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Hur styrs Sverige?
En fråga - många svar
Pyramid? Enligt en uppfattning är samhället 
organiserat som en pyramid. Längst uppe i spet
sen finns någon som styr de underlydande. Det 
kan däremot råda delade meningar om exakt 
vem det är som håller i trådarna. Är det en stor
företagare som företrädare för den ekonomiska 
makten? Eller är det statsministern som inneha
vare av den politiska makten?

Maffia? Bilden av samhället som en pyramid 
innebär att makten är tydlig och synlig. Men det 
existerar också en föreställning om att den verk
liga makten är osynlig och dold. Àr det en hemlig 
maffia som härskar? Styrs Sverige genom kon
spirationer?

Utiandet? Ytterligare en uppfattning gör gäl
lande att makten över Sverige inte längre finns i 
Sverige. Internationaliseringen medför att de 
stora besluten fattas utanför landets gränser, i de 
världsomspännande koncernernas och banker
nas styrelserum eller i de internationella organi
sationernas högkvarter.

Inte alls? Pyramiden, maffian, utlandet: alla 
de teorierna förutsätter att det faktiskt är någon 
som styr. De bygger på ett antagande om att 
samhällsutvecklingen drivs framåt genom med
vetna beslut. Men det kanske inte är någon alls 
som styr? Bilden av det herrelösa samhället inne
bär i stället att förändringarna i samhället är 
oförutsedda och kanske inte ens önskade av 
någon.

Kungen? För det lilla barnet som lever kvar 
i sagans värld är svaret naturligt. Det måste väl 
vara kungen som bestämmer, möjligen med lite 
hjälp från drottningen.

Regeringen? Går man till den svenska grund
lagen är också svaret klart. Regeringsformen slår 
tydligt fast: ”Regeringen styr riket”.

Det är uppenbart att åtskilliga föreställningar 
om makten är fantasier, myter och uttryck för 
önsketänkande. De kan ha en viss verklighets
förankring, men ger oftast en skev eller ofullstän
dig bild.

Människors ställningstaganden och hand
lingar bestäms av deras föreställningar. Själva 
bilden av makten har därför betydelse för makt
utövningen.

Det är ingen tillfällighet att olika intresse
grupper försöker sälja just sin bild av makten. 
Opinionsbildning går ut på att försöka forma 
människors inre kartor över hur samhället ser ut.

Men alla dessa bilder kan inte samtidigt vara 
lika korrekta. Även om de innehåller många 
obevisbara påståenden finns det också åtskilliga 
utsagor om hur samhället faktiskt styrs.

För samhällsvetenskaperna ger dessa före
ställningar om makten uppslag till forskning. 
Ligger det något korn av sanning i dem?

Hur styrs Sverige? En fråga - många svar 7



Att undersöka makt

Liksom all annan forskning arbetar samhälls
vetenskaperna med en kombination av frågor 
och svar.

Frågorna måste ställas så att de blir precisa 
och möjliga att besvara. Därför krävs teorier och 
klart formulerade begrepp, som kan ligga till 
grund för prövbara hypoteser.

Svaren måste ges på ett sätt som minskar 
risken för gissningar och löst tyckande. Sam
hällsvetenskaperna har sina metoder och olika 
slags forskningsteknik för att observera verklig
heten och pröva de uppställda hypoteserna.

Begrepp. Samhällsvetenskapernas grundläg
gande begrepp är individ och kollektiv. Männi
skor söker på egen hand och tillsammans med 
andra att påverka sin egen situation och sitt 
samhälles framtid. Strävan efter makt är därför 
fundamental för varje samhälle. Makten be
stäms av två faktorer: regler och resurser.

Regler är ett sätt att ordna makt. Genom 
regler förbjuds vissa former av maktutövning 
medan andra tillåts. I demokratierna är det sta
ten som innehar rätten att använda tvångsmakt. 
Ekonomisk makt får inte användas för att muta 
tjänstemän. En politiker får inte bruka sin makt 
för att påverka hur en domstol tillämpar lagen.

Reglerna har betydelse för samhällets makt
kamp på två sätt. För det första finns det en 
strävan att utöva makt över reglerna. Eftersom 
de mest grundläggande spelreglerna påverkar 
samhällets alla medborgare är det naturligt att 
utforma reglerna så att de blir allmänt accepte
rade. Men åtskilliga regler är kontroversiella och 

den politiska striden gäller inte minst att försöka 
påverka samhällets regelsystem.

För det andra går maktkampen ut på att 
utnyttja samhällets regler. Individens och kollek
tivets resurser är därmed avgörande. Reglernas 
utformning bestämmer vilka resurser som är 
utslagsgivande. I ett samhälle där möjligheten att 
förverkliga sina önskemål beror på förmågan att 
köpa varor och tjänster blir ekonomiska resurser 
viktiga. I ett samhälle där förmåner fördelas efter 
diskussion blir talekonst och förmågan att över
tyga andra en viktig maktresurs. Om konflikter 
löses genom flertalsbeslut är det avgörande att 
tillhöra majoriteten.

Metoder. Det finns många olika sätt att un
dersöka makt. I det moderna samhället efterläm
nar maktutövningen många dokument som ut
gör viktiga källor. Man kan kartlägga besluts
processer genom intervjuer med de inblandade, 
även om sådana uppgifter alltid måste tolkas 
med extra stor källkritik. En del forskare har 
följt maktprocesser genom egen deltagande ob
servation. Samband och mönster kan spåras 
genom statistisk analys. Maktens regelsystem 
tolkas och systematiseras genom juridisk analys. 
Förändringsprocesser kan studeras med histo
risk metod.

Varje metod bygger på något slags jämfö
relse. En kartläggning av det faktiska makt
systemet kan kontrasteras mot både idéer och 
andra maktsystem. Figuren härintill visar att det 
finns fyra olika jämförelsemöjligheter.

Det faktiska maktsystemet kan jämföras
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Det faktiska 
maktsystemet 
jämfört med:

Idéer

Principer Tex. demokratins idé

Gällande 
regler

Tex. grundlagarna

j Andra system

Andra länder, 
samma tid

annan tid

Komparativ analys

Historisk analys

med generella principer. En central fråga är ex
empelvis hur demokratiskt maktsystemet är. 
Denna fråga kräver givetvis först och främst att 
man närmare preciserar vad man avser med 
demokratins princip.

En annan jämförelsemöjlighet är samhällets 
gällande regelsystem, i första hand de fundamen
tala regler som kommer till uttryck i grundlagar
na. Det kan finnas en större eller mindre klyfta 
mellan det skrivna och det faktiska statsskicket.

Hur styrs andra länder? Skiljer sig det svens
ka styrelsesättet från maktutövningen i andra 
länder? Variationerna mellan olika länder stude
ras av statsvetare inom det forskningsfält som 
kallas komparativ analys.

I vilken mån förändras maktsystemet? Styrs 
dagens Sverige annorlunda än gårdagens? Ge
nom historisk analys är det möjligt att dra slut
satser om maktsystemets stabilitet och föränd
ring.

Resultat. Återstoden av denna bok ger en 
översikt över vad samhällsforskningen har för 
svar på frågan om hur Sverige styrs. Makten är 
ofta organiserad som en pyramid, men samhället 
består inte av en enda utan av många pyramider, 
som dessutom ofta konkurrerar om makten. 
Informella kontakter är visserligen viktiga, men 
det är oftast inte berättigat att tala om maffia och 
hemliga konspirationer. Den nationella ramen 
är fortfarande viktig för maktutövningen, men 
internationaliseringen håller nu snabbt på att 
förändra förutsättningarna för det svenska 
styrelsesättet. De styrande kan visserligen vara 
maktlösa i det avseendet att utvecklingen inom 
åtskilliga samhällsområden inte låter sig styras, 
men bilden av det helt herrelösa samhället stäm
mer inte. Kungen är formellt fortfarande stats
chef, men saknar numera politisk makt. Huru
vida uttalandet att regeringen styr riket är kor
rekt eller inte lämnas tills vidare öppen.
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Regelsystemet

Hur är ett samhälle möjligt? Ett svar på denna 
fråga är att olika individer lever under gemen
samma regler. En del regler är historiskt fram
vuxna normer, seder, vanor och konventioner. 
De kan vara informella och behöver inte vara 
nedtecknade i officiella dokument.

Vissa regler utgörs av rättsnormer. Dessa är 
mer formella och mer precisa. Det finns särskilda 
institutioner, domstolar, som har till uppgift att 
tolka och tillämpa rättsnormerna, bland annat 

genom att utdöma sanktioner. Genom rättsnor
mer blir det sociala handlandet mer förutsebart.

Det finns rättsnormer av olika valör. I hän
delse av konflikt har en rättsnorm av högre valör 
företräde framför en rättsnorm av lägre valör. 
Därigenom bildas en hierarki av rättsnormer.

I det svenska rättssystemet finns det åtmin
stone fem huvudnivåer: internationella överens
kommelser, grundlagar, lagar, förordningar och 
föreskrifter.
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Några viktiga internationella 
överenskommelser

F örent a N ationernas 
generalförsamling antog 
1948 en allmän förkla
ring om de mänskliga 
rättigheterna. Artikel 1

inleds med satsen ”Alla människor är födda fria 
och lika i värdighet och rättigheter”.

Generalförsamlingen har också antagit en 
konvention om avskaffande av rasdiskrimine
ring, en konvention om medborgerliga och po
litiska rättigheter, en konvention om ekono
miska, sociala och kulturella rättigheter, en kon
vention om avskaffande av diskriminering av 
kvinnor, en konvention om tortyr och annan 
grym, omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning samt en konvention om bar
nets rättigheter.

I
 Europarådet antog 1950 

en konvention om skydd 
för de mänskliga rättighe- 
terna och de grundläg- 
gande friheterna.

Konventionen, som tillkom mot bakgrund 
av andra världskrigets övergrepp, betonar sär
skilt skyddet för den enskildes personliga integri
tet.

Den europeiska unionen 
EU utgör en ny typ av 
organisation för samar
bete mellan stater. EU 
har en långtgående rätt

att utfärda rättsnormer som blir direkt tillämp
liga i medlemsländerna. EU har därför ett starkt 
inslag av överstatlighet.

Sverige har, tillsammans med fem andra eu
ropeiska länder, ingått ett avtal med EU om 
europeiskt ekonomiskt samarbete, EES. Avsik
ten med EES-avtalet är att främja handel och 
övrig ekonomisk samverkan mellan parterna 
under ett regelsystem med likalydande regler.

År 1991 ansökte Sverige dessutom om fullt 
medlemskap i EU. Enligt regeringens tidsplan 
skulle Sverige kunna bli medlem i EU 1995.

Samtidigt som Sverige söker medlemskap 
genomgår EU en inre omvandling. Avsikten är 
att fördjupa samarbetet inom det monetära och 
politiska området.

Europasamarbetet behandlas närmare på 
sidorna 74-77.

Den som uttömt sina möjligheter att över
klaga beslut i Sverige kan gå vidare till Europa
kommissionen och Europadomstolen i Stras
bourg. Under 1980-talet ökade antalet anmäl
ningar mot Sverige för brott mot Europa
konventionen.

Enligt ett förslag skall Europakonventionen 
införlivas (inkorporeras) i svensk rätt.
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Sveriges grundlagar

I
 Regeringsformen (RF) 

anger de grundläg
gande spelreglerna för 
det svenska stats
skicket. Den nuvarande 

regeringsformen antogs 1974, men den har se
dan dess ändrats flera gånger.

Inledningsparagrafen anger några viktiga 
principer: ”All offentlig makt i Sverige utgår från 
folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 
åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. 
Den förverkligas genom ett representativt och 
parlamentariskt statsskick och genom kommu
nal självstyrelse. Den offentliga makten utövas 
under lagarna.”

Ett antal grundläggande fri- och rättigheter 
stadgas i regeringsformen^andra kapitel/ Vissa 
syftar till att trygga individens rättssäkerhet, 
andra skyddar opinionsfriheter medan några ga
ranterar sociala och kulturella rättigheter.

Regeringsformen anger dessutom närmare 
regler för riksdagen, statschefen, regeringen, lag
stiftning, finansmakten, förhållandet till andra 
stater, rättskipning, förvaltning, kontrollmakten 
samt de speciella regler som träder i kraft i krig 
och krigsfara.

I
Successionsordningen 
(SO) reglerar tronfölj
den. Denna grundlag 
härstammar från 1810. 
Den gäller Carl XVI 
Gustaf och dennes efterkommande. De senaste 

ändringarna trädde i kraft 1980. Då infördes 
kvinnlig tronföljd. Successionsordningen anger 

att äldre syskon och äldre syskons efterkom
mande har företräde framför yngre syskon och 
yngre syskons efterkommande.

Tryckfrihets
förordningen

Tryckfrihetsförord
ningen (TF) anger att 
envar har rätt att ”i 
tryckt skrift yttra sina 
tankar och åsikter”. °

En viktig princip är censurförbud. Ingen myn
dighet får förhandsgranska innehållet i tryckta 
skrifter. En annan grundläggande regel är offent
lighetsprincipen. Huvudregeln är att allmänna 
handlingar hos myndigheterna är offentliga för 
allmänheten. Tjänstemännen har ett långtgåen
de meddelarskydd för uppgifter till massmedia.

Tryckfriheten är inte total. Tryckfrihets- 
brotten innefattar bl.a. förtal, förolämpning, 
hets mot folkgrupp och fara för rikets säkerhet. 
Regeln om ensamansvar innebär att endast en 
person kan straffas, för en tidning den ansvarige 
utgivaren.

YGL
Yttrandefrihets- 

grundlagen

Y ttrandefrihetsgrundla- 
gen (YGL) har införts 
för de yttrandeformer 
som inte täcks av 
tryckfrihetsförordning

en. Den avser yttrandefriheten i radio, television 
och vissa andra elektroniska medier, satellit
sändningar, filmer, video samt ljudupptag
ningar.

YGL är uppbyggd som TF. Principerna om 
censurförbud och etableringsfrihet har därmed 
utsträckts till hela massmedieområdet.
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Några lagar av betydelse för 
statsskicket

Riksdags
ordningen

Riksdagsordningen 
anger mer detaljerade 
regler för riksdagens 
organisation och arbets
former.

nens arbetsmaterial är inte offentligt. Dessutom 
är handlingar som rör utrikespolitik, försvar, 
affärsförhållanden och privatlivets helgd, exem
pelvis i samband med sjukvård och socialvård, 
vanligen sekretessbelagda.

Riksdagsordningen fastställer bland annat 
när och hur riksdagen sammanträder, vilka ut
skott som skall finnas och hur riksdagen fattar 
beslut.

Riksdagsordningen har en mellanställning 
mellan grundlag och vanlig lag.

Vallagen

Vallagen innehåller de
taljbestämmelser om 
valen till riksdagen, 
landstingsfullmäktige 
och kommunfullmäk

tige. Ordinarie val till riksdagen, landstingsval 
och kommunfullmäktige hålls sedan 1970 på 
samma dag. Valdag är tredje söndagen i septem
ber.

Vallagen innehåller regler om hur valet prak
tiskt går till, exempelvis valmyndigheter, regist
rering av partibeteckningar, valsedlarnas ut
formning, röstsammanräkning och mandatför
delning.

Sekretess- 
lagen

Sekretesslagen anger 
närmare bestämmelser 
om offentlighetsprinci
pen och dess undantag. 
Den allmänna principen 

om allmänna handlingars offentlighet har näm
ligen åtskilliga undantag. Stora delar av det of
fentliga aktmaterialet är hemligt. Tjänstemän-

Kommunal
lagen

Kommunallagen inne
håller de fundamentala 
bestämmelserna för 
kommunerna och lands
tingen. Kommunallagen 

ger allmänna regler om kommunernas indelning, 
befogenheter, organisation och styrelse.

Syftet med kommunallagen är endast att ge 
de generella bestämmelserna. Kommunerna har 
fått ökad frihet att själva bestämma över sin inre 
organisation.

Andra 
s lagar 
■|M

Det finns även många 
andra lagar som reglerar 
hur Sverige styrs. Hälso- 
och sjukvårdslagen, 
socialtjänstlagen och

skollagen har exempelvis stor betydelse för kom
muner och landsting. Viktiga regler för arbets
livet finns bl.a. i medbestämmandelagen, jäm
ställdhetslagen och lagen om anställningsskydd. 
Miljön regleras av exempelvis miljöskyddslagen, 
naturresurslagen och plan- och bygglagen.
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Det svenska statsskickets historia

--------------- ----------  Medeltid --------------------------------------------------------------------------

Landskap med 
flytande gränser; 
rättskipning på ting

Landskapslagarna 
nedtecknas 
Landskapslagens 
konungabalk en

Förste kristne 
konungen

första regeringsform: 
detaljerad maktdelning

x . Konungaförsäkran
Klostervasende 1319-kontrakt
Katolska kyrkan Adelsväsende me|lan kung och fo|k

Kalmar
unionen 1389

1200 1300 1400

Medeltidens styrelse hade inte nutidens fasta 
geografiska bas. Gränserna var mer flytande. 
Det vidsträckta och glesbefolkade territoriet var 
svårt att hålla samman och kontrollera. Den 
framväxande kungamakten fick därför konkur
rera med olika slags organ såsom ting, socken
stämmor och herredagar.

Under medeltiden framträdde fyra huvud
poler i maktens kraftfält: kung, adel, kyrka och 
allmoge. Även om kungen fick allt större makt 
rådde inget envälde. Landslagens kungabalk, 
som kan ses som den första regeringsformen, 
innehöll detaljerade maktdelningsbestämmelser. 
Allmogen medverkade vid kungaval och be

skattning. Den konungaförsäkran som utfärda
des 1319 utgör vår första konstitutionella stadga. 
Den har karaktären av ett avtal mellan kung och 
folk. Kungen förpliktade sig att inte kränka 
kyrkans och herrarnas friheter och inte förtrycka 
menigheten genom orättvisa pålagor. Beslut om 
skatter krävde menighetens samtycke.

Det folkliga inflytandet kunde visserligen 
inte mäta sig med de högre ståndens makt. Ändå 
spelade bönderna en indirekt roll. Riket kunde 
knappast styras utan någon form av samtycke 
från allmogen
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1000-1600

--------- Medeltid -----------------------------------------------— Riksenhet ---------------------

Riksmöte
Arboga 1435

Utveckling mot folk
representation med 
fyra stånd: adel, präster 
borgare och bönder

Hansan stark 
maktställning

Reformation, 
brytning med påven

Gustav Vasa: 
riksdagarna 
i Västerås 
1527 och 1544

Maktkamp mellan 
kung och adel

Kyrkoordning 
1571
Uppsala möte 
1593

1500
■tan

Historiker har länge diskuterat när Sveriges riks
dag etablerades. Under lång tid betraktades 
Arboga möte 1435 som riksdagens födelse. Men 
termerna ”riksdag” och ”ständer” dyker inte 
upp förrän på 1500-talet. Under 1300- och 1400- 
talen hölls visserligen en rad olika herredagar 
och herremöten med varierande sammansätt
ning och uppgifter. Men först vid mitten av 1500- 
talet utkristalliserades den ståndsriksdag som 
under tre sekel framåt skulle utgöra Sveriges 
folkrepresentation. Gustaf Vasas riksmöten i 
Västerås 1527 och 1544 är viktiga steg mot en typ 
av ständerrepresentation som representerade ri
kets alla delar, företrädde alla socialt fria sam

hällsgrupper, gav alla stånden självständig be- 
slutsmakt samt utövade ett jämförelsevis perma
nent och effektivt inflytande över riksstyrelsen.

Det i europeiskt perspektiv utmärkande för 
den svenska ståndsriksdagen var att de själv
ägande bönderna hade fullvärdig representa
tion.

Den lutherska reformationen innebar att 
påvens makt över kyrkan bröts och övertogs av 
kungen. De flesta av kyrkans egendomar över
fördes till staten. Statskyrkan blev en del av den 
framväxande enhetsstaten.
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Det svenska statsskickets historia

--------- Stormaktstid Karolinskt 
envälde

Gustaf II Adolf 1634 års
(kung 1611-1632) regeringsform

Axel Oxenstierna Kollegier, 
riksämbetsmän

Adels- Utbyggnad av
privilegier statsförvaltningen
1617

Nya landområden genom krig

Karl XI 1680 
ej längre bunden 
av regeringsformen: 
kungligt envälde

Reduktion 1680: 
minskning av 
högadelns makt

Svea Hovrätt 
1614

Landshövdinge
instruktion 1635

Under 1600-talet erövrade Sverige rollen som en 
europeisk stormakt. Stormaktstiden fick genom
gripande konsekvenser för landets inre styrelse. 
På kort tid förvandlades en perifer och outveck
lad provins till en välorganiserad och expansiv 
nation. Grundstommen i den svenska stats
apparaten härstammar från denna tid.

Det var inte minst krigens krav som drev 
fram omdaningen av styrelseskicket. Krigen 
fordrade stora insatser i form av pengar och 
manskap. Staten tog kronofogdar, länsmän, 
häradsskrivare, ståthållare, landshövdingar och 
präster i anspråk. Den centrala statsmakten fick

ökade möjligheter att kontrollera territoriet. 
Den lokala självstyrelsen trängdes tillbaka.

Riksstyrelsen gavs fastare former. Central
förvaltningen leddes av fem höga riksämbets
män: drots, marsk, amiral, kansler och skattmäs
tare. Ämbetsverken organiserades som centrala 
kollegier. Rikskanslern Axel Oxenstierna åtnjöt 
stor makt. Hans idéer kom till uttryck i 1634 års 
regeringsform.

Riksdagens makt minskade till förmån för 
först den adliga högbyråkratin och sedan, efter 
reduktionen, den växande personliga kunga
makten.
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--------------------- — Frihetstiden I Gustavianskt
I envälde

Gustaf lll:s
går förlorat riksdagen stor makt statsvälvning 1772
Stormaktsväldet Ständervälde:

Karl XII Regeringsform Partibildningar: Riksdagen
död 1718 1719, 1720 hattar och mössor förlorar makt

Kansliordning 
1720

En tidig form av 
parlamentarism Förenings- och 

säkerhetsakten
1789

Tryckfrihets- 
förordnina 1766 Högsta dom

1734 ars lag stolen 1789

Inskränkt 
tryckfrihet

Efter stormaktsväldets fall fick Sverige en ny 
regeringsform. Kungamakten försvagades 
medan riksdagens ställning stärktes. Makten 
samlades hos de fyra stånden. Tiden 1719-1772 
kallas frihetstiden och även ständerväldets tid.

Sverige förvandlades i ett slag till ett europe
iskt föregångsland. Frihetstidens statsskick inne
bar ett experiment med tidiga varianter av par
lamentarism, partiväsende och yttrandefrihet.

Regeringsledamöterna blev ansvariga inför 
riksdagen genom att ständerna kunde tvinga ett 
riksråd att avgå. Uppdelningen mellan olika 
åsiktsgrupperingar i riksdagen, debatten mellan

hattar och mössor, utgjorde ett slags tidiga 
partibildningar. Tryckfriheten och offentlighets
principen fick ställning som grundlag 1766.

Men frihetstidens experiment gav blandat 
resultat. Riksdagen lade under sig rena för
valtningsuppgifter. Även rättskipningen började 
påverkas av riksdagen. Maktutövningen påver
kades av korruption och bestickning, även från 
utländska intressen.

Pendeln slog tillbaka. Med Gustaf III:s stats
välvning följde en period av stark kungamakt. 
Riksdagen förlorade makt och friheterna in
skränktes.
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-------- ( Konstitutionell monarki-----------------------------------------------------------------------

Statskupp 1809

Regeringsform 1809: 
maktdelning

Riksdags
ordning 1810

Union med
Norge 1814

Representations
reform 1866: 
tvåkammarriksdag

Folkrörelser och 
politiska partier

Kommunal
lagar 1862

Näringsfrihet 
1846 och 1864

Departemental- Statsminister
reform 1840 ämbete 1876

1900

När Gustaf IV Adolf avsatts genom en stats
kupp 1809 blev författningsfrågan akut. Riksda
gen antog en helt ny regeringsform. Den prägla
des av maktdelningstanken, som eftersträvade 
separation och balans mellan statsmaktens lag
stiftande, verkställande och dömande grenar. 
Men även inhemska erfarenheter satte spår. 
Man ville undvika såväl frihetstidens otyglade 
riksdagsvälde som det gustavianska enväldets 
personliga kungamakt. Kungen fanns kvar, men 
hans befogenheter begränsades.

Regeringsformen 1809 är ett uttryck för kon- 
stitutionalism, tanken att makten kan bindas 
och regleras genom rättsregler.

Den sociala omvandlingen medförde att allt 
större delar av befolkningen stod utanför de 
valbaras och röstberättigades krets. Det skulle 
dröja ända till 1866 innan fyrståndssystemet 
avskaffades och ersattes av en tvåkammar- 
representation. Det var nu inte längre stånd utan 
individer som representerades.

De politiska institutionerna släpade efter 
utvecklingen i övriga Europa. Den gamla över
heten, symboliserad av kung och ämbetsmän, 
kunde länge behålla makten. Mot slutet av 
seklet var fattigdomen stor. Missnöjet yttrade 
sig både i utvandring och framväxten av folk
rörelser och politiska partier.
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Demokrati, välfärdsstat

Upplösning av unionen 
med Norge 1905

Steg mot parla
mentarism 1905

1800-2000

Partiell författningsreform: 
enkammarriksdag 1970

Sociala reformer, 
offentlig expansion Ny regeringsform 1974

Parlamentarism 1917
Allmän rösträtt Kommun-
för män 1907-1909 sammanslagningar

Allmän rösträtt även 
för kvinnor 1918-1921

EES-avtal
Ansökan om 
medlemskap 
i EU

2000

Vid sekelskiftet var rösträttsfrågan det domine
rande politiska stridsämnet. Liberaler och so
cialdemokrater stred för allmän och lika rösträtt. 
År 1907 infördes allmän rösträtt för flertalet män 
som fyllt 24 år. I de kommunala valen begrän
sades antalet röster till maximalt 40 per väljare. 
Först 1921 blev kvinnorna röstberättigade och 
valbara till riksdagen. Då avskaffades även den 
40-gradiga skalan i de kommunala valen.

Kampen om parlamentarismen gällde om 
kungen eller riksdagsmajoriteten skulle be
stämma över regeringens sammansättning. Riks
dagen hävdade sig 1905, men kungamakten 
visade sin styrka, inte minst genom kungens

borggårdstal 1914. Först 1917 segrade parla
mentarismen.

Efter årtionden av sociala reformer uppstod 
kravet att även modernisera författningen. Ef
ter flera utredningar övergavs till sist 1809 års 
regeringsform. Tvåkammarsystemet ersattes vid 
valet 1970 av en enkammarriksdag. Valperio
den blev treårig. År 1974 antog riksdagen en ny 
regeringsform.

Mot slutet av århundradet kom författnings- 
diskussionen att kretsa mycket kring inter
nationaliseringens konsekvenser för statsskicket. 
Sverige ansökte 1991 om medlemskap i EU.
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Maktens sfärer

Genom samhällets regelsystem bildas ett antal 
olika maktsfärer, var och en med sin egen logik. 
På denna sida förtecknas några av de allra vik
tigaste. Därefter visas vilka samband som råder 
mellan maktsfärerna.

Massmedier

”Den svenska folk
styrelsen bygger på fri 
åsiktsbildning” (RF 
1:1)

”Varje medborgare är 
(...) tillförsäkrad (...) 
föreningsfrihet” (RF 
2:1)

”Den svenska folk
styrelsen bygger på (...) 
allmän och lika röst
rätt” (RF 1:1)

”Den svenska folk
styrelsen (...) förverkli
gas (...) genom kom
munal självstyrelse” 
(RF 1:1)
”Riksdagen är folkets 
främsta företrädare” 
(RF 1:4)

”Regeringen styr riket” 
(RF 1:6)

För ”den offentliga för
valtningen finns (...) 
förvaltningsmyndig
heter” (RF 1:8)

”För rättskipningen 
finns domstolar” (RF 
1:8)

”Konungen (...) är ri
kets statschef’ (RF 1:5)

”Svenska kyrkan är ett 
evangeliskt-lutherskt 
trossamfund” (kyrko
lagen 2:1)

Skydd för ”rätt att driva 
näring eller utöva yrke” 
föreslogs 1993 som en 
ny paragraf i RF.
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Maktsystemet

Ett lands författning definierar statens makt
organ, deras befogenheter och deras inbördes 
samband. Det svenska statsskicket kan sam
manfattas i några grundläggande principer. 
Maktsystemet illustreras på nästa uppslag.

Fri åsiktsbildning. Demokrati förutsätter of
fentlig debatt. Grundlagarna stadgar en offent
lighetsprincip, tryckfrihet och yttrandefrihet. 
Massmedierna är skyddade gentemot ingrepp 
från myndigheterna.

Organisationer och partier. Det svenska 
statsskicket bygger på att medborgarna organi
serar sig i frivilliga sammanslutningar. Organisa
tionerna kan ges officiella uppgifter.

Representativ demokrati. Folkstyrelsen ut
övas i huvudsak indirekt. Statens, landstingens 
och kommunernas beslutande församlingar ut
ses av väljarna i regelbundet återkommande val.

Lokal självstyrelse. Inom landsting och 
kommuner väljer medborgarna sina egna be
slutsorgan. Staten sätter ramarna för den lokala 
självstyrelsen, inom vilka landsting och kommu
ner själva får besluta.

Parlamentarism. Den styrande makten, re
geringen, är beroende av riksdagens stöd. Riks
dagen kan tvinga regeringen att avgå.

Fristående förvaltningsmyndigheter. För
valtningsmyndigheterna lyder under regeringen, 
men de har en fristående ställning och tillämpar 
självständigt lagar och förordningar.

Oberoende domstolar. För att garantera 
rättsväsendets självständighet står domstolarna 
fria från den politiska makten. Domstolarna är 
organiserade i ett system med högre och lägre 
instanser.

Internationellt samarbete. För att lösa ge
mensamma problem ingår stater internationella 
överenskommelser och bildar internationella 
organisationer, exempelvis Förenta Nationerna, 
Nordiska Rådet och europeiska organ såsom 
Europarådet.

Monarki. Kungen är Sveriges statschef. Han 
har dock numera ingen politisk makt utan en
dast ceremoniella uppgifter.

Statskyrka. Av historiska skäl har Svenska 
kyrkan en officiell ställning och organisatoriska 
band till staten. Den som inte begärt utträde är 
automatiskt medlem i Svenska kyrkan.

Marknadsekonomi. Det ekonomiska syste
met regleras inte i författningen. Det finns emel
lertid ett förslag om att i regeringsformen for
mellt införa de rättigheter som redan nu är en 
realitet, nämligen äganderätt och näringsfrihet.
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1 Internationell niva
Internationella I 

samarbetsorgan I
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Landstings- I Svenska I 
förbundet I : kommunförbundel

Regional nivå

-*—Lokala självstyrelseorgan —*-
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Massmedier

Sveriges äldsta dagstid
ning, Post- och Inrikes 
Tidningar, startades 1645 
som ett instrument för 
den centrala statsmak

ten. Någon fri nyhetsförmedling var det inte 
fråga om.

Frihetstiden gav ökat utrymme för opinions
bildning. Under 1700-talet utkom ett ökande 
antal nyhetsblad och pamfletter. Den svenska 
tryckfrihetsförordningen 1766 var den första i 
sitt slag. Censuren avskaffades, utom för teolo
giska arbeten. Offentlighetsprincipen lagfästes.

Därefter införde kungamakten hårdare res
triktioner, men i början av 1840-talet hade press
friheten i praktiken segrat. Liberala Aftonbladet, 
som grundades 1830, och dess redaktör Lars 
Johan Hierta gick i spetsen för ökad yttrandefri
het.

De liberala strömningarna, en ökad efterfrå
gan på nyheter och förströelseläsning, effekti
vare tryckteknik och förbättrade kommunika
tioner lade grunden till större upplagor. Den 
första moderna morgontidningen, Dagens Nyhe
ter, startades 1864 av Rudolf Wall. Rubriksätt
ning, småannonser, prenumerationer och hem- 
bärning var några nyheter som skulle få bestå
ende verkan.

De tidningar som grundades under de föl
jande årtiondena hade liberal eller konservativ 
inriktning. Mot slutet av seklet manifesterade sig 
den begynnande arbetarrörelsen inte endast ge
nom fackföreningar och partibildande utan 
också genom egna organ för opinionsbildning.

Under 1900-talets första årtionden expande
rade dagspressen mycket starkt, inte minst på 

lokal nivå. Även små orter kunde ha flera kon
kurrerande tidningar. Antalet tidningar var som 
störst under 1920-talet. Som i många andra län
der följde därefter en period av tidningsned- 
läggningar. Det var särskilt de mindre andra- 
och tredje tidningarna som dukade under i 
upplagekonkurrensen. Förstatidningarna gyn
nades framför allt av att annonsörema föredrog 
den största tidningen på orten. Det presstöd som 
infördes i slutet av 1960-talet kunde hejda men 
inte vända utvecklingen.

Dagens svenska presstruktur kännetecknas 
av följande egenskaper. Svag nyetablering bety
der att principen om fri etableringsrätt till följd 
av ekonomiska faktorer knappast längre kan ut
nyttjas. Àgarkoncentration innebär att de tolv 
stora tidningskoncernerna äger nästan hälften 
av antalet dagstidningar och kontrollerar tre 
fjärdedelar av den samlade dagstidningsupp- 
lagan. Partipressen finns fortfarande kvar, men 
har försvagats, särskilt till följd av krisen i de so
cialdemokratiska tidningarna. Flertalet liberala 
och konservativa tidningar domineras av privat
ägande, i praktiken familjen Bonnier och regio
nalt förankrade privata intressen. På flertalet 
utgivningsorter är lokala tidningsmonopol van
ligare än konkurrens.

Sambandet mellan tidningar och politiska 
partier kommer inte endast till uttryck genom 
ägande. De flesta dagstidningar anger ledar
sidans politiska färg genom anknytning till nå
got politiskt parti. På nyhetsplats har tidning
arna emellertid kommit att redigeras mer efter 
journalistiska och mindre efter partipolitiska 
principer.
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Radio och TV

Radio. Ända sedan 
radiosändningar inled
des på 1920-talet har 
staten haft stort infly
tande. Reglerna angavs

dels i radiolagen, dels i ett avtal med staten. 
Därmed angavs ramarna för den public service
modell som kom att prägla svenska etermedia. 
Staten anger de allmänna ramarna för verksam
heten. Finansieringen sker via licensmedel. An
svaret för den närmare utformningen av innehål
let åvilar självständiga programföretag. Pro
grammen skall präglas av saklighet och opartisk
het.

Numera bedrivs verksamheten i tre självstän
diga bolag: Sveriges Radio, Sveriges Television 
och Sveriges Utbildningsradio. Sveriges Radio 
har fyra kanaler; P1 som är en talkanal, P2 för 
klassisk musik, P3 för lättare musik och P4 för 
lokala sändningar.

Det svenska medielandskapet har starkt för
ändrats genom tillkomsten av nya fristående 
radiostationer. Redan under slutet av 1970-talet 
fick det ideella föreningslivet möjlighet att sända 
lokala närradioprogram. Sändarna har relativt 
kort räckvidd, vanligen cirka fem kilometer. 
Närradion utnyttjas främst av religiösa och po
litiska organisationer.

Riksdagen införde 1993 reklam i närradion 
samt en ny reklamfinansierad lokalradio. Syftet 
är att skapa självständiga, lokalt förankrade och 
privata radioföretag. Då flera konkurrerar om 
ett sändningstillstånd för lokalradio auktioneras 
tillståndet ut till den högstbjudande.

Television. När TV på 1950-talet gjorde sitt 
intåg fick televisionen samma ställning som ra-

dion, nämligen ett licensfinansierat monopol 
med krav på saklighet och opartiskhet.

En andra kanal infördes 1969. TV 2 byggdes 
successivt ut och de båda kanalerna fick likvär
diga uppdrag. I mitten av 1980-talet fick de två 
kanalerna tydligare profiler. Kanal 1 baserades 
på resurserna i Stockholm, medan Sverige - 
kanalen TV 2 blev mer distriktsförankrad.

Vid mitten av 1980-talet förändrade den tek
niska utvecklingen på ett genomgripande sätt 
situationen för svensk television. Satellit
sändningar och kabelnät gjorde det nu möjligt 
för svenska hushåll att ta emot utländska TV- 
kanaler, även reklamfinansierade. I början av 
1990-talet hade uppskattningsvis två tredjedelar 
av de svenska hushållen tillgång till satellit-TV. 
Tre kanaler inriktades speciellt på den svenska 
marknaden: TV 3, TV 4 och TV 5 Nordic. Där
med hade antalet svenskspråkiga TV-kanaler på 
några få år ökat från två till fem.

Den politiskt kontroversiella frågan om 
svensk reklam-TV hamnade i helt nytt läge ge
nom den tekniska utvecklingen och marknads
krafterna. Som en bekräftelse på utvecklingen 
kom riksdagens beslut att ge tillstånd till en 
reklamfinansierad TV-kanal, TV 4, i det mark
bundna sändarnätet. Företag kontrollerade av 
finansmannen Jan Stenbeck utövar ett bestäm
mande inflytande över TV 3 och TV 4.

De närmare villkoren för radio- och TV- 
sändningar regleras genom avtal mellan pro
gramföretagen och staten. Programföretagen 
åläggs bland annat att erbjuda ett mångsidigt 
programutbud som kännetecknas av hög kvali
tet. Radionämnden övervakar att företagen föl
jer avtalet och radiolagen.
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Massmediernas makt: tre fall

Opinionsbildare

A. Massmedierna har stor, självständig 
makt. Massmedierna uppträder på sina egna 
villkor och påverkar åsiktsbildningen bland 
medborgarna. Typexemplet är affärer och skan
daler som avslöjas av undersökande reportrar. 
Om nyheten uppmärksammas och väcker reak
tioner bland medborgarna kan massmediernas 
avslöjanden få direkta politiska konsekvenser.

B. Massmedierna har stor, men ej själv
ständig makt. Massmedierna kan ha stor be
tydelse för opinionsbildningen, men informatio
nen kan ha sitt ursprung hos något maktcentrum 
utanför medierna. Valrörelser och utspel tillhör 
denna typ. Läckor och selektiv information är 
ofta del i ett internt maktspel eller ett led i olika 
intressens försök att vända den offentliga upp
märksamheten till sin egen fördel och mot
ståndarens nackdel.

Opinionsbildare

C. Massmedierna har liten makt. Opinions
bildare kan påverka medborgarnas uppfattning 
utan att gå via massmedier. Folkrörelser och 
politiska partier byggdes en gång upp som alter
nativa sätt att kommunicera mellan ledare och 
medlemmar. En del intresseorganisationer för
söker påverka eleverna genom skolan. Långsik
tiga värderingsförändringar förklaras ofta av 
opinionsbildningsprocesser som huvudsakligen 
ligger utanför massmedierna.
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Genomsnittssvensken tillbringar varje dag 
5 3/4 timmar med massmedier Massmedietidens fördelning:

Lyssnande 45 %
Radio 35 %
Kassett 5 %
Grammofon 4%

Tittande 37 %
TV 36 %
Video 1 %

Läsande 18%
Morgontidning 6 %
Bok 5 %
Kvällstidning 2 %
Tidskrift 2 %
Veckotidning 2 %
Serietidning 1 %

Opinionsbildning. Massmedierna har en av
görande betydelse för den politiska opinions
bildningen. Mediesamhället har två nyckel
grupper: journalister och informatörer.

Det finns i dag omkring 15 000 journalister. 
Journalistiska principer bestämmer massmedier
nas urval och berättarstil. Journalisternas 
arbetsknep, såsom tillspetsning, konkretisering, 
vinkling, personifiering, intensifiering och pola- 
risering är en effektiv metod för att fånga upp
märksamhet.

Informatörens yrke går ut på att hjälp privata 
och offentliga beslutsfattare med kunskap om 
mediernas sätt att arbeta. För att kunna hävda 
sig i den hårdnande konkurrensen om uppmärk
samhet har företag, organisationer, myndigheter 
och andra maktcentra byggt ut sin kapacitet att 
styra opinionen.

Informatören har många metoder att på
verka opinionen. De personliga kontakterna är 
mycket viktiga. Att låta journalister få exklusiv 
information och att läcka uppgifter under ano

nymitet brukar vara mycket effektivt. Press
meddelanden och presskonferenser används ru
tinmässigt, men dessa metoder är ofta relativt 
verkningslösa. Det tillhör informatörens vardag 
att sända ut pressmeddelanden, även om man är 
medveten om att många går direkt i redaktörens 
papperskorg.

Olika intressegruppers försök att påverka 
opinionen har ofta samband med ansträng
ningar att påverka enskilda politiska beslut. 
Sådana påtryckningar på beslutsfattarna, lobby
ing, underlättas om en part kan hänvisa till 
opinionsmässigt stöd bland allmänheten.

Det finns också försök att påverka det 
allmänideologiska klimatet på längre sikt. Ett 
ofta anfört exempel på en framgångsrik kam
panj är Svenska Arbetsgivareföreningens med
vetna ansträngningar under 1970- och 1980-ta- 
len att främja borgerliga och näringslivsvänliga 
värderingar.
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Frivillig samverkan

Självständiga organisa
tioner baserade på frivil
lig samverkan är inget 
nytt fenomen. Skrån, 
gillen och andra kor

porationer hörde medeltidens samhälle till. Det 
moderna organisationsväsendet brukar emeller
tid dateras till 1800-talets mitt. Under ett och ett 
halvt sekel har de svenska organisationerna där
efter växt i antal och art.

Frikyrkorörelsen. De tidigaste organiserade 
rörelserna hade religiös grund. I protest mot 
statskyrkans stelnade former samlades männi
skor till gudstjänst utanför kyrkans ram.

De största frikyrkliga samfunden i dag är 
Pingströrelsen, Missionsförbundet, Frälsnings
armén, Jehovas vittnen, Örebromissionen, Bap
tistsamfundet och Metodistkyrkan.

I dag bildas nya kyrkor utanför den etable
rade frikyrkorörelsen. Det främsta exemplet 
under 1980-talet var Livets Ord. Även invand- 
rarkyrkorna har tillkommit som viktiga delar av 
det religiösa livet utanför Svenska kyrkan.

Nykterhetsrörelsen. Liksom var fallet för 
flera av frikyrkorna tillkom de första nykter
hetsföreningarna genom impulser från andra 
länder. Under 1800-talet startades många nya 
föreningar. Nykterhetsrörelsen har betecknats 
som den första svenska folkrörelsen.

Efter nederlaget i folkomröstningen om rus- 
drycksförbud 1922 fick nykterhetsrörelsen allt
mer prägel av en allmän påtryckningsorga- 
nisation gentemot det allmänna. Förbindelserna 
med staten blev allt starkare. Medlemsutveck
lingen stagnerade däremot.

Fackföreningsrörelsen. Vid mitten av 1800- 
talet bildades ett antal arbetarföreningar, främst 
med liberal inriktning. Den moderna fack
föreningsrörelsens födelse brukar emellertid da
teras till 1880-talet. Industrialiseringen och urba
niseringen hade då tagit fart och den växande 
arbetarklassen tog sig ett fastare organiserat 
uttryck.

Som en samlande organisation för de allt fler 
fackförbunden konstituerades 1898 Lands
organisationen, LO. Fackföreningsrörelsens 
grundläggning hade ett nära samband med so
cialdemokratins genombrott som politisk kraft. 
Till en böljan var fackföreningarna obligatoriskt 
anslutna till socialdemokratiska partiet. Från 
början av 1900-talet genomfördes en klarare 
arbetsfördelning mellan fackförening och parti, 
men de nära banden mellan arbetarrörelsens 
fackliga och politiska grenar har bibehållits; 
kollektivanslutningen avskaffades inte förrän i 
slutet av 1980-talet.

Hur skulle fackföreningsrörelsen konstru
eras? Två organisationsprinciper stod till buds. 
Yrkesförbundsprincipen innebär att det gemen
samma yrket bestämmer organisationstill
hörigheten. Industriförbundsprincipen betyder 
att alla på samma arbetsplats, oavsett yrke, ingår 
i samma fackförening. Svensk fackförenings
rörelse har inslag av båda principerna, men un
der lång tid har industriförbundsprincipen varit 
den dominerande; Metallindustriarbetareför
bundet, Kommunalarbetareförbundet och 
Statsanställdas Förbund är exempel.

Den svenska fackföreningsrörelsens organi
satoriska uppbyggnad har under 1900-talet 
präglats av centralisering och integration. Till 
skillnad från många andra länder med mer splitt
rad organisation har LO haft en mycket stark 
ställning.
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Tjänstemännens fackliga organisering kom 
betydligt senare än arbetarnas. De högre stats- 
tjänstemännen slöt sig samman 1910. De privat- 
anställda tjänstemännen bildade 1931 sin hu
vudorganisation. Tjänstemannaorganisationer 
inom den privata, statliga och kommunala ar
betsmarknaden gick år 1944 ihop under namnet 
Tjänstemännens centralorganisation TCO. Som 
topporganisation för akademikerföreningar bil
dades 1947 Akademikernas centralorganisation 
SACO.

Näringslivsorganisationer. Liberalisering 
och näringsfrihet innebar att skråväsendet av
skaffades 1846 och 1864. Hantverk och andra 
näringar fick därefter organiseras på frivillig 
grund. Den senare hälften av 1800-talet uppvisar 
en livaktig organisationsbildning inom närings
livet. Lokala yrkes- och branschföreningar hade 
ofta stort inflytande över det politiska livet.

Arbetarnas organisering mot 1800-talets slut 
drev även arbetsgivarna att organisera sig. Som 
samordnande organ inrättades 1902 Svenska 
Arbetsgivareföreningen SAF. Överenskommel
serna mellan SAF och LO kom att spela avgö
rande roll för förhållandena på den svenska ar
betsmarknaden. År 1906 accepterade arbets
givarna arbetarnas föreningsrätt och fackföre
ningsrörelsen godtog arbetsgivarnas rätt att leda 
och fördela arbetet.

Förutom arbetsgivareföreningar finns det 
inom näringslivet även ett stort antal andra 
organisationstyper. Sveriges Industriförbund 
har till syfte att tillvarata industrins intressen, 
inte minst gentemot staten. Företagarnas Riks
organisation organiserar främst mindre och 
medelstora företag. Köpmannaförbundet före
träder den enskilda detaljhandeln. Näringslivet 
rymmer även exempelvis propagandaorganisa

tioner, organisationer för marknadsföring, han
delskammare, utredningsinstitut och forsk
ningsstiftelser.

Kooperation. De första konsumtionsföre
ningarna i Sverige startades på 1850-talet. Den 
kooperativa tanken innebär att ett antal indivi
der bygger en ekonomisk gemenskap på princi
pen en person - en röst. Den kooperativa före
tagsformen utvecklades i syfte att ge små och 
svaga aktörer en starkare ställning på en mark
nad. Mot slutet av seklet anammades idén av 
arbetarrörelsen och flera arbetarkonsumtions- 
föreningar grundlädes. Då rörelsen fått viss 
stadga beslöts 1899 att bilda en centralorganisa
tion, Kooperativa Förbundet KF.

Den producentkooperativa rörelsen fick 
störst betydelse inom jordbruket. Jordbrukets 
ekonomiska föreningsrörelse har fått en domine
rande roll inom näringen. En del gemensamma 
mejerier och slakterier igångsattes mot slutet av 
1800-talet. Inköps- och försäljningsorganisa
tioner gick samman i Svenska lantmännens riks
förbund. Föreningsrörelsen fick ett starkt upp
sving under 1930-talets jordbrukskris. Då for
mades ett centralorgan för jordbrukskoopera- 
tionen, vilket fick namnet Sveriges lantbruksför- 
bund. Riksförbundet landsbygdens folk RLF 
konstituerades som en intresseorganisation, ett 
slags bonderörelsens fackliga gren. De två orga
nisationerna gick senare samman i Lantbrukar
nas Riksförbund LRF.

Ett för svensk bostadsmarknad karaktäris
tiskt drag är kooperationens relativt starka ställ
ning. Hyresgästernas sparkasse- och byggnads- 
förening HSB tillkom under 1920-talet som ett 
uttryck för tanken att de boende själva skulle äga 
och förvalta sina fastigheter.
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Folkbildning. Självstudier och studiecirklar 
tillhör folkrörelsernas traditionella arbetsfor
mer. Efter hand grundades speciella organisatio
ner för folkbildning. Folkhögskolor, föreläs- 
ningsföreningar och arbetarinstitut initierades 
mot slutet av 1800-talet. De dominerande folk- 
bildningsorganisationerna har nära anknytning 
till andra folkrörelser och politiska partier.

Kvinnor. Flera folkrörelser och politiska par
tier har särskilda sidoorganisationer för kvinnor. 
Det finns också ett antal fristående och självstän
diga kvinnoorganisationer. Fredrika Bremer- 
förbundet bildades 1884 med målsättningen att 
förbättra kvinnans ställning i hem, samhälle och 
stat. Som ett led i kampen för allmän och lika 
rösträtt uppstod kring sekelskiftet kvinnliga 
rösträttsföreningar. Under mellankrigstiden bil
dades dels husmodersföreningar, dels organisa
tioner för yrkesarbetande kvinnor. Under senare 
tid har kvinnor bildat mer eller mindre perma
nenta aktionsgrupper; Grupp 8 från 1960-talets 
slut är ett exempel. År 1984 sammanslöt sig lan
dets kvinnojourer, som har till uppgift att verka 
för kvinnors frigörelse och jämställdhet samt 
mot våld och förtryck av kvinnor, till en gemen
sam riksorganisation, Riksorganisationen för 
kvinnojourer i Sverige.

Pensionärer. Pensionärsorganisationernas 
aktivitet har främst legat på det lokala planet, 
men de har i takt med det ökande antalet pen
sionärer fått vidgad betydelse som politiska 
påtryckningsgrupper.

Idrott. Gymnastik, skidor, cykel och bollsport 
fick mot slutet av 1800-talet egna organisationer. 
Riksidrottsförbundet grundades 1903. Idrotts
rörelsen växte kraftigt under 1920- och 1930- 

talen och är numera en av de största folkrörel
serna.

Internationell solidaritet. Svenska Röda 
Korset, som bildades 1865, samverkar med in
ternationella Röda Korset för att skydda och 
hjälpa människor i nöd. Rädda Barnen grunda
des 1919 med syftet att förbättra barns villkor 
och att bistå barn i nöd. Samma år bildades För
eningen Norden som organ för frivilligt nordiskt 
samarbete. Till organisationer med internatio
nell inriktning hör även Svenska FN-förbundet, 
Amnesty och olika slag av solidaritetsföreningar 
och aktionsgrupper.

Fred. Svenska Freds- och Skiljedomsföre
ningen SFSF är Sveriges äldsta fredsorganisa- 
tion, bildad 1883. Senare tillkom Internationella 
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet IKFF 
samt Svenska Fredskommittén. Bland nyare 
fredsorganisationer kan nämnas Kvinnor 
för Fred KFF, Arbetarrörelsens Fredsforum 
och Arbetsgruppen för svensk folkriksdag för 
nedrustning.

Miljö. Svenska Naturskyddsföreningen bilda
des 1909 med naturvård som främsta uppgift. 
Som en ungdomsorganisation inom SNF bilda
des 1947 Fältbiologerna, som numera är en själv
ständig organisation. Miljöfrågornas ökade ak
tualitet har lett till flera nya organisations- 
bildningar. Miljövårdsgruppernas Riksförbund 
(senare Miljö väktarna) grundades 1971, Jordens 
Vänner 1972 och Miljöförbundet 1976. Green
peace introducerades i Sverige 1983. Till miljö
rörelsen hör även ett stort antal lokala byalag 
och aktionsgrupper. Många av dessa har bildats 
för att bevara naturmiljöer mot exploatering 
t.ex. Trädkramarna och Älvräddarna.
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Organisationerna och staten Organisationerna och
medlemmarna

I en demokrati står organisationerna i princip 
fria i förhållandet till staten. Det finns ändå flera 
slags förbindelser mellan organisationerna och 
staten. Staten sätter de allmänna reglerna genom 
lagstiftning. Det gäller framför allt ekonomiska 
föreningar, exempelvis kooperativ. Staten stöder 
föreningslivet genom ekonomiska bidrag] även 
kommuner och landsting ger sådant stöd. Staten 
kan ge organisationerna officiella uppgifter, även 
ren myndighetsutövning. Organisationerna har 
representation i olika offentliga organ. Politiker 
och myndigheter ger organisationerna som re
missorgan tillfälle att lämna synpunkter på 
beslutsförslag.

Beteckningen korporatism används för ett 
system där staten ger de stora organisationerna 
en gynnad roll genom att låta dem ta aktiv del 
i arbetet på att förbereda och genomföra poli
tiska beslut. Intresseorganisationerna har exem
pelvis varit företrädda i förvaltningsmyndig
heternas styrelser. Systemet har emellertid kriti
serats för att de givit intressegrupper för stort 
inflytande över staten.

Demokratin innehåller ett dilemma. Demo
kratin kräver starka och självständiga organisa
tioner. Men allmänintresset kan hotas av alltför 
starka särintressen.

De stora organisationerna är uppbyggda efter 
den representativa demokratins princip. Med
lemmarna utser förtroendevalda som i sin tur 
utser högre instanser. Medlemsinflytandet blir 
därmed indirekt.

Ett exempel är Landsorganisationen. LO 
består av fackförbund. Dessa väljer LO:s högsta 
beslutande organ, en kongress som hålls vart 
femte år. Mellan kongresserna leds LO av 
representantskapet, som sammanträder ett par 
gånger per år. LO:s styrelse är landssekretariatet, 
som leds av en ordförande. Den enskilde med
lemmens inflytande förmedlas av förbunden. I 
ett större förbund som Metall finns såväl di
strikt, avdelningar, sektioner, klubbar och ar- 
bet splat sombud.

Organisationernas inre uppbyggnad visar på ett 
demokratiskt dilemma. Å ena sidan måste med
lemmen ha inflytande över sin organisation. Å 
andra sidan måste organisationen ha en stark 
ledning för att effektivt kunna verka för medlem
marnas intressen.
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VAL TILL RIKSDAGEN

Partinamn

□ 1 Anna Rudolfsson, Riksdagsledamot, R-köping 
□ 2 Bertil Oskarsson, Byggmästare, B-köping 
r-i 3 Vera Gustafsson, Frisör, G-stad

, 4 Adam Svensson, Affärsbiträde, S-stad 
•—' 5 Niddas Persson, Nattvakt, A-köping 
□I 6 Signe Matsson, Läkare, A-köping 
□ 7 Tore Karlström, Journalist, G-stad 

"" □ 8 Cecilia Ljungqvist, Ekonom, A-by 

q 9 Tyra Magnusson, Pensionär, S-stad 

□ .........................

□ 
□

Stockholms läns valkrets 
123-12345

Modell till valsedel vid personval 

Tre olika val hålls på samma dag. Valet till riks
dagen innebär att de 349 mandaten, dvs. plat
serna i riksdagen, tillsätts av väljarna. Dessutom 
väljs landsting, som vardera omfattar ett län. 
(Göteborg, Malmö och Gotland saknar dock 
landsting.) Slutligen väljs fullmäktige i de 286 
kommunerna. Sedan 1970 har valen ägt rum vart 
tredje år, men fyraåriga valperioder kommer att 
återinföras. Valdagen är den tredje söndagen i 
september.

Rösträtt. Alla svenska medborgare som se
nast på valdagen fyllt 18 år har rösträtt. Ett 
annat villkor är att man finns med i röstlängden, 
vilket man själv kan kontrollera hos den lokala 
skattemyndigheten. Före valet får alla röstberät
tigade ett röstkort som talar om var vallokalen 
är belägen.

Invandrare har rösträtt i kommunalvalen 
och landstingsvalen. Villkoret är att man varit 
folkbokförd i Sverige under de senaste tre åren.

Valsedlarna. Det finns en valsedel för varje 
val: gul för riksdagsval, blå för landstingsval och 
vit för kommunalval. Överst på valsedeln står 
vilket val det gäller. Under valbeteckningen står 
partiets namn. Sedan följer en lista över de per
soner som partiet nominerat.

Alla röstberättigade har rätt att kandidera. 
Vem som helst kan bilda ett parti. De större 
partierna brukar skydda sitt partinamn genom 
att registrera det.

Väljarna har möjlighet att stryka och lägga 
till namn på valsedeln. Hittills har det dock varit 
i praktiken omöjligt för väljarna att ändra den 
ordning i vilken partiet nominerat sina kandida
ter. Från 1994 införs ett ökat personvalsinslag. 
Väljaren kan därmed lyfta upp en kandidat 
främst på listan.
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Valet. Från 1994 är riksdagsvalet indelat i 29 
valkretsar, som i de flesta fall sammanfaller med 
länen. Valkretsarna är uppdelade i kommuner, 
som i sin tur består av valdistrikt. Till vaije val
distrikt hör en vallokal.

Man kan också utnyttja möjligheten att 
veckorna före valet rösta på vilket postkontor 
som helst. För att få rösta på posten måste man 
ha med sig sitt röstkort.

Särskilda arrangemang brukar också göras 
för att sjömän, utlandssvenskar och personer 
intagna för vård skall kunna rösta. De som inte 
kan rösta själva kan rösta genom ombud.

Mandatfördelning. Efter det att rösterna räk
nats uppkommer problemet hur mandaten skall 
fördelas. Det svenska valsystemet är konstruerat 
för att uppfylla tre krav. Det skall vara propor
tionellt, så att partiernas styrka i riksdagen över
ensstämmer med deras andel bland väljarna. 
Valsystemet skall ge en god regional representa
tion, så att alla delar av landet är företrädda i 
riksdagen. Valsystemet innehåller också spärrar 
för att förhindra partisplittring.

Sammanlagt 310 mandat är fasta valkrets
mandat som fördelas på valkretsarna i förhål
lande till antalet röstberättigade väljare. Inom en 
valkrets fördelas mandaten proportionellt på 
partierna. Det finns dessutom 39 utjämnings
mandat, som fördelas så att partiernas storlek i 
riksdagen skall stämma överens med valresulta
tet i hela landet.

Det finns dessutom en spärr mot småpartier. 
Bara partier som fått minst fyra procent av rös
terna får delta i mandatfördelningen. Ett parti 
som fått minst tolv procent i en enskild valkrets 
får dock vara med om fördelningen av de fasta 
valkretsmandaten i denna valkrets.

Valkrets 
Kommun 
Valdistrikt

Moderata samlingspartiet 80
Folkpartiet 33
Centerpartiet 31
Kristdemokratiska samhällspartiet 26

Oppositionspartierna 179:
Socialdemokraterna 138
Ny demokrati 25
Vänsterpartiet 16
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I

Social» 
demokraterna

Som ett led i arbetarrörelsens 
kamp för politiskt inflytande 
bildades år 1889 Sveriges 
socialdemokratiska arbetare
parti, SAP. Efter den allmänna 
rösträttens införande 1921 
ökade socialdemokratin och 

partiet innehade statsministerposten i stort sett 
oavbrutet mellan 1932 och 1976.

Även om socialdemokraternas välj arbas un
der åren har vidgats har partiet fortfarande sitt 
starkaste stöd bland de fackligt organiserade 
arbetarna. En viktig väljargrupp i dag är kvin
norna i den offentliga sektorn.

Partiets förste ledare var Hjalmar Branting. 
År 1925 blev Per Albin Hansson partiledare, 
1946 Tage Erlander, 1969 Olof Palme och 1986 
Ingvar Carlsson.

Vid seklets början gick riksda
gens konservativa och mode
rata grupper samman i ett 
parti. År 1969 ändrades parti
namnet från högerpartiet till 
moderata samlingspartiet. Un
der 1970- och 1980-talen hade 

moderaterna stora valframgångar och blev det 
största borgerliga partiet.

Moderata samlingspartiet har sitt starkaste 
stöd i städerna och kringliggande villasamhällen. 
Moderaterna är största parti i Stockholm. En 
kärngrupp är medelklassens män i den privata 
sektorn.

De senaste årtiondenas partiledare är Jarl 
Hjalmarson, Gunnar Heckscher, Yngve Holm
berg, Gösta Bohman, Ulf Adelsohn och, sedan 
1986, Carl Bildt.

Folkpartiet har sitt ursprung i 
liberala och frihandelsvänliga 
grupper i det sena 1800-talets 
riksdag. Partiets stora fråga 
var kampen för allmän röst
rätt. Under 1920-talet splitt
rades liberalerna på nykter- 

hetsfrågan, men återförenades 1934 under nam
net folkpartiet. Åren efter andra världskriget var 
folkpartiet det ledande oppositionspartiet, men 
förlorade sedan röster.

Folkpartiet är främst ett tjänstemannaparti 
med en svag övervikt bland privatanställda 
tjänstemän.

Bland partiledarna märks Bertil Ohlin, Sven 
Wedén, Gunnar Helén, Per Ahlmark, Ola Ull
sten och Bengt Westerberg.

Den moderna bonderörelsen 
organiserades under 1910-ta- 
let. År 1921 förenades den i 
partiet bondeförbundet. Un
der flera årtionden samlade

centerpartiet ■ partiet en dryg tiondel av väl- 
1 ' jarna, men i takt med det mins
kande antalet lantbrukare försvagades partiet. 
Partiet bytte 1958 namn till centerpartiet och 
väljarstödet breddades. I början av 1970-talet 
fick centern många röster på decentralisering, 
miljö och kärnkraftsmotstånd.

Centerns väljare återfinns framför allt på 
landsbygden och jordbrukarna är fortfarande en 
viktig kärngrupp.

De senaste partiledarna heter Gunnar Hed
lund, Thorbjörn Fälldin, Karin Söder och Olof 
Johansson.
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I
 Vid den socialdemokratiska 

partikongressen 1917 bröt sig 
en revolutionär gruppering ut 
och bildade ett eget parti. Se
nare anslöt sig partiet till den 
kommunistiska internationa- 
len och antog namnet Sveriges 

kommunistiska parti. I andra världskrigets slut
skede fick kommunisterna drygt tio procent av 
rösterna, men har i övrigt fått mellan fyra och 
fem procent. År 1967 omdöptes partiet till 
vänsterpartiet kommunisterna och 1990 till 
vänsterpartiet.

Från att ha varit ett utpräglat arbetarparti 
har partiet nu sin tyngdpunkt bland akademiker 
i den offentliga sektorn.

Det senaste halvseklet har partiet letts av 
Sven Linderot, Hilding Hagberg, C.H. Her
mansson, Lars Werner och Gudrun Schyman.■ ( Folkkampanjen mot kärn

kraft, som bildades i samband 
med kärnkraftsomröstningen 
1980, gav upphov till det mil
jöparti som första gången 
ställde upp i riksdagsval 1982. 
Liknande gröna partier med 

ekologisk inriktning uppstod samtidigt i många 
andra industriländer. Vid valet 1988 kom partiet 
in i riksdagen, men föll under fyraprocents- 
spärren vid valet tre år senare.

Miljöpartiets väljarstöd är ganska jämnt för
delat över landet och olika befolkningsgrupper, 
men med en viss övervikt för tjänstemän i den 
offentliga sektorn.

Miljöpartiet ville undvika en toppstyrd orga
nisation och valde i stället för partiledare två 
språkrör för ett år i taget.

Som en reaktion mot av- 
kristningen bildades 1964 par
tiet kristen demokratisk sam
ling. Bland partiets initiativta
gare märktes ett antal pingst
pastorer. Partiets ideologi byg
ger på kristna värderings- 

grunder. Det dröjde innan partiet kom in i riks
dagen. Vid valet 1985 fick partiet in en företrä
dare efter en valteknisk samverkan med center
partiet. Det nuvarande namnet tillkom 1987. År 
1991 passerade KdS spärrgränsen för represen
tation i riksdagen.

Kristdemokraterna har ett särskilt starkt 
stöd bland kristna väljare och ligger över genom
snittet i exempelvis det frikyrkliga Jönköpings 
län.

Partiets förste partiledare var Birger Ekstedt, 
som 1973 efterträddes av Alf Svensson.

Protestpartier mot höga skat
ter, offentlig byråkrati och in
vandring bildades i början av 
1970-talet i Danmark och 
Norge. Våren 1991 tog lan 
Wachtmeister och Bert Karls
son initiativet till en svensk 

motsvarighet. Partiet, som fick namnet ny demo
krati, vann mediernas uppmärksamhet och steg 
snabbt i opinionsundersökningarna och blev re
dan i valet samma år invalt i riksdagen med 6,7 
procent av rösterna.

Ny demokrati saknar en bestämd regional 
tyngdpunkt, men ligger under riksgenomsnittet 
i nordligaste Sverige. Partiet har jämförelsevis 
starkast stöd bland småföretagare och industri
arbetare.
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Från fem till åtta partier

Det svenska partisystemet kännetecknades un
der en lång tid av en internationellt sett mycket 
stor stabilitet. Från parlamentarismens och all
männa rösträttens seger i början av 1920-talet 
fram till 1988 bestod riksdagen av samma fem 
partier. Två ungefär lika stora politiska block 
dominerade länge svensk politik.

Partisystemet har nu gått in i ett nytt histo
riskt skede. På några få år har antalet riksdags
partier ökat från fem till åtta.

Bakom denna förändring ligger en ökad rör
lighet i väljarkåren. Sambandet mellan klasstill
hörighet och röstning försvagas. Samhälls

förändringarna har medfört att det tillkommit 
nya yrkesgrupper som saknar en stark parti
politisk förankring. Det har blivit vanligare, 
särkilt i de yngre generationerna, att rösta mot 
gamla partipolitiska traditioner.

Allt fler väljare byter parti mellan valen. 
Intervjuundersökningar visar också att färre och 
färre väljare betraktar sig som fasta anhängare 
till något parti. En ökande andel väljare bestäm
mer sig kort före valdagen; valrörelsernas och 
massmediernas betydelse ökar. Misstroendet 
mot etablerade partier och politiker stiger ock
så.
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Folkomröstningar

Den representativa demokratin kompletteras av 
vissa direktdemokratiska inslag, varav folkom
röstningar är det främsta exemplet. En folk
omröstning låter väljarna uttala sig direkt i en 
politisk fråga. Regeringsformen ger möjlighet till 
såväl beslutande som rådgivande folkomröst
ning.

Beslutande folkomröstning kan anordnas i 
grundlagsfrågor. En minoritet av riksdagen kan 
föra ut ett grundlagsförslag till folkets hörande. 
Om ett flertal röstar nej förkastas förslaget. 
Väljarna har alltså möjlighet att säga nej. Beslu
tande folkomröstning kan bli aktuell vid grund
lagsändring, vid internationella överenskommel
ser och överlåtelse av beslutanderätt till exempel
vis EU. Ännu så länge har ingen beslutande 
folkomröstning hållits.

Riksdagen kan även bestämma att hålla råd
givande folkomröstning. Möjligheten har an
vänts vid fyra tillfällen.

I en folkomröstning 1922 röstade en knapp 
majoritet nej till förslaget om alkoholförbud.

År 1955 röstade en stor majoritet för att 
behålla vänstertrafik. Valdeltagandet var dock 
lågt. Att omröstningen endast var rådgivande 
visade sig några år senare då riksdagen trots 
resultatet beslöt att införa högertrafik.

Folkomröstningen i pensionsfrågan 1957 
innehöll tre alternativ. Inget förslag fick egen 
majoritet och ATP-frågan avgjordes först senare 
genom ett riksdagsbeslut.

Även folkomröstningen om kärnkraft 1980 
hade tre alternativ. Inte heller nu fick något för
slag eget flertal. Linje 1 och 2 var dock i huvud
sak identiska och låg sedan till grund för riksda
gens kärnkraftsbeslut.

Det finns dessutom möjlighet att anordna 
lokala folkomröstningar. Sådana har hållits i 
flera kommuner.
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Lokal självstyrelse
J Sverige är indelat i 286 

i I kommuner och 23
landsting. Redan i forn-

Kommuner och landsting fl tiden och under medelti- 
1 den fanns former för lo
kal självstyrelse, men dagens kommuner och 
landsting har sitt ursprung i 1862 års kommunal
reform. Den byggde på en avvägning mellan 
kommunal självständighet och statlig överhög
het. Å ena sidan fick kommunerna fri beskatt
ningsrätt och långtgående befogenheter att 
själva bestämma över sina angelägenheter. Å 
andra sidan fick staten möjlighet, framför allt då 
kommunmedlemmar överklagat kommunens 
beslut, att ingripa mot de kommuner som över
trätt sina befogenheter.

Kommunerna och landstingen har sedan 
dess fått allt fler uppgifter. Det sena 1800-talets 
stora samhällsförändringar, som kan samman
fattas under rubrikerna industrialisering, urba
nisering och demokratisering, ställde kommu
nerna och landstingen inför stora uppgifter. Se
kelskiftets befolkningsexpansion, första världs
krigets försörjningsproblem, mellankrigstidens 
sociala nöd, andra världskrigets kristidshus- 
hållning och efterkrigstidens välfärdssamhälle 
blev i första hand kommunernas ansvar. Folk
hälsoproblem, sjukhusbyggen och höjda vård
krav gav landstingen utökade uppgifter.

De nya uppgifter som lades på kommuner 
och landsting fick stora konsekvenser för 
självstyrelseorganens inre skötsel. Under 1800- 
talet drevs kommunerna på frivillighetens och 
självverksamhetens grund. Städernas och lands
kommunernas förvaltning sköttes av lekmän. 
De växande uppgifterna gjorde denna tanke allt 
mer ohållbar. Städerna och de större kommu

nerna började ta särskilt anställda i sin tjänst. 
Efter hand växte förvaltningsapparaten i kom
muner och landsting.

Men skulle de gamla kommunerna, särskilt 
de små landskommunerna, verkligen klara av att 
finansiera, bygga upp, bemanna och driva alla 
dessa gymnasieskolor, daghem och pensionärs
hem? Staten tvekade. Lösningen blev samman
slagningar och stordrift.

Ännu i början av 1950-talet hade Sverige 
nära 2 500 kommuner. Efter en serie samman
slagningar bildades i början av 1970-talet dagens 
storkommuner.

Den snabba kommunala expansionen ledde 
i sin tur till nya problem. Oron steg snart för att 
de nya stora kommunerna vunnit i effektivitet 
men förlorat i demokrati. Statens centralstyr
ning medförde allt fler nackdelar och redan 
under 1970-talet blev lösenordet i stället decen
tralisering. Den stora kommunala byråkratin 
ledde till försök med alternativa organisatoriska 
lösningar; 1980-talets kommundelsnämnder var 
ett sådant experiment. Kostnadsproblemen drev 
fram besparingar och omprioriteringar. Nya 
organisationsformer och privatiseringar började 
prövas. Den kommunala ekonomin blev en allt
mer brännande allmänpolitisk fråga.

Debatten om den lokala självstyrelsen har i 
mycket handlat om uppgiftsfördelningen mellan 
staten, landstingen och kommunerna. Lands
tingens viktigaste uppgift är hälso- och sjukvård. 
Kommunernas ekonomiskt sett tyngsta delar 
ligger inom skola, äldreomsorg och barnomsorg. 
Inom många områden delas det politiska ansva
ret av staten, landstingen och kommunerna.
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Vem gör vad?

Staten Landstingen Kommunerna

Utrikespolitik Riksdagen och rege
ringen huvudansvar

Gränsregionalt sam
arbete

Gränsregionalt sam
arbete

Bistånd Allmän biståndspolitik Internationell katastrof
hjälp, humanitärt bistånd

Internationell katastrof
hjälp, humanitärt bistånd

Försvar Militärt försvar Sjukvård i krig Civilförsvar

Rättsväsen Allmänna domstolar, 
förvaltningsdomstolar

- -

Invandrarpolitik Ramar, finansiering - Flyktingmottagande

Kommunikationer Järnvägar, flyg etc. Länstrafik Lokaltrafik

Vägväsen Statsvägnätet - Gator och vägar

Hälso- och 
sjukvård

Allmänna riktlinjer, 
kvalitetskontroll

Folkhälsoansvar, primär
vård, länssjukvård, region
sjukvård, folktandvård

Vård av äldre

Social Pensioner, föräldraför
säkring etc.

Missbru karvård, 
utvecklingsstörda

Socialtjänst, 
missbrukarvård, 
utvecklingsstörda

Undervisning Högskola, gymnasium 
Läroplaner för skolan

Särskolor, viss 
gymnasieutbildning, 
vårdhögskolor, 
folkhögskolor

Grundskola, gymna
sium, komvux

Bostad Principer, lånesystem, 
byggnormer

- Allmännyttiga 
bostadsföretag

Miljö Allmänna riktlinjer, konces
sion för större anläggningar

Miljömedicin Miljötillsyn

Kultur Nationell kulturpolitik, 
statliga kulturinstitutioner

Regionala teatrar, region
musik, länsmuseer

Bibliotek, teatrar, konsert
hus

Fysisk planering Samordningsansvar - Markanvändning, 
planskyldighet

Näringspolitik Nationell industripolitik Regionala utvecklingsfonder, Allmänt stöd till närings- 
turism livet, turism
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Makten i kommuner och 
landsting

Kommunernas och landstingens högsta beslu
tande organ är fullmäktige, som från 1994 väljs 
i allmänna val vart Qärde år. Ordet fullmäktige 
är släkt med fullmakt och betyder ombud, i detta 
fall för folket. Fullmäktiges storlek varierar 
mellan cirka 30 och uppåt 100 personer.

Kommunfullmäktige och landstingsfullmäk
tige har till uppgift att bestämma principiella mål 
och riktlinjer för verksamheten. Fullmäktige 
beslutar bland annat om budget, skatt, organi
sation och verksamhetsformer. Fullmäktige ut
ser även ledamöter i styrelser och nämnder.

Styrelsen har att leda och samordna kommu
nens och landstingets förvaltning. Styrelsen för
bereder och verkställer fullmäktiges beslut. Van

ligen är även den politiska oppositionen före
trädd i styrelsen. Styrelsen brukar vara kommu
nens och landstingets maktcentrum. Styrelsens 
ordförande spelar därför en viktig roll. Denne 
tillhör ofta gruppen heltidspolitiker, som kallas 
kommunalråd respektive landstingsråd.

Ansvaret för den närmare förvaltningen lig
ger på nämnder som leds av politiker och sköts 
av anställda tjänstemän. Kommunerna och 
landstingen har numera stor frihet att själva 
bestämma över hur nämnderna skall organise
ras. På en del håll är nämnderna organiserade 
efter sektor, exempelvis skola, socialtjänst och 
fritid. Vissa kommuner har kommundelsnämn- 
der med ansvar för många olika sektorer. Nu
mera prövar många kommuner och landsting 
s.k. beställarnämnder, vilka är fria att köpa 
tjänster från antingen utföramämnder eller pri
vata producenter.

Kommunen och landstinget granskas av spe
ciellt utsedda revisorer, som årligen rapporterar 
till fullmäktige.

Undersökningar visar att många för kommu
nen viktiga beslut i praktiken fattas utanför de 
formella sammanträdena. Stor roll spelar infor
mella kontakter mellan kommunalrådet, chefs
tjänstemännen, företrädare för det lokala nä
ringslivet och, särskilt på industriorter, fackför
eningsrörelsen.

Näringslivets makt är dessutom ofta indi
rekt. Genom internationaliseringen har före
tagen blivit rörligare. Kommunens beroende av 
näringslivet ökar och näringslivets beroende av 
kommunen minskar.

40 Maktsystemet



Regionernas framtid

Sedan 1600-talet utgör länen den grundläggande 
politiska och administrativa indelningen på den 
regionala nivån. Även landstingen är organise
rade med länen som geografisk grund.

Det har under lång tid framförts kritik mot 
att länsindelningen inte längre är anpassad till 
dagens problem. Många samhällsproblem måste 
i dag lösas över de administrativa gränserna. 
Investeringar i vägar, järnvägar och broar berör 
ofta större områden än ett enstaka län. Miljöpro
blem framtvingar samarbete över länsgränserna. 
Inom storstadsregionerna finns gemensamma 
problem tvärs över länsgränserna. Àr det dags 
att, på samma sätt som den stora omstöpningen 
av kommunerna för några decennier sedan, göra 
om Sveriges regionala indelning?

Frågan håller nu på att utredas. Tre förslag 
har lagts fram.

Statligt regionalt ansvar. Det första alternati
vet innebär att staten samlar sina regionala 
planerings- och samordningsuppgifter i en enda 
organisation. Länsstyrelsen skulle därmed få en 
stärkt ställning och landshövdingen ökad makt. 
Landstingen och kommunerna skulle inte direkt 
beröras av denna förändring.

Kommuner i samverkan. Enligt det andra al
ternativet skulle kommunerna få ansvar för den 
absoluta merparten av den offentliga service som 
riktar sig till medborgarna, inklusive sjukvården. 
Landstingen avskaffas därmed. Regionala upp
gifter skulle framför allt lösas genom en utbyggd 
kommunal samverkan, exempelvis i form av 
kommunalförbund.

Regional folkstyrelse. Det tredje alternativet 
innebär att den lokala självstyrelsens tyngd

punkt förskjuts från kommunerna till ett slags 
utbyggda landsting, dvs. folkvalda regionpar
lament. Dessa regionfullmäktige med egen be
skattningsrätt skulle därmed få en nyckelroll 
i den demokratiska processen.

Det finns redan ett omfattande mellanregio- 
nalt samarbete över nationsgränserna inom 
Norden, Östersjöområdet och Barentsregionen. 
Framväxten av sådana övernationella nätverk är 
en del av politikens internationalisering.

Ett förslag till ny regionindelning 
(SOU 1992:63)
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Folkrepresentationen

Den representativa de
mokratin innebär att 
folkets valda ombud ut
gör statens högsta beslu
tande organ. Riksdagen

har enligt regeringsformen fyra huvuduppgifter. 
Även i andra parlamentariska demokratier bru
kar folkrepresentationen ha dessa uppgifter.

En grundläggande uppgift är lagstiftning. 
Lagar har karaktären av generella föreskrifter; 
de kan alltså inte avse enstaka fall. Huvudprin
cipen i en demokrati är att de grundläggande 
rättsnormerna skall beslutas av folkets valda 
företrädare. Det är därför riksdagen som beslu
tar om rikets grundlagar och exempelvis om 
brottsbalken, familjerätt, civilrätt och andra la
gar som rör enskildas personliga ställning. Inom 
vissa gränser kan riksdagen överlåta norm- 
givningsmakt till regeringen; det gäller framför 
allt bestämmelser om den närmare tillämp
ningen av generella rättsnormer.

En annan viktig uppgift är finansmakten, dvs. 
uppgiften att bestämma statens inkomster och 
utgifter. De europeiska parlamenten uppkom en 
gång som en metod för kungamakten att över
tyga mestadels motsträviga undersåtar att med 
skatter bidra till allt dyrare krigsföretag och 
statsförvaltning. Riksdagens legitimitet grundas 

fortfarande på föreställningen om folkets sam
tycke till uttaxeringar. Men förhållandet mellan 
folkrepresentation och beskattningsmakt har i 
dag fått motsatta förtecken. Förr var det riks
styrelsens företrädare som försökte få folkets 
ombud att acceptera skattehöjningar. Under 
senare år har det tvärtom varit riksdagen, inte 
minst efter påtryckningar från olika intresse
grupper, som verkat för höjda offentliga utgifter, 
medan regeringen strävat efter att spara.

Riksdagens tredje huvuduppgift är gransk
ning. Parlamentarismen innebär att riksdagen 
ger regeringen förtroendet att styra riket. Riks
dagen har sedan i uppgift att aktivt följa rege
ringens fögderi och kan fälla regeringen genom 
att besluta om misstroendeförklaring. Riksda
gen har flera metoder för att granska den verk
ställande makten, exempelvis interpellationer, 
frågor, Konstitutionsutskottets granskning av 
statsråden samt Jo:s och riksdagsrevisorernas 
granskning av den offentliga förvaltningen.

Riksdagen medverkar även i utrikespolitiken. 
Viktigare internationella överenskommelser 
måste godkännas av riksdagen. Genom Utrikes- 
nämnden har riksdagens större oppositionspar
tier möjlighet att framföra synpunkter på rege
ringens utrikespolitik.
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Vem sitter i riksdagen?

Fram till och med valet 1985 var endast de fem 
gamla partierna representerade. Fyraprocents- 
gränsen överskreds 1988 av miljöpartiet och 
1991 av KdS och ny demokrati. Av de åtta valen 
sedan 1970 har fyra resulterat i socialistisk ma
joritet (1970, 1982,1985 och 1988), tre i borgerlig 
majoritet (1976,1979 och 1991), medan ett ledde 
till oavgjort (1973, då riksdagen ännu bestod av 
350 ledamöter).

Valsystemet tillförsäkrar att de valda riks
dagsledamöterna är geografiskt och partipoli
tiskt representativa. Genom indelningen i val
kretsar är alla delar av landet företrädda. Det 
proportionella valsystemet fördelar mandaten 
rättvist mellan de partier som klarat spärren.

Riksdagen kan dock knappast sägas vara 
socialt representativ. De valda skiljer sig i flera 
avseenden från väljarna. Bland riksdagens leda
möter finns en överrepresentation av män, 
medelålders, tjänstemän, offentliganställda, 
högutbildade, personer som äger sina bostäder 
samt kyrksamma. Omvänt finns det jämfört med 
valmanskåren proportionellt färre kvinnor, 
unga, gamla, arbetare, privatanställda, låg- 
utbildade, invandrare, hyresgäster och religiöst 
indifferenta.

Dessa brister i social representativitet är inte 
unika för den svenska riksdagen. Parlamentens 
sociala skevhet kan också variera över tid och 
mellan länder. Ett bevis härför är andelen kvinn
liga politiker. Till följd av intensiv opinionsbild
ning har ett ökande antal kvinnor nominerats till 
valbara platser. Numera utgör kvinnorna unge
fär en tredjedel av riksdagens ledamöter.

En grupp som ökat sin andel i riksdagen är 
yrkespolitikerna. I denna kategori inryms om
budsmän och andra med avlönade politiska för-

Arbetare

Invandrar
bakgrund

troendeuppdrag. Förekomsten av dessa yrkes
politiker återspeglar en vanlig karriärväg till 
riksdagen. Det är numera ytterst ovanligt att 
någon väljs till riksdagen utan att först under 
några år innehaft förtroendeuppdrag i sitt parti. 
Riksdagsledamöternas genomsnittsålder är 
drygt 50 år. Mindre än var tionde ledamot är 
yngre än 40 år.

Vad innebär det att väljas som representant? 
Vilken uppfattning väger tyngst: partiets åsikt, 
ledamotens egen åsikt eller väljarnas åsikt? Den 
vanligast uppfattningen bland riksdagsleda
möterna är att partiets linje bör vara utslagsgi
vande. Endast ett mindretal ger företräde för 
väljarnas mening.

Enligt intervjuundersökningar missbedömer 
riksdagsledamöterna ibland opinionen bland 
väljarna. De valda representanterna tror ofta att 
väljarna har samma uppfattning som de själva 
har.
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Riksdagen i arbete

(förslag från 
regeringen)

(Torsiag rran 
riksdagsledamöter)

Kammaren är benämningen på riksdagen då den 
sammanträder i plenum.

Förhandlingarna leds av talmannen eller 
någon av de vice talmännen.

Ledamöterna sitter valkretsvis och inte som 
i flertalet andra parlament efter parti.

Alla ärenden måste remitteras till utskott. Ut
skotten lägger fram förslag till beslut. Utskotten 
är ofta ett forum för kompromisser och överens
kommelser mellan partierna och har därmed 
stor betydelse.

Det finns 16 ständiga utskott. Tunga utskott 
är exempelvis Finansutskottet, Konstitutionsut
skottet och Utrikesutskottet.

Varje utskott har 15 ledamöter som tillsätts 
proportionellt. Av tradition har hälften av ut
skotten en ordförande från oppositionen.
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Utskotten skall ta ställning till såväl pro
positioner som motioner. Utskotten samman
träder inför stängda dörrar, men de kan anordna 
offentliga utskottsförhör.

Utskotten har möjlighet att inhämta syn
punkter från andra utskott och från myndighe
ter, organisationer och experter. Intressegrupper 
som vill påverka riksdagen vänder sig ofta till 
utskotten. Ordet lobbying kommer från lobby, 
dvs. korridoren utanför den amerikanska kon
gressens utskottsrum.



Skrivelse 
till regeringen

§ =

Debatt och omröstning

I större debatter deltar partiledarna. I andra 
ärenden brukar partierna företrädas av sina ta
lesmän inom respektive utskottsområde. Som 
regel inleder oppositionspartierna debatten. Den 
som blir angripen har rätt till replik.

Eftersom partierna intagit sina ståndpunkter 
redan under utskottsbehandlingen spelar kam
mardebatten vanligen ingen roll för ärendets 
utgång. Debatten är främst en repetition av 
huvudargumenten.

Debatten hålls normalt inför öppna dörrar. 
Viktigare debatter sänds via radio och TV.

Finns det flera yrkanden kan en ledamot 
begära omröstning, votering. Ledamöterna kan 
rösta ja, rösta nej eller avstå. Partisamman
hållningen är oftast hög, särskilt i politiskt bety
delsefulla omröstningar.

Regeringen utfärdar lagar i 
Svensk författningssamling 
(SFS)

Normalt fattar riksdagen beslut med enkel 
majoritet: flertalet vinner. Vissa typer av lagar 
stiftas dock i särskild ordning.

För att förhindra förhastade beslut äx grund
lagar svårare att ändra än vanliga lagar. Grund
lagar kan stiftas eller ändras endast genom lika- 
lydande beslut med mellanliggande val. Som ti
digare nämnts finns det också möjlighet att an
ordna folkomröstning i grundlagsfrågor.

Vissa av regeringsformens fri- och rättigheter 
kan inskränkas genom lag. Risken för att fri- och 
rättigheterna urvattnas har motiverat att rättig- 
hetsbegränsande lagstiftning omgärdas med vissa 
restriktioner.

Riksdagen behandlar årligen omkring 250 
propositioner och 3 500 motioner. De flesta av 
motionerna avslås.

Riksdagen har möjlighet att ställa regering
ens medlemmar till svars genomfrågor och inter- 
pellationer. Dessa debatter leder inte till beslut.

Riksdagsarbetet tar en fyra månaders som
marpaus. Slutet av våren är den mest hektiska 
arbetsperioden. Enligt ett förslag skall riksdags
året läggas om.
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Den verkställande makten
Det finns två olika sätt 
att ordna förhållandet 
mellan den lagstiftande 
och den verkställande 
makten i en demokrati:

maktdelning och parlamentarism. Det ameri
kanska statsskicket av maktdelningstyp är de
mokratiskt men inte parlamentariskt. I Europa 
dominerar parlamentarismen.

Maktdelning innebär att var och en av 
statsmaktens olika grenar har en självständig 
beslutssfär. I USA utser väljarna den lagstif
tande makten (presidenten) och den verkstäl
lande (kongressen) vid separata val. Presidenten 
har stor makt, men även kongressen har bety
dande inflytande. Särskilt om kongressen har 
annan politisk färg än presidenten kan denna 
makt få stora återverkningar.

Parlamentarism betyder att regeringen skall 
åtnjuta folkrepresentationens förtroende. Om 
parlamentarismen fungerar normalt och rege
ringen har stöd av ett flertal i folkrepresentatio
nen innebär parlamentarismen att parlamentet 
har relativt liten makt. Den politiska maktens 
centrum förskjuts till regeringen. Det är rege
ringen som i praktiken utformar politiken. Par
lamentets uppgift blir att formellt stifta lagarna 
och därmed legitimera politiken samt därutöver 
granska och övervaka regeringen.

Parlamentariskt ansvar. Parlamentarismen 
förutsätter att parlamentet har möjlighet att ut
kräva ansvar av regeringen. Den ena typen är 
juridiskt ansvar. Om regeringens medlemmar gör 
sig skyldiga till allvarliga brott finns det särskilda 
procedurer för att ställa dem inför rätta. Denna

Presidentstyrelse
(t.ex. USA)

Parlamentarism 
(t.ex. Sverige)
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möjlighet utnyttjas i praktiken aldrig. Den andra 
typen är politiskt ansvar. Parlamentet har i upp
gift att granska regeringens arbete och har möj
lighet att avsätta enskilda ministrar eller hela re
geringen. Ytterst kan parlamentet rikta en miss
troendeförklaring mot regeringen som därmed 
tvingas avgå.

Ansvaret för regeringsbildningen är olika 
organiserat i de parlamentariska staterna. I fler
talet parlamentariska demokratier är det stats
chefens uppgift att, åtminstone formellt, ut
nämna regeringens ledare. Sverige utgör i detta 
avseende ett undantag, eftersom talmannen gi
vits uppgiften att samordna regeringsbildningen.

Regeringsbildning. Regeringen består av 
statsministern och övriga statsråd. Statsminis
tern tillsätter övriga statsråd. Statsministern ut
ses av riksdagen. Talmannen har i uppgift att, 
efter samråd med partiledarna och de vice tal
männen, lägga fram förslag till statsminister. Om 
mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar 
mot förslaget är det förkastat, i annat fall är det 
godkänt. Nedlagda röster räknas därför som ett 
passivt accepterande av statsministerkandida
ten. Skulle, vilket ännu inte hänt, talmannens 
förslag förkastas upprepas proceduren. Om riks
dagen fyra gånger förkastat talmannens förslag 
hålls nyval.

Efter det att riksdagen godkänt förslaget om 
ny statsminister skall denne så snart som möjligt 
anmäla övriga statsråd för riksdagen. Regerings
skiftet äger sedan rum inför statschefen.

En regeringsbildning äger rum då den tidi
gare regeringens statsminister avgår frivilligt, 
avlider eller avsätts av riksdagen.

Misstroendeförklaring. Riksdagen kan ut
kräva politiskt ansvar av regeringen genom att 
rikta misstroendeförklaring antingen mot ett 
enskilt statsråd eller mot statsministern. I det 
senare fallet tvingas hela regeringen att avgå. 
Enligt regeringsformen kan riksdagen förklara 
att ett statsråd inte åtnjuter riksdagens förtro
ende. Ett sådant yrkande kan läggas fram av 
minst en tiondel (dvs. 35) av riksdagens ledamö
ter. En misstroendeförklaring fordrar att mer än 
hälften av riksdagens ledamöter stödjer för
slaget. Nedlagda röster räknas som ett passivt 
stöd för regeringen. Så länge inte 175 ledamöter 
röstar mot regeringen sitter den alltså kvar.

Parlamentarismen i praktiken. I realiteten 
bestäms regeringens politiska sammansättning 
av styrkeförhållandet i parlamentet. I de fall då 
mer än en regeringskonstellation är tänkbar är 
det förhandlingar mellan partiledarna som av
gör utfallet. Parlamentet har alltid möjlighet att 
framtvinga regeringens avgång.

Det har gjorts försök att formulera generella 
principer för regeringsbildningar. Ingen av dessa 
tumregler är dock allmängiltig; politiska om
ständigheter i det enskilda fallet avgör vilken 
regering som bildas. Regeringar kan grupperas 
efter dels huruvida de är majoritets- eller minori
tetsregeringar, dels huruvida de är enparti- 
regeringar eller koalitioner. Många traditionella 
föreställningar om parlamentarism utgår från 
förutsättningen att regeringen bildas av ett enda 
parti med egen majoritet. I själva verket har 
minoritetsregeringar och koalitionsregeringar 
blivit det dominerande mönstret i europeisk 
politik. Sverige är inget undantag.
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Kampen om regeringsmakten

Minoritetsregeringar Socialdemokratisk dominans

Branting 1920 s
De Geer/von Sydow 1920
Branting 1921 s
Trygger 1923 h 
Branting/Sandler 1924 s 
Ekman 1926 frisinnad/lib

Hansson 1932 s
Pehrsson-Bramstorp 1936 bf (semesterregeringen)
Hansson 1936 s+bf
Hansson 1939 samlingsregering s+bf+h+fp
Hansson/Erlander 1945 s
Erlander 1951 s+bf

Lindman 1928 h
Ekman/Hamrin 1930 fris.

Enpartiregering?

Majoritetsregering?

Parlamentarismens seger innebar nya svårig
heter. Det proportionella valsättet befrämjade 
nya partibildningar. Partisplittringen i riksdagen 
försvårade regeringsbildningen. Inget parti hade 
egen majoritet.

Perioden från 1920 till början av 1930-talet 
kännetecknades av minoritetsparlamentarism. 
Regeringarna fick försöka få stöd av olika par
tier i olika frågor, ofta efter uppgörelser i riks
dagens utskott. När det misslyckades tvingades 
regeringen avgå. Följden blev täta regerings- 
kriser. Det blev därmed svårt att föra en kon
sekvent och långsiktig politik.

Den ekonomiska krisen och den höga arbets
lösheten ställde ökade krav på politiska åtgär
der. Socialdemokraterna vann valet 1932, men 
saknade ännu stöd av en riksdagsmajoritet. Efter 
en uppgörelse med bondeförbundet 1933 fick 

socialdemokraterna stöd för sin ekonomiska 
politik. I gengäld fick bönderna igenom sina 
krav på bl.a. skyddstullar för jordbruksproduk
ter. Denna s.k. kohandel lade grunden för en 
samarbetstradition i svensk politik. Minoritets- 
parlamentarismen avlöstes av ett skede med star
kare regeringar. Efter valet 1936 bildade social
demokraterna och bondeförbundet en koali
tionsregering.

I slutet av 1939 fick regeringen en ännu bre
dare bas. Under andra världskriget styrdes 
Sverige av en samlingsregering bestående av 
samtliga partier utom det kommunistiska.

När kriget var över blev de partipolitiska 
meningsmotsättningarna alltför stora för en 
fortsatt samlingsregering. Socialdemokraterna 
fortsatte att regera på egen hand.
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I Borgerliga I Socialdemokratisk l Borgerlig
I regeringar I minoritetsregering I regering

Erlander/Palme 1957 s Fälldin 1976 c+m+fp
Ullsten 1978 fp
Fälldin 1979 m+c+fp
Fälldin 1981 c+fp

Palme/Carlsson 
1982 s

Bildt 1991 
m+fp+c+kds

Socialdemokraterna saknade emellertid egen 
majoritet och för att ge regeringen ett starkare 
parlamentariskt underlag ingicks åter en ”röd- 
grön” koalition mellan socialdemokraterna och 
bondeförbundet. Regeringen sprack emellertid 
1957 på meningsskiljaktigheter i pensionsfrågan.

Socialdemokraterna regerade därefter en
samma i ytterligare nära två årtionden. Rege
ringen stöddes i riksdagen oftast av kommunis
terna och hade egen majoritet endast under två 
år efter segervalet 1968.

Den socialdemokratiska regeringen tvinga
des 1976 till sist att avgå. De tre borgerliga par
tierna fick majoritet i riksdagen och bildade en 
koalitionsregering. Efter två år föll den på oenig
het i kärnkraftsfrågan. De borgerliga samarbets- 
svårigheterna illustreras av att fyra olika rege

ringar avlöste varandra under de borgerliga 
regeringsåren 1976-1982.

De nio år av socialdemokratiskt regerings- 
innehav som därefter följde visade att svensk 
parlamentarism gått in i ett nytt skede. Socialde
mokraterna saknade egen riksdagsmajoritet och 
mötte ökade svårigheter att få igenom sin politik.

Socialdemokraternas valförlust 1991 ledde 
till regeringsskifte, men trots att fyra partier in
går i regeringen saknar den ändå egen majoritet 
i riksdagen.

Sverige har haft åtskilliga enpartiregeringar 
och en hel del majoritetsregeringar, men sällan 
samtidigt. Instabila minoritetsregeringar är nu
mera vardag för svensk parlamentarism.
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Regeringen i arbete

Sammansättning. En regering brukar bestå 
av cirka 20 statsråd. Termen statsråd härstam
mar från den tid då regeringsmedlemmarna var 
konungens rådgivare.

Statsministern leder regeringens arbete och 
har därmed en central position. Statsministern 
bestämmer över tillsättningen av övriga statsråd.

I en koalitionsregering brukar statsråds- 
posterna fördelas på partierna efter deras storlek 
i riksdagen. Regeringens medlemmar behöver 
inte vara valda till riksdagen, men partierna 
brukar placera partiledaren och sina tunga poli
tiker i regeringen. I regeringen Bildt finns dess
utom en juristkonsult utan partipolitisk anknyt
ning.

Styrmedel. Regeringen styr riket, står det 
skrivet i regeringsformen. Men vilken makt har 
regeringen egentligen? Enligt författningen har 
regeringen flera styrmedel. Men en del av dessa 
förfogar även riksdagen över.

Utnämningsmakten ligger enligt grundlagen i 
regeringens händer. Regeringen utnämner inne
havarna till statens högsta ämbeten.

Föreskriftsmakten är delad. Riksdagen beslu
tar om lagar, regeringen om förordningar. Riks
dagen har överlåtit en del av sin föreskriftsmakt 
till regeringen.

Finansmakten, makten över statens inkom
ster och utgifter, ligger hos riksdagen. I prakti
ken har regeringen stort inflytande eftersom den 
utarbetar förslaget till budget.

Granskning smakt en ger regeringen överin
seende över de statliga förvaltningsmyndighe
terna. Regeringen beslutar själv i vissa enskilda 
ärenden, exempelvis efter överklaganden, men 
antalet beslut av denna typ håller på att minska.
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De politiskt riktningsgivande besluten rör 
främst budgeten och andra propositioner.

Beslut. I Sverige har den enskilde ministern 
små möjligheter att besluta på egen hand. Kravet 
på kollektivt beslutsfattande innebär att besluten 
fattas vid regeringssammanträde.

Regeringen sammanträder normalt varje 
torsdag. I genomsnitt avgörs då cirka 270 ären
den. Själva sammanträdet är emellertid bara en 
formell bekräftelse. Besluten har i praktiken re
dan fattats under arbetet i departementen.

Regeringskansliet. För att bereda regerings- 
ärendena finns det ett antal departement. De är 
i dag 13 till antalet. Varje departement har ett 
statsråd som chef. Däremot behöver inte alla 
statsråd vara departementschefer.

Varje statsråd omger sig med några partipo
litiskt utsedda medarbetare. Den viktigaste är 
statssekreteraren, som leder departementets dag
liga arbete.

I övrigt består departementen av fast an
ställda tjänstemän. Till departementets chefs
tjänstemän hör expeditionschefen och rätts
chefen, som båda har juridisk utbildning. Det 
praktiska arbetet bedrivs inom ämnesmässigt 
indelade sakenheter.

Utrikesdepartementet, UD, intar en särställ
ning eftersom det också har hand om diplomati 
och utrikesförvaltning. En stor del av UD:s an
ställda arbetar utomlands på ambassader och 
beskickningar.

Regeringskansliet inrymmer även statsråds
beredningen med statsministerns kansli.



Samordning. Departementen är organise
rade som ett antal sidställda pyramider. Rege
ringen är ett kollektivt beslutsorgan. Att fatta 
beslut i regeringen innebär att organisera sam
ordningen, dels inom departementen, dels mellan 
departementen.

Samordningen inom departementen aktuali
serar problemet med förhållandet mellan politi
ker och tjänstemän. De fast anställda har ett 
överläge genom sina fackkunskaper och erfaren
heter. Men den allmänna bilden är att tjänste
männen är inriktade på att tjäna sitt statsråd. 
Därför krävs det starka politiker med en klart 
uttalad viljeinriktning, som förmår att styra sitt 
departement genom tydliga signaler.

Samordningen mellan departementen följer 
både formella och informella procedurer. För
slagen till regeringsbeslut sänds till alla departe
ment för information och synpunkter genom s.k. 
delning. Dessa utkast offentliggörs inte.

Om man inte kan komma överens mellan 
departementen på tjänstemannanivå förs frågan 
upp till statssekreterarna eller, i viktiga frågor, 
till statsråden.

Av tradition brukar regeringens medlemmar 
samlas för gemensam lunch som ger tillfälle att 
informellt diskutera aktuella frågor. Efter det 
formella regeringssammanträdet på torsdagarna 
hålls s.k. allmän beredning, som är ett forum för 
att lösa viktiga problem.

Samordningsmekanismerna sätts på hårda 
prov då budgeten utarbetas. Finansdepartemen
tet spelar en pådrivande roll. Kraven på bespa
ringar står här mot fackdepartementens utgifts- 
krav.

I regeringar med flera partier blir de politiska 
samordningsproblemen extra stora. I regeringen 
Bildt företräds varje regeringsparti av ett sam- 
ordningskansli i statsrådsberedningen. Dessa 
spelar en viktig roll för att jämka samman de 
stridiga viljorna.

En minoritetsregering behöver dessutom 
ägna särskild uppmärksamhet åt kontakterna 
med riksdagen. Besluten måste förankras i ut
skott och partigrupper. Regeringspartiernas 
gruppledare i riksdagen deltar i regeringens all
männa beredningar.
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Offentlig förvaltning Den offentliga förvaltningens uppgift är att för
bereda och genomföra politiska beslut. Det finns 
ett stort antal myndigheter av olika slag. Man 
kan indela myndigheterna dels efter deras verk
samhetsområde (nationell, regional eller lokal 
nivå), dels efter deras huvudman (stat, landsting 
eller kommun).

Den svenska förvaltningsapparaten har vissa 
historiskt betingade särdrag.
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Riksnivå

Staten

Centrala ämbetsverk
Exempel:
Skolverket 
Socialstyrelsen 
Rikspolisstyrelsen

Stor offentlig sektor. Jämfört med andra 
industriländer har Sverige en mycket stor offent
lig sektor. Medan andra länder i större utsträck
ning valt privata organisationsformer och 
försäkringsmodeller har välfärdssamhället i 
Sverige till den helt dominerande delen förverk
ligats genom staten, landstingen och kommu
nerna.

Landstingen

Regional

Länsstyrelser 
Andra länsmyndig
heter, t.ex.
länsarbetsnämnder

Landstingens 
nämnder, t.ex. 
hälso- och sjukvårds
nämnd, 
omsorgsnämnd

Kommunerna

Lokal

Lokal statsförvaltning
Exempel:
Arbetsförmedling

Lokala institutioner, 
t.ex. sjukvårds
enheter

Kommunala nämnder
Exempel:
Socialnämnd
Kulturnämnd
Kommundelsnämnd
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Lokal självstyrelse. Den dominerande delen 
av den offentliga sektorn, såväl ekonomiskt som 
personellt, utgörs numera inte av staten utan av 
kommunerna och landstingen. Kombinationen 
av statsdominans och lokal självstyrelse är ett 
utmärkande drag för svensk förvaltning.

Dubbel länsförvaltning. Landets vidsträckta 
och glesbefolkade territorium har ställt den 
svenska förvaltningen inför speciella problem. 
Kungamakten strävade under lång tid att vinna 
kontroll över de olika landsändarna. Från 1600- 
talet blev landshövdingarna och deras länsstyrel
ser det viktigaste organet för att genomdriva 
centralmaktens beslut.

Den regionala nivån utgörs i dag av ett 
dubbelsystem. Landet är indelat i 24 län. Lands
tinget är länets folkvalda självstyrelseorgan med 
egen beskattningsrätt. Länsstyrelsen är statens 
förvaltningsorgan. Chefen för länsstyrelsen, 
landshövdingen, utnämns av regeringen. Övriga 
ledamöter av länsstyrelsen utses av landstinget.

Sverige:
fristående förvaltningsmyndigheter

Regeringskansliet

y\ Regeringen 
/ ^Xpepartement/^

Förvaltningsmyndigheter

Den territoriella organisationen är ett olöst 
problem i svensk offentlig förvaltning. Som 
nämnts på sidan 41 diskuteras i dag olika model
ler för regionernas framtid.

Fristående myndigheter. I Sverige råder en 
organisatorisk uppdelning mellan å ena sidan 
regeringskansliet och dess departement och å 
andra sidan de statliga förvaltningsmyndigheter
na. Den internationellt sett vanligaste modellen 
bygger i stället på sammanhållna hierarkier med 
ministern i spetsen och ett mer eller mindre vitt
förgrenat nät av underlydande avdelningar.

Den svenska modellen härstammar från 
1600-talet, då riksstyrelsen organiserades i fem 
kollegier. Ett av dessa, kanslikollegium, fick i 
början av 1700-talet en överordnad roll och blev 
ursprunget till dagens regeringskansli. I bortåt 
tre århundraden har Sverige haft en tudelad 
statsförvaltning.

Andra länder: 
ministerstyrelse

Regeringen

Ministerier



Offentligt och privat

Den offentliga förvaltningen genomgår i dag 
betydelsefulla förändringar. Den ekonomiska 
krisen och de stora budgetunderskotten fram
tvingar en omprövning och effektivisering av 
myndigheternas verksamhet. Förändringarna 
berör den offentliga förvaltningens organisation, 
personal, ekonomi och regler.

Organisation. Den traditionella formen för 
offentlig förvaltning är en myndighet. Men po
litiska beslut kan också genomföras via andra 
organisationsformer. Det finns flera alternativ 
till myndighetsformen.

En betydande del av den statliga och kom
munala verksamheten bedrivs genom aktiebo
lag. Flera affärsdrivande verk, såsom Televerket 
och Posten, har omvandlats till aktiebolag. Inom 
kommunerna brukar bl.a. kollektivtrafik och 
fastighetsförvaltning skötas i bolagsform.

Offentliga förvaltningsuppgifter kan också 
överlåtas på frivilliga organisationer. Sådana 
spelar en stor roll inom exempelvis fritidssektorn 
och missbrukarvården.

Personal. Det finns ungefär 1,6 miljoner of
fentligt anställda, vilket motsvarar en dryg tred
jedel av arbetskraften. Flertalet är anställda av 
kommuner och landsting och arbetar främst 
med hälso- och sjukvård, social omsorg och ut
bildning.

Den offentliga tjänsten har fortfarande vissa 
speciella anställningsvillkor, men likheterna med 
den privata sektorn har efter hand ökat.

Till följd av nedskärningarna inom den of
fentliga sektorn minskar antalet offentlig- 
anställda sedan 1990-talets början.

Ekonomi. Den offentliga sektorns utgifter, 
uttryckt i förhållande till bruttonationalproduk
ten, har ökat från cirka 25 procent i början av 
1950-talet till drygt 70 procent i dag. De senaste 
årens ökning förklaras dels av att bruttonatio
nalprodukten minskat, dels av att kostnaderna 
för arbetslösheten och bankkrisen drivit upp ut
gifterna.

Det viktigaste ekonomiska styrinstrumentet 
för staten, landstingen och kommunerna är de
ras årliga budget. Det ökande budgetunder
skottet har blivit ett allt viktigare politiskt pro
blem.

Regler. Den offentliga förvaltningen styrs av 
ett särskilt system av rättsregler. Genom regel
reformering har politikerna under senare år sökt 
förenkla regelsystemet. Myndigheterna har gi
vits större självständighet inom allmänt formu
lerade ramar.

Den offentliga regelgivningen påverkas 
starkt av europeiseringen. Redan EES-avtalet 
har lett till en långtgående anpassning till EU:s 
regelsystem.

Offentliga utgifter uttryckta som andel av 
bruttonationalprodukten
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Att utöva myndighet

Myndighetsutövning innebär att offentliga 
tjänstemän med stöd av den offentliga makten 
fattar bindande beslut genom att bestämma om 
antingen rättigheter eller skyldigheter.

Förvaltningsmyndigheter, liksom domstolar 
och andra som fullgör uppgifter inom den of

fentliga förvaltningen, skall i sin verksamhet 
beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklig
het och opartiskhet. Regeringsformen fastslår 
därmed rättsstatens principer som grund för den 
offentliga förvaltningens arbete. Myndighets
utövningen måste ske enligt fastställda regler.

Anhängiggörande
Den offentliga förvaltningen utövar sin myndighet 
genom att handlägga ärenden.
Ärenden kan väckas (anhängiggöras) antingen av myndigheten själv 
eller av den enskilde (genom anmälan eller ansökan).

Diarieföring
Alla handlingar som inkommer till myndigheten måste antecknas
i ett diarium (= dagbok).
Huvudregeln är att myndighetens diarium och allmänna handlingar 
är offentliga.

Beredning

Föredragning

Beslut

Expediering

Verkställande

Efter diarieföringen skall ärendet utredas (beredas). Myndigheten 
har ansvar för att utredningen blir tillfredsställande och att parterna 
ges insyn i handläggningen.
En tjänsteman som har eget intresse i saken (har jäv) får inte delta 
i handläggningen av ärendet.

Den tjänsteman som ansvarar för beredningen skall vid en före
dragning redogöra för ärendet inför den chefstjänsteman eller det 
beslutsorgan som skall avgöra ärendet. Föredragningen kan vara 
skriftlig och/eller muntlig.

Flertalet ärenden avgörs av en enda tjänsteman. En del viktiga beslut 
fattas dock av styrelse, råd, nämnd eller något annat kollektivt organ. 
Myndigheterna är i allmänhet skyldiga att motivera sina beslut.

Beslutet skall därefter expedieras och parten personligen underrättas.

Överklagande
Den som berörs av beslutet skall ges möjlighet att 
överklaga beslutet för att få det omprövat.

Först då möjligheterna att överklaga uttömts vinner beslutet laga kraft. 
I vissa fall har myndigheterna möjlighet att tillgripa maktmedel eller 
sanktionsavgifter (vite) för att tvinga fram att beslutet åtlyds.
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Rättsväsende

I
 Demokratin förutsätter 

en rättslig ram kring 
maktutövningen samt 
medborgerliga fri- och 
rättigheter. Ett demo

kratiskt samhälle är därför samtidigt en rättsstat. 
Det gamla uttrycket ”land skall med lag byggas” 
är ett uttryck för principen om maktutövningens 
lagbundenhet.

En rättsstat innebär att såväl myndigheter 
som enskilda måste iaktta gällande rättsnormer. 
Regeringsformen anger att den offentliga mak
ten utövas under lagarna.

Då rättsnormer är generella och stabila inne
bär rättsstaten förutsebarhet. Samhällets olika 
aktörer har möjlighet att överblicka de rättsliga 
verkningarna av sina handlingar. Rättsstaten 
bygger också på vissa grundläggande fri- och 
rättigheter. Medborgaren utrustas med en upp
sättning rättsligt bestämda rättigheter och skyl
digheter.

Men för att dessa allmänna principer inte 
skall stanna som tomma formler på ett papper 
fordras också praktiskt fungerande institutioner.

Den demokratiska rättsstaten bygger på en 
arbetsfördelning. De politiska beslutsorganen 
har i uppgift att skapa rättsnormer. Domstolar 
och myndigheter har i uppgift att tillämpa rätts
normer.

Rättsstaten fordrar därför oberoende domsto
lar, som självständigt kan tolka och tillämpa 
rättsreglerna. Domarna tillsätts på grundval av 
juridisk professionell kompetens.

Domstolarna, liksom förvaltningsmyndig
heterna, skall beakta allas likhet inför lagen samt 
iaktta saklighet och opartiskhet. Både regerings
formen och Europakonventionen om de mänsk

liga rättigheterna tillerkänner varje medborgare 
rätt till domstolsprövning.

Regeringsformen värnar också domstolar
nas oberoende från den politiska makten. Ingen 
myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma 
hur en domstol skall döma i det enskilda fallet 
eller tillämpa en rättsregel. Domarnas självstän
dighet grundas på ett särskilt starkt anställnings
skydd.

Det kan i praktiken uppstå konflikter mellan 
rättsliga och politiska organ. I åtskilliga stater 
har domstolar både rätt och skyldighet att vägra 
tillämpa en rättsnorm om de anser att den strider 
mot en rättsnorm av högre valör. Denna lag
prövningsrätt ger de rättstillämpande organen 
makt att åsidosätta en av parlamentet beslutad 
lagbestämmelse om denna bedöms stå i konflikt 
med grundlag, exempelvis skyddet för de med
borgerliga fri- och rättigheterna.

Även Sverige har en sådan lagprövningsrätt. 
Domstolar och myndigheter får dock vägra till- 
lämpa en av riksdagen stiftad lag endast om felet 
är uppenbart. Lagprövningsrätten används där
för i praktiken sällan.

I vissa länder, däribland Sverige, har uppgif
ten att tolka grundlagens innebörd lagts på de 
allmänna domstolarna. Andra stater, exempel
vis Tyskland, har dessutom en särskild författ
ningsdomstol. Sverige har ingen författnings
domstol och en utredning avrådde 1993 från ett 
införande.

Det finns i Sverige tre olika typer av domsto
lar: allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar 
och specialdomstolar. De allmänna domstolar
na och förvaltningsdomstolarna har vardera tre 
instanser (lokal nivå, regional nivå och riksnivå).
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Allmänna domstolar. De allmänna dom
stolarnas huvuduppgift är att döma i brottmål 
och tvistemål. I tvistemålen, civilmålen, är dom
stolen en institution för att lösa tvister mellan 
enskilda. Tvisterna kan gälla exempelvis familje- 
mål, köp, avtal och skadestånd.

Landet är indelat i ett hundratal tingsrätter, 
vilka fungerar som det allmänna domstols
väsendets första instans. Som mellaninstans 
finns sex regionala hovrätter. Slutinstans är 
Högsta domstolen. Högsta domstolens ledamö
ter kallas justitieråd.

Förvaltningsdomstolar. Förvaltningsdom
stolarnas uppgift är att pröva överklaganden 
över offentliga myndigheters beslut. Förvalt
ningsdomstolarna spelar i Sverige en jämförelse
vis stor roll. De kan både upphäva och ändra 
statliga myndigheters beslut. De prövar också 
överklaganden över kommunernas och lands
tingens beslut.

Förvaltningsdomstolarnas första instans är 
de 24 länsrätterna. De fyra kammarrätterna är 
mellaninstans. Tidigare var regeringen högsta 
prövningsinstans för överklagade förvaltnings
ärenden. Numera fungerar Regeringsrätten som 
en självständig domstol. Dess ledamöter be
nämns regeringsråd.

Specialdomstolar. Förutom allmänna dom
stolar och förvaltningsdomstolar finns vissa 
specialdomstolar. Arbetsdomstolen har viktiga 
uppgifter inom arbetsrätten. Marknadsdomsto
len handlägger bland annat konkurrensärenden. 
Bostadsdomstolen prövar bl.a. beslut av de lo
kala hyresnämnderna.

Olika partsintressen har varit representerade 
i specialdomstolarna. Systemet har kritiserats 
och det finns förslag om att avveckla special
domstolarna och inordna dem i domstolsväsen
det i övrigt.

Förvaltningsdomstolar
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Lag och rätt

Redan under 1200-talet nedtecknades de land
skapslagar som formats dels av uråldriga in
hemska rättstraditioner, dels av påverkan från 
den europeiska rättsutvecklingen. Genom Mag
nus Erikssons allmänna landslag och allmänna 
stadslag i mitten av 1300-talet fick lagstiftningen 
ökad riksenhetlighet.

Mot slutet av 1600-talet tillsattes en stor lag
kommission. Arbetet utmynnade i 1734 års lag, 
som fått stor betydelse för det svenska rätts
systemet. I likhet med medeltidens lagar var den 
uppdelad i huvudavdelningar, balkar. Utanför 
lagen ligger bl.a. regeringsformen och andra 
grundlagar. Genom 1734 års lag fick Sverige en 
gemensam lag för både landsbygd och städer.

Under det senaste århundradet har det skett 
en kraftig tillväxt i lagstiftningen. Systematiken 
i lagstiftningen är emellertid relativt oförändrad. 
Flera lagbalkar går tillbaka till 1734 års lag.

Sveriges rikes lag
1734 års lag Idag

Giftermålsbalk Äktenskapsbalk
Föräldrabalk

Ärvdabalk Ärvdabalk
Jordabalk Jordabalk
Byggningabalk
Handelsbalk Handelsbalk
Missgärningabalk
Straffbalk Brottsbalk
Utsökningsbalk Utsökningsbalk
Rättegångsbalk Rättegångsbalk

Miljöbalk? (förslag)

Vad som framför allt tillkommit är lagstiftning 
inom det sociala området och arbetslivet. Ett 
lagområde där det i ett sekels perspektiv skett 
fundamentala förändringar är familjerätten. 
Det är framför allt kvinnans kamp för att bli en 
myndig och jämställd medborgare som satt spår 
i lagstiftningen.

Rättskipning. De närmare bestämmelserna 
om domstolarnas rättskipningsuppgifter, orga
nisation och om rättegång finns i en särskild lag, 
rättegångsbalken.

Den som inleder rättegången i en viss dom- 
stolsinstans har att framställa sina önskemål rö
rande saken genom ett eller flera yrkanden. 
Motparten har att ta ställning till yrkandena. 
Partierna bör ange vad de vill, vad de har för 
grund för detta och vad de har som stöd för 
riktigheten av sina påståenden.

Uppgiften att väcka åtal och ansvara för för
undersökningen i brottmål är organiserad på 
olika sätt i skilda länder. Ibland ligger uppgiften 
på polisen, ibland på ett särskilt åklagarväsende. 
Sedan 1965 finns i Sverige en separat organisa
tion av åklagare. Central instans är riksåklaga
ren.

Sverige har en gammal tradition av att all
mogen medverkar i rättskipningen. I dag utgörs 
nämnden av lekmannadomare, som framför allt 
medverkar i brottmål och vissa familjemål. 
Nämndemännen utses av de politiska partierna 
och väljs på tre år. Det är nämndemännen till
sammans med yrkesdomarna som kollektivt fäl
ler dom och bestämmer påföljd.
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Rättegången i brottmål

Förundersökning
Processen i brottmål inleds med en förundersökning.
Polisen skall beakta omständigheter som talar inte bara mot, 
utan även för den misstänkte.

Om det finns tillräckliga skäl som talar mot den misstänkte väcker 
åklagare åtal och inger stämningsansökan till tingsrätten.
Tingsrätten utfärdar stämning.

Om det är nödvändigt för rättskipningen får tvång användas.
Gripande beslutas av polisen.
Anhållande beslutas av åklagaren.
Häktning beslutas av tingsrätten.

Brottmål avgörs efter huvudförhandling, dvs. sammanträde med tingsrätten.
Den misstänkte har alltid rätt att anlita försvarare.
Den som känner till något av betydelse för saken är skyldig att vittna.
Hela bevisningen måste läggas fram för rätten.

Efter huvudförhandlingen håller rätten en sluten överläggning och beslutar 
om dom.

Överklagande Både den dömde och åklagaren kan överklaga domen 
till högre instans.

Den som fällts för brott får ett straff eller annan påföljd.
Straffen är böter eller fängelse.
Andra påföljder är villkorlig dom, skyddstillsyn, kontraktsvård eller annan 
vård.

Kriminalvården ansvarar för dem som dömts till fängelse eller skyddstillsyn.
Man skiljer mellan kriminalvård i anstalt och i frihet.
Kortare straff avtjänas på lokalanstalt, längre på riksanstalt.
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Statschefen
Posten som statschef är 
kanske den politiska in
stitution som varierar 
mest mellan världens 
länder. I en del länder,

exempelvis Förenta Staterna, spelar presidenten 
en central roll i det politiska livet. I en konstitu
tionell monarki som Sverige saknar statschefen 
politisk makt.

Vad som förenar alla länders statschefer är de 
representativa uppgifterna. Statschefen företrä
der riket både utåt och inåt. Gentemot utlandet 
förkroppsligar statschefen statens enhet. Stats
chefen har vissa uppgifter i det diplomatiska 
umgänget mellan staterna och svarar exempelvis 
för det officiella mottagandet av de utländska 
sändebuden. Statschefen kan också ha en viktig 
symbolfunktion i förhållande till den egna natio
nen.

I de demokratier som förblivit monarkier har 
statschefens makt successivt minskat. Under 
1800-talet blev monarkernas handlingsfrihet 
mer och mer kringskuren av författningsregler. 
Den konstitutionella monarkin innebar just en 
sådan begränsad maktsfär för statschefen. I de 
flesta monarkier är statschefens politiskt vikti
gaste uppgift att leda regeringsbildningen.

Sverige är i detta avseende unikt, eftersom 
den svenske kungen efter 1974 års regeringsform 
inte längre ens formellt deltar i regerings
bildningen.

Grundlagskompromissen mellan socialde
mokrater och borgerliga i början av 1970-talet 
innebar att monarkin behölls, men att kungens 
politiskt betydelsefulla uppgifter avskaffades.

Kungens officiella engagemang inskränker 
sig numera till följande uppgifter. Kungen öpp

nar formellt riksdagens årliga riksmöte. Rege
ringen sammanträder ett par gånger årligen i 
konselj under kungens ordförandeskap, då stats
ministern håller kungen underrättad om rikets 
angelägenheter. Kungen är också ordförande i 
Utrikesnämnden, som tjänar som forum för över
läggningar mellan riksdagen och regeringen i 
utrikespolitiska frågor. Kungen ger högtidliga 
audienser för främmande länders sändebud. 
Kungen medverkar dessutom i officiella stats
besök i Sverige och utlandet.

Kungen har årligen cirka 500 uppdrag ”i 
tjänsten”. De innefattar resor inom och utom 
landet, officiella åtaganden samt företräden på 
slotten.

Kungen har en rättslig särställning genom en 
bestämmelse om immunitet. Kungen kan inte 
åtalas för sina gärningar. Enligt brottsbalken 
betraktas också brott mot kunglig person som 
särskilt allvarliga. Kungahusets medlemmar be
talar skatt och har rösträtt. Kungen utnyttjar 
dock inte sin rösträtt och är heller inte valbar till 
riksdagen.

Hovets förvaltning står under ledning av 
Riksmarskalksämbetet, som har huvudansvaret 
för ekonomi och personaladministration. Hovet 
svarar bl.a. för frågor som rör kungens officiella 
framträdanden. Hovet förvaltar även de kung
liga slotten och dess parker och inventarier. En 
del av Drottningholms slott används av kungen 
och hans familj som bostad. Hovet, som har 
drygt två hundra anställda, finansieras huvud
sakligen med skattemedel.
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Tronföljd
Successionsordningen, som är en av landets 
grundlagar, bestämmer vem som skall ärva tro
nen. Den nu gällande successionsordningen till
kom 1810 för att reglera tronföljden efter Karl 
XIV Johan. I sin nu gällande lydelse avser 
successionsordningen Carl XVI Gustaf och den
nes barn. Genom en grundlagsändring gick 
Sverige år 1980 över till kvinnlig tronföljd. Det 
råder nu full jämställdhet mellan könen. Ett 
äldre barn går alltid före ett yngre oavsett kön.

Successionsordningen fastställer också mo
narkens trosbekännelse. Konungen måste ”vara 
av den rena evangeliska läran, såsom den uti den 
oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt 
Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och 
förklarad är”. Den av den kungliga familjen som 
inte bekänner sig till denna lära utesluts från 
tronföljden.

Vidare bestäms att prinsar och prinsessor 
skall uppfostras inom riket. Prins och prinsessa 
får heller inte gifta sig utan att regeringen lämnat 
samtycke. Prins och prinsessa får heller inte utan 
konungens och riksdagens samtycke bli regent i 
någon utländsk stat.

En medlem av kungahuset kan således för
lora rätten till tronen på fyra olika sätt: att lämna 
den lutherska läran, att ha sin uppfostran för
lagd utomlands, att gifta sig utan vederbörligt 
samtycke eller att utan tillstånd bli utländsk re
gent.

Tronfoljd
Kronprinsessan Victoria 
Prins Carl Philip 
Prinsessan Madeleine 
Prins Bertil

Debatten om monarkin
Frågan om kungamakten var den stora strids
frågan i striden om författningen under slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet. Regerings
formen 1809 förutsatte att den styrande makten 
låg i kungens händer. Striden gällde framför allt 
makten över regeringen. Ju mer regeringen blev 
beroende av riksdagens vilja, desto mindre blev 
kungens makt. Först med parlamentarismens 
seger 1917 och demokratins genombrott accep
terades principen att rollen som statschef redu
cerats till ceremoniella uppgifter.

Då den nu gällande regeringsformen antogs 
klargjordes att statschefens agerande inför of
fentligheten måste präglas av rollen att företräda 
nationen i dess helhet. Kungen får därför inte 
agera så att det tyder på ett motsatsförhållande 
eller en spänning mellan statschefen och de po
litiskt ansvariga organen.

Kravet på en övergång till ett republikanskt 
statsskick restes tidigt från socialdemokratiskt 
och liberalt håll. De konservativa försvarade 
emellertid aktivt monarkin. Det socialdemokra
tiska partiprogrammets krav på republik har 
tonats ned av taktiska skäl. Frågan ansågs inte 
vara så viktig att den borde stå i vägen för mer 
trängande politiska krav.

I dag är frågan om monarki eller republik en 
fråga som förefaller ha förlorat aktualitet. När 
författningen även formellt reducerat kunga
makten till en ceremoniell funktion blev även 
socialdemokraternas republikkrav rent cere
moniellt.
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Religiösa samfund
Under första hälften av 
den tusenårsperiod som 
Sverige varit kristet in
gick svenska kyrkan 
som en del av den ro

mersk-katolska kyrkan. Med den lutherska re
formationen upphörde påvens makt över den 
svenska kyrkan. Gustav Vasa byggde upp en 
stark nationalstat genom att bryta kyrkans själv
ständiga makt. Sedan reformationen är Svenska 
kyrkan en statskyrka.

Kyrkan fortsatte emellertid att ha stort infly
tande i samhället. Prästerna bildade fram till 
1866 ett av riksdagens fyra stånd. På lokal nivå 
hade kyrkoherden stor makt och kyrkan svarade 
bland annat för skolundervisningen.

Statskyrkosystemet gav upphov till tre pro
blem. Det första gällde frågan om medlemskap 
och därmed förhållandet mellan kyrkan och 
individerna. Det andra handlade om stats
kyrkans förhållande till de frikyrkor som växte 
fram i mitten och slutet av 1800-talet. Det tredje 
rörde det organisatoriska förhållandet mellan 
kyrkan och staten.

Under lång tid var varje svensk obligatoriskt 
medlem i kyrkan utan rätt att utträda. Det tog 
lång tid innan religionsfriheten förverkligades. 
Först 1860 erkändes rätten att utträda ur 
Svenska kyrkan, men endast under förutsätt
ningen att man inträdde i något annat av staten 
godkänt samfund. Den obegränsade rätten att 
gå ur Svenska kyrkan infördes inte förrän genom 
1951 års religionsfrihetslag.

Statskyrkosystemet innebar till en början ett 
monopol på religionsutövning. Inga andra än 
evangelisk-lutherska trosbekännare fick före
komma. Upplysningsidéerna innebar att tole

ransen ökade. De fria samfunden accepterades 
så småningom. Även om religionsfriheten suc
cessivt vidgats har Svenska kyrkan länge åtnjutit 
en ekonomiskt privilegierad position. Den 
ökande invandringen har medfört att Sverige 
även i religiöst avseende blivit ett mer blandat 
samhälle.

Större religiösa samfund i Sverige

Statskyrkan
Svenska kyrkan

Frikyrkor
Pingströrelsen 
Missionsförbundet 
Frälsningsarmén 
Jehovas vittnen 
Örebromissionen 
Baptistsamfundet

Andra kyrkor
Romersk-katolska kyrkan 
Sveriges Muslimska råd 
Islamiska Kulturcenterunionen 
Serbisk-Ortodoxa Kyrkan 
Grekisk-Ortodoxa Kyrkan 
Judiska Centralrådet

I sina huvuddrag har förhållandet mellan staten 
och Svenska kyrkan inte ändrats sedan mitten av 
1800-talet. Ett antal organisatoriska modi
fieringar har visserligen genomförts, men 
statskyrkosystemet består alltjämt. Riksdagen 
har genom en särskild kyrkolag bestämt hur 
kyrkan skall styras.
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Kommun Statlig myndighet

Riksnivå

Regional

Lokal

Svenska kyrkans organisation

Prästerligt ämbete

Biskopsmöte Svenska kyrkans 
församlings- och 
pastoratsförbund

Kyrkomötet 
Centralstyrelsen 
Kyrkofonden

Biskop Stiftssamfällighet Domkapitel

Kyrkoherde Församlingar och 
pastorat

-

Liksom den offentliga förvaltningen är 
Svenska kyrkan organiserad på tre plan: natio
nell, regional och lokal nivå.

Dessutom är kyrkan uppbyggd på tre olika 
principer. I kyrkan som trossamfund utgör den 
prästerliga ämbetsförvaltningen en viktig styrel
seprincip. Prästvigningen förlänar rätten att pre
dika och utdela de kyrkliga sakramenten. Men 
Svenska kyrkan har också sedan gammalt ett 
starkt inslag av lekmannastyrelse. Lekmanna- 
principen förverkligas inom de kyrkliga kommu
nerna genom en form av lokal självstyrelse. 
Församlingens medlemmar väljer exempelvis 
sina företrädare genom kyrkofullmäktige val. 
Deltagandet i dessa val brukar dock vara lågt. 
Statskyrkosystemet innebär härtill att flera av 
kyrkans organ har ställning som statliga myndig
heter och är därmed att jämställa med andra 
förvaltningsmyndigheter.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans ”riksdag” 
och sammanträder en gång per år. Kyrkomötet 
är partipolitiskt sammansatt och väljs indirekt 
av företrädare för landets församlingar. Riksda
gen har överlåtit åt kyrkomötet att besluta om

kyrkans inre förhållanden. Svenska kyrkans cen
tralstyrelse är kyrkans ”regering”.

Ett avskaffande av statskyrkosystemet skulle 
medföra att de kyrkliga organens ställning som 
myndigheter försvann. Kyrkan skulle då ändå 
präglas av två skilda organisationsprinciper, 
nämligen prästerlig ämbetsförvaltning och lek- 
mannamedverkan. Denna förening av prästäm
bete och folkstyrelse går i svensk tradition under 
benämningen ”den dubbla ansvarslinjen”.

Det finns olika uppfattningar om det fram
tida förhållandet mellan staten och Svenska 
kyrkan. En lång rad utredningar har presenterat 
olika modeller. Flera kontroversiella problem 
återstår att lösa. Skall Svenska kyrkan även i 
framtiden vara organisatorisk knuten till staten? 
Skall kyrkan behålla sin beskattningsrätt? Vem 
har rätt till kyrkans jordegendomar? Skall staten 
ge ekonomiskt stöd till vården av kyrkobygg
naderna? Och sist, men inte minst: hur skall 
medlemskapet regleras? Skall kyrkotillhörig
heten såsom i andra sammanslutningar grundas 
på en aktiv handling?
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Näringsliv

I
 Sverige tillhör den grupp 

av länder som förenar 
demokrati med mark
nadsekonomi baserad 
på privat ägande. Två 

fundamentalt olika slag av regelsystem står såle
des mot varandra men tvingas också existera 
parallellt med varandra.

I det ena fallet tas marknadsekonomin, med 
individuell äganderätt, frivilliga byten och kon
trakt mellan individer, som utgångspunkt och 
grundläggande princip. Följden blir att staten 
anses böra inskränkas till vissa fundamentala 
rättigheter och kollektiva beslut som är nödvän
diga för att upprätthålla marknadsekonomin 
och det privata ägandet. Det renodlade idealet 
blir den minimala staten. Kollektiva beslut bör 
i detta perspektiv endast fattas genom enhällig
het, vilket i praktiken ger vetorätt åt varje enskild 
individ. Ett mer omfattande bruk av kollektivt 
beslutsfattande enligt majoritet sregeln ses som 
ett hot mot den enskilde individens frihet.

I det andra fallet ges flertalsstyret ställning 
som grundläggande princip. Med denna ut
gångspunkt följer slutsatsen att marknaden bör 
vara minimal. Beslut om fördelningen av resur
ser och inkomster bör i stället så långt möjligt 
fattas genom kollektiva beslut. Beslutsregeln om 
en medborgare - en röst utsträcks till så stora 
delar av samhällslivet som möjligt. Flertalsbeslut 
betraktas i sig som legitima. Det blir därmed i 
stället marknadsprincipen som ses som undan
tag och som behöver motivera och försvara sin 
legitimitet.

Det finns sannolikt en gräns för hur långt 
man kan gå i endera riktningen. Om alltför 
många beslut om fördelningen av inkomster och 

andra resurser görs till föremål för majoritetsbe
slut hotas demokratins legitimitet och stabilitet. 
Om marknaden utvidgas alltför långt inskränks 
den folkvalda församlingens beslutsdomän. 
Samexistensen mellan de två regelsystemen for
drar en ömsesidig återhållsamhet.

Blandningen mellan marknad och kollektiva 
beslut enligt flertalsmetoden skiljer sig mellan 
olika länder och mellan olika tidsperioder. Det 
vid en viss tidpunkt rådande blandningsförhål- 
landet är starkt avhängigt av maktförhållandena 
i samhället. Politikens strider och meningsmot
sättningar har ofta handlat om gränserna för 
olika regelsystem. Blandningsförhållandet kan 
också påverkas av tekniska förändringar och av 
intemationaliseringsprocesser.

Sverige är exempel på ett samhälle som sökt 
lösa spänningarna mellan de två principerna 
genom en arbetsdelning. Marknadsprocesser 
och privat ägande har tillåtits att dominera nä
ringslivet, medan flertalsstyret har fått prägla 
social välfärd och fördelningsfrågor. Aktie- 
ägandets fördelning och koncentration är en 
kontroversiell fråga på grund av att det aktuali
serar gränsdragningen mellan olika sfärer för 
maktutövning och på grund av att det är avgö
rande för maktens fördelning inom en av dessa 
sfärer.

Demokratins fundament är rösträtten och 
medborgarrätten. På motsvarande sätt utgör 
äganderätten och aktiebolaget grundvalen för 
marknadsekonomin. Äganderätten till aktiebo
lag förverkligas i praktiken genom en komplice
rad väv av maktrelationer mellan olika ekono
miska aktörer.
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Makten över företagen
Det svenska näringslivet domineras av privat
ägda, exportinriktade storföretag. Småföretagen 
har relativt mindre betydelse än i flertalet andra 
industriländer. Många småföretag är dessutom 
underleverantörer till större företag. De största 
företagen, räknat efter omsättningen, är dels 
exportindustrier som ABB, Volvo, Electrolux, 
Tetra Laval, Ericsson och Stora, dels 
detaljhandelsblocken KF och ICA.

Olika företag är ofta förbundna med varan
dra i mer eller mindre sammanhållna maktsfärer. 
Sådana sfärer kan vara av tre olika slag: ägar
grupper, bankgrupper och företagsgrupper. 
Företag kan bilda sfärer genom en gemensam 
ägare. Företag kan bilda nätverk genom banker
nas kreditgivning. Företag kan bilda koncerner 
eller på annat sätt vara integrerade med varan
dra.

I Sverige är dessa tre slag av sfärer starkt 
sammanflätade. De personliga ägarna spelar en 
nyckelroll. De kontrollerar sina maktsfärer ge
nom att sitta i företagens styrelser, genom att 
agera som förhandlare mellan företag och ge
nom att äga kapital som kan placeras i aktier.

Ett fåtal familjer såsom Wallenberg, Söder
berg, Bonnier, Lundberg, Johnson och Stenbeck 
spelar fortfarande stor roll som ägare av svenska 
företag. Via investmentbolag, stiftelser och fon
der är bankerna en viktig ägargrupp; flera 
svenska storföretag ingår exempelvis i en sfär 
med Handelsbanken som centrum.

En handfull personer med till stor del ärvt 
kapital, ärvda kontaktnät och utan någon per
sonlig förankring hos de breda folklagren har 
haft en dominerande ställning i det ekonomiska 
livet och det moderna Sveriges samhällsutveck
ling.

Själva aktieägandet är endast en nödvändig, 
men inte tillräcklig, förutsättning för att utöva 
makt över ett aktiebolag. Ägandet översätts i 
makt genom flera olika steg. Aktieinnehavet 
översätts i röster på bolagsstämman, men till 
följd av röstvärdesskillnader väger olika aktier 
inte alltid lika tungt. I en del företag finns det A- 
aktier med ett röstvärde som är tusen gånger 
större än B-aktier. För att utöva sin röstmakt 
fordras att aktieägaren faktiskt deltar på stäm
man. Små aktieägare avstår ofta från att över 
huvud taget delta. En del ägare kan via kontroll
poster nå en utslagsposition som ger dem större 
makt än deras numerära storlek. Familjen Wal
lenberg har grundat sin starka position i svenskt 
näringsliv bland annat genom av familjen kon
trollerade stiftelser. Genom indirekt kontroll, 
exempelvis i form av ask-i-askägande, kan famil
jen utöva ett bestämmande inflytande med en
dast en minoritet av aktierna. Slutligen kan olika 
ägare genom att ingå koalitioner bilda 
ägarsfärer. Alla dessa faktorer har betydelse för 
makten över det svenska näringslivet.

Hur ägande ger makt över företag

Aktieinnehav: Många aktier
Röster: Högt röstvärde
Bolagsstämma: Högt deltagande
Makt ensam: Utslagsposition
Makt gemensamt: Intressesfär
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Företaget, facket och de 
anställda

Om endast marknadens regelsystem fick be
stämma skulle arbetsgivaren ha ett maktmässigt 
överläge gentemot de anställda. De anställda har 
därför genom facklig organisering, kollektivav
tal och lagstiftning flyttat fram sina positioner 
och begränsat arbetsgivarens handlingsfrihet 
när det gäller exempelvis lönesättning, anställ
ningsförhållanden och arbetsmiljö.

Sverige har i internationellt perspektiv en 
mycket hög organisationsgrad. Omkring 85 pro
cent av alla anställda är medlemmar i någon 
facklig organisation. Facket har därför en jäm
förelsevis stark ställning, både på riksnivå och på 
den enskilda arbetsplatsen.

Företagens verksamhet regleras av ett stort 
antal lagar och förordningar. Det arbetsrättsliga 
regelsystemet har tillkommit med syftet att 
stärka de anställdas ställning. Lagarna förutsät
ter i allmänhet att de anställdas intressen före
träds av de fackliga organisationerna.

Medbestämmandelagen MBL avser att be
främja arbetstagarnas inflytande i arbetslivet. 
Lagen ger en förstärkt förhandlingsrätt för de 
anställda och anger regler för stridsåtgärder och 
fredsplikt. Förhandlingsskyldigheten komplet
teras med regler om rätt till information. MBL 
ger de fackliga organisationerna vetorätt mot 
entreprenader som kan antas bryta mot skatte
regler eller andra lagar och avtal. MBL ger i 
övrigt ingen direkt makt. Beslutanderätten ligger 
hos arbetsgivaren. Lagen ger heller inte några 
rättigheter åt enskilda arbetstagare utan åt de 
fackliga organisationerna.

Jämställdhetslagen har målet att främja kvin
nors och mäns lika rätt i fråga om arbete, arbets

villkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet. La
gen förbjuder könsdiskriminering och sexuella 
trakasserier i arbetslivet. Arbetsgivarna är också 
skyldiga att aktivt främja jämställdheten. För att 
se till att lagen följs finns en statlig jämställdhets- 
ombudsman, JämO.

Lagen om anställningsskydd LAS reglerar 
anställningsformer och villkor för anställningens 
upphörande. Uppsägning måste vara sakligt 
grundad och kan ytterst prövas av Arbetsdom
stolen. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist 
har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet och 
måste, om inte annat avtal träffats med de fack
liga organisationerna, följa vissa turordnings- 
regler.

Andra lagar anger bestämmelser för exem
pelvis arbetsmiljö, arbetsskador, arbetstider, se
mester, sjukförsäkring, studieledighet, föräldra
ledighet, svenskundervisning och fackliga för
troendevalda. Flertalet lagar gäller inom såväl 
den privata som den offentliga sektorn.

Åtskilliga av dessa lagar kompletteras av 
avtal mellan arbetsgivarorganisationerna och de 
fackliga organisationerna. Kollektivavtal är 
grundläggande för den svenska arbetsmarkna
den. Politisk inblandning i lönebildningen har 
ansetts strida mot svensk tradition på arbets
marknaden. Lönevillkor regleras genom riksav
tal, branschavtal och lokala avtal. Även andra 
förhållanden regleras avtalsvägen. Arbetsmark
nadens parter har exempelvis kommit överens 
om jämställdhetsavtal, arbetsmiljöavtal, medbe
stämmandeavtal, utvecklingsavtal, statistikavtal 
och utbildningsavtal.
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ABB - en transnationell 
koncern

Att tala om ett lands nationella maktstruktur blir 
alltmer orealistiskt. Internationaliseringen för
ändrar förutsättningarna för det enskilda lan
dets maktförhållanden.

Konkurrensen på internationella marknader 
gör att den strikt nationella arenan förlorar i 
betydelse. Näringslivet kan allt mindre tvingas 
till inhemska förhandlingslösningar. Kapitalet 
har blivit mer lättrörligt. Finansmarknadernas 
internationalisering och valutamarknadernas 
avreglering är tydliga exempel.

Ekonomins internationalisering får särskilt 
stora konsekvenser för ett land som Sverige, vars 
näringsliv domineras av exportberoende storfö
retag. Ett typfall utgörs av ABB, Asea Brown 
Boveri.

ABB är en elektroteknisk koncern med sam
manlagt 213 000 anställda. ABB bildades 1988 
genom en sammanslagning av svenska Asea och 
schweiziska BBC Brown Boveri. Till sin organi
sation är ABB en federation av nationella före
tag, verksamma över hela världen inom sina 
olika teknikområden. ABB:s organisation ut
märks av en långt genomförd decentralisering. 
De enskilda företagen är relativt självständiga. 
Koncernledningen utövar dock en övergripande 
kontroll. Den yttersta makten ligger hos aktie
ägarna. Aktierna i ABB Asea Brown Boveri är 
inte börsnoterade. Ägarmakten i Asea, ett av 
moderbolagen, kontrolleras av familjen Wallen
berg.

Aktieägare

Asea AB 
Sverige

Aktieägare

BBC Brown Boveri 
Schweiz

ABB Asea Brown Boveri 
Zürich, Schweiz

ABB Asea Brown Boveri koncernen: 1 300 bolag 
Koncernledning: VD Percy Barnevik + sju vice VD

3 affärsregioner

Europa

Amerika

Financial
Services

Transport
medel

Kraft- 
generering

Asiatiska 
Stillahavsområdet

Kraftöverföring, Industrial and
Distribution Building Systems

65 affärsområden, organiserade i 5 affärssegment
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Sverige och omvärlden

Den moderna demokratin förverkligas parallellt 
på flera olika geografiska nivåer och genom 
olika organisationsformer. Riksdagen och rege
ringen är av central betydelse för den represen
tativa demokratin, men medborgarnas politiska 
krav kanaliseras också längs många andra vä
gar.

Demokratins maktproblem har två olika as
pekter. Den ena rör maktens geografiska nivå. 
Man kan för Sveriges del urskilja åtminstone sju 
nivåer: global, europeisk, nordisk, nationell, re
gional, kommunal och lokal. Den andra aspek
ten beskriver typ av kollektiv. En del bygger på 
tvång, andra på frivillighet. Det finns demokra
tiskt styrda kollektiv som har karaktär av offent
lig makt, dvs. som är utrustade med befogenhet 
att via lagligt tvång genomföra sina beslut. Den 
andra kategorin omfattar olika slag av samman
slutningar mellan offentliga maktorgan. Den 
tredje gruppen består av frivilliga organisatio
ner.

Dagens samhällsorganisation ger exempel på 
de flesta, men dock inte samtliga, kombinatio
ner. Översikten över de olika varianterna av 
existerande organisationsformer antyder mång
falden i dagens demokrati och därmed också de 
många skilda problem som är förknippade med 
demokratins arbetssätt.

Utmärkande för den globala nivån är att den 
i huvudsak saknar offentliga maktorgan. Lös
ningen av internationella konflikter sker i stället 
framför allt genom avtal, fördrag, överenskom

melser och konventioner mellan likaberättigade 
stater.

Inom Europa har maktsystemet under senare 
år förskjutits från mellanstatliga förbindelser i 
riktning mot ökad överstatlighet. Tillkomsten av 
den Europeiska unionen EU innebär ett nytt 
inslag i den internationella politikens värld. 
Inom stora delar av samhällslivet intar EU gent
emot medlemsländerna rollen som offentligt 
maktorgan.

De nordiska länderna förbinds av täta band 
mellan organisationer, företag och individer. 
Parlamenten och regeringarna i de nordiska län
derna har ett organiserat samarbete.

Den politiska makten inom Sverige ligger 
inte odelad i den centrala statsmaktens händer. 
Den kommunala självstyrelsen anges i regerings
formen som en av hörnstenarna i den svenska 
demokratin. Även folkrörelser och andra ut
tryck för det frivilliga medborgarsamhället är en 
grundläggande förutsättning för ett öppet demo
kratiskt samhälle.

Det politiska maktspelet äger i dag ofta rum 
över hela spektrat av geografiska nivåer och 
organisationsformer. Lokala sammanslutningar 
kan exempelvis via internationella samarbets- 
organisationer påverka FN och andra besluts
organ, som i sin tur kan sätta press på de enskilda 
staterna och deras underlydande organ. Politi
ken globaliseras.

68 Sverige och omvärlden



Globalt

Lokalt

Typ av kollektiv

Territoriell nivå

Offentliga 
maktorgan

Samarbete mellan 
offentliga organ

Frivilliga 
organisationer

Global FN
Röda korset, 
Amnesty etc.

Europeisk EU
Europarådet 
ESK Europafacket etc.

Nordisk
Nordiska rådet 
Nordiska minister
rådet

Samnordiska 
intresseorga
nisationer

Nationell
Regering 
Riksdag

Kommunförbundet
Landstingsförbundet

Intresseorga
nisationer, 
folkrörelser

Regional
Län
Landsting

Kommunförbundets 
länsorganisationer

Organisationers 
länsförbund

Kommunal Kommuner
Kommunal
förbund

Kommunalt 
föreningsliv

Lokal
Kommundels- 
nämnder

Lokalföreningar

■ /I_____ _______N<_____ >

Tvång Frivillighet
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Svensk utrikespolitik

Svensk säkerhetspolitik syftar ytterst till att be
vara vårt lands frihet och oberoende. Enligt den 
officiella formuleringen är målet att i alla lägen 
och i former som vi själva väljer trygga en hand
lingsfrihet för oss att, såsom enskild nation eller 
i självvald samverkan med andra länder, kunna 
utveckla vårt samhälle i politiskt, ekonomiskt, 
socialt, kulturellt och varje annat avseende. Ett 
viktigt inslag i säkerhetspolitiken är att utåt 
verka för avspänning, nedrustning, samarbete 
och demokratisk utveckling,

Säkerhetspolitiken formas väsentligen i ett 
samspel mellan utrikespolitiken och försvarspo
litiken.

Ett viktigt mål för dagens svenska utrikespo
litik är att fullt ut föra Sverige in i det europeiska 
samarbetet genom förhandlingar om medlem
skap i EU. En stor majoritet i riksdagen står 
bakom beslutet att ansöka om medlemskap i 
EU. Eftersom frågan emellertid delar folk
opinionen har de politiska partierna förklarat att 
folket skall få avgöra frågan i en folkomröstning 
som hålls då medlemskapsförhandlingarna är 
avslutade.

De politiska förändringarna i Central- och 
Östeuropa leder till krav på ett nytt alleuropeiskt 
samarbetssystem. För Sveriges del är den Euro
peiska säkerhetskonferensen ESK ett viktigt in
strument för att nå detta mål.

Sverige stöder på olika sätt reformarbetet i de 
gamla kommunistländerna. Särskilt viktigt är 
mänskliga rättigheter, demokratiska strukturer, 
ekonomisk utveckling och ekologiska betingel
ser.

Förenta Nationerna förblir en hörnsten i den 
svenska utrikespolitiken. Stora förhoppningar 
ställs på att FN skall kunna befrämja politisk,
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ekonomisk och social utveckling i världen. FN är 
också ett viktigt forum för nedrustningsarbetet.

Sverige är traditionellt ett frihandelsland. 
För ett exportberoende industriland är det av 
avgörande betydelse att handelshinder inte för
svårar internationell handel. Sverige verkar 
också för att i-länderna skall öppna sina gränser 
för u- och östländernas handelsvaror.

Det nordiska samarbetet brukar alltid beto
nas i de officiella utrikespolitiska deklarationer
na. Under senare år har inriktningen varit att 
stärka den politiska ledningen av samarbetet. 
Utrikes- och säkerhetspolitiken har också förts 
in i det nordiska samarbetet. Särskilt viktiga är 
försöken att samordna de nordiska ländernas 
intressen gentemot EU.

Genom internationellt utvecklingssamarbete 
försöker Sverige bidra till en ekologiskt och 
ekonomiskt hållbar utveckling även i u-län- 
derna. Det övergripande målet för bistånds
politiken är att bekämpa fattigdomen. Det har 
ofta förekommit partipolitiska meningsskiljak
tigheter i valet av programländer för biståndet. 
Enligt de nuvarande principerna skall mottagar
länderna uppfylla krav på demokrati, mänskliga 
rättigheter, fri marknad och effektivitet i 
biståndet. Biståndet utgör cirka 0,9 procent av 
bruttonationalinkomsten. De viktigaste mot
tagarländerna är Tanzania, Indien, Mozam
bique och Zambia. Större delen av utvecklings
samarbetet administreras av biståndsmyndig- 
heten SIDA.



Försvar

Den traditionella formuleringen av den svenska 
säkerhetspolitikens grundprincip är alliansfrihet 
i fred, syftande till neutralitet i krig.

Säkerhetspolitiken förändras emellertid i 
takt med den förändrade politiska situationen i 
Europa. Kalla krigets motsatsställning mellan 
två stormaktsblock har försvunnit. Norden 
kvarstår emellertid som ett militärstrategiskt 
viktigt område. Kärnan i säkerhetspolitiken är 
därför fortfarande den militära alliansfriheten, 
baserad på en betryggande försvarsförmåga för 
att vi skall kunna vara neutrala i händelse av ett 
krig.

De senaste årens förändringar i Sveriges sä
kerhetspolitiska miljö ledde 1992 till att riksda
gen beslöt om delvis nya riktlinjer för total
försvarets civila och militära delar. En minsk
ning av det militära försvarets volym förenades

Totalförsvarets organisation

Riksdagen/Riksdagens krigsdelegation 
Regeringen

______ I______

Militärt försvar
I

Civilt försvar

Försvarsmakten 
Högkvarteret, ÖB 
Operativ ledning 
Armén 
Marinen 
Flygvapnet

Ledning och samordning 
Försörjning 
Befolkningsskydd och 
räddningstjänst 
Psykologiskt försvar 
Hälso- och sjukvård 
Övriga samhälls
funktioner

Militärområden
Försvarsområden

Civilområden 
Länsstyrelser

med en inriktning på att höja försvarets kvalitet. 
Försvarsbeslutet innebar också förändringar i 
försvarets lednings- och myndighetsorganisa- 
tion. Den nya organisationen träder i kraft 1994.

Armén, marinen, flygvapnet och operativ 
ledning utgör en myndighet med namnet För
svarsmakten. Den nya myndigheten leds av en 
chef, som benämns överbefälhavare, och har en 
central nivå, som benämns högkvarteret. För
svarets territoriella organisation består av tre 
militärområden, vilka i sin tur är indelade i för
svarsområden.

För det civila försvaret finns centrala myn
digheter med ansvar för ledning, samordning, 
försörjning, befolkningsskydd, räddningstjänst, 
psykologiskt försvar samt hälso- och sjukvård. 
Landet är indelat i tre civilområden, vilka sam
manfaller med militärområdena. Varje civilom
råde leds av en civilbefälhavare, i praktiken en 
landshövding. Länsstyrelser, landsting och kom
muner har viktiga uppgifter i det civila försvaret.

Genom de senaste förändringarna har total
försvarets fredstida organisation blivit mer lik 
den som planeras för en krigssituation. Rege
ringsformen ger dock möjlighet att anpassa 
lednings- och organisationsformer för de speci
ella kraven under beredskap och krig. Om den 
ordinarie riksdagen får svårt att samlas kan en 
krigsdelegation träda i dess ställe. Regeringen 
kan överta en del av riksdagens normgivnings- 
makt. Både statliga och kommunala myndighe
ter har en krigsplanering för samhället i bered
skap.
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Nordiskt samarbete plenarförsamlingen, som normalt sammanträ
der två gånger om året. Sammanträdesorten 
brukar rotera mellan medlemsländerna. De 87 
ledamöterna utses av de åtta nordiska par
lamenten i proportion till partiernas styrka. Se
dan 1970-talet har Nordiska rådet blivit mer 
partipolitiserat. Det finns numera fyra fasta 
partigrupper: den konservativa gruppen, mitten- 
gruppen, den socialdemokratiska gruppen och 
den vänstersocialistiska gruppen. En del små
partier, såsom miljöpartier och protestpartier, 
ingår inte i någon av dessa grupper.

Vid sessionerna deltar även regeringsledamö
ter. De har yttranderätt men saknar rösträtt. I 
besluten deltar endast de valda medlemmarna.

Rådets ärenden bereds av utskott som möts 
ungefär varannan månad. De löpande ärendena 
vid och mellan sessionerna sköts av ett pre
sidium, vars sekretariat är förlagt till Stockholm.

De nordiska länderna samverkar på många 
olika nivåer. Ett mer institutionaliserat politiskt 
samarbete i Norden inleddes åren efter andra 
världskriget. De viktigaste organen är Nordiska 
rådet och Nordiska ministerrådet.

Nordiska rådet. Nordiska rådet är ett samar- 
betsorgan för de nordiska ländernas parlament 
och regeringar. När rådet inledde sin verksamhet 
1952 var Danmark, Island, Norge och Sverige 
medlemmar. Senare tillkom Finland (1955), 
Färöarna och Åland (1970) och Grönland 
(1984).

Nordiska rådets roll är rådgivande. Det vik
tigaste instrumentet är rekommendationer och 
yttranden som riktas antingen till Nordiska mi
nisterrådet eller till en eller flera av de nordiska 
regeringarna.

Nordiska rådets högsta beslutande organ är

Nordiska ministerrådet. Nordiska minister
rådet är sedan 1971 ett samarbetsorgan för de 
nordiska ländernas regeringar. Även represen
tanter från Åland, Färöarna och Grönland del
tar.

Varje regering utser en av regeringsleda
möterna till nordisk samarbetsminister. Denne 
har ansvar för samordningen av de nordiska 
samarbetsfrågorna i sitt eget land och mellan de 
nordiska regeringarna. Det finns förslag om att 
stärka statsministrarnas roll i det nordiska sam
arbetet.

I ministerrådet ingår antingen samarbets- 
ministrarna eller fackministrar. Sammansätt
ningen av ministrar beror på vilka frågor som 
behandlas. Statsministrarna, utrikesministrarna 
och försvarsministrarna håller också regel
bundna möten.

Varje land har en röst i ministerrådet. En-
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hälliga beslut är bindande för regeringarna, men 
enhällighetsregeln innebär att varje land kan 
inlägga sitt veto. Vissa beslut kräver dessutom 
att de godkänns av respektive lands parlament. 
Beslut som rör Åland, Färöarna eller Grönland 
blir bindande först sedan det berörda området 
anslutit sig till beslutet.

Ministerrådets sekretariat är beläget i Kö
penhamn. En del av det konkreta nordiska sam
arbetet äger rum inom ramen för olika 
ämbetsmannakommittéer. Dessutom finns ett 
stort antal gemensamma institutioner, kommit
téer och projekt inom skilda specialområden. 
Ministerrådets verksamhet är i dag betydligt mer 
omfattande än Nordiska rådets.

Praktisk nordism. Det har inte sällan funnits 
ett stort avstånd mellan det nordiska samarbe
tets högstämda målsättningar och de praktiska 
resultaten. Flera stora samarbetsprojekt har 
misslyckats. Planerna efter andra världskriget 
att avskaffa alla tullar mellan de nordiska län
derna och bilda en tullunion kom aldrig att ge
nomföras. Under slutet av 1940-talet diskutera
des ett nordiskt försvarsförbund som heller ald
rig förverkligades. Mot slutet av 1960-talet för
des förhandlingar om ett långtgående ekono
miskt samarbete, Nordek. Någon uppgörelse 
kom emellertid inte till stånd. Diskussionerna 
under 1980-talet om ett gemensamt nordiskt 
satellitsystem för television, Nordsat, blev också 
resultatlösa. I dessa fall har den nordiska tanken 
vägt lättare än de nationella egenintressena.

Men det finns också åtskilliga exempel på 
framgångsrik nordism. Redan i början av 1950- 
talet avskaffades flera hinder för rörlighet mellan 
de nordiska länderna. Nordbor kan resa utan 
pass och visum inom Norden. Norden utgör en 
gemensam arbetsmarknad. Alla nordbor har

rätt att utan arbetstillstånd söka arbete i ett 
annat nordiskt land och att få tillgång till samma 
sociala förmåner som landets egna invånare. Det 
nordiska samarbetet har också medfört friare 
trafik och kommunikationer och ökat utbyte i 
fråga om kultur, utbildning och forskning; ett 
exempel är Nordplus, ett utbytesprogram för 
lärare och studerande vid universitet i Norden. 
Lagstiftningen inom många områden har 
harmoniserats. Kommuner i gränstrakter sam
arbetar i gemensamma frågor. Ett organiserat 
gränsregionalt samarbete har etablerats inom 
flera geografiska områden. Särskilt samarbetet i 
Västnorden (Island, Färöarna och Grönland) 
tar sig allt fastare former.

Östersjösamarbete. Med Östeuropas demo
kratisering, Sovjetunionens sönderfall och de 
baltiska ländernas återvunna självständighet har 
Östersjöområdet fått en starkt ökad betydelse. 
Formerna för samarbetet mellan Östersjö
länderna har ännu inte hunnit utkristalliseras. 
Det har hållits en lång rad konferenser, semi
narier och symposier med syftet att utforma nya 
projekt och institutioner. Ett ofta upprepat slag
ord är att bygga ”den nya Hansan”.

Ett av dessa nya organ är Östersjörådet, som 
bildades vid ett utrikesministermöte i Köpen
hamn 1992. Initiativet hade tagits av den danske 
och den tyske utrikesministern. I Östersjörådet 
ingår de nio länderna runt Östersjön (Sverige, 
Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, 
Polen, Tyskland och Danmark) samt Norge 
(däremot inte Island). Östersjörådet är avsett att 
fungera som ett forum för samordning inom ett 
brett fält, t.ex. ekonomi, miljö, kultur och kom
munikationer, samt att bistå östländerna vid 
övergången till demokrati och marknadseko
nomi.
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Europeiskt samarbete

Samarbetet mellan de europeiska staterna tar sig 
flera olika former. Europarådet bildades 1949 
med syftet att samarbeta inom områden såsom 
mänskliga rättigheter, sociala frågor, utbildning 
och kultur. Europarådet, som har sitt säte i Stras
bourg, har antagit flera viktiga konventioner.

Europeiska säkerhetskonferensen, ESK, till
kom som resultat av ett toppmöte 1975 i Helsing
fors, vilket beslöt om grundläggande principer 
för mänskliga rättigheter, självbestämmande 
och mellanstatliga relationer.

EFTA, den europeiska frihandelssamman- 
slutningen, grundades 1960 av de västeuropeiska 
stater som inte anslöt sig till EG.

Sverige är medlem i Europarådet, ESK och 
EFTA, men däremot inte NA TO (Atlantpakten) 
och WEU (Västéuropeiska unionen). Dessa 
båda organisationer har som främsta syfte att 
samordna medlemsländernas militära försvar.

Den i dag viktigaste samarbetsorganisatio- 
nen i Europa är Europeiska unionen, som har sitt 
ursprung i Romfördraget 1957. EU har syftet att 
upprätta en gemensam marknad och att gradvis 
tillnärma medlemsländernas ekonomiska poli
tik. Sedan 1972 har Sverige ett frihandelsavtal 
med EG/EU.

Sverige och EU. Efter det kalla krigets slut 
har regeringen och riksdagen nu slagit fast att 
Sverige skall söka närmare samarbete med den 
Europeiska unionen EU. Denna europeiska in
tegration kan ses som en process i tre steg.

Det första steget är att Sverige, som ett av 
EFTA-länderna, ingår ett avtal med EU om att 
skapa ett Europeiskt Ekonomiskt Samarbets- 
område, EES. Avsikten var att EES-avtalet 
skulle trätt i kraft 1993, samtidigt som EU:s s.k. 
inre marknad genomfördes, men ikraftträdandet 
dröjde till den 1 januari 1994. Avtalet innehåller 
bestämmelser om vad som brukar benämnas de 
fyra friheterna, dvs. fri rörlighet för personer, 
varor, kapital och tjänster. Avsikten är att 
främja handel och övrig ekonomisk samverkan 
mellan parterna under ett regelsystem med lika- 
lydande regler. Avtalet innebär att cirka 1 400 
rättsakter inom EU:s regelsystem införlivas med 
EFTA-ländernas rättsordningar.

Det andra steget är fullt medlemskap i den 
Europeiska unionen, EU. I juli 1991 inlämnade 
dåvarande statsministern Ingvar Carlsson Sveri
ges ansökan om medlemskap. I sin regerings
förklaring hösten 1991 förklarade statsminister 
Carl Bildt att en av regeringens viktigaste upp
gifter var att föra in Sverige i det europeiska 
samarbetet genom förhandlingarna om medlem
skap i EU. Enligt regeringens tidsplan skulle 
Sverige, efter folkomröstning, kunna bli medlem 
i EU 1995.
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Den europeiska integrationens tre steg
Aktuellt för
Sveriges del1 2 3 Grundakt

EES Den inre marknaden 
De fyra friheterna: 
personer, varor, 
kapital och tjänster

EES-avtalet
EU-EFTA

1994

EU 
idag

Den inre marknaden 
De fyra friheterna: 
personer, varor, 
kapital och tjänster

Politiska institutioner 
Tullunion 
Atomenergi, kol och 
stål, jordbruk, fiske

Rom
fördraget + 
Maastricht- 
traktaten

1995?

EU Den inre marknaden 
De fyra friheterna: 
personer, varor, 
kapital och tjänster

Politiska institutioner 
Tullunion 
Atomenergi, kol och 
stål, jordbruk, fiske

Monetär och 
politisk union

Maastricht- 
traktaten

1995-1999?

Jämfört med EES-avtalet skulle ett EU-med- 
lemskap utvidga samarbetet i två avseenden. För 
det första får Sverige del i EU:s beslutsorgan. 
För det andra berörs också andra områden än de 
som täcks av EES-avtalet. EU omfattar en full
ständig tullunion. I EU-samarbetet ingår även 
områden som atomenergi, kol och stål jordbruk 
samt fiske.

Samtidigt som Sverige söker medlemskap 
genomgår EU en inre omvandling. Avsikten är 
att fördjupa samarbetet inom det monetära och 
politiska området. Vid en regeringskonferens i 
Maastricht i december 1991 enades medlems
länderna om att med början 1993 skapa en 
Europeisk Union, EU. Traktaten underteckna
des i februari 1992. Unionsarbetet avses vara av
slutat den 1 januari 1999.

Maastricht-överenskommelsen innebär en 
heltäckande union vilande på ett enhetligt 
institutionellt ramverk. Medlemsländerna ena

des om en övergång till en gemensam valuta och 
europeisk centralbank senast 1999. Samarbetet 
avses utvidgas till en gemensam utrikes- och 
säkerhetspolitik med siktet inställt på en gemen
sam försvarspolitik som senare kan byggas ut till 
att omfatta ett gemensamt försvar. Kommissio
nen skulle därmed ges en stärkt ställning inom de 
utrikes- och inrikespolitiska områdena, majo- 
ritetsregeln användas oftare i ministerrådet och 
Europaparlamentets ställning stärkas.

Planerna på en europeisk union befinner sig 
emellertid långt ifrån ett förverkligande. Storbri
tannien ställde sig utanför den förstärkta integra
tionen på det sociala området. Väljarna i exem
pelvis Danmark och Frankrike har först efter 
stor tvekan röstat ja till unionsförslaget. EU-län- 
dernas valutasamarbete har redan utsatts för 
stora påfrestningar. EU:s framtida uppbyggnad 
är därför i allra högsta grad en öppen fråga.
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—► Kommissionen

Domstolen

Kommissionen består av 17 ledamöter, 
nominerade av medlemsländerna.
Utreder, föreslår, verkställer och övervakar.

Domstolen utgörs av 13 domare. Högsta 
uttolkare av EU:s fördrag och lagstiftning.

utnämner

Medlemsländernas stats- och regeringschefer. 
EU:s toppmöte: högsta instans, men ej 
lagstiftande.

”Rådet”: utrikes- och fackministrar.
Högsta beslutande organ: budget, lagstiftning.

Ständiga representanternas kommitté.
Ambassadörerna hos EU.
Sköter löpande kontakter mellan EU 
och medlemsländerna.

Nationella parlament

Europaparlamentet

518 ledamöter, direktval vart femte år. 
Rådgivande, kontrollerande och med- 
beslutande i t.ex. budgetfrågor.
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Hur styrs EU?

De viktigaste EU-institutionema kan samman
föras i tre huvudgrupper. Vissa organ har i upp
gift att företräda den Europeiska unionens intres
sen. Det gäller främst kommissionen, som har 
cirka 13 000 anställda, och domstolen. Andra 
organ representerar medlemsländernas rege
ringar. Rådet, som består av två ledamöter från 
vardera av de fem största medlemsländerna och 
en från var och en av de övriga länderna, är EU:s 
högsta beslutande organ. Den tredje typen av 
organ, som främst har rådgivande uppgifter, 
avser att företräda EU-ländernas medborgare. 
Europaparlamentet består av direktvalda leda
möter. Det finns dessutom en ekonomisk och 
social kommitté, sammansatt av företrädare för 
arbetsmarknadens parter, jordbruksintressen, 
producenter och konsumenter.

EU:s stats- och regeringschefer samt EU- 
kommissionens ordförande sammanträder 
några gånger årligen i Europeiska rådet, som är 
det högsta politiska organet inom EU. EU:s lag
stiftande och beslutande organ är Ministerrådet. 
Medborgarinflytandet är här indirekt. Minister
rådets demokratiska förankring bygger på en 
process bestående av tre led. Ministerrådet ut
görs för det första av företrädare för medlems
ländernas regeringar. En regering åtnjuter för 
det andra, enligt parlamentarismens princip, 
parlamentets förtroende. Parlamentets samman
sättning bestäms för det tredje av väljarna i fria 
val.

Eftersom ingen kedja är starkare än dess 
svagaste länk kan denna i teorin representativa 
konstruktion i praktiken ha stora ofullkomlig- 
heter. Bristen på demokratisk förankring har lett 
till två kompletteringar av beslutsprocessen. 
Europaparlamentet, som sedan 1979 väljs direkt 

av EU-ländernas medborgarna, har givits visst 
inflytande. Vissa länder, exempelvis Danmark, 
har dessutom försökt stärka det nationella par
lamentets inflytande över EU-besluten; folke- 
tingets särskilda marknadsutskott spelar en vik
tig roll.

Utan att vara del av den formella besluts
strukturen har vissa intressen givits institu
tionaliserade möjligheter att lämna synpunkter 
under beredningsprocessen. Både lokala själv
styrelseorgan och olika intresseorganisationer 
har en sådan rådgivande roll. Den ekonomiska 
och sociala kommittén har dock i praktiken re
lativt liten makt.

EU är ett exempel på en institution där det 
folkliga inflytandet är tänkt att kanaliseras via 
flera olika, kompletterande vägar. EU är intres
sant som typfall på en flerskiktad, relativt kom
plex organisation. Demokratin i EU beror på 
styrkan i de olika länkar som bygger upp de olika 
inflytandevägarna. Det konstitutionella proble
met är inte minst att balansera dessa olika 
inflytandevägar mot varandra.

Det är just detta konstitutionella problem 
som står i centrum för dagens europadebatt. 
Europafederalisterna önskar att EU utvecklas 
mot allt längre gående överstatlighet, ytterst i 
riktning mot en förbundsstat, ett Europas För
enta Stater. Andra vill tvärtom bevara medlems
staternas suveränitet; EU skulle därmed endast 
bli ett statsförbund. En tredje möjlighet är ett 
slags mellanläge eller blandform med endast 
vissa överstatliga inslag. Debatten är långt ifrån 
avgjord.
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Globalt samarbete

Den internationella politiken har hittills domine
rats av mellanstatliga förbindelser. Företrädare 
för olika länders regeringar har sökt lösa kon
flikter genom diplomati, gemensamma avtal 
och, i yttersta fall, genom krig.

Förenta Nationerna. FN är det mest långtgå
ende försöket att skapa en global organisation 
för fredligt samarbete mellan stater. FN grunda
des 1945 efter initiativ från andra världskrigets 
segrarmakter.

Förenta Nationernas mål är att upprätthålla 
internationell fred och säkerhet, utveckla vän
skapliga förbindelser mellan nationerna och att 
lösa ekonomiska, sociala, kulturella och huma
nitära problem genom internationell samverkan. 
FN grundas på principen om alla medlemmars 
suveräna likställdhet.

Generalförsamlingen består av samtliga 
medlemsländer, vilka har en röst var. General
församlingen är FN:s högsta beslutande organ 
och fastställer bl.a. budget. Under generalför
samlingen lyder hjälporgan såsom barnfonden 
UNICEF, flyktingkommissariatet UNHCR, 
utvecklingsprogrammet UNDP och miljöpro
grammet UNEP.

Säkerhetsrådet har fem fasta medlemmar 
(Kina, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och 
USA) och tio medlemmar som väljs på två år. 
Säkerhetsrådet bär huvudansvaret för att upp
rätthålla internationell fred och säkerhet. Säker
hetsrådet kan bl.a. sätta in fredsbevarande 
truppstyrkor. Var och en av de fem fasta med
lemsstaterna kan inlägga sitt veto mot beslut.

Andra FN-organ är ekonomiska och sociala 
rådet, för v altar skap srådet, internationella dom
stolen och sekretariatet. Chefen för sekretariatet, 
generalsekreteraren, är FN:s högste tjänsteman.

Till Förenta Nationerna hör även ett stort 
antal fackorgan, exempelvis Världshälsoorgani
sationen WHO, Världsbanken, Internationella 
valutafonden IMF, FN:s organisation för ut
bildning, vetenskap och kultur UNESCO, FN:s 
livsmedels- och jordbruksorganisation FAO 
samt Internationella arbetsorganisationen ILO.

Under kalla kriget lamslogs FN ofta av kon
flikten mellan supermakterna. Organisationen 
hämmas också av en omfattande byråkrati och 
har inte sällan anklagats för att vara maktlös. 
Under senare år har FN dock fått en mer aktiv 
roll och framstår alltmer som det viktigaste in
strumentet för ett fredligt samarbete mellan na
tionerna.

En ny världsordning. Den globala politiken 
utspelas emellertid i ökande grad vid sidan av de 
nationella staterna. Det ekonomiska livets inter-
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nationalisering, ny kommunikationsteknologi 
och kulturella idéströmningar gör att nations
gränserna förlorar i betydelse. De ömsesidiga 
beroendeförhållandena mellan människor och 
händelser har blivit mycket större.

Nya typer av frågor blir allt viktigare, exem
pelvis miljöförstöring, terrorism, narkotikahan
del, valutakriser och aids. Dessa problem skiljer 
sig från traditionella politiska sakfrågor. De är 
transnationella snarare än nationella eller lo
kala.

Nationalstaten har en minskande kapacitet 
att få till stånd tillfredsställande lösningar på 
många av dagens stora frågor, delvis beroende 
på att problemens räckvidd går utöver 
nationalstatens domän, delvis därför att gamla 

frågor får allt viktigare internationella aspekter, 
delvis därför att dagens medborgare inte längre 
lika självklart accepterar centralt fattade, upp
ifrån kommande, beslut.

Utvecklingen kännetecknas också av en rela
tivt sett ökad betydelse för självständiga organi
sationer på såväl lokal som global nivå. Frivilliga 
sammanslutningar (s.k. non-governmental 
organizations, NGOs) spelar en allt större roll i 
världspolitiken.

Tillspetsat kan man säga att en gammal 
världsordning håller på att ersättas av en ny. 
Staterna är inte längre ensamma aktörer på den 
internationella arenan. Ett växande antal aktö
rer och nya slag av politiska problem leder till 
nya former för konfliktlösning och samarbete.

Källa: James N. Rosenau, Turbulence in World Politics, 1990

Den gamla världsordningen Den nya världsordningen

Maktsystem Statscentrerat Màngcentrerat

Antal mäktiga aktörer Färre än 200 Hundratusentals

Aktörernas främsta mål Säkerhet Autonomi

Yttersta maktmedel Väpnad makt Vägran att samarbeta

Samverkansmodell Formella allianser Tillfälliga koalitioner

Gemensamma uppgifter Begränsade Obegränsade

Umgängesform Diplomati Situationsberoende

Maktfördelning Hierarkisk Lika möjligheter att ta initiativ

Ledarskap Stormakter Innovativa aktörer

Förändringsbenägenhet Liten Stor

Kontroll Koncentrerad Utspridd
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Är Sverige annorlunda?

En utländsk besökare känner igen stora delar av 
dagens svenska styrelsesätt. I globalt perspektiv 
och som helhet betraktat har Sverige knappast 
något unikt samhällssystem. Kombinationen av 
parlamentarisk demokrati, marknadsekonomi 
och välfärdsstat är i dag den gängse inom 
industriländerna. Vid närmare betraktande 
framgår det ändå att Sverige i enskildheter har 
åtskilliga särdrag.

Massmedierna har i huvudsak samma struk
tur som i övriga Västeuropa, men Sverige särskil
jer sig genom hög dagstidningskonsumtion, fö
rekomsten av partipress och det sena införandet 
av reklamtelevision. Utmärkande för svensk 
opinionsbildning är den sedan länge gällande of
fentlighetsprincipen.

Intresseorganisationer är även i andra länder 
politiska maktfaktorer, men de stora folkrörel
serna och de fackliga organisationernas breda 
medlemsbas och stora inflytande ger Sverige en 
särskild profil.

Politiska partier har i Sverige i särskilt hög 
grad bildats runt socialekonomiska intressen; 
etniska, språkliga, religiösa och regionala skilje
linjer har här haft underordnad betydelse. Under 
lång tid utmärktes det svenska partisystemet av 
stor stabilitet och socialdemokratins domine
rande position.

Kommuner svarar i Sverige för en ovanligt 
stor del av den offentliga verksamheten. Tradi
tionen av lokal självstyrelse är fortfarande starkt 
levande.

Riksdagen utses även i andra länder genom 
proportionella val, men den extrema propor- 
tionalismen och talmannens roll vid regerings
bildningen är för Sverige speciella drag.

Regeringen och dess arbete utmärks av 
regeringsformens krav på kollektivt beslutsfat
tande. De svenska departementen är relativt 
små, särskilt i jämförelse med jätteministerierna 
i många andra länder.

Den offentliga förvaltningen i Sverige känne
tecknas framför allt av den stora offentliga sek
torn, av kommunernas stora betydelse samt av 
förekomsten av självständiga ämbetsverk.

Rättsväsendet karaktäriseras av det dubbla 
systemet av domstolar; förvaltningsdomstolarna 
har en nyckelroll för medborgarnas möjligheter 
att få rättelse gentemot myndigheterna. Sverige 
saknar författningsdomstol och Högsta domsto
len har ringa politisk betydelse. Idén om lagbun
denhet har gamla rötter i Sverige. Redan under 
medeltiden gällde regeln ”land skall med lag 
byggas”.

Statschefen har, i jämförelse med andra kon
stitutionella monarkier, få uppgifter i statslivet.

Näringslivet får sin särprägel genom den 
stora betydelsen av privatägda, exportinriktade 
storföretag. Beroendet av internationella mark
nader är därför särskilt stort.
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Det inte inträffade

Den europeiske besökaren skulle vid ett studium 
av svensk historia finna att åtskilliga förhållan
den som i det egna landet varit av avgörande 
betydelse haft föga eller försumbar betydelse i 
Sverige. Det är inte minst genom frånvaron av 
dessa omständigheter som Sverige fått sin egen
art.

Feodalväsendet hade i Sverige inte samma 
genomslag och betydelse som i många av Euro
pas länder. Lantbefolkningen underkuvades inte 
av självsvåldiga länsherrar. Junkrar och baroner 
har inte spelat någon dominerande roll.

Sverige har under modern tid inte befunnit 
sig under ockupation ün främmande makt. Lan
dets nationella identitet har därför inte varit all
varligt hotad. Nationalkänslor tar sig inte starka 
yttre uttryck och någon nationell befrielse har 
aldrig lämnat spår i samtidens politiska liv.

Det förhållandet att Sverige under snart två 
århundraden inte befunnit sig i krig har också 
påverkat den allmänna politiska kulturen.

Sverige saknar en revolutionär tradition. I 
andra länder har statsskicket inte sällan ändrats 
genom våldsam omstörtning. I Sverige skedde 
förändringarna mer gradvis och fredligt. Adels
ståndet abdikerade 1865 utan strid från sin po
litiska makt. Den allmänna rösträtten godtogs 
1918 visserligen under hot om en revolutionär 
resning, men det stora upproret uteblev.

Det svenska styrelsesättet är inte federalt. 
Tvärtom utgör Sverige en enhetsstat. Regio
nerna har aldrig haft en sådan självständighet att 
det varit nödvändigt att utveckla det federala 
systemets olika konfliktlösningsmekanismer.

Sverige har jämförelsevis få stora städer. In
vånarna har i allmänhet genom släktskap och 
boendeort stått närmare landsbygden och natu

ren än det anonyma och myllrande storstads
livet. Stadskulturen har därför varit jämförelse
vis svagt utvecklad.

Många andra länder har ett livaktigt, av sta
ten relativt oberoende, civilt samhälle. Visserli
gen har folkrörelserna i viss mån ersatt det civila 
samhällets sociala nätverk, men till följd av sta
tens starka ställning har medborgarsamhällets 
frivilliga organisering blivit starkt statsberoende.

Gemensamma 
utvecklingsdrag

Även om varje land har sina historiskt betingade 
säregenheter finns det också viktiga likheter. 
Alla utvecklade industriländer genomgår i dag 
en samhällsutveckling som har genomgripande 
konsekvenser för politiken och samhällets makt
förhållanden.

För omkring hundra år sedan förvandlades 
Sverige från ett jordbrukssamhälle till ett indu
strisamhälle. I dag bevittnar vi övergången från 
ett industrisamhälle till ett internationaliserat 
kunskaps- och tjänstesamhälle.

Övergången till en efterindustriell ordning 
leder till minskade avstånd, både socialt, ekono
miskt och politiskt. Idéer, bilder, pengar och 
information kan i dag röra sig mycket enklare 
och snabbare. Det globala beroendet ökar.
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Internationalisering och 
individualisering

Två huvudtendenser håller i dag på att förändra 
förutsättningarna för olika samhällsinstitutio
ners funktionssätt. Den ena är internationalise
ring, den andra individualisering.

För massmediernas del tar sig internationali
seringen uttryck i form av en global masskultur, 
vars nya yttringar snabbt sprider sig till olika 
delar av världen. Medan medielandskapet i ett 
enskilt land tidigare kunde domineras av en eller 
några få massmedieinstitutioner innebär utveck
lingen att medierna splittras upp på fler sändare 
och fler kanaler. Den nationellt baserade poli
tiska kulturen får allt starkare konkurrens av 
olika särkulturer.

Även organisationerna internationaliseras. 
Det globala medborgarsamhället är en samlings
beteckning för det ökande antal frivilliga orga
nisationer som har hela världen som operations
område. Etablerade organisationer utmanas vi
dare av individualisering i form av sviktande 
lojaliteter och försvagad samhörighetskänsla 
med organiserade kollektiv.

En ofrånkomlig följd av Europas politiska 
integration är att även de politiska partierna 
internationaliseras. Samarbetet mellan europe
iska systerpartier tar fastare organisatoriska for
mer. Samtidigt utmanas de etablerade partierna 
av väljarkårens ökande rörlighet och tillkomsten 
av nya partibildningar.

För kommuner och landsting tar internationa
liseringen sig bland annat uttryck i organiserat 
gränsregionalt samarbete och anpassning till 
europeiska konkurrensregler. Samtidigt för
vandlas kommunernas och landstingens inre 
styrelseformer. Den allmänna tendensen går i
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riktning mot friare verksamhetsformer och i 
vissa fall mot privatisering. Utrymmet för de 
enskilda medborgarnas valfrihet blir större.

Internationaliseringen påverkar riksdagen 
både direkt och indirekt. Fördelningen av 
beslutskompetens förskjuts i riktning från de na
tionella beslutsorganen till olika mellanstatliga 
institutioner. Även ett element av individualise
ring håller på att införas i svenskt parlamenta
riskt liv. Ett utökat personval kan medföra att 
förhållandet mellan väljare och valda blir mer 
individbaserat.

För att samordna nationella intressen i inter
nationella beslutsprocesser spelar regeringen en 
nyckelroll. Redan EES-förhandlingarna och för
handlingarna om svenskt EU-medlemskap har 
framtvingat delvis nya organisationsformer 
inom regeringskansliet.

Statens myndigheter håller alla, om än i varie
rande grad, på att internationaliseras. Interna
tionella förhandlingar och deltagande i överna
tionella berednings- och förvaltningsorgan blir 
en normal del av statsförvaltningens arbete. Den 
europeiska debattens subsidiaritetsprincip kan 
översättas som en allmän strävan efter decentra
lisering.

De svenska domstolarna genomgår i dag en 
anpassning till rättssystemets internationalise
ring. Internationella konventioner och EU-rät- 
ten träder in som kompletterande och i vissa fall 
överordnade rättskällor. Den ökande beto
ningen på individuella fri- och rättigheter ställer 
också nya krav på domstolarna.

Svenska kyrkan har länge verkat i ett sam
hälle med en enda starkt dominerande religiös



Internationalisering Individualisering

Massmedier Global masskultur
Elektronik över gränserna

Ökat utbud 
Särkulturer

Organisationer Globala medborgarsamhället 
Samarbete över gränserna 
Internationell lobbying

Svårigheter för traditionella rörelser
Arbetsrättens individualisering

Partier Europeiska partier Väljarnas ökade rörlighet

Kommuner och 
landsting

Gränsregionalt samarbete 
Kommunal utrikespolitik

Privatisering

Riksdagen Internationellt parlamentariskt 
samarbete

Personval

Regeringen Samordning av 
integrationsarbetet

—

Myndigheter EU-rätt som ny normkälla 
Internationella tjänstemän

Individuell valfrihet 
Subsidiaritet

Domstolar Internationella konventioner
EU-rätt

Individuella rättigheter

Svenska kyrkan Invandrarkyrkor Religionsfrihet

Företag Internationella marknader 
Konkurrens

Konsumentinflytande

tradition. Denna förutsättning försvagas nu ge
nom invandringen och Sveriges omvandling i 
riktning mot ett mångkulturellt samhälle. Det 
länge omdebatterade statskyrkosystemet blir 
dessutom alltmer ifrågasatt.

De svenska företagen, slutligen, blir allt mer 

beroende av internationella marknader. Avreg
leringen inom olika marknader innebär skärpt 
konkurrens, inte minst från utländska företag. 
Individualiseringen tar sig uttryck i ökat kon
sumentmedvetande och därmed skärpta krav på 
de enskilda företagen.
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Att vara medborgare

Idén om medborgarskap är ungefär två sekel 
gammal. Före upplysningen och franska revolu
tionen betraktades invånarna som undersåtar 
under sin härskare. Medborgarskapstanken har 
ett nära samband med begrepp som likhet och 
självbestämmande. Den grundläggande tanken 
är att alla invånare har samma rättigheter och 
skyldigheter och lika rätt att delta i skötseln av 
samhällets gemensamma angelägenheter. Idén 
om medborgarskap kan endast förverkligas i ett 
demokratiskt samhälle.

Det moderna medborgarskapsbegreppet är 
knutet dels till nationalstaten, dels till föreställ
ningen om rättigheter och skyldigheter. Alla 
personer som tillhör en stat åtnjuter skydd från 
statens sida och har också bestämda skyldigheter 
gentemot staten.

Ett av medborgarskapsbegreppets problem 
är att det innehåller en dubbelhet. Medborgar
skap kan betyda statstillhörighet. Men medbor
garskap används också som beteckning för ett 
knippe rättigheter och skyldigheter.

Dessa två betydelser behöver inte samman
falla. Invandrare med permanent uppehållstill
stånd har flertalet av de rättigheter och skyldig
heter som tillkommer svenska medborgare.

Statstillhörighet. Medborgarskap i denna 
första betydelse innebär individuellt medlem
skap i en stat. Huvudregeln är att en person är 
medborgare i en och endast en stat, men det finns 
undantag. Krig och deportationer kan innebära 
att personer blir statslösa. Världen rymmer
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också åtskilliga som har dubbelt medborgar
skap.

Ett barn blir vid födelsen automatiskt svensk 
medborgare om modern är svensk medborgare 
eller om fadern är svensk medborgare och gift 
med barnets moder.

Svenskt medborgarskap kan också förvärvas 
på andra sätt, främst genom s.k. naturalisation. 
För att bli naturaliserad krävs att tre villkor är 
uppfyllda. Åldersvillkoret innebär som huvudre
gel att man skall ha fyllt 18 år för att bli natura
liserad självständigt, dvs. utan att någon förälder 
samtidigt blir svensk medborgare. Hemvist
villkoret betyder att man måste ha varit bosatt 
i Sverige i minst fem år, för nordiska medborgare 
i minst två år. Vandelsvillkoret innebär att man 
skall ha skött sig; upprepad och tung brottslighet 
är ett hinder för att få medborgarskap. Till skill
nad från flera europeiska länder uppställer 
Sverige däremot inga krav på språkkunskaper.

Rättigheter och skyldigheter. Flertalet av 
dagens medborgerliga rättigheter kan dateras till 
perioden efter mitten av 1800-talet. De civila rät
tigheterna har framför allt att göra med kvin
nans successiva likaberättigande med mannen i 
rättsligt avseende. De politiska rättigheterna 
avser primärt den allmänna och lika rösträtten 
till riksdagen och de kommunala församling
arna. De sociala rättigheterna gäller bland annat 
skola, arbetsliv, sjukvård, socialvård, social
försäkringar, familj och bostad.

De medborgerliga fri- och rättigheterna 



skyddas i dag dels genom internationella kon
ventioner, dels genom inhemsk lagstiftning.

Viktiga internationella konventioner är FN:s 
förklaring om de mänskliga rättigheterna och 
Europakonventionen om skydd för de mänsk
liga rättigheterna och de grundläggande frihe
terna.

Regeringsformens andra kapitel skyddar ett 
antal grundläggande fri- och rättigheter. Några 
syftar till att trygga individens rättssäkerhet, 
andra skyddar opinionsfriheter medan några ga
ranterar sociala och kulturella rättigheter.

Vissa av bestämmelserna är sådana att de inte 
kan begränsas annat än genom en grundlagsänd
ring. Andra fri- och rättigheter slås fast i rege
ringsformen, men kan begränsas genom vanlig 
lag. Sådan rättighetsbegränsande lagstiftning 
måste dock uppfylla vissa villkor.

Regeringsformen anger uttryckligen att ut
länning här i riket alltid är likställd med svensk 
medborgare i fråga om vissa uppräknade fri- och 
rättigheter. I fråga om vissa andra fri- och rättig
heter är utlänning i riket likställd med svensk 
medborgare om inte annat stadgas i lag.

Svensk lag innehåller dessutom ett antal 
olika skyldigheter. Skolplikten innebär att staten 
tvingar barnen att under åtminstone nio år be
vista den undervisning, vars huvudsakliga upp
läggning bestäms av staten genom föreskrifter 
och läroplaner. Försvaret för rikets yttre säker
het kräver medborgarnas medverkan och tar sig 
uttryck i exempelvis värnplikt, civilförsvarsplikt 
och tjänsteplikt. Alla har dessutom plikt att vid 
olyckshändelser medverka i räddningstjänst. En 
domstol har rätt att tvinga vittnen till förhör. 
Härtill kommer den allmänna skyldigheten att 
lyda landets lagar och myndigheternas beslut.

De medborgerliga rättigheternas framväxt

1800

Folkskolestadga
Fattigvàrdsförordning

1850 Ogift kvinna myndig vid 25 år 
Mannen förbjuds aga hustrun 
Ståndsriksdagens avskaffande 
Hälsovårdsstadga
Lag om minderårigas arbete

1900 Manlig rösträtt
Arbetarskyddslag
Folkpension, 8 timmars arbetsdag
Gift kvinna myndig, kvinnlig rösträtt
Barnavårdslag
Semesterlag
Allmänt barnbidrag

1950 Obligatorisk sjukförsäkring
Allmän tjänstepension
Ny regeringsform
Medbestämmandelag
Invandrare kommunal rösträtt
Socialtjänstlag, föräldraledighet 
Omsorgslag för utvecklingsstörda

2000
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Makt och vanmakt
Åtskilliga av demokratins fri- och rättigheter 
innebär en rätt att delta i samhällslivet. Demo
kratin ger medborgarna möjlighet att påverka de 
beslut som rör den egna individen och den egna 
gruppen.

I demokratins idédebatt är det visserligen en 
omstridd fråga huruvida ett maximalt högt del
tagande i sig bör betraktas som ett positivt värde; 
en del hävdar att demokratins kvalitet primärt 
avgörs av andra faktorer. Men det finns ändå en 
bred enighet om att ett alltför lågt medborgar- 
deltagande, åtminstone på längre sikt, utgör ett 
hot mot demokratin. Demokratins allmänna idé 
innebär att den politiska makten ytterst utövas 
av folket och att den enskilde medborgaren 
måste besitta ett visst mått av kunskaper och 
handlingsberedskap för att värna sina intressen. 
Ju mer deltagandet i de allmänna valen sjunker, 
desto osäkrare blir den valda församlingens re
presentativitet.

Andelen väljare i förhållande till hela den 
vuxna befolkningen var länge mycket liten. 
Stora grupper saknade rösträtt och valdeltagan
det var lågt. Ända till början 1900-talet utnytt
jade mindre än hälften av de röstberättigade sin 
rösträtt. Det dröjde innan de nya stora väljar
grupperna, särskilt kvinnorna, mobiliserades till 
valurnorna. Skillnaden mellan stad och land var 
länge stor; först i början av 1930-talet nådde 
landsbygden upp till städernas nivå.

I ett sekels perspektiv har valdeltagandet ten
derat att stiga. Men utvecklingen har inte gått 
spikrakt. Inför vissa val har den politiska debat
ten varit särskilt intensiv och fler väljare än van
ligt har gått och röstat. Under de senaste två år
tiondena har valdeltagandet i genomsnitt legat 

något under 90 procent. Deltagandet i riksdags
valet 1991 var 86,7 procent.

Kvinnorna hade under lång tid lägre valdel
tagande än männen, men skillnaden krympte i 
val efter val. I början av 1970-talet hann kvin
norna ikapp och sedan dess har det varit propor
tionellt något fler kvinnor än män som utnyttjat 
sin rösträtt.

En dryg tiondel av de röstberättigade avstår 
sålunda från att delta i riksdagsvalet. Det finns 
därmed en grupp medborgare som måste betrak
tas som politiskt utanförstående. Men den utgör 
ändå en liten minoritet i förhållande till hela 
befolkningen.

Det kan tilläggas att inte heller de politiskt 
mycket starkt engagerade utgör någon större del 
av befolkningen. Mellan 10 och 15 procent av 
svenskarna är medlemmar i något politiskt parti 
eller någon politisk sammanslutning. Endast
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några få procent innehar en förtroendepost i 
någon politisk organisation.

Av en levnadsnivåundersökning, baserad på 
intervjuer med ett riksrepresentativt urval av den 
vuxna befolkningen, framgår att ungefär var 
sjätte medborgare kan beskrivas som politiskt 
passiv, dvs. har aldrig tagit till orda, varit på 
möte eller varit med i någon politisk eller facklig 
organisation. Drygt sex procent känner vanmakt 
inför myndigheterna: de anser sig inte kunna 
överklaga ett beslut.

Samma undersökning uppmärksammade 
även andra välfärdsproblem. De vanligaste pro
blemen sammanhängde med ohälsa och tunga 
arbeten. Förändringarna mellan 1981 och 1991 
var visserligen inte helt entydiga, men i de flesta 
fall minskade välfärdsproblemen. Den materi
ella standarden förbättrades. De tecken som 
pekar på förvärradè problem har i allmänhet att 
göra med psykosociala faktorer. En ökande 
andel medborgare rapporterar sålunda att de 
upplevt slitningar i sin uppväxtmiljö, att de har 
stressande arbeten och att de varit utsatta för 
brott.

De sociala skillnaderna mellan olika med- 
borgargrupper får stora konsekvenser för det 
politiska systemets sätt att fungera. Högutbil- 
dade och höginkomsttagare utnyttjar exempel
vis oftare sin rösträtt, medan lågutbildade och 
låginkomsttagare har ett valdeltagande under 
genomsnittet.

Även om det inte längre finns kvar några 
formella trösklar för tillträdet till olika makt
centra återstår fortfarande högst reella hinder. 
Historien visar att det är särskilt fyra kategorier 
som stött på svårigheter att hävda sig i samhäl
lets beslutsprocesser. Det gäller kvinnor, socialt 
sämre ställda, etniska minoriteter och ungdo
mar.

Källa: J. Fritzell & O. Lundberg, Institutet för social 
forskning, Stockholms universitet 1993

Andel välfärdsproblem (%) 1981 1991

Uppväxtförhållanden
Ekonomiska svårigheter 
Slitningar i uppväxtfamilj

22,1
11,0

17,5
13,0

Ohälsa
Psykisk sjuklighet 
Fysisk sjuklighet
Värk i leder 
Cirkulationsbesvär

12,2
41,9
23,9

8,1

11,8
40,6
23,0
6,4

Arbetsförhållanden (förvärvsarbetande)
Fysiskt krävande arbete 29,7
Farlig arbetsmiljö 15,8
Högstressarbete 11,8

30,2
14,1
15,6

Ekonomiska resurser
Saknar kontantmarginal
Genomsnittsinkomst (tusental kr)

12,8
118

11,2
133

Bostadsförhållanden
Omodern bostad 
Trångbodd

4,1
3,6

1,4
1,9

Fritid
Passiv fritid
Ej rest på semestern

14,8
22,8

12,1
19,7

Utsatthet för brott
Utsatt för egendomsbrott
Utsatt för våld

15,2
2,0

17,7
3,2

Politiska resurser
Politiskt helt passiv
Kan ej överklaga myndighetsbeslul

19,5 
t 9,1

16,1
6,5

Sociala relationer 
Svagt socialt stöd 
Socialt isolerad

6,9
9,2

6,2
6,4
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De svenska kvinnornas kamp för att vinna infly
tande kan grovt sett indelas i två faser. Fram till 
omkring 1920 gällde kravet främst formell, i 
meningen rättslig, likställdhet. Lagstiftningen 
missgynnade kvinnorna inom familjen, arbetsli
vet och politiken. Genom en serie lagändringar 
förstärktes de gifta kvinnornas ställning, kvin
norna gavs tillträde till offentliga ämbeten och 
rösträtten utsträcktes även till kvinnorna. Vis
serligen har kvinnornas rättsliga position även 
därefter i vissa avseenden förstärkts, men kvin
norörelsens huvudfråga under återstoden av 
1900-talet har alltmer förskjutits från de formella 
till de reella hindren för kvinnornas likställdhet. 
Barriärerna har inte längre främst varit av juri
disk utan i stället av ekonomisk, social, ideolo
gisk och politisk art.

Den offentliga politiken är numera inriktad 
på att befrämja jämställdheten mellan män och 
kvinnor. Jämställdhetslagen innehåller exempel
vis förbud mot könsdiskriminering i arbetslivet. 
Utvecklingen går emellertid långsamt. Kvin
norna är fortfarande underrepresenterade i de 
flesta av samhällets maktcentra.

I alla kända samhällen har makt och ekono
miska resurser haft ett starkt samband. Även i 
Sverige har undersökning efter undersökning 
kunnat dokumentera att låginkomsttagare, låg- 
utbildade och arbetare i genomsnitt har lägre 
deltagande, svagare politiskt självförtroende och 
mindre inflytande än höginkomsttagare och 
högutbildade.

Men sambandet mellan ekonomisk situation 
och politiskt inflytande är föränderligt och varie
rar mellan samhällen och situationer. De sociala 
skillnaderna och deras inverkan på medborgar
skapets förverkligande är i viss utsträckning 
möjliga att påverka via politiska beslut. För
delningspolitiken har just som syfte att minska 
de sociala klyftorna i samhället.

I jämförelse med andra utvecklade industri
länder är inkomstskillnaderna i Sverige relativt 
små. I flertalet andra jämförbara länder är 
spännvidden mellan fattiga och rika betydligt 
större. Intervjuundersökningar visar att det även 
finns klara attitydskillnader. Jämlikhet är ett 
betydligt mer centralt element i den politiska 
kulturen i Sverige än i de flesta andra länder.

Utvecklingen, åtminstone fram till slutet av 
1980-talet, innebar att inkomstskillnaderna ten
derat att minska. Skattesystemet och de sociala 
förmånerna har bidragit till att utjämna de eko
nomiska skillnaderna.
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Minoriteter Yngre och äldre

Trots att Sverige i internationellt perspektiv är 
ett befolkningsmässigt relativt enhetligt land har 
Sverige inom sina gränser alltid haft en etnisk 
minoritet, samerna. Invandringen har medfört 
att Sverige nu rymmer många olika etniska mi
noriteter.

Samernas rättigheter i svensk lagstiftning 
avser främst den renskötande befolkningen. 
Medlemmarna i denna utgör emellertid endast 
ett mindretal av samerna. Den offentliga politi
ken gick länge ut på att integrera samerna i det 
svenska samhället.

Genom sametinget har samerna fått ett eget 
folkvalt organ. Det är dock en statlig myndighet 
och har främst rådgivande uppgifter. Från 
samiskt håll anses sametinget inte i tillräcklig 
mån uppfylla kraven på politiskt inflytande.

Sverige har på några årtionden förvandlats 
till ett invandringsland. Sveriges omvandling till 
ett mångkulturellt samhälle är en svår och ännu 
oavslutad process. Sedan 1976 har utländska 
medborgare som varit bosatta i riket under de 
senaste tre åren rätt att rösta och kandidera i 
kommun- och landstingsvalen. Invandrarnas 
valdeltagande är emellertid lågt: 40,7 procent 
1991. Invandrarna har lägre aktivitet även när 
dét gäller andra former av politiskt deltagande.

Makten har aldrig varit jämnt fördelad över 
generationerna. Likaväl som maktfördelningen 
mellan yngre, medelålders och äldre skiftat mel
lan olika samhällen och olika epoker har också 
idédebatten rymt olika uppfattningar om den 
lämpliga maktbalansen mellan generationerna. I 
den mån som både förnyelse och erfarenhet 
betraktas som positiva egenskaper kan såväl 
yngre som äldre göra anspråk på inflytande.

I samband med 1970 års val sänktes rösträtts
åldern från 21 till 20 år och år 1976 till 18 år. Den 
alltjämt gällande regeln innebär att man på 18- 
årsdagen får rösträtt och blir valbar till riksda
gen samt fullmäktige i kommuner och landsting.

Valdeltagandet är högst bland de medelål
ders och lägst bland dels de yngsta, dels de äldsta. 
Sambandsmönstret är därför inte rätlinjigt utan 
snarast broformat. Samma bild framträder, i 
ännu tydligare form om man analyserar makt
elitens ålderssammansättning. Makthavarna är i 
allmänhet medelålders; de allra högsta posterna 
i samhället brukar beklädas av personer mellan 
40 och 65 år.

Både pensionärer och ungdomar är därmed 
underrepresenterade. De trösklar som i prakti
ken utestänger de unga innebär att många insti
tutioner går miste om ett viktigt förnyelse
element.
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Demokratins framtid

Svaret på frågan om hur Sverige styrs borde 
egentligen vara givet. Sverige är, enligt regerings
formens inledningsparagraf, en demokrati: all 
offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Men frågan är därmed ändå inte besvarad. 
Ett land kan formellt sett ha ett demokratiskt 
statsskick, men folkstyrelsen kan i praktiken ha 
brister. Demokratin är inget perfekt system, men 
är däremot ett system som genom kritisk debatt 
kan korrigera sina egna svagheter.

En bedömning av demokratin i dagens värld 
måste bli dubbel. Å ena sidan är bilden mycket 
ljus. De senaste årens förändringar i Östeuropa 
och tredje världen har medfört att fler människor 
än någonsin lever i demokratiskt styrda samhäl
len. Å andra sidan har de politiska systemen i de 
utvecklade industriländerna uppenbara bekym
mer. Även i Sverige lider demokratin av två stora 
problem. Det ena är brister i de stora institutio
nernas sätt att fungera. Det andra handlar om, 
medborgarnas förhållande till politiken.

Maktens institutioner. Massmedierna kän
netecknas i många delar av landet av bristande 
konkurrens och mångfald. Den moderna jour
nalistikens tillspetsande och förenklande arbets
metoder har i många avseenden varit fram
gångsrika, men har också visat sig ha tydliga 
begränsningar när det gäller att föra en mer 
kvalificerad samhällsdebatt.

Många etablerade intresseorganisationer 
står inför stora omställningsproblem. Medlems- 
inflytandet har ofta allvarliga brister.

Visserligen är valdeltagandet fortfarande 

högt, men de politiska partierna utmanas av 
ökad väljarrörlighet, stegrat misstroende och be
tydande rekryteringsproblem.

De lokala självstyrelseorganen lider i dag av 
de delvis oklara ansvarsförhållandena mellan 
staten, landstingen och kommunerna. Experi
menten med ändrade interna organisations
former röjer en osäkerhet över politikerrollens 
innebörd.

Riksdagen har tappat en del av kontrollen 
över statsfinanserna. Riksdagens gransknings- 
makt blir allt viktigare, men riksdagen har ännu 
inte funnit formerna för att fylla denna uppgift.

Regeringen har till följd av den instabila 
minoritetsparlamentarismen stora svårigheter 
att fullgöra sin uppgift som rikets styrande or
gan. Regeringskansliet står inför det ännu olösta 
problemet att finna nya arbetsformer som effek
tivt politiskt ledningsorgan i en internationalise- 
rad och snabbt föränderlig omvärld.

Även de statliga förvaltningsmyndigheterna 
har vanskligheter att finna former som uppfyller 
kraven på kvalitet och flexibilitet. Mot bakgrund 
av morgondagens krav finns det stora brister i 
statsförvaltningens informationssystem och me
toder för uppföljning och utvärdering.

Rättstillämpningens större vikt, som följer av 
europeiseringen och den ökande betoningen på 
individuella rättigheter, ger domstolarna en cen
tral roll. Demokratins inneboende dilemma 
mellan majoritetsstyrelse och konstitutionella 
begränsningar får i Sverige ny aktualitet.

Det faktum att statschefen utses genom arv
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avviker starkt från demokratins rekryterings- 
principer.

Statskyrkosystemet är problematiskt från 
religionsfrihetssynpunkt.

Maktkoncentrationen i näringslivet innebär 
också problem. Konkurrensbegränsningar, mo
nopol och oligopol innebär att marknads
systemet har stora brister inom betydande delar 
av svenskt näringsliv.

Medborgarna och politiken. Bilden av med
borgarnas delaktighet i samhällslivet är blandad. 
Vissa grupper av befolkningen är politiskt utan
förstående. Särskilt kvinnor, socialt sämre 
ställda, invandrare och ungdomar har svårt att 
göra sig gällande i samhällets etablerade besluts
organ.

Sett i de senaste decenniernas perspektiv 
finns det dock inga belägg för att medborgarnas 
samhällsengagemang skulle ha försämrats. 
Tvärtom tyder undersökningar på att medbor
garna rent allmänt blivit mer aktiva, mer med
vetna och fått större politiskt självförtroende, 
åtminstone vad gäller perioden fram till början 
av 1990-talet.

Men bilden av demokratins förankring 
mörknar något om man också beaktar medbor
garnas egen bedömning av systemets funktions
sätt. Svensk demokrati har i dag ett legitimitets- 
problem. Enligt de statsvetenskapliga välj arun
dersökningarna ger en ökande andel av befolk
ningen uttryck för attityder som tyder på miss
troende mot politiker och andra beslutsfattare. 
Ett visst mått av kritisk distans är ett naturligt 
inslag i en representativ demokrati, men klyftan 
mellan väljare och valda har nu blivit så stor att 
det finns all anledning till oro.

De svenska medborgarna åtnjuter numera 
ett stort antal fri- och rättigheter, men det kan 

stundtals finnas en betydande klyfta mellan for
mella rättigheter och deras faktiska förverkli
gande. Rent generellt förefaller situationen vara 
mest tillfredsställande vad avser de sociala rättig
heterna; levnadsnivåundersökningarna visar att 
välfärdsproblemen i allmänhet tenderat att 
minska. Även de politiska rättigheter som är 
knutna till den representativa demokratin är 
relativt väl tillgodosedda; valdeltagandet måste 
både i historiskt och internationellt perspektiv 
betraktas som högt. Däremot finns det exempel 
på andra rättigheter som är sämre uppfyllda. 
Statskyrkosystemet innebär en viss inskränk
ning av religionsfriheten, samernas eftersatta 
anspråk visar att minoriteternas rättigheter 
kunde vara starkare och konsumenterna har 
hittills haft en relativt svag ställning.

Demokratins framtid. Men det allra största 
problemet för den svenska demokratin är den 
försämrade ekonomiska situationen. Det är 
ännu ovisst hur förekomsten av en stor grupp 
långtidsarbetslösa medborgare kommer att för
ändra det svenska samhället. Erfarenheterna 
från andra länder visar att arbetslöshet kan föda 
desperation och bilda grogrund för antidemo
kratiska rörelser.

Folkstyrelsens framtid är starkt beroende av 
det politiska systemets förmåga att bemästra 
arbetslösheten och den ekonomiska stagnatio
nen. De ekonomiska problemen ställer stora 
krav på politisk handlingskraft och på beslut 
som åtnjuter folklig legitimitet. Den svenska 
demokratin står därmed inför den troligen 
största utmaningen under sin sjuttioåriga histo
ria.
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För vidare läsning

Denna bok är en sammanfattning av Svensk 
politik (1993), som också innehåller utförligare 
litteraturhänvisningar.

Grundlagstexterna finns samlade i publika
tionen Sveriges grundlagar, utgiven av riksda
gen. Det finns två stora grundlagskommentarer, 
dels Erik Holmbergs och Nils Stjernquists 
Grundlagarna med tillhörande författningar 
(1980), dels Gustaf Petréns och Hans 
Ragnemalms Sveriges grundlagar och tillhörande 
författningar medförklaringar (1980). Holmberg 
och Stjemquist utger även en kortare, aktualise
rad framställning, Vår författning (9 uppl. 1993).

En källa för studiet av svensk politik är den 
årligen utkommande Statskalendern som inne
håller uppgifter om ett stort antal viktiga insti
tutioner och deras befattningshavare. Samhälls
guiden (6 uppl. 1992) är en uppslagsbok för den 
som vill hitta rätt bland lagar och bestämmelser, 
rättigheter och skyldigheter.

Det svenska statsskickets historia. Det his
toriska perspektivet på svensk politik öppnas i 
Svensk politisk historia (1993), en kommenterad 
litteraturöversikt utgiven av Humanistisk-sam- 
hällsvetenskapliga forskningsrådet. En författ- 
ningshistorisk klassiker är Nils Herlitz Grund
dragen av det svenska statsskickets historia (6 
uppl. 1964).

Massmedier. Det svenska medielandskapet 
överblickas i Stig Hadenius och Lennart Wei
bulls Massmedier (1993) och Ulla Carlssons och 
Magnus Anshelms, red., Medie-Sverige 1993.
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Organisationer. Svenska organisationer för
tecknas i Folkrörelse- och föreningsguiden (1993). 
Organisations-Sverige skildras av Gunnar 
Heckscher i Staten och organisationerna (1951), 
Nils El vander i Intresseorganisationerna i dagens 
Sverige (1969) samt i Michele Michelettis Det 
civila samhället och staten (under utgivn.).

Partier och väljare. Allmänna valen, som pu
bliceras i Statistiska centralbyråns serie Sveriges 
officiella statistik (SOS), utges i tre volymer. Den 
statsvetenskapliga valundersökningen redovisas 
även i Mikael Gilljams och Sören Holmbergs 
Väljarna inför 90-talet (1993).

De politiska partiernas historia och organisa
tion har behandlats av Pär-Erik Back och Sten 
Berglund i Det svenska partiväsendet (1978) samt 
av Mats Bäck och Tommy Möller i Partier och 
organisationer (2 uppl. 1992).

Kommuner och landsting. Statistiska cen
tralbyrån utger varje år publikationerna Rikets 
indelningar (som bland annat förtecknar alla 
landsting, kommuner och församlingar), Årsbok 
för Sveriges kommuner (som presenterar uppgif
ter huvudsakligen av ekonomiskt art, exempelvis 
skattesatser, utgifter och inkomster), Kommu
nernas finanser (som innehåller boksluts- 
uppgifter) och Vad kostar verksamheten i Din 
kommun? (som ger nyckeltal och produktivitets- 
mått).

En utförligare skildring av kommuner och 
landsting ges i Agne Gustafssons Kommun och 
landsting idag (1992) och Olof Peterssons Kom



munalpolitik (1992). Ett allmänt referensverk är 
Kommunal uppslagsbok (1993).

Riksdagen. Information om riksdagen finns, 
utöver riksdagstrycket, i Riksdagens årsbok, 
Ledamotsförteckning och Fakta om folkvalda, 
samtliga utgivna av riksdagen.

Historiker och statsvetare har vid tre tillfällen 
utgivit vetenskapliga verk i anslutning till 
riksdagsjubileer. Sveriges riksdag utkom i 17 
band i samband med femhundraårsfirandet 
1935. Hundraårsminnet av representationsrefor
men uppmärksammades med Samhälle och riks
dag (1966, fem band). Riksdagens 550-års- 
jubileum celebrerades med Riksdagen genom ti
derna (1985, 2 uppl. 1992).

Regeringen. Vissa grundläggande uppgifter 
om regeringsarbetet ges i riksdagstrycket. Kon
stitutionsutskottets årliga granskningsbetän- 
kande dokumenterar regeringens organisation 
och verksamhet. Därutöver ger Regerings
kansliets telefonkatalog en insyn i departement
ens interna organisation.

En historisk och statsvetenskaplig analys av 
regeringskansliet utgavs i samband med depar- 
tementalreformens 150-årsjubileum: Ulf Lars
son, red. Att styra riket (1990).

Myndigheter. De statliga myndigheterna för
tecknas i Statskalendern. Den offentliga förvalt
ningen beskrivs av Lennart Lundquist i Förvalt
ning, stat och samhälle (1992) samt av Olof Pe
tersson & Donald Söderlind i Förvaltningspolitik 
(2 uppl. 1993).

Domstolar. Lagsamlingen Sveriges rikes lag är 
ett praktiskt hjälpmedel, men är ingen officiell 
publikation. Den svenska rättsutvecklingen 

skildras av Göran Inger i Svensk rättshistoria 
(1986). SOU 1991:106 Domstolarna inför 2000'- 
talet ger en samlad framställning över rätts
väsendets organisation och aktuella problem.

Kungahuset. Grundläggande uppgifter om 
kungahuset och hovförvaltningen ges i Hov
kalendern.

Kyrkan. En aktuell framställning av Svenska 
kyrkans ställning och organisation återfinns i 
SOU 1992:9 Ekonomi och rätt i kyrkan. En 
introducerande översikt ges även av Sören Ek
ström i Svenska kyrkan: organisation och verk
samhet (1989).

Företag. Ägandeförhållandena i svenskt nä
ringsliv dokumenteras i SOU 1988:38 Àgande 
och inflytande i svenskt näringsliv, SOU 1990:44 
Demokrati och makt i Sverige och Sven-Ivan 
Sundqvists Ägarna och makten i Sveriges börs
företag 1993.

Sverige och omvärlden. Fortlöpande infor
mation om Sveriges relationer till EES, EG och 
EU ges i nyhetsbrevet Kort om EG, utgiven av 
sekretariatet för Europainformation, Utrikesde
partementet. Sekretariatet utger dessutom ka
lendern Vem vet vad om den europeiska integra
tionen?.

Att vara medborgare. Svenskarnas rättigheter 
och skyldigheter sammanfattas i Samhälls
guiden. De sociala rättigheternas historia be
skrivs av Åke Elmér i Svensk socialpolitik (1989).
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Att hitta rätt i det offentliga trycket

Led i beslutsprocessen Offentligt tryck

Regeringen tillsätter utredning Kommittédirektiv
Kommittéberättelsen (Riksdagstrycket, serie B)

Utredningen presenterar betänkande SOU (Statens offentliga utredningar) 
Ds (Departementsserien)

Betänkandet sänds ut på remiss Remissammanställning: propositionen
Vissa remisser i Ds

Regeringen sänder lagförslag till Lagrådet Lagrådets yttrande i propositionen

Regeringen lägger fram förslag för riksdagen Proposition (Riksdagstrycket, serie B)

Riksdagsledamöterna lägger fram motförslag Motion (Riksdagstrycket, serie D)

Utskottet yttrar sig över proposition och motioner Betänkande (Riksdagstrycket, serie E)

Debatt och beslut i riksdagen Protokoll (Riksdagstrycket, serie A)

Riksdagen anmäler beslutet till regeringen Skrivelse (Riksdagstrycket, serie F)

Regeringen utfärdar lagar och förordningar SFS (Svensk författningssamling)

Myndigheter fastställer tillämpningsföreskrifter Föreskrifter och allmänna råd. Ex.: 
Skatte- och taxeringsförfattningarna 
Utbildningsväsendets författningsböcker 
Totalförsvarets författningsbok 
Tullverkets författningshandböcker 
EA (Ekonomiadministration)

Myndigheter följer upp och utvärderar Utvärderingsrapporter, statistik, handböcker. Ex.: 
Statistisk årsbok
Riksdagens revisorer: rapporter
Riksrevisionsverket: Förvaltningsrevisionen
Hur mycket kostar verksamheten i din kommun?

Domstolar dömer och utvecklar praxis Rättsfallssamlingar och lagkommentarer. Ex.: 
NJA 1 (Nytt juridiskt arkiv: Högsta domstolen) 
Regeringsrättens årsbok
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Kammare 44-45 
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Massmedier 24—27
Medbestämmande 66
Medborgare 84-89, 91
Meddelarskydd 12
Medlemsdemokrati 31
Miljö 30
Ministerstyrelse 55
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Misstroendeförklaring 42, 47
Monarki 60-61
Motion 44
Myndighet 52-55
Myndighetsutövning 55

Rättsväsende 56-59
Rösträtt 32

Samer 89
Samlingsregering 48
Samordningskansli 51
Sekretess 13
Skyldigheter 85
Specialdomstolar 57
Statschefen 60-61
Statskyrka 52-53
Statsråd 50
Statsrådsberedningen 50
Stift 64

Naturalisation 84
Nordiskt samarbete 30, 70, 72-73
Nykterhetsrörelse 28
Nämndemän 58
Nämndorganisation 40 
Näringsliv 28, 64-67

Successionsordningen 12, 61

Talman 44, 47
Television 25
Tingsrätt 57
Tronföljd 12, 61
Tryckfrihet 12, 24

Offentlighet 12-13, 24, 55
Offentlig sektor 53-54
Omröstning 45
Opinionsbildning 27
Organisationer 28-31

Ungdomar 43, 89
Utnämningsmakt 50
Utrikespolitik 42, 60, 70
Utskott 44

Parlamentarism 46^49
Partier 32-37
Pensionärer 30, 89
Plenum 44
Press 24
Proposition 44

Val 13, 32-33, 86
Votering 45
Välfärd 86-89

Yttrandefrihetsgrundlagen 12

Åklagare 58

Radio 25
Regelreformering 54 
Regeringen 46-51 
Regeringsbildning 47^19
Regeringsformen 12, 56
Regeringskansliet 50-51
Regeringsrätten 57
Regioner 41
Representation 43
Riksdagen 13,42^45
Rättegång 58-59 
Rättigheter 12, 84—87
Rättsstat 55, 56

Ägarmakt 65
Ämbetsverk 53
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Olof Petersson

Hur styrs Sverige?
Regeringsformen förklarar att all offentlig makt i Sverige utgår från 
folket. Men hur fungerar egentligen den svenska demokratin?

Denna bok skildrar det svenska styrelseskickets historiska utveck
ling och analyserar dagens maktsystem. Förutsättningarna för den 
svenska demokratin håller på att förändras genom internationalisering 
och individualisering.

Hur styrs Sverige? utgör en förkortad version av ”Svensk politik” 
och vänder sig särskilt till gymnasieelever och studerande vid vårdhög
skolor, socialhögskolor och studieförbund. Den riktar sig också till 
andra intresserade som vill ha en kort och aktuell översikt över det 
politiska systemet.

Författaren är docent i statskunskap vid Uppsala universitet. Han 
har tidigare givit ut en rad böcker inom det statsvetenskapliga områ
det, bl.a. Svensk politik, Förvaltningspolitik och Kommunalpolitik.
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