dem genom tekniska beslut, vilket tangerar en teknokratisk vision som är både

antiliberal och antidemokratisk (Held 1987:240). Det betonar hur centralt Schumpeter ansåg

att ledarskapet var. Ledarskapet är nödvändigt i storskaliga organisationer varav väljarkårens

passivitet delvis är en produkt. Det bekräftar också att begreppen rättvisa, frihet och jämlikhet

är irrelevanta i Schumpeters syn på demokrati.

Konsekvensen blir att det egentligen bara är den politiska eliten som deltar fullt ut i

Schumpeters demokratisystem, folkets medverkan är snarast oönskad. Vad Schumpeter inte

diskuterar är motsägelsefullheten i hur medborgarna å ena sida anses klara av att välja en bra
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ledare medan de å andra sidan inte anses klara av att fatta genomgripande förnuftiga beslut.

Han problematiserar inte heller hur medborgarna klarar av det civila livet, implicit är de

aktiva och manövrerar helt kompetent i samhället.

Schumpeter kallar själv sin modell för en demokratimodell men innehållsligt har den mer

likheter med elitokrati – makten ligger hos intelligentian – eller kanske rentav aristokrati – de

bästas välde. (Bra Böckers lexikon, band 5 1984:285).

3.1.2 Konkurrensdemokrati idag

Även svensk statsvetenskap har tagit intryck av Schumpeter. Så har till exempel statsvetaren

Herbert Tingsten formulerat att endast partibyråkrater kan ha överblicken och förutse effekter

av reformer och vilka krav som bör ställas på dem; hur skulle folk i allmänhet kunna göra det?

(Tingsten 1964). Elitens syn på medborgarna i en sådan demokrati är nedlåtande.

Ett sådant synsätt kan te sig förlegat eller politiskt inkorrekt i våra öron.

Konkurrensdemokratin är emellertid en form av valdemokrati som i sin tur till generellt

överensstämmer med vår nuvarande representativa demokrati. Valdemokrati är, som den

representativa demokrati som vi har idag, en etablerad institution. Den är överens med

konkurrensdemokrati om att folket väljer ledare vilket ger politikerna mandat att fatta

politiska beslut. Politikerna slåss om folkets röster. Det gör dem tvingande att spetsa sin

argument, vara tydliga med vad de vill och  ”lyssna och ta intryck av medborgarna” för att

vinna deras röster och förtroende. Konkurrensdemokrati är alltså en form av valdemokrati

(Gilljam/Hermansson 2003:15-18).

Mikaels Gilljams artikel som jag berörde i inledningen om det problematiska med

folkomröstningar kan ha de realistiska förväntningarna på medborgerligt deltagande som

konkurrensdemokratin talar om. Människor hinner inte sätta sig in i komplicerade frågor, de

är generellt inte intresserade och det är svårt för de icke initierade att förstå sammanhangen

(Gilljam 2003:210). Det är en motsats till det ”fantastiskt underbara” som deltagardemokratin

utlovar, nämligen att deltagande leder till utveckling, människor tar ansvar för gemensamma

angelägenheter och de vill arbeta politiskt (Gilljam 2003:185).



11

En modernare version av Schumpeters teori fokuserar på politikerrollens ledarskapsuppgifter

och på praktisk politik. Det är inte praktiskt genomförbart att alla medborgare deltar i alla

övergripande politiska beslut som ska tas. Att inte våga fatta beslut i stora frågor som till

exempel inträde i EMU är att som politiker fly undan sitt ansvar och det mandat de fått av

väljarna.

Eliten behövs, de finns i alla samhällen. I en demokrati legitimeras eliterna genom att väljarna

via opinionsbildningsprocesser väger för och emot, väljer och ger via majoritetsregler

representanterna mandat. Att acceptera att eliterna behövs är grundläggande i

konkurrensdemokratin. Man kan inte ”undkomma” dem. I samhällen som deltagardemokrater

förordar utgör de i stället flera politiska eliter (Lewin 1970:109f). Förhållningssättet till

eliterna bör hanteras så att de inte blir maktfullkomliga och går i sina egna intressen istället

för programmets som de valts utifrån.

Det demokratiska systemet behöver människors olika förhållningssätt till politiken. Det är bra

att det finns både passiva och aktiva medborgare. Deltagardemokrater vill att människor ska

både vara laglydiga undersåtar och kritiska väljare vilket är en paradox, därför är det positivt

att somliga är aktiva som politiker och att andra väljer att satsa på andra saker i livet och är

passiva politiskt. (Lewin 1970:84)

En folkomröstning tar tid, kraft och pengar i anspråk; resurser som skulle kunna användas på

förnuftigare sätt. Effektivitet talar emot en deltagardemokrati och för en

konkurrensdemokrati. Har vi råd med rikligt deltagande? Sammanträdestid står inte i rimlig

proportion till nyttan (Amnå 2003:119). Kostnadseffektivitet och beslutsfattande är det vi

kräver av politiker och det som ger systemet legitimitet.

3.2 Deltagardemokrati

Vad Schumpeter inte utreder är den onda cirkel av passivitet och likgiltighet som vill infinna

sig om folket inte kan påverka sin situation och vad det kan leda till. Deltagardemokraterna

tar däremot fasta på det Carole Pateman är en av deltagardemokraterna som haft stor

genomslagkraft. Hon menar, i likhet med andra deltagardemokrater, att medborgare med låg

socio-ekonomisk status har påfallande ofta känslan av att inte ha något, eller mycket litet,

politiskt inflytande. Det ökar risken för likgiltighet och utanförskap med negativa effekter på

både den enskilda människan och samhället i stort. Människor som är ointresserade av politik
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upplever ofta politik som något avlägset, något som inte berör deras liv och att de saknar

möjligheter att påverka (Held 1987:219). Detta kan brytas genom att människor i sitt dagliga

liv få möjlighet till direkt påverkan genom demokratiskt arbete. Pateman, inspirerad av 1700-

och 1800-tals filosofer som Jean Jacques Rousseau och John Stuart Mill, hävdar att

deltagande har utbildande effekter. Det främjar människors utveckling, minskar känslan av

främlingskap och stimulerar engagemang av kollektiva problem (Held 1987:330). Effekten

blir välinformerade och varaktigt samhällsintresserade medborgare som ger systemet

legitimitet, skriver Pateman.

Vad Pateman vill göra är att praktiskt genomföra demokratins värden som frihet, rättvisa och

jämlikhet. Dessa värden är helt meningslösa om de inte kan omsättas till en praktisk

verklighet. Frihet kan mätas utifrån vad medborgarna tillåts göra i samhället, rättvisa och

jämlikhet kan genomföras först när alla tillåts ha möjligheten att omsätta värdena i praktiken

(Pateman 1985). Häri finns en kritik mot dagens samhälle där hon menar att fattiga och rika,

svarta och vita och så vidare i dagens samhälle inte har lika stor (jämlika och rättvisa) frihet

att kunna påverka sina livsvillkor. Utmaningen ligger i att förändra och förbättra

förutsättningarna.

Deltagardemokratin syfte är att få medborgarna att känna sig delaktiga. Det praktiska synsättet

genomsyrar hur deltagardemokratin ska genomföras. Pateman talar speciellt för en viss lokal

form av direktdemokrati, nämligen arbetsplatsdemokratiskt arbete. Genom att kunna påverka

sitt vardagsliv, att kunna ha inflytande över ”nyckelinstitutioner där de flesta människor lever

sina liv” kommer det demokratiska styrelseskicket medborgarna till del på ett fruktbart

konkret sätt (Pateman 1970). I förlängningen ska de demokratin utvidgas inte bara till den

offentliga sfären, utan även till den privata, såsom familjen. Deltagardemokratiskt arbete

anses ha två effekter på människan; personlighetsutveckling och ökad politisk aktivitet, där

den senare är huvudtesen i Pateman teori (Adman 2003:144). Det är med andra ord en kausal

teori.

Att den ökad politisk aktivitet ger intryck på den styrande eliten visar en känd studie. I denna

undersökning, om åsiktsöverensstämmelse mellan medborgare och eliter i 64 lokalsamhällen i

USA, konstateras att: ”eliter tenderar att anpassa sig till de politiska uppfattningar hos de

medborgargrupper som gör sina synpunkter hörda genom politiskt deltagande, samtidigt som

de passiva åsikterna förblir ohörda” (Verba & Nie 1972:315). De menar på samma sätt att
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högre nivåer av politiskt deltagande generellt bland medborgarna ger bättre representativitet

för hela befolkningen. De refererar inte till Patemans teori men har samma grundidé om

deltagande. Poängen är att man i en demokrati, med dess värden folkstyre och jämlikhet, bör

försöka vara lyhörd mot alla väljare heller än få. Medborgarna bör i demokratisk anda också

lära sig att det är viktigt att politikerna vet vad de tycker.

De deltagardemokratiska tankarna är i själv verket en allmänt spridd uppfattning som de flesta

idag bakar in i demokratibegreppet:

 ”Jag vill påstå att det råder en betydande enhet (…) om att demokratin bör uppfattas som en

politisk procedur som kännetecknas av att folket utövar den politiska makten under jämlika

former. Demokrati innebär således en kombination av folkmakt och politisk jämställdhet”

(Hermansson 2003:292). Tolkningen av de stolta fraserna är förstås olika, till exempel hur

den politiska makten ska utövas av folket. Är val tillräckligt eller är även folkomröstningar

nödvändiga för demokratin?

3.2.1 Kritik mot deltagardemokratin

Den största kritiken mot deltagardemokratin är bristande realism. Det finns olika delar i teorin

som anses orealistiskt. Dess inriktning mot direktdemokrati är en tacksam öm punkt då detta i

de flesta fall praktiskt är en omöjlighet (eventuellt undantaget viss småskalig

arbetsplatsdemokrati eller liknande som Pateman förordar). Alla kan inte eller hinner inte eller

vill heller inte delta (Gilljam 2003:186)

Att deltagande i beslutsfattande på till exempel arbetsplatser skulle få dels en utbildande

effekt dels mer ”demokratiska” människor är tveksamt. Detta måste då vara i det bästa av

världar, det skulle lika ofta kunna få motsatt effekt. Människan är inte helt fri utan på olika

sätt beroende av sin kontext, som sitt nätverk och sin familj. Vad betydelsefulla personer i en

människas omgivning har för åsikt spelar stor roll, det kan styra människor i väsentlig

utsträckning och få effekten av att diverse mindre angenäma beslut och ställningstagande

diskuteras fram. Dåliga erfarenheter kan få människor att helt tappa tron på delaktighetens

betydelse och sina möjligheter att kunna påverka. En annan form av ”elitism” kan växa fram;

inflytelserika personer eller personer med på annat sätt bättre förutsättningar har större

möjligheter att få sin vilja igenom och styra utvecklingen (Amnå 2003:111). Andra får då stå
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tillbaka, det finns risk för roller permanenteras och för att destruktiva eller på annat sätt

negativa beteenden/resonemang får fotfäste.

Den kritiken mot deltagardemokratin skulle man till viss del kunna kalla elitistisk; människor

är med den logiken inte tillräckligt kunniga att delta. Detta argument skulle å andra sidan

kunna avvisas genom konsekvensen i det jag tidigare nämnt, nämligen om man anser att folk

är kunniga nog att välja kompetent ledare (vilket krävs av dem i valdemokratier) borde de

också kunna forma och driva en ståndpunkt i andra frågor. Över huvud taget får

deltagardemokratin lätt en konkurrensdemokratisk prägel. De är varandras motsats.

3.2.2 En kombination?

Deltagardemokratin har också relevans i dagens demokratidebatt, då oftast som en del i en

större helhet. Jörgen Hermansson, professor i statsvetenskap, väljer att se deltagardemokrati

som en av tre delar i en fungerande demokrati; kombinationen valdemokrati,

deltagardemokrati och samtalsdemokrati (Hermansson 2003:296). Samtalsdemokrati benämns

ibland som delibrativ demokrati; att genom samtal åstadkomma bra beslut eller nå konsensus.

Delibrationsdemokrati är omtvistat och till viss del hamnat i dåligt rykte (och fått epitet

”flummig”). Karlsson beskriver att ”den deliberativa drömmen rymmer en vision om politik”,

den är en normativ idé långt ifrån politikens praktik (Karlsson 2003:215). Flummigheten kan

bero på den kritik som riktats mot delibrationens effekt, som anses leda till konsensus och

preferensförändring. Genom att ge deliberation (samtal) en definition som process kan den

mer handfast ingå som en av tre aktivitetsdelar i ett beslutsfattande; samtal, förhandling och

omröstning. De tre delarna har olika funktioner där samtal och förhandling båda är

kommunikativa handlingar. De skiljer sig åt på så sätt att samtalets målsättning är att den

söker omvandla eller forma preferenser. För att detta kunna uppnås finns olika kriterier som

responsivitet, öppenhet och ansvarsutkrävande. Förhandling å sin sida handlar om ”strategiskt

agerande där aktörer söker maximera sin nytta med hjälp av all till bud stående medel”

(Karlsson 2003:219-220). Det delibrativa samtalet förväntas också skapa det för den

amerikanske statsvetaren Robert Putnam så viktiga sociala kapitalet (Putnam 1996).

3.3 Folkomröstning och de två demokratimodellerna

Hur kan de respektive modellerna tänkas se på folkomröstningar? Båda modellerna gör
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anspråk på att vara realistiska och praktiskt inriktade. Men deras verklighet ser olika ut

beroende på det perspektiv de tar. I en konkurrensdemokrati konkurrerar den politiska eliten

om att visa folket att just de är mest kompetenta att förstå problems komplexitivitet och

utifrån dem fatta kunniga beslut. I en elitistisk demokrati anser politikerna att medborgarna så

lite som möjligt bör engagera sig i politiskt beslutsfattande. Den är en representativ

demokratimodell så till vida att eliten är vald och representerar väljarna så till den grad att

väljarna inte längre ”behövs”; nu ska politikerna fatta besluten å deras vägnar. Människors

medverkan har inget egenvärde. Att de tillåts vara med och välja ledare är endast en metod för

att de ska känna förtroende för eliten, vilket ger eliten lugn i beslutsfattandet och styret

legitimitet. Folkomröstning är en aktivitet som strider mot allt som konkurrensdemokratin står

för. Den motsäger elitens syn på sig själv och dess syn på folket. Argumenten är att folket är

okunniga och ovilliga att sätta sig in i problemen och fatta beslut. Det blir helt enkelt bättre

beslut om de valda representanterna utan folkets inblandning fattar beslut, det är ju de som är

deras uppgift och det är det de är valda för. Folkomröstning är i förlängningen ett

underkännande av politikernas arbete.

På likartat sätt men med precis motsatta förställningar om demokrati är folkomröstning en

aktivitet som ingår i deltagardemokratins paradigm. Det är en form av direktdemokrati som

deltagardemokratin står för. När folket får mandat att påverka i en folkomröstning, tvingas de

sätta sig in i frågan – de utbildas – och får en praktisk delaktighet i samhället som enligt

deltagardemokratin är positiv. Den utbildning och kunskapsökning som erhålls utvecklar

människan, ger henne en ”demokratisk” fostran som gör henne till en bättre demokrat vilket

är deltagardemokratins mål. Pateman betonar, som jag tidigare berört, att politiken ska

komma människor till del genom det samhälle de möter dagligen, det som påverkar deras

livsbetingelser på ett konkret sätt. En folkomröstning är ett sätt att förklara, eller ”ta ner” om

man så vill, komplexa frågor till människors vardag och visa att de angår dem i deras

vardagssituation. Folkomröstning är med andra ord en form av direktdemokrati som kan vara

ett sätt att operationalisera deltagardemokratin

Deltagardemokrati och konkurrensdemokrati är varandras motpol där folkomröstning kan

illustrera vattendelare, den gör en tydlig skiljelinje där de två demokratimodellerna ställer sig

i var sin hörna. Folkomröstning är därmed ett exempel på politisk aktivitet som tydligt ställer

de båda modellerna mot varandra. Demokratimodellerna är framställda som idealtyper talar

för att speglar de olika synsätten tiden att sätta sig in i problematiken eller att
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representationsdemokrati innebär att lämna ifrån sig makt till politiker som därmed fått

mandat att fatta beslut; folkomröstningar skulle med andra ord vara ett underkännande av

politikernas arbete.

3.4 Vänster- eller högerpolitik?

Kan det finnas en skiljelinje mellan deltagardemokratin och konkurrensdemokratin som går

parallellt med en vänster- och högerpolitik? Ja, ganska tydligt har den deltagardemokratiska

modellen släktskap med socialistisk ideologi liksom konkurrensdemokrati med borgerlig

ideologi. Jag ska här mycket kort ta upp kännetecken i modellerna som har karaktäristika som

sammanfaller med demokratimodellerna.

Enligt David Held har deltagardemokratin marxistiska rötter. Vägen går bland annat via

”teorier om det endimensionella samhället” – konsensus – till deltagardemokratin, som han

även benämner som ”den nya vänstern” (Held 1987:292). Det kan te sig rimligt med en sådan

härledning om man beaktar vänsterns traditionella värnande om människors lika värde och

delaktighet, de vill speciellt att de med låg status och låg socio-ekonomisk position i samhället

ska få göra sin röst hörd. En aktiv och politiskt intresserad befolkning är ett av vänsterns mål.

Deras motstånd mot, eller undvikande av, en styrande elit hör också hit.

Den konkurrensdemokratiska skolan har tydliga högeranor. En politisk elit som styr över den

breda massan härstammar från elitteoretiker som Robert Michels, en form av oundvikliga

”lagar” om samhällets stratifiering (tankegångar som senare kom att upptas av fascismen).

Betoningen på konkurrens och marknadsprocess, med inflytande av Max Weber som var en

utpräglad anti-socialist, är ett av de politiskt borgerliga kännetecknen. Den traditionella

högern är också mindre intresserad av att aktivera folket. Tvärtom är fokus riktat mot

ledarskap. De betonar att framåtskridande får skjuts av kapitalistisk utveckling

3.4.1 Splittring inom partierna

Vid båda folkomröstningarna 1994 och 2003 var samtliga partiers väljare åsiktsmässigt

splittrade, mer eller mindre. Socialdemokraterna tillhörde de som var mer, miljöpartiet skulle

kunna tillhöra de mindre splittrade. I kristdemokraternas fall var en majoritet av väljarna mot

EMU medan ledningen, även där, var för. Klart är att det inom partierna fanns de som tyckte
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tvärt emot vad ledningen gav uttryck för. Detta borde inte i sig vara uppseendeväckande utan

ses som ett normalt tillstånd i demokrati. Men det förekom i debatten uppgifter om att

ledningen ”satt munkavle” på medarbetare med motsatt åsikt, vilket inte kan anses förenligt

med en modern demokrati. Ett sådant debattklimat inom partierna öppnar inte för fria debatter

eller öppna möten med medborgarna när partimedlemmar ska gå ut informera eller diskutera.

Det blir falskt när de kanske måste tala mot sin övertygelse eller ljuga. Medborgarnas

förtroende för demokratiska institutioner i allmänhet och politiker i synnerhet får sig en törn

när de ser hur partier behandlar ”oliktänkare”. I Aftonbladet skriver statsråd Britta Leijon ett

öppet brev till statsminister Göran Persson där hon som ett argument för värnande om ett

öppet debattklimat hyser allvarlig oro över ”signaler från partiledningen om rättning i ledet”

(Leijon, Aftonbladet: 030430). Politikerrollen som partiföreträdare är inte okomplicerad. Den

kan, som det verkar, ibland vara till hinder i en demokratisk process.

4. OPERATIONALISERING

4.1 Matris

För att kunna göra en hanterbar operationalisering av demokratimodellerna har jag nedan

gjort en kortfattad sammanfattning av respektive modells föreställningar om centrala

institutioner i två idealtyper: konkurrensdemokrati och deltagardemokrati. Det handlar om att

utreda hur den politiska eliten kan tänkas se på folkomröstning, som ett praktiskt exempel på

folkligt deltagande. Matrisen ska användas som ett raster för att sortera politikers uttalande i

respektive demokratimodell.
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Den politiska elitens demokratisyn genom två demokratimodeller

 Konkurrensdemokrati Deltagardemokrati

Syn på

demokrati

En verklighetsförankrad
metod att utse en skicklig
politisk elit som kan fatta
nödvändiga beslut.
En form av valdemokrati.

Representativ demokrati

Ett begrepp som innefattar frihet,
rättvisa och jämlikhet. Vägen till
detta är ökad delaktighet i
samhället av medborgarna.
En form av direktdemokrati

Utmärkande drag En stark elit är centralt Medborgarna ska delta i styret av
samhällets nyckelinstitutioner.

Sin egen roll

Ledarskapet betonas som
mycket viktigt.

Ledarna är bättre skickade
att fatta bra beslut och
förutse konsekvenserna än
medborgarna. Det ingår i
deras uppgift.

Ledarna är lika vikiga som
medborgarna.

Ledarna har att vara lyhörda och
lyssna på medborgarna för att
vara de representanter de är valda
till. De har lika stor potential som
övriga medborgare att genom
kunskap kunna fatta bra beslut.

Folkets roll Medborgarnas aktiva roll i
samhället är att välja ledare.

Det finns ingen konflikt i att
vissa medborgarna är
mindre engagerade.
Medborgarna varken ska
eller kan delta aktivt i olika
politiska beslutprocesser

Medborgarna ska uppmuntras,
och utbildas i att delta i
beslutsprocesser.

Modellerna är delvis inspirerade av David Helds demokratimodeller såsom ”deltagardemokrati” och

”konkurrensgrundad elitdemokrati” (Held 1987: 246, 336)
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5. FORSKNINGSDESIGN, METOD OCH MATERIAL

Eftersom jag är intresserad av den politiska elitens  demokratiska syn på folkligt deltagande

vill jag välja undersökningsfall som kan tänkas belysa detta. Det som ligger närmast till hands

är då riksdagsdebatter som förts kring folkomröstningsfrågor inför EU- och EMU-valen. Men

politikers ståndpunkter kommer inte bara till uttryck i riksdagen, debatter förs även i media, i

artiklar och på ledarsidor. Därför tittar jag även på relevanta tidningsartiklar, de kan visa den

politiska elitens förhållningssätt på ett analyserande, kritiskt eller vinklat sätt som kan

komplettera bilden av ställningstagande. Eftersom jag begränsas av tid och materialet är

mycket stort har jag när det gäller artiklar valt två tidningar på vardera politiska kanten:

Göteborgs-Posten – oberoende liberal och Aftonbladet – socialdemokratisk. Den politiska

viljan finns även i riksdagspartierna formulerade i partiprogram. Partiprogrammen är ofta

många vackra ord, visioner och mål medan riksdagsdebatter har större inslag av tillämpning i

verkligheten, där politikens teori måste formuleras för att gälla på ett praktiskt problem. Jag

har också via e-mail ställt två frågor till respektive partikansli om deltagande och

folkomröstning, vilket är ett praktiskt tillämpande av deltagande från mig till den politiska

eliten. Viljan att svara är lika viktig som svaret. Analys av dessa texter; vad som formulerats

och, inte minst viktigt, vad som inte formulerats är pusselbitar som kan vara intressanta i

sammanhanget.

Det är viktigt att hela tiden ha i åtanke att det är tolkningar av texten jag gör. Mina tolkningar

är färgade av min förförståelse, det är ofrånkomligt. Jag gör mig till uttolkare till texterna och

motiverar tolkningarna utifrån teoridelen vilket inte betyder att någon annan inte kan tolka

samma texter på något annat sätt. Jag gör inget anspråk på att hitta någon ”sanning” utan mera

hitta tendenser som går att härleda. Att alla texter kan tolkas på olika sätt behöver inte ses som

ett problem utan tvärtom som en tillgång. Genom att applicera speciella verktyg på texter kan

en ny och djupare förståelse nås (Bergström, Boréus 2000:24f).

Jag väljer att använda mig av idealtyper av demokratimodeller som analysredskap i denna

textanalys av riksdagsdebatter och publicerade artiklar, det hjälper mig att sortera uttalandena.

Idealtyper brukar förknippas med Max Weber som gjorde idealtyper av kapitalism och

byråkrati. Idealtyper är en tankekonstruktion – den är inte en bild av verkligheten. Ofta

renodlas drag i till exempel en ideologi eller idé (Weber 1977:139). Beskrivningarna av

konkurrensdemokrati och deltagardemokrati kan därför ses som just ideal av sin
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demokratisyn; världen utanför är mer komplex. Det innebär dock inte att delar i idealtyperna

inte går att hitta i verkligheten; de kan med fördel används för att leta karaktäristika som kan

härledas till respektive modell. Det finns då en möjlighet att få en bild av hur en demokratisyn

kan vara sammansatt. Studien är jämförande dels över tid dels partipolitiskt. Materialet är

strategiskt valt för att vara relevant i tid och ämne.

Man får hålla i minnet att mitt undersökningsmaterial är text; en ytlig design där man genom

snygga formuleringar och vaga beskrivningar kan göra mycket breda tolkningar.

Djupintervjuer med olika politiska makthavare hade förvisso givit mig en fördjupad kunskap.

Jag hade då kunnat ta del av enskilda politikers utvecklade svar på mina frågor, fått oanade

och talande motiveringar (Esaiasson m fl 2002: 278f ). Men detta är i det bästa av världar.

Djupintervjuer av den politiska eliten är allt annat än lätta att genomföra. Nyckelpersoner är

vana vid att svara på frågor och ofta mycket erfarna när det gäller att slingra sig undan

besvärande omständigheter. De vet hur det politiskt korrekt ska låta och skulle skickligt

undvika uttalanden som skulle kunna stöta sig mot gängse moraluppfattningar. Risken att

sådana informantintervjuer inte skulle ge mig den information jag är intresserad av är inte

oansenlig.

Fördelarna med den design jag valt är, skulle man kunna säga, just nackdelarna med

informantintervjuerna; politikerna är inte medvetna om vad jag letar efter och riskerar inte i

samma utsträckning formulera uttalanden som stämmer överens med en, som de skulle anta

väljarna hyser, vedertagen demokratisyn. Det är dock viktigt att jag ändå är vaksam mot den

politiska elitens vana att uttrycka sig så som allmänheten uppfattar som politiskt eller

moraliskt korrekt. Jag har här också större möjlighet att jämföra flera olika uttalande, även

över tid. Jag tittar som jag nyss nämnde, på olika forum för debatt och åsiktsyttrande, vilket

kan ge en mer sammansatt bild.

I min uppsats är fallet i centrum.   Det är en teorikonsumerande studie som i första hand vill

förklara och få ett svar på frågan hur skillnaden i demokratisyn som kan finnas hos den

politiska eliten kan se ut när det gäller deltagande. Med hjälp av existerande teorier och

förklaringsfaktorer söker jag förklara vad det var som hände just i detta fall, teorierna används

som ett medel för att förstå (Esaiasson m fl 2002:40), med andra ord är teorin är en tänkbar

förklaring till forskningsproblemet.
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6. RESULTATREDOVISNING

Jag kommer här att redovisa resultatet av min studie. Mitt arbete styrs av matrisens

utformande; idealtyper av två demokratimodeller (se kapitel 4). Först redovisas partiprogram,

därefter följer riksdagsdebatter och tidningsartiklar. Efter varje materialdel följer en liten

sammanfattning av resultaten.

6.1 Partiprogram

Här följer en redovisning av valda delar av riksdagspartiernas uttryckta vilja i deras

partiprogram som kan sättas i samband med mina frågor som jag ställer till materialet (se

kapitel 2). Samtliga citat i kursiverad stil under denna rubrik är direkt hämtade från respektive

partis partiprogram så som de ser ut på deras hemsida.

Dessutom redovisas partiernas svar på två direkta frågor via e-post, alla skickade samtidigt På

alla partierna hemsida erbjuds kontakt och möjlighet att ställa frågor, vilket jag gjorde som en

operationalisering av folkligt deltagande. I de fall jag inte fick svar finns alltid möjligheten att

något tekniskt fel uppstod. Jag skickade inte någon påminnelse om svar uteblev. Frågorna löd:

Inför ett uppsatsarbete i statsvetenskap C undrar jag:
Hur är Xpartiets inställning till folkligt deltagande, till exempel folkomröstning?
Hur är de frågor beskaffade som bör underställas en folkomröstning, och varför?

6.1.1 Folkpartiet

Folkpartiet liberalerna (fp) poängterar i sitt partiprogram frihet, jämlikhet och rättvisa enligt

de liberala grunderna. Närmare tre sidor ägnas liberalismen som historia och folkpartiets

rötter. Under rubriken ”medborgarskap” poängterar folkpartiet att politikerna bör ändra sitt

arbetssätt så att ”de förtroendevalda kommer i direktkontakt och dialog med medborgarna”.

Den offentliga maktutövningen bör bygga på ”ansvar, närhet, öppenhet och mångfald”. Här

förklarar man att man bör ställa särskilt höga krav på politiker, på grund av deras

maktposition, på bland annat öppenhet och moral. Syn på medborgarna som ”tänkande och

ansvarsfulla” ska undvika politikerförakt.  Ordet ”deltagande” används inte, däremot ”aktiv”.

Man säger att ”den offentliga maktutövningens andra grundprincip är närhet, fler människor

måste bli delaktiga och få inflytande över besluten”.  Det är här främst decentralisering man

har i åtanke.
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Folkpartiet skriver att ”Sverige är en representativ demokrati vilket innebär att politikerna

skall fullgöra den politik de fått väljarnas stöd för”. Folkpartiet nämner ”folkomröstningar”

under en rubrik kallad ”val och folkomröstningar”. Folkomröstningar ska ”användas

sparsamt”, endast vid stora förändringar inom demokratin eller konstitutionen. Genom

personval ges väljarna ”den fullständiga makten”. I ett mycket litet avsnitt (innehåller fem

meningar) kallat ”demokrati” sägs att ”i de etablerade demokratierna utgör likgiltigheten

inför det politiska arbetet ett hot mot en levande demokrati”. En välvillig tolkning kan väga

över till deltagardemokratins sida, om man tyder likgiltighet som faror med icke-deltagande.

På mitt e-postbrev till partikansliet fick jag inte något svar.

Sammanfattningsvis har folkpartiet en viss del deltagardemokratisk demokratisyn med fokus

på frihet, rättvisa och jämlikhet. Men det konkurrensdemkratiska synsättet har stort inflytande

i det folkpartistiska partiprogrammet. Man nämner folkomröstningar och delaktighet men inte

alltför entusiastiskt och ger det inte stort utrymme. Valdemokratin ska utökas till personval

istället, vilket ger en än mer konkurrensbetonad politik. Ledarrollen är också väsentlig, man

poängterar politikernas mandat de fått av folket att styra. Att man inte svarade på mitt brev

kan tydas som att man inte är mån om deltagande i praktiken, man borde i annat fall avsatt

resurser till sådan medborgarkontakt.

6.1.2 Moderaterna

Moderata samlingspartiet (m) har ett kapitel kallat medborgarskap i sitt partiprogram där de

framhåller att staten bör vara en ”stark sammanhållande kraft”, ”en kraftfull konstitution”. En

stark ledning är med andra ord viktigt. ”Men staten ska inte göra det som andra på frivillig

väg kan gör bättre.”  Formuleringen ”frivillig” förknippas inte närmast till delaktighet eller

deltagande, utan till snarare till någon fritidsaktivitet eller annat som privatpersoner utför på

fritiden. Dessutom framhåller moderaterna att det behövs ”ett utökat medborgarengagemang”

av den svenska demokratin; ”demokratin förutsätter delaktighet och deltagande”. Att nämna

ordet deltagande visar att moderaterna gärna vill se sina väljare som aktiva. Det är emellertid

svårt att avgöra om det avser politiskt arbete eller ideellt altruistiskt arbete när påföljande

mening lyder: ”det går att göra stora insatser för det allmänna goda även som privatperson

eller som medlem av en ideell organisation”. Två kapitel kallade ”frihet” och ”gemenskap”

tar upp fri- och rättigheter som ingår i moderaternas demokrati, ord som rättvisa och jämlikhet

nämns inte. ”Gemenskap” har lite andemeningen av anti-rasism.
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På mitt e-mail fick jag svar efter 1,5 vecka: de hänvisar till ett idéprogram som del av

partiprogrammet (det fick jag inte del av genom partiprogrammet på deras hemsida). Där

uttalar de sig som ”i princip positiva till folkomröstning, det är bra med direktdemokrati:

omröstningar återför en del makten till människor som en gång lämnade ifrån sig den”.

Moderaterna saknar inte deltagardemokratiska inslag då de är för folkomröstning och

direktdemokrati. Men det tar inte stor plats i partiprogrammet, där betoning istället ligger på

en stark stat och snarast ideellt arbete, vilket gör att moderat politik vill väga över till den

konkurrensdemokratiska modellen. Att de svarade på mina frågor, dessutom med ett svar som

förvånar, visar att de är måna om väljarkontakt. Man kan tyda det som ett tecken på att de är

positiva till ökad delaktighet från väljarnas sida.

6.1.3 Centerpartiet

Centerpartiet (c) har ett särskilt kapitel kallat deltagardemokrati som de inleder med:

”centerpartiet tror på deltagardemokrati, där människor kan delta i det dagliga

samhälletsarbetet och påverka beslut”. De framhåller att de vill ”fördjupa demokratin och det

demokratiska deltagandet”.  De för ett samtal om att detta ideal står i kontrast till vår

valdemokrati: ”besluten fattas rationellt av en elit och medborgarna får service men inte

delaktighet. Människan reduceras till politisk kund”. Demokratiresonemangen utvecklas på

två sidor i partiprogrammet. Ordet folkomröstning nämns inte dock. De poängterar frivillig

samverkan och sammanslutningar som rum för samtal där engagemanget kan växa (jämför

deliberation kapitel 3.2.2). Man vill att ”medborgarens delaktighet ska stärkas genom flera

direktdemokratiska inslag och olika former för självförvaltning”. Syftet anger de som

decentralisering. Centerpartiet har ett kapitel benämnt ”frihet” och ett som heter ”rättvisa”.

Frihetsbegreppet problematiseras genom att påpeka ”faktiska möjligheter” med en strävan

mot jämlikhet och jämställdhet och ett bortbyggande av orättvisor

Centerpartiet svarade inte på mitt e-postbrev.

Centerpartiets partiprogram har med viss tvekan en övervägande deltagardemokratisk anda i

partiprogrammet, trots ordet folkomröstnings frånvaro. Det visar till exempel ordvalen ”delta

i det dagliga samhälletsarbetet och påverka beslut” .I negativa ordalag omnämns ”elit” och

”valdemokrati”; man problematiserar uttalat det konkurrensdemokratiska tankesättet att

medborgaren endast ska välja representant. De talar om frihet, rättvisa – även faktisk rättvisa
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som jag tolkar till rättvisa i utfall – och jämlikhet i en ansenlig del av partiprogrammet. De

vill se direktdemokratiska inslag. Även här återfinns ”frivillig” men med tanke på kontexten –

övriga uttalanden i deltagardemokratisk anda – ges inte samma koppling till ideellt arbete här

som i moderaternas text. Om jag hade fått svar på mina e-postfrågor hade kanske frågetecknet

om varför folkomröstning inte nämns i partiprogrammet rätats ut.

6.1.4 Kristdemokraterna

Kristdemokraternas (kd) två sidor långa demokratikapitel nämner ord som deltagande,

delaktighet och inflytande. Här nämns också civil olydnad som en ibland moraliskt

försvarbart aktivitet. Folkomröstningar nämns som ”kan anordnas på tidpunkt som riksdagen

bestämmer”.  Även en ”stark opinion” kan ”få gehör för önskemål om folkomröstning”.

Kristdemokraterna tycker att ”demokrati förutsätter jämställdhet mellan kvinnor och män”.

Man talar om ”dygder” som ”rättvisa, måttfullhet, mod och praktisk klokskap”. Man

poängterar att rättvisan "rör relationer människor emellan” och klokskapen är en ”kritisk

rationalism” vilket de översätter till att ifrågasätta, ta ansvar och försöka förstå. Denna

rationalism skulle kunna tolkas som en försiktig deltagarnorm, men det är mycket vagt och

snarare tolkar jag det till att gälla den privata sfären.

”Rättigheter” är centrala i kristdemokraternas språkbruk till skillnad mot ”rättvisa”, som

nämndes ovan, vilket de utryckte hade relevans närmast, likt de övriga dygderna, i privatlivet

(alltså inte gällande det offentliga livet). Rättigheterna gäller inte minst den lilla människans

rätt att hävda sig mot maktmissbruk. Maktdelningen mellan lagstiftande, verkställande och

dömande makt är därför central. Här poängteras att ”våra grundläggande författningar […]

utgör den skrivna och rättsligt bindande normen för vår demokrati”, ”en förutsättning för ett

fungerande demokratiskt samhälle är att demokratiskt fattade beslut följs och lagen efterlevs.

Kristdemokraterna svarade inte på mitt brev.

Kristdemokraternas betoning på lag och rätt, på dygder och mellanmänsklig moral gör att de

placerar medborgaren i det privata livet där de ska rätta sig efter lagarna och uppträda

moraliskt. Det är visserligen viktigt med maktdelning men framtoningen av regler gör att vi

förstår att makten kommer uppifrån och den ska vi rätta oss efter. Människans har sitt fokus i

den privata sfären. Synen på demokratin är relativt lättdiagnostiserad; en portion

deltagardemokarti i en i övrigt konkurrensdemokratisk syn.
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6.1.5 Socialdemokraterna

 I socialdemokraternas (s) partiprogram får jämlikhet stort utrymme, närmare bestämt fyra

sidor. Frihet nämns i en spalt och handlar främst om fri- och rättigheter. Rättvisa nämns inte

som ord, däremot solidaritet enligt den socialdemokratiska ideologin. Demokrati definieras

som ”värdegrund/som/ger alla rätt till delaktighet i samhällsarbetet”.  Det är även så att ”de

demokratiska processerna bygger på kraften och viljan hos medborgarna, till samhälleligt

engagemang och aktivitet, behovet av eget skapande, ökad kunskap och eget ansvar”. Här

nämns inte delaktighet utan aktivitet, det finns heller ingenting om folkomröstning i

socialdemokraternas partiprogram. Man talar istället för deltagande genom folkrörelser eller

andra organisationer: ”samhällsarbetet måste alltid bygga på tilltron till medborgarnas eget

engagemang och medborgarnas egna organisationer, till folkrörelserna, folkbildningen och

det gemensamma ansvarstagandet”.   

Det står heller inget om representativ demokrati, valdemokrati eller deltagdemokrati, man

talar inte för en stark stat (däremot om demokratins handlingskraft), men man talar om vikten

av maktdelning: ”Kravet på demokratins handlingskraft kommer i konflikt med kravet på

demokratisk delaktighet.” ”De politiska formerna och institutionerna måste förändras för att

på olika vägar möjliggöra ett större medborgerligt deltagande.” Delaktigheten ska med andra

ord kanaliseras in i organiserad form.

Socialdemokraterna svarade redan samma dag på mitt brev. De ger ett svävande svar om att

”riksdagen bestämmer om folkomröstningar ska hållas” och att socialdemokraterna lagt ett

förslag ”för en aktivare demokratipolitik”. Syftet med det var bland annat ökat valdeltagande

och att medborgarna ska ha bättre möjligheter att ”påverka den politiska processen”. De säger

inte att de är positiva till ökat folkligt deltagande eller folkomröstning eller någon form av

direktdemokrati; dessa ord nämns inte.

Genom att svara undvikande på mina frågor, inte nämna folkomröstning i sitt partiprogram

eller ta upp någon form av direkt deltagande i samhälleligt beslutsfattande placerar sig

socialdemokraterna något mer åt den konkurrensdemokratiska idealtypen än den

deltagardemokratiska. Men de är något svårplacerade, eller inkonsekventa om man så vill. De

framhåller både mycket jämlikhet och delaktighet, men delaktigheten har förbehåll; den ska

ske i organiserad form. De svarade snabbt på mitt e-postbrev; medborgarkontakt har de alltså

avdelat resurser till. Men den ”en-persons-aktivitet” som folkomröstning kan ses som, passar

inte riktigt in i paradigmet. Engagemang genom folkrörelser är däremot mycket bra, för att
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påverka ”utvecklingen i stort och samhällsarbetet i vardagen”. Socialdemokraternas

partiprogram problematiserar inte politikernas ledarroll men de talar om maktdelning.

6.1.6 Vänsterpartiet

Vänsterpartiet (v) är positiva till det representativa demokratisystemet; ”det bästa sättet att

fatta politiskt övergripande beslut” men det är viktigt att politikerna är lyhörda till världen

utanför: ”Innehållet i besluten bestäms i grunden av styrkeförhållandena utanför de

parlamentariska församlingarna”. De säger att den också ”behöver kompletteras med former

som ger ett direkt inflytande för medborgarna. Det kan ske i form av beslutande

folkomröstningar, men också i form av självförvaltande…”. De tar upp civil olydnad som ”ett

yttersta nödvärn för människor som saknar makt att på andra sätt försvara folkligt

förankrade och moraliska värden…”. Jämställdhet är ett ledord för vänsterpartiet som får

stort utrymme, orättvisor ser man som sin uppgift att kämpa mot. Fri-och rättigheter liksom

rättsamhället ska försvaras och utvidgas.

 ”Målet att utvidga demokratin och det folkliga inflytandet inom samhällets alla områden.

När människor får en ökad personlig delaktighet i samhällslivet och ett ökat ansvarstagande

så stärks och fördjupas demokratin”. Detta resonemang ligger nära Carole Patemans, här ges

en omedelbar koppling till deltagardemokratin.

Vänsterpartiet svarade på mitt brev att de ”i princip är vänsterpartiet positivt till

folkomröstningar som ett komplement till den representativa demokratin, dock har man

hittills ställt sig negativ till att de ska vara beslutande”. På min andra fråga svarade de att det

”är det möjligen lite olika uppfattning om”. Det viktiga är regelverket omkring så att

folkomröstningen blir legitim: ”formulera klart och enkelt” och rättvis mot folket: ”god tid i

förväg att sätta sig in i frågan”, ”båda sidor ska ges lika goda förutsättningar att nå ut med

information”

I vänsterpartiets partiprogram betonas att det representativa demokratin är överlägsen men bör

kompletteras med former för direktdemokrati. Vänsterpartiet är ändock till övervägande del

deltagardemokratiska. Ledarrollen i politiken problematiseras inte som sådan; representativ

demokrati är som sagt ”den bästa demokratin” men kampen mot maktkoncentration är en av

vänsterpartiets grundläggande ideologiska teser; makt är ett centralt ord med negativ klang.

Man betonar konsekvent jämlikhet och rättvisa; rättigheter nedtonas. Frihet nämns nästan inte

alls. Man hade avdelat resurser att snabbt kunna svara på medborgares frågor.
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6.1.7 Miljöpartiet

Slutligen har vi så miljöpartiets (mp) partiprogram. Där återfinns ett kapitel benämnt

”demokrati” där dagens svenska demokrati problematiseras: ”utvecklingen kännetecknas idag

av elitism och centralism.”. ”Besluten, och makten att genomföra dem, ska föras närmare

människorna. Genom ökad delaktighet, ansvar, insyn och makt kan människor tillsammans

forma ett bättre samhälle”. De skriver också ”för att människor i större utsträckning än idag

ska kunna känna och ta ansvar krävs mer delaktighet och deltagande i beslutsprocesserna”.

”En förutsättning för att det demokratiska systemet ska fungera är att folkvalda politiker kan

styra och ta ett verkligt ansvar för verksamheten, men också att enskilda människor i större

utsträckning ges möjlighet att delta direkt i demokratin.”  

Flera gånger tar miljöpartiet upp folkomröstningar, till exempel i ”målet är direktdemokrati. I

dagens samhälle är direktdemokrati inte möjlig, men […] vi vill till exempel genomföra

lagändringar så att beslutande folkomröstningar blir möjliga, både på kommunal, regional

och nationell nivå så till vida dessa inte strider mot grundläggande mänskliga rättigheter”.

Miljöpartiet arbetar konsekvent med jämställdhet och har det som en viljeinriktning. Ord som

”rättvisa” är centralt; ”Vi vill att det politiska systemet ska sätta ramar för att garantera en

rättvis fördelning och allmän välfärd”, ”solidaritet” används flitigt medan ”frihet” används

mer sällan. Flera begrepp samsas i detta citat: ”En deltagande demokrati förutsätter att

fördelningen i samhället är rättvis och att alla människor ges rätt och möjlighet att efter sina

förutsättningar växa i frihet.” Ledarrollen poängteras inte, däremot problematiseras då

deltagardemokrati är dess motvikt. Det finns ”etiska regler för politiker” som visar att

politiker är förebilder och avkrävs en öppenhet moraliskt.

Miljöpartiet svarade på mitt brev att mp ”aktivt driver frågan om folkligt deltagande dessutom

sedan en längre tid och mer än övriga partier”. Jag hänvisades att få svar på min andra fråga

genom att söka information om folkomröstningar i partiprogrammet, i motioner och

uttalanden av miljöpartister eftersom det fanns mycket material

Sammanfattningsvis är mp mycket deltagardemokratiska på alla punkter, det är till och med

ett av deras mål. Jämlikhet och rättvisa har mycket stort utrymme. Nedtoningen av ledarrollen

är stor, det finns till exempel ingen partiledare utan istället två – ett kvinnligt och ett manligt –

språkrör. Jag fick snabbt svar på mina frågor; den deltagardemokartiska hållning höll här för

en empirisk prövning.
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6.1.8 Slutdiskussion partiprogram

I dagens demokrati tar alla partier fasta på frihet och någon slags rättvisa. Dessutom är

jämlikhet mellan könen i stort sett ett politiskt korrekt ideal idag. Det samma gäller för en

representativ valdemokrati. Alla partier har med andra ord både centrala delar av

deltagardemokrati och konkurrensdemokrati i sina ideologier och kan inte härledas helt och

hållet till en modell. Detta är inte någon överraskning; modellerna är som jag tidigare

påpekade tankekonstuktioner och återfinns inte i verkligheten. Ändå är det inte ointressant att

se var tyngden finns, vad man poängterar och lägger vikt på. Det ger signaler som

tillsammans med de återstående två delarna i mitt studiematerial kan vägas samman till en

tydligare bild av vilken demokratimodell som kan ligga bakom som en tänkbar förklaring den

politiska elitens syn på folkligt deltagande.

En aktiv medborgare är något positivt för riksdagspartierna idag. Detta skulle placera samtliga

partier i deltagardemokratins syn på demokrati. Men vilka ord man använder och inte

använder ger en signal om innebörden och tyngden i dem som kan hjälpa till att finna det

underliggande budskapet. Aktiv är inte samma sak som delaktig, aktiv ger snarare

associationer till produktiv (jobba mycket och tjäna mycket pengar) eller engagemang i

fritidsaktiviteter och klubbar. Att sätt likamedstecken mellan aktiv och delaktig är i alla fall

inte helt komplikationsfritt.

Man ska inte dra för höga växlar på eventuella svar på mina e-postbrev. I de fall där

partikansliet svarade på mina frågor kan anledningen vara att de vill lyssna på och informera

medborgarna; det skulle kunna visa att de ha avsatt resurser för detta ändamål för att det är

något man prioriterar. Å andra sidan kan väljarkontakt också vara ett strategiskt agerande för

att visa sin goda vilja till en potentiell partiröst.

Sammanfattningsvis tolkar jag vänsterpartiet och miljöpartiet huvudsakligen i

deltagardemokratisk idealtyp och moderaterna och kristdemokraterna i

konkurrensdemokratisk. Detta stämmer väl överens med teorierna om vänster- och höger

inriktning på demokratimodellerna som diskuterades i kapitel 3.4. (Jag tar mig friheten att

placera miljöpartiet i vänsterpolitiken. De säger sig inte tillhöra något vänster- eller

högerblock men om jag drar slutsatser av deras politik i partiprogrammet är den
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vänsterideologisk i övervägande del.) Centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna är

mera svårplacerade, de är inte klart övervägande i någon demokratimodell. Här är inte

vänster- högerresonemanget hållbart fullt ut. Utifrån den förmodade uppdelningen skulle

socialdemokraterna tillhöra deltagardemokratin och centern och folkpartiet

konkurrensdemokratin, men andra ideologiska faktorer spelar in; socialdemokraternas fokus

på grupp mer än individ, centerns fokus på decentralisering och folkpartiets liberala

framtoning. När jag tar hänsyn till idealtypernas olika kriterier för respektive

demokratimodell blir enligt min tolkning fp och s konkurrensdemokratiska och c

deltagardemokratisk.

6.2 Riksdagsdebatter

Vad möter man då i debatterna? Vad säger politikerna? Detta är, som jag tidigare varit inne

på, en slags verbal praktik (eller nerslag i ”riksdagsverkligheten”); här ger politikerna uttryck

för sina ståndpunkter i samband med debatt. Jag ska titta på fyra valda riksdagsdebatter, två

inför vardera folkomröstningen, för om möjligt belysa hur den politiska eliten ser på folkligt

deltagande. För att komma bakom de politiska klichéerna måste politikernas ordval, och ord

som politikerna inte väljer, tolkas in. Jag avslutar detta avsnitt med en liten slutdiskussion.

6.2.1 Inför EU-omröstningen

Här har jag valt ut en debatt som mestadels handlar om en förlängning av mandatperioden.

Den är talande då partierna redovisar sin syn på valdemokrati och deltagardemokrati på en

något tydligare vis än brukligt. Dessutom har jag valt en partidebatt inför EG-ansökan

Protokoll 1993/94: 81; om valperiodens längd och andra grundlagsfrågor. Debatten inleds

med att konstitutionsordförande föredrar konstitutionsutskottets betänkande:

Anf. 16  THAGE G PETERSON (s):
”(-)Och de sju borgerliga ledamöterna i KU har nyligen kört över de sju
socialdemokratiska och beslutat att utreda frågan om beslutande
folkomröstningar.(…)
Vi socialdemokrater har således fått väsentliga krav tillgodosedda. Men jag
beklagar att de andra partierna har motsatt sig att ta tag i den viktigaste
författningsfrågan av alla -- om valsystemet. En ändring av valmetoden är
mycket angelägen för att stärka demokratins handlingskraft. Erfarenheter
från de senaste två decennierna visar att det svenska politiska systemets
beslutsförmåga varit otillräcklig. Svåra och på kort sikt impopulära men



30

nödvändiga beslut försvåras av att möjligheterna att forma
handlingskraftiga majoriteter är små i ett parlament med starkt
proportionell represenation.
  Detta är, fru talman, ett allvarligt problem för Sveriges långsiktiga
ekonomiska utveckling. Men tyvärr tvingades vi konstatera att inte något
enda parti var det minsta intresserat av att en diskutera denna för vår
svenska demokrati så centrala fråga om hur valsystemet kan ändras för att
skapa starka och regeringsdugliga regeringar. Med längre mandatperioder
hoppas jag att långsiktigheten i politiken ökar. Det är särskilt viktigt
att de politiska organen besitter handlingskraft då samhället brottas med
ekonomiska problem och stor arbetslöshet.”

Den socialdemokratiska politikern talar här i ovanligt klarspråk för den

konkurrensdemokratiska modellen. Man vill stärka elitens makt (”handlingskraft”) och

valdemokratin; genom längre mandatperioder kan eliten arbeta mer ostört utan val emellan.

Forts.
”Beslutet om längre mandatperioder måste bli en signal till partierna att
öka ansträngningarna för att fördjupa demokratin och för att vinna fler
medborgare för det demokratiska arbetet. Partiernas verksamhet måste bli
mer utåtriktad. Politikerrollen behöver diskuteras och förändras.
Politikerna måste avdela mer tid för väljarkontakter och kontaktverksamhet
ute i valkretsarna. Jag tror att ett ökat inslag av personval på en viktig
punkt kompletterar den längre mandatperioden.
  Fru talman! Medborgarmakt, folkrörelsedemokrati och betingelser för en
välfärdsstat får något nya spelregler genom 1994 års författningsreform.
De författningsreformer som vi denna vår skall fatta beslut om är inte
obetydliga. De uttrycker vad vår tids samhällsutveckling har för
demokratiska behov -- dialogen mellan väljare och valda. Det gäller
konstitutionella betingelser för Europasamarbetet och möjligheterna att
förena demokratins individuella element med dess kollektiva.
Jag tror att förlängningen av valperioderna kommer att gynna
parlamentarismen rent generellt. Jag tror också att upplösningsinstitutet i
det här sammanhanget kan få en förnyad betydelse i framtiden.”

För att minska riskerna med minskat intresse från väljarnas sida vill man inför personval, en

metod som i sin kärna är konkurrensdemokratisk. När det gäller de borgerligas förslag om

beslutande folkomröstningar är man kritisk. Detta passar helt in i socialdemokraternas

förordande om att deltagandet ska kanalisera via organisationer. Man hänvisar till ett

utskottsbetänkande:

Anf. 32  CATARINA RÖNNUNG (s):
”1990/91:KU38 var att beslutande folkomröstningar skulle innebära en stor
risk för urholkning av den representativa demokratin. De politiska
partiernas roll i och värde för det svenska politiska systemet
kan inte nog understrykas, hette det. Genom partiväsendet förverkligas
folkstyrelsen bäst.”

Rönnung är än mer tydlig i sin ovilja till folkomröstning i ett uttalande gällande en utökad rätt

för kommunerna att genomföra kommunala folkomröstningar:
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Anf. 136  CATARINA RÖNNUNG (s): Protokoll 1993/94:115
”Socialdemokraterna står fast vid riksdagsmajoritetens tidigare uttalande:
Folkinitiativ innebär en stor risk för urholkning av den representativa
demokratin, grundläggande för  vårt styrelseskick.
Vi avvisar inte folkomröstningar som sådana, men de bör äga rum i samma
utsträckning som förut, dvs. sparsamt, och gälla exempelvis
kommunindelningsfrågor.”

Moderaterna är positiva till personval, det ingår ideologiskt i dess politik. De borgerliga har

föreslagit en utvärdering av folkomröstningsinstitutet, vilket (s) motsätter sig. För övrigt är

det i denna debatt de borgerliga politikerna som är mest deltagardemokratiska genom att vara

positiv till ökat folkligt deltagande i beslutande folkomröstningar. Att man vill ha en

utvärdering av folkomröstningar kan tolkas som att man vill underlätta för medborgarna och

säkra de demokratiska värdena. Men det bekräftar å andra sidan att folkomröstningar ses som

ett politiskt problembarn. Moderaterna har här också en röst som ifrågasätter personval och

går emot sitt partis ställningstagande:

Anf. 18  BIRGER HAGÅRD (m):
 ”En annan stor förändring är införandet av personvalsmomentet. Personval
har naturligtvis funnits inom i varje fall det parti jag företräder,
Moderata samlingspartiet.(-)
Utskottet kräver inte någon förändring i fråga om
folkomröstningsinstitutet. Utskottet säger bara att erfarenheterna av de
folkomröstningar som genomförts i landet bör sammanställas och utvärderas.
Detta tycker jag inte är för mycket. Det är snarare förvånande att
Socialdemokraterna motsätter sig detta förslag. Vi kan ganska lugnt
konstatera att erfarenheterna från folkomröstningar inte är enbart
positiva.”
Anf. 24  BIRGER HAGÅRD (m) replik:
”Beträffande folkomröstningsinstitutet är en sammanställning och
utvärdering av vunna erfarenheter det centrala. Det framgår också tydligt
av utskottsbetänkandet. Det förvånar mig mycket att socialdemokaterna inte
ens vill medverka till detta. Det verkar som att man anser om de
erfarenheter vi hittills har skulle vara de bästa och att frågan över huvud
taget inte behöver ventileras närmare.”

Anf. 38  STEN ANDERSSON i Malmö (m):
(-)”jag som enskild ledamot av riksdagen skall ha rätt och skyldighet att
motionera även om det strider mot den uppfattning som majoriteten i mitt
parti har.(-) Låt oss titta på hur det är i länder som har ett jämfört med
Sverige större inslag av personval i sina valsystem. Jag måste säga att man
kan bli litet skrämd. Där är korruptionen, herr talman, mycket utbredd. Det
kostar pengar för den enskilde att ställa upp i en valkampanj. Det är inte
ofta jag är överens med Johan Lönnroth.”

Lönnroth (v) är kritisk till personval liksom vänstern ideologiskt är, men har ändock kommit

överens med (s) att införa det. Man försöker släta över genom att fokusera på andra

maktfaktorer och argumentera traditionellt ideologiskt; ett sätt att minska betydelsen av att
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man går emot sin politiska ideologi. Förslaget om beslutande folkomröstningar väljer man att

inte kommentera, det kan ses som att (v) är negativ till dessa. En starkare regeringsmakt är

man dock kritisk till. :

Anf. 17  JOHAN LÖNNROTH (v):
”Egentligen är det ganska små förändringar som vi nu vill göra i grundlagen
med tanke på de djupgående problem som vi försöker lösa.(-)
Jag kan vara överens med Thage G Peterson om fördelarna och nackdelarna med
personval. En fördel är att det blir fler tydliga ansikten. Nu pågår
ett val i Italien, där en av huvudpersonerna använder två egna TV-kanaler.
Det gör problemet mycket tydligt. Enligt min mening kan vi inte få ett
rejält personvalssystem innan vi har gjort något åt maktkoncentrationen i
medierna.(-)
Thage G Peterson talade om att man skall ändra valsystemet så att
regeringsmakten stärks. Men vi kan ta USA, där det finns två stora partier,
som exempel. Demokratin är inte starkare i USA, snarare tvärtom.
Valdeltagandet är uselt. Det har medfört att de två stora partierna ligger
oerhört nära varandra och att ideologierna har mycket svårt att dra till
sig en levande debatt.”

Den centerpartistiska politikern antyder att folkomröstning är något nödvändigt ont som vi får

dras med. Det skulle i så fall motsäga det man talar för i sitt partiprogram om

deltagardemokrati. En starkare regeringsmakt är man tveksam inför:

Anf. 27  Tredje vice talman BERTIL FISKESJÖ (c):
”Man kan naturligtvis göra många olika reflexioner om folkomröstningars
förenlighet med det parlamentariska systemet och liknande. Men
folkomröstningsinstitutet är inskrivet i vår författning, och om ingen
föreslår att det skall avskaffas bör vi åtminstone se till att det är
rationellt och någorlunda vettigt utformat. Det bör finnas en beredskap så
att vi har ordningen klar för oss. Då slipper vi diskutera formerna när
folkomröstningar blir aktuella.(-)
Jag vill göra en liten reflexion när det gäller valsystemet. Utskottets
ordförande talar sig varm för en förändring av valsystemet för att stärka
regeringsmakten. Johan Lönnroths invändning är relevant. Det finns inga som
helst bevis på att man i någon mening har fört en bättre politik i länder
där överväldigande majoriteter har styrt. Det är en myt; det går inte på
något sätt att vetenskapligt bevisa. Det är många faktorer som spelar in.”

Dagen innan regeringens deklaration om Sveriges EG-ansökan, hölls en debatt om den

ekonomiska politiken och partiledardebatt; riksmöte 1990/91:131

Folkpartiet tar försiktigt upp att EG-medlemskapet borde folkomröstas om:

Anf. 2 ANNE WIBBLE (fp):
”Vi anser att en ny regering måste agera aktivt på ja-sidan i den
folkomröstning som skall ske i anslutning till valet 1994.”

Miljöpartiet är mer tydligt i sina deltagardemokratiska krav
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Anf. 11 CARL FRICK (mp):
”Detta vill de stora partierna och KDS nu föra Sverige in i med jättefart
utan att på något sätt fråga svenska folket. En folkomröstning efter en
intensiv studieperiod är det enda rimliga. Det är symptomatiskt att
utskottet avslår krav på anslag till EG-kritisk information. Tysta och
okunniga vill utskottet uppenbarligen att svenskarna skall gå in i
EG”

På liknande sätt tar centerpartiet ställning för folkligt deltagande:

Anf. 42 OLOF JOHANSSON (c):
”Men låt mig inför morgondagens säkerhetspolitiska deklaration understryka
med betydande eftertryck, att Sveriges samarbete med EG är en i djupaste
mening demokratisk fråga. Ställningstagandena till såväl ett EES-avtal som
ansökan om medlemskap förutsätter att svenska folket är med. Därför kräver
vi folkomröstning, när ett avtal om medlemskap föreligger. Detta
ställningstagande kan aldrig degraderas till en angelägenhet enbart för
politker och näringsliv.”

Övriga partier, moderater, socialdemokrater och vänsterpartister, väljer att inte bemöta dessa

deltagardemokratiska utspel. En sådan tystnad är talande; man visar då tveksamhet eller ovilja

till folkomröstning i EG-frågan.

6.2.2 Inför EMU-omröstningen

Jag har här valt två partiledardebatter varav den ena är från riksmötet 1997/98 och den andra

1999/00.

På riksmötet 1997/98:12, begär Carl Bildt oförmodat folkomröstning i EMU-frågan. Som skäl

anger han att det hastar. Det är ett oväntat utspel i deltagardemokratisk anda av en moderat

toppolitiker, övriga riksdagsledamöter är uppenbart förvånade:

Anf.  1  CARL BILDT (m):
”Jag tror att utvecklingen här kommer att gå snabbare fram - det handlar
inte minst om ekonomin – än vad många i dag tror. Därför tror jag att det
är viktigt att vi får en nationell strategi för hur denna viktiga
framtidsfråga för våra möjligheter till nya jobb och våra möjligheter också
till inflytande i största allmänhet i Europa skall hanteras. Vi kan inte
bara vänta. Därför skulle jag vilja att vi prövade möjligheten att
efter den nationella debatt och de ställningstaganden från olika håll som
är nödvändiga underställa svenska folket frågan om vårt fulla deltagande i
den europeiska valutaunionen för prövning i samband med att vi
går till val till Europaparlamentet i juni 1999.”
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Den borgerliga centerpolitikern anser sig behöva förtydliga att folkomröstning kan vara en

icke-socialistisk politik (den deltagardemokratiska modellen har som tidigare påpekats

klassificerats som vänsterpolitik):

Anf.  2  OLOF JOHANSSON (c):
”Det är klart att jag inte har någon anledning att annat än välkomna Carl
Bildts uttalande om att svenska folket bör vara med i den här
beslutsprocessen. En folkomröstning är, som vi ser det, nödvändig i just
den frågan, eftersom den egentligen är större än frågan om EU-medlemskapet.
Det finns emellertid en del som vill springa ifrån notan. Det är denna
generation som åsamkat landet både statsskuld och miljöskuld. Vi har att ta
ansvaret för detta - inte skjuta över problemen på kommande generationer.
Dagens ungdomar har rätt att kräva detta av oss. Detta borde för övrigt
vara god icke-socialistisk politik.”

Den folkpartistiske politikern är skeptisk och skulle nog vilja ta upp frågan i samband med det

närstående valet, men kan inte politiskt säga nej till en begäran till folkomröstning från den

borgerliga kollegan:

Anf.  3  LARS LEIJONBORG (fp):
”Naturligtvis inser jag realismen i det som Carl Bildt sade om EMU. Vi har
hela tiden sagt att svenska folket måste få ta ställning till EMU-frågan i
ett val eller i en folkomröstning. Vi har inte kunnat förstå vad det är för
fel på just 1998 års val i det sammanhanget. I det som Carl Bildt sade
ligger att han ger upp ambitionen att vara med i EMU från början. Ändå är
jag beredd att instämma i det han sade, att det är lämpligt att ställa in
sig på en folkomröstning om EMU 1999. Även om Folkpartiet och Moderaterna
tillsammans skulle få 51 % av rösterna i valet nästa år är det självfallet
problem med att fatta ett beslut om anslutning, om de övriga 49 procenten
kan hävda att frågan inte stod på dagordningen.”

Vänsterpartiet är positiv till folkomröstning och missar inte heller chansen att påpeka att

förberedande beslut för en anslutning redan är tagna innan folket sagt sitt; kritik mot

etablissemanget:

Anf.  4  JOHAN LÖNNROTH (v):
”Det var ett bra besked, Carl Bildt, om EMU och folkomröstning. Jag vill
fråga er alla fem partier som nu har kommit överens om att ändra grundlagen
och riksbankens ställning så att högerpolitiken i stora delar inskrivs i
den svenska lagstiftningen. Varför kan ni inte vänta med den ändringen
tills folket har fällt sitt utslag i den folkomröstning som vi nu alla
tycks vara överens om?”

Den socialdemokratiske statsministern är mycket tveksam, nästan irriterad –  trots påstående

om motsatsen – till folkligt deltagande i form av folkomröstning. Det är i samband med val
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frågan ska avgöras, men det vore politiskt självmord att utesluta folkomröstning när nu frågan

ställts av  det största oppositionspartiets partiledare:

Anf.  7  Statsminister GÖRAN PERSSON (s)
(-)”Låt mig slutligen säga att jag är glad för den deklaration som
oppositionsledaren gjorde inledningsvis om att han vill underställa EMU-
frågan svenska folket. Det är bra att ni har kommit så långt att den frågan
också ser ut att kunna lösas i brett samförstånd.”
Anf.  22  Statsminister GÖRAN PERSSON (s)
”Folkomröstning om EMU eller inte: Vi har i vårt kongressbeslut, som ligger
till grund för den proposition som vi går med till riksdagen, sagt att
frågan skall underställas svenska folket för prövning. Det kan vara en
folkomröstning, det kan vara ett riksdagsbeslut efter ett riksdagsval, när
saken har varit uppe, eller t.o.m. ett extra val. Jag är inte i dag beredd
att binda mig för vilken form vi skall använda. Däremot kan jag med glädje
konstatera att vi nu har rört oss i den riktningen i Sveriges riksdag att
det tycks vara enighet om att frågan skall underställas svenska folket. Det
tycker jag är bra.

Miljöpartiet är som parti generellt positiv till folkomröstningar. I denna debatt vill man

påpeka att dagen för omröstning bör sammanfalla med valdagen, möjligtvis av valstrategiska

skäl:

Anf.  27  MARIANNE SAMUELSSON (mp)
”Om svenska folket verkligen skall kunna påverka i EMU-frågan, då måste
denna folkomröstning förläggas till den ordinarie valdagen, eftersom det är
då som svenska folket har möjlighet att säga ifrån, annars riskerar man att
det blir som på en curlingbana, dvs. att det blir lätt att ta sig fram och
in i EMU-medlemskapet.”

I denna partiledardebatt var den kristdemokratiske partiledaren den ende av partiledarna som

inte bemötte eller kommenterade Bildts inkastade krav på folkomröstning. Denna tystnad har

vi hört tidigare. Jag tolkar det som att man inte applåderar förslaget, snarare protesterar.

Moderaternas folkomröstningskrav återkommer i riksdagsdebatterna. I en partiledardebatt,

riksmöte 1999/00:52, är det vänsterpartiet som tycker sig märka att moderaterna inte står för

sina deltagardemokratiska krav.

Anf.  10  GUDRUN SCHYMAN (v)
(-)“Bo Lundgren talade om myndiga medborgare, att vi ska ha myndiga
medborgare. Det tycker jag också. Då undrar jag: Hur stämmer det här
överens med er omsvängning i synen på hur vi ska lösa frågan om ett svenskt
medlemskap i den europeiska och monetära unionen, EMU? Där hade Moderaterna
tidigare uppfattningen att myndiga medborgare skulle avgöra detta i en
folkomröstning, om Sverige skulle gå med eller inte. Vi hade, glädjande
nog, samma uppfattning i den frågan, just utifrån ett perspektiv på
medborgarna som myndiga och kloka.
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Moderaterna intar nu en mycket mer restriktiv hållning gentemot folkomröstning, man rentav

säger att det inte har något eget värde utan är rent instrumentellt.

Anf.11 BO LUNDGREN (m)
”För oss moderater är det inget problem. Vi har re-
dovisat för svenska folket, våra väljare och alla andra
var vi står. Vi tycker att Sverige ska ta ställning för
att snabbt delta i euroområdet, för det är bra för Sverige och bra för
svenskarna. Problemet, som kan kräva en folkomröstning, är andra partier
och deras legitimitet gentemot sina väljare och svenska folket. Men för oss
är folkomröstning inget självändamål om man klart och tydligt talar om vad
man vill åstadkomma.”

Vänsterpartiet tolkar det som att man vill undvika folkomröstning:

Anf.  14  GUDRUN SCHYMAN (v):
”Om den socialdemokratiska regeringen skulle få för sig att tillsammans med
Bo Lundgren och moderaterna driva igenom en anslutning av Sverige till EMU
utan att dessförinnan ha frågat svenska folket i en folkomröstning skulle
samarbetet faktiskt spricka. Jag säger detta som en upplysning.”

Folkpartiet ger uttryck för att folkomröstning närapå är något nödvändigt ont som görs för att

blidka eller lugna medborgarna:

Anf.  19  LARS LEIJONBORG (fp) replik:
(-)”Vi har också en beröringspunkt, vill jag säga, i EMU-frågan. Som den
har hanterats tror jag att det enda som människor kommer att acceptera är
att den frågan får avgöras av alla medborgare i en folkomröstning.”

Centern vill som tidigare ha en folkomröstning men upplever liksom vänsterpartiet en

osäkerhet till socialdemokraternas inställning; de vill ha besked:

Anf.  44  GUDRUN SCHYMAN (v)
”Varför inte tala om hur detta ska gå till? Vad är det som hindrar det? Vad
väntar ni på? Det förlösande ordet folkomröstning skulle underlätta
mycket.”

Anf.  41  LENNART DALÉUS (c)
”Om det skulle vara så - det är en av obegripligheterna hos Göran Persson
den senaste tiden - att en majoritet vill dra Sverige till EMU, måste det
då inte, efter alla uttalanden och resonemang, vara på det sättet att den
enda vägen är en folkomröstning, där svenska folket får möjlighet att säga
ifrån?”

Besked ges däremot inte.

Anf.  45  Statsminister GÖRAN PERSSON (s)
”Herr talman! Den som har följt EMU-debatten vet att jag vid flera
tillfällen här i kammaren har sagt att frågan ska underställas svenska
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folket för prövning. Det mest naturliga, har jag sagt, är en
folkomröstning. Men vi utesluter inte att det också kan vara ett sådant
läge att man ska ta ett riksdagsbeslut.”

Kristdemokraterna väljer (återigen) att ignorera EMU- frågan och folkomröstning; de tar inte

upp ämnet i denna partiledardebatt.

6.2.3 Slutdiskussion riksdagsdebatter

I riksdagsdebatterna träder till viss del en annan bild fram av partiernas demokratisyn. Den är

inte entydig, men jag ska ändå försöka mig på en liten summering. Folkpartiets argumenterar

gärna för sin frihet, rättvisa och jämlikhet men när det gäller folkomröstning som ett utslag av

folkligt deltagande är man inte helt klar. Man uttalar sig positivt men det ligger en sordin på

resonemanget, man uppmuntrar inte tydligt.  Kommunala folkomröstningar har en något

annan dignitet, här är deltagande viktigare, kanske som en decentraliseringspolitik. Folkpartiet

har nog inte förändrat sin position på skalan mellan demokratimodellerna; fortsatt svag

konkurrensdemokrati. Centerpartiet följer sitt partiprogram relativt väl, någon gång finns

tveksamheter om folkomröstning. När det gäller moderaterna gavs lite motstridiga besked om

folkligt deltagande; min bedömning vägde dock över till i den konkurrensdemokratiska

modellen. Olika utspel i debatterna i olika frågor förvånar, moderaterna agerar

deltagardemokratiskt vid flera tillfällen; bland annat när det gäller att förorda folkomröstning.

En stark stat talar fortfarande för konkurrensdemokrati, men moderaterna är genom dessa

olika utspel något mer deltagardemokratiska än partiprogrammet talar för.  Kristdemokraterna

intar en särställning. Vid en granskning av valda debattinlägg hittar jag inget ifrån (kd). Jag

går då igenom debatterna i sin helhet en gång till men det visar sig att (kd) inte i någon av

debatterna har uttalat sig om folkomröstningar, demokratiskt styrelse eller maktfrågor. I flera

debatter är kristdemokratiska politiker frånvarande. Samtliga kd:s uttalande berör vård, skola,

familjepolitik och skattetryck. Jag tolkar som tidigare tystnad som icke-ifrågasättande eller

ointresse, något annat vore inte möjligt. På så vis blir (kd) alltmer konkurrensdemokratiska.

Socialdemokraterna är, i egenskap av Sveriges största parti som under många år dominerat

svensk politik, ett intressant kapitel. I sitt agerande i de debatter jag titta närmare på är de i allt

väsentligt konkurrensdemokratiskt; de vill göra makten starkare och är negativa till

folkomröstningar. De deltagardemokratiska inslagen kommer i konflikt med det

representativa styrelseskicket. På en fiktiv skala hamnar partiet mer åt det

konkurrensdemokratiska hållet än vad centerpartiet gör. Det är förvånande då
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socialdemokraterna är ett socialistiskt parti och som sådant förväntas ha en mer

deltagardemokratisk inställning än borgerliga partier. Vänsterpartiet kan emellanåt göra avkall

på sin deltagardemokratiska linje, kanske i uppgörelse med socialdemokraterna, kanske i

konflikt med det representativa styrelseskicket, men är för övrigt deltagardemokratiska i

liknade utsträckning som sitt partiprogram. Miljöpartiet är i min studie det mest

deltagardemokratiska partiet; konsekvent förordande folkomröstningar och ifrågasättande av

maktkoncentration.

6.3 Artiklar

Den tredje och sista ”pusselbiten” i min studie består av artiklar. Jag har valt artiklar rörande

folkomröstning, i första hand de år de ägde rum; 1994 och 2003. För att jämföra och begränsa

mig har jag valt två tidningar med motsatt politisk färg; Göteborgs-Posten (GP) – oberoende

liberal och Aftonbladet – socialdemokratisk. Artiklar i tidningar är annorlunda i sin karaktär

än partiprogram och riksdagsdebatter. Språket är mustigare, det är lite mer av svart eller vitt,

och det målas stundtals upp bilder som ska verka som väckarklockor.

6.3.1 EU-omröstningen

I mediedebatten har konkurrensdemokratisk kritik emellanåt (på medievis) inte varit nådig:

”EU-debatten har nu fått sin etablerade och starkt elitistiska etikett: (-) Det upplysta skiktet

ska övertala de obildade och okunniga, att förstå sitt eget bästa.” (Svenning, Aftonbladet:

941111)

Motsättningarna mellan folket och eliten återkommer flera gånger i debatten. (Av någon

anledning är det oftast de EU-kritiska som uppmärksammar den konflikten, jag har ännu inte

stött på EU-anhängare som motsatt sig den politiska elitens agerande):

”Etablissemanget förutsätter nu att EU-tåget rullar till Bryssel. Risken är att man glömmer

folket som står kvar på perrongen”. (Carlgren, GP:940324).

”Utifrån de förutsättningar som nu föreligger ter sig en folkomröstning närmast absurd:

Svenska folk, rösta vad ni vill men ja är rätt och nej är fel. Röstar ni ändå av oförstånd fel så
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skyll er själva och lita på att era EU-fixerade politiker kommer att göra sitt bästa för att visa

att det var ett bra val att stå utanför EU. Fan tro´t” (Hult, GP: 940521)

En minister i UD skriver om etablissemanget innefattande staten, näringslivet och medierna.

L ledarskiktet i samhället ställs mot den lilla människan. Han pekar på en förtroendekris inom

partierna och på att folkomröstningars status inte alltid är hög; en mer konkurrensdemokratisk

än deltagardemokratisk inställning hos den politiska eliten:

”Folkets vilja respekteras endast om den överensstämmer med maktelitens. (-) Att s, m, c, fp

och kds alla är positiva till ett svenskt EU-medlemskap  framstår som en politisk skandal,

endast m och fp har ju fler sympatisörer som är för än emot EU. (-) [ja-sidan] har ju statens

och näringslivets miljoner till förfogande, liksom de flesta tidningars stöd.”

(Lindholm, GP:940826).

Aftonbladet håller på ledarsidan med valforskaren Mikael Gilljam i hans inställning till

folkomröstning:

”Annars finns det goda skäl att hålla med Gilljam och inta en skeptisk hållning till

folkomröstning. Det stämmer dåligt överens med de parlamentariska principerna och

urholkar den representativa demokratin. De folkomröstningar vi haft har inte löst problemen

utan snarare skapat nya. De har spätt på misstron mot politikerna och det politiska systemet.

(-) Lågt valdeltagande och luddigt formulerade frågor bäddar för tolkningsproblem ”.

Man berör här konflikten mellan folkomröstning och den representativa demokratin. Det

märkliga är att valdeltagande och tolkningsproblem ses som argument mot folkomröstning

som företeelse, inte som svårigheter som måste komma tillrättas med så att folkomröstningar

blir den form av direktdemokrati som den är avsedd att vara.

Ledaren fortsätter:

”I Sverige har socialdemokrater och liberaler haft en kallsinnig syn på folkomröstningar. Det

är ingen tillfällighet. Bägge partierna håller styvt på parlamentarismen, och bägge vet att

folkomröstningar som regel gagnar de krafter som värnar det bestående och motsätter sig

förändringar”
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Det uttalande bekräftar till en del det jag kommit fram till i de tidigare delstudierna; (s) är

emot folkomröstningar, (fp) är ljummet och (m) är omväxlande för och emot. Men övriga

partier då, frågar sig vän av ordning; (kd) som ett mörkblått parti, borde då vara för (om

folkomröstningar gagnar konservatismen, alltså) och (v), som är uttalat positiv till

parlamentarismen, borde vara kallsinnig? Ett sådant resonemang skulle rasera antagandet att

deltagardemokratiska idéer har rötterna i vänsterideologier; (v) och (mp) är ju i detta

sammanhang de mest konservativa. Ledarinlägget är kanske istället är en nästintill cynisk

inställning till medborgarnas kunskapsnivå och motiv till deltagande, ett argument för de

konkurrensdemokratiska idéer som ligger bakom?

Ledaren ser folkomröstning ur ett ledarperspektiv; ett sätt att lösa problem när den politiska

eliten inte kan uppfylla sitt uppdrag att fatta beslut:

”Ändå vore det fel att avskaffa folkomröstningsinstitutet. Det behövs som en sista utväg när

det politiska systemet gått i baklås därför att partierna, som i EU-frågan, är så splittrade att

de inte orkar eller inte vågar fatta beslut”.

När GP i en ledare beskriver meningsskiljaktigheter inom ett parti, är ledarskapet vikigt på

konkurrensdemokratisk vis. Att ha kontroll tycks vara det samma som att kväsa oliktänkare:

”Även kds-ledaren ser ut att ha kontroll över opinionen i sitt parti.” (GP 940821)

Med nämnda ledare i åtanke problematiseras medias maktbeskrivning i ett debattinlägg:

”Vad är det GP:s ledare påhejar om inte just motsatsen till demokrati – toppstyrning och

förakt mot medlemsopinioner, när dessa går ‘åt fel håll’.” (Allansson,GP:941102)

I samma artikel som ovan uttrycks på liknande sätt de konkurrensdemokratiska

strömningarna:

”Allt fler människor får känslan av att de sammanflätade EU- och politikeretablissemangen

ser oss som trilskande undersåtar.”
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I en diskussion om lämpligaste tidpunkten för omröstning, som åberopar säljarargument vilket

är konkurrensdemokratins spelregler, skrivs på GP:s ledarsida om hur makten bör övertyga

folket om sin övertygelse:

”Ingvar Carlsson förklarade efter gårdagens överläggningar att människor behöver tid att

sätta sig in i frågan. I klartext torde detta innebära att den socialdemokratiska partiledningen

anser sig behöva tid för att övertyga sina sympatisörer. Det torde dock i slutändan handla

mer om engagemanget i argumentationen än om själva tidsdräkten för att de nödvändiga

framgångarna skall nås.” (GP: 940305)

6.3.2 EMU-omröstningen

Två veckor före euroomröstningen säger Göran Persson att han tycker att folkomröstningen

om EMU är olycklig. Att det ändå blev en folkomröstning skyller statsministern på Carl Bildt.

Att försöka avstyra omröstningen hade varit politiskt självmord, anser Persson. – Jag har

aldrig varit anhängare av en folkomröstning om EMU. När det blev den politiska lösningen

tvingas man gilla läget. Men det absolut ingen idealistisk lösning (-)

Statsministern anser istället att folket borde få ta ställning till euron i riksdagsval, som en

fråga bland andra. Sedan hade de varit upp till riksdagen att tolka och bestämma, vilket han

anser vara bättre för demokratin. Moderatledaren Bo Lundgren håller i princip med och har

sedan han tillträdde 1999 försökt undvika en folkomröstning. Men nu har vi en

folkomröstning och då gäller det att gilla läget. – Det är en akademisk fråga, säger Lundgren.

Folkpartiledaren Lars Leijonborg är däremot positiv till folkomröstning. – Folket bör få

avgöra en så här viktig fråga där flera av partierna är delade” (GP: 030831)

Här redovisar partiledarna i socialdemokraterna och moderaterna öppet sitt motstånd mot

folkomröstning som ett fall av folkligt deltagande. Folkpartiet är däremot positivt.

På ledarsidan är GP konkurrensdemokratisk när den hävdar att riksdagen, läs den politiska

eliten, ska leva upp till sin ledarroll och fatta beslut i en så här viktig fråga. Respekten för

folkomröstning som en demokratisk institution är låg:

”När Sverige skrev under avtalet om medlemskapet i EU gjorde regeringen en ensidig

deklaration där den påpekade att frågan om medlemskap i EMU skulle avgöras av riksdagen.
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Frågan bollades emellertid över till folkomröstning efter en överraskande helomvändning av

Carl Bildt. Partierna har bundit sig att följa resultatet i folkomröstningen. Men det är endast

denna riksdag som är bunden. En kommande riksdag borde kunna återta den fulla

beslutanderätten i eurofrågan och leva upp till den ensidiga svenska deklarationen när EU-

avtalet skrevs under”. (GP:030915)

Aftonbladet har också konkurrensdemokratiska idéer. Folkomröstning är inte lika

demokratiskt som parlamentarism; risken är att människor blir egoistiska och bara ser till sitt

eget intresse. Människor kan med andra ord inte fatta beslut och se långsiktigt och förutspå

konsekvenser lika bra som den politiska eliten. Tävlingsmomentet i folkomröstningen ses som

negativt för folkomröstning som företeelse istället för att som felaktig användning av

folkomröstningsinstrumentet:

”Istället för att rejält dryfta frågan internt och låta argumenten för och emot stångas mot

varandra hänvisade de socialdemokratiska partitaktikerna det europeiska projektet till en

folkomröstning. (-) Är det då mer demokratiskt att låta ”folket bestämma”? Det kan vara så,

men nej-sägande vänstern som vurmar för den här typen av direktdemokrati kan inte

samtidigt kritisera ja-kampanjen för att vara för ”stor och rik”, använda ”felaktiga

argument” och så vidare. Det är precis så det blir när partidemokratin åsidosätts. Istället för

folkbildning, seriösa debatter och åsiktsbrytning blir det kampanjmakarnas eldorado. (-) Så

blir det när svåra och komplexa samhällsfrågor reduceras till en enkel fråga om ja eller nej.

Parlamentarismens idé bygger på fler dimensioner än just bara mina egna fördelar vägs in.”

(Klein, Aftonbladet:030818)

Följden av folkomröstning blir splittring i partiet (samma artikel):

”Istället för att diskutera den gemensamma valutan och det europeiska projektet ägnar sig

arbetarrörelsens medlemmar åt att smutskasta varandra. Splittringen är stor också inom det

borgerliga lägret, inte minst inom det moderata partiet”

Ännu en ja-sägare som är emot folkomröstningar (finns här någon koppling?) på Aftonbladets

debattsida, kallad ”Folkomröstningar – politikernas kryphål”:
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”Folkomröstningar är ett helsike som inte tjänar något annat ändamål än politikers behov av

stundom slinka undan sitt ansvar. (-) Med kunskap om hur splittrade alla partier utom

moderaterna står i EMU-frågan abdikerade partiledarna från det ansvar de borde iklätt sig,

ge järnet för att övertyga väljarna om sin uppfattning i samband med att de satte sin

parlamentariska position på spel. (-) Skulle EMU-beslutet ha fattats i samband med ett

riksdagsval hade ett krav på någorlunda rättning i regerings- och riksdagskandidatleden tett

sig som en naturlig del av partiets tradition” (Stenius, Aftonbladet: 030429)

Detta klart konkurrensdemokratiska inlägg påstår också att (s) som ”tradition” vill ha

konsensus och inte öppen debatt. Hon går här i viss mån i polemik med Helle Klein i

Aftonbladets citerade inlägg tidigare.

Efter omröstningen publiceras deltagardemokratisk kritik mot ja-sidans bristande förankring

hos väljarna:

”Göran Persson avfärdar kraven på att folket skall tillfrågas genom att hävda att

folkomröstningar skulle bryta sönder det parlamentariska systemet. (-) Det tydliga nej-

resultatet i folkomröstningen om EMU visar att det är en stor klyfta mellan makthavare, eliten

och svenska folket i Europasamarbetet. Regeringen och ja-partiernas företrädare har tappat

kontakten med sina egna medlemmar och väljare”

(Lindqvist, Welin och Bengtsson, GP: 031119)

Det är ovanligt med intern partipolitiks kritik i debatten. En socialdemokratisk

riksdagsledamot väljer ändock att skriva ett öppet brev till sin partiledning om bristen på

demokratisk lyhördhet och respekterande av olika åsikter i EMU-frågan:

”Men – jag blir allvarligt oroad av de signaler som nu går ut från partiledningen om

”rättning i ledet”. Vi har ett kongressbeslut – ja, men det får inte innebära att enbart en åsikt

får framföras. Tvärtom är det av största vikt att det finns engagerade socialdemokrater på

båda sidor i EMU-kampanjen.” (Lejon, Aftonbladet:030430)

Jag refererade från statsvetaren Mikael Gilljams artikel i GP i uppsatsens inledning. Gilljam

är kritisk till folkomröstning och åberopar skäl som genom att ”fler och fler beslut på olika

nivåer i politiken fattas genom folkomröstningar kommer hela folkets vilja allt mer sällan till
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uttryck” (Gilljam, GP: 030916) Han säger också att: ”om politikerna får bestämma så vet vi

att de i första hand ropar på folkomröstning när håller på att förlora en fråga i parlamentet,

när de har problem at hålla ihop sitt parti, när ett regeringssamarbete börjar knaka i fogarna

och/eller när en fråga hotar att förstöra en valrörelse för ett parti”

Då Gilljam tydligt är mot folkomröstning och för valdemokrati har han fått kritik från mer

deltagardemokratiskt håll. Dagen därpå skrivs i en replik:

”Frågan är om politikerna lyssnat tillräckligt noga på medborgarnas åsikter sedan det senast

riksdagsvalet genomfördes? Det verkar inte så eftersom valresultatet förvånade både ja- och

nejsidans politiker. Enligt Gilljam medför folkomröstningar att det politiska helhetsansvaret

går förlorat. När ska då medborgarnas åsikter komma fram?(-) Även om vi har representativ

demokrati i landet behöver det inte utesluta att medborgarna ges tillfälle att yttra sig i viktiga

politiska frågor” (Hallin, GP: 030917)

Hallin berör här, som en av få, direktdemokratins möjlighet som komplement istället för

motsats till representativ demokrati.

6.3.3 Slutdiskussion artiklar

Artiklarna kompletterar min undersökning. De är något annorlunda till sin beskaffenhet än de

tidigare två analysdelarna då det inte enbart är den politiska eliten som är aktör. Här återfinns

även tidningarnas redaktörer och politiska skribenter, politiskt intresserad allmänhet och det

politiskt aktiva fotfolket. Artiklarna ger en tydligare bild även om man, som i alla källor,

genomgående måste tänka källkritiskt. Den bild som framträder är alltmer

konkurrensdemokratisk. Socialdemokraterna utmärker sig här. De är så stora och påverkar

den svenska politiken så mycket så deras inställning har stor vikt. Det är kanske också mer

känsligt politiskt med ett konkurrensdemokratiskt förhållningssätt för (s),då de är ett

socialistiskt arbetarparti som ideologiskt vill vara solidariskt med folket. Det rimmar ju illa

med den konkurrensdemokratiska modellen som framhåller ledarskapets överlägsenhet i att

besluta och förutse konsekvenserna av besluten. Den är ju också, som framhållits, ovillig till

ökat medborgerligt direktdemokratiskt deltagande.
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Jag tycker mig se en skillnad i debatten 1994 mot 2003. Den senare är mer öppen, livligare,

och större än den var vid EU-omröstningen. Det är svårt att spekulera i varför men det kan

bero på att man redan har folkomröstat i en EU-fråga och har erfarenheter därifrån som kan

tas med i denna debatt. Eller att vi nu är i ett bättre samhällsekonomiskt läge än 1994 eller att

den politiska aktiviteten generellt sett ökat.

7. ANALYS OCH SLUTSATSER

Det är dags att återknyta till mina frågor. Har jag lyckat svara på dem?

På den första frågan, om deltagar- och konkurrensdemokratiska inslag hos den politiska

eliten, har jag systematiskt gått igenom och redovisat olika tolkningar för

demokratimodellernas särdrag. Överlag har de konkurrensdemokratiska dragen dominerat

partiernas utspel, liksom artiklarna. Socialdemokraterna utmärkte sig genom att de trots sin

beteckning som ett socialistiskt parti snarast i praktiken agerar som ett

konkurrensdemokratiskt högerparti. Det grundar sig på att betoningen på de

konkurrensdemokratiska värdena är större än de deltagardemokratiska. Det har jag visat i

uttalande i riksdagsdebatter där den politiska eliten vill stärka makten och inte talar för

folkomröstning. Även i partiprogram och e-postsvar, där tystnaden om folkomröstningar är

total, och även de valda artiklarna bekräftar detta. Nu är inriktningen på den

deltagardemokratiska modellen ensidigt inriktad mot folkomröstning då jag har det som ett

fall av folkligt deltagande. Men det finns ju andra former av deltagande som (s) är positiv till,

exempelvis folkbildning, föreningsverksamheter och liknande. Dessa former kan också ses

som deltagardemokratisk verksamhet och då skulle i så fall (s) oförskyllt ha placerats mer åt

konkurrensdemokratiskt håll än de är. Men å andra sidan är folkomröstning en nu etablerad

institution där människor ges möjlighet att ta ställning i en enskild fråga av nationell betydelse

på ett avgörande sätt, som inte någon annan demokratisk påverkansform har möjlighet till.

Därför anser jag att folkomröstning är signifikativt för vad man anser om folkligt deltagande.

Socialdemokraterna anses också ha ideologiskt förflyttats åt höger. Traditionella

högerpolitiska frågor som EU-medlemskap är nu socialdemokratiska.

Lika stor uppmärksamhet har inte centerpartiet fått. De är ju ett borgerligt högerparti men

tillhör ett av de mest deltagardemokratiska och går därmed också på tvärs mot tänkta

uppdelningen av borgerliga partier på den konkurrensdemkratiska sidan och socialistiska på
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deltagardito. Det bekräftas konsekvent i agerande i riksdagsdebatter, partiprogram och artiklar

( Carlgren är (c) andre vice ordförande och skrev debattinlägget om EU-tåget).

Moderaterna har spelat en huvudroll i EMU-omröstningen. Vid en närmare analys visar det

sig att Bildts utspel om krav på folkomröstning var valstrategi. Han ansåg att (m) hade mindre

chans att vinna det förestående valet om frågan gjordes till en valfråga. Det var alltså inte som

ett led i en deltagardemokratarisk anda uttalandet fälldes, utan strategi; ett sätt att vinna fler

sympatisörer. Folkomröstning kan alltså användas som slagträ med helt icke-deltagande

avsikter utan istället som ett konkurrensdemokratiskt vapen i jakt på röster. (m) faller därmed

tillbaka till mer säker konkurrensdemokratisk position.

Folkomröstning används som en bricka i ett spel där det gäller att knipa åt sig så många röster

som möjligt. Att vilja ha folkomröstning är alltså inte en vilja att fråga folket vad de vill utan

ett redskap som används för att ge sig själv fördelar. Man gör om folkomröstning till en tävlan

om röster istället för att utröna vad folket tycker och vill. Kan detta vara en tänkbar orsak till

det så kallade ”politikerföraktet” och till den ökade politiska aktiviteten utanför de etablerade

partierna; folk vet att det bara är ett spel, politikerna vill inte alls att de blir mer politiskt

aktiva de vill bara ”köpa” deras lojalitet?

I anknytning till detta, men som en parantes, har jag reflekterat över en företeelse som går

genom hela min studie; de som intar de deltagardemokratiska ståndpunkterna är nej-sägare,

ja-sägare är konkurrensdemokratiska på motsvarande sätt. Är även detta strategi? Är man

deltagardemokratisk när det passar ens syften – och tvärtom? Eller är det en tillfällighet att

folkomröstningsfrågorna är det eliten vill och folket inte vill? Detta är frågor som inte ges

något svar på i denna uppsats, det är snarare frågor som uppmanar till att tänka vidare och i

större cirklar.

Min tredje fråga har jag något varit inne på; om det finns en skiljelinje mellan

demokratimodellerna som går jäms med partiblocken. Den frågan kan besvaras: inte helt men

delvis.

(m), (fp) – med deltagardemokratiska inslag – och (kd) följer uppdelningen, men får

oförmodat sällskap av (s). (v) och (mp) är deltagardemokrater där även (c) som framgått

placeras. Detta är min tolkning av fakta utifrån mina demokratimodellers utformning i

idealtyper.
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Nu till min andra fråga, om förändringen i åsiktsskillnad mellan medborgare och elit har

någon motsvarighet i politikers demokratisyn. Som jag ser det har politikerna i princip

diskuterat på samma sätt om folkomröstning år 1994 som 2003. Skillnaden är i stort sett

obefintlig. Den frågan kan besvaras med ett nej. Genom mitt material har jag inte hittat något

som talar för att eliten blivit mer eller mindre elitistisk mellan de båda senaste

folkomröstningarna. Den förklaringsfaktorn till det ökade åsiktsglappet mellan folket och

eliten kan avskrivas.

På samma sätt verkar politikerna vid båda omröstningarna ha haft samma tvehågsna

inställning till folkomröstning. Skillnaden verkar mera ligga i hur splittringen i partierna

hanterades. Som jag nämnt var det öppnare, och mer kritiska, positioner som luftades vid den

senare omröstningen. Den locket-på-mentalitet som fanns vid båda omröstningarna inom

partier har gjort skada och minskat folkets tilltro till den politiska eliten. I debatten framkom

åsikter om att de bidrog till nej-segern, att nej-et var en missnöjesförklaring. Klart är att det

missgynnar det demokratiska klimatet med påtvingade åsikter inom ett parti, partilojaliteten

har gränser.

Den kombinationsmodell som presenterades av Jörgen Hermansson i kapitel tre har inte

förankrats i politiken. Att kombinera direktdemokrati såsom folkomröstning med det

representativa styrelseskicket behöver inte nödvändigtvis betyda att de kommer i konflikt.

Som Lewin konstaterade behövs eliterna (Lewin 1970) och valdemokratin, men som å andra

sidan Pateman propagerade, är direktdemokrati viktigt för en levande demokrati (Pateman

1970). Deltagande utbildar människor. Deltagandet ger styret legitimitet, det motverkar

maktkoncentrationer och väcker maktfullkomna eliter, det tillför demokratin liv.

8. SAMMANFATTNING

I denna c-uppsats i statsvetenskap är syftet, som titeln säger, att få en uppfattning av den

politiska elitens syn på medborgerligt deltagande. Det är genom ett fall av folkligt deltagande

såsom folkomröstning, och med utgångspunkt på de två senaste folkomröstningarna i Sverige,

som jag ska utröna detta. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den skillnad i åsikter mellan folket

och eliten som framkom vid den senaste folkomröstningen. Om den åsiktsmässiga

förändringen gentemot folkomröstningen nio år tidigare har någon motsvarighet i en
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förändring i den politiska elitens syn på medborgerligt deltagande är en av mina frågor.

Genom två demokratimodeller; den konkurrensdemokratiska, främst förespråkad av

Schumpeter och den deltagardemokratiska förespråkad av Pateman, bildas två idealtyper med

samma namn. En andra fråga handlar om vilka inslag av deltagar- och konkurrensdemokratisk

karaktär som står att finna i mitt material. Idealtyperna används i en textanalys för att kunna

upptäcka relevanta drag av respektive demokratimodell.

Den politiska eliten kategoriserar jag in dels i enskild partitillhörighet, dels i en uppdelning i

ett socialistisk och ett borgerligt block. Den senare uppdelningen görs efter en teoretisk

förmodan att den deltagardemokratiska modellen är den socialistiska modellen och den

konkurrensdemokratiska är den borgerligas. Den tredje frågan undrar om det finns någon

skillnad om politikerna grupperas i nämnda block

Mitt material består av riksdagsprotokoll från riksdagsdebatter inför EU-folkomröstningen

1994 och EMU-folkomröstningen 2003. Jag analyserar dessutom riksdagspartiernas

partiprogram och skickar två frågor till deras partikansli via e-mail. Slutligen granskar jag två

dagstidningars artiklar i vardera politisk färg under nämnda folkomröstningsår.

Huvudresultatet är att det socialistiska socialdemokratiska partiet, som är Sveriges ojämförligt

största och det parti som dominerat svensk politik under lång tid, kan klassificeras som ett

konkurrensdemokratiskt parti. Partiet går alltså mot den förmodade blockindelningen. Så gör

även det borgerliga centerpartiet som på motsvarande sätt klassificeras som

deltagardemokratisk. I övrigt följer partierna i stort blockindelningen. Generellt fann jag fler

tecken på konkurrensdemokrati än deltagardemokrati. Men ingenting är svart och vitt, utan

det fanns, möjligtvis med några undantag, inslag av de båda demokratimodellerna i varje

riksdagsparti.

Någon skillnad i elitens demokratisyn som skulle kunna motsvara det åsiktsglapp som bildats

mellan folk och elit kunde jag inte finna. Glappets ökning från folkomröstning 1994 till 2003

får förklaras med andra förklaringsfaktorer som inte denna uppsats kan göra.
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