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Utdrag ur kommittŽns direktiv.
KommittŽns arbete skall koncentreras till fšljande omrŒden:
¥ Internationaliseringen av ekonomin. Ekonomi och demokrati i samspel.
¥ Sverige i Europeiska unionen.
¥ Nya informations- och kommunikationsmšnster, informationstekniken. Det nya medielandskapet.
¥ FšrŠndringarna i den offentliga sektorn. Utveckling inom folkršrelserna.
UtgŒngspunkten fšr kommittŽns arbete bšr vara varje medborgares rŠtt till full delaktighet i samhŠllet. KommittŽn skall summera och vŠrdera de senaste Œrens demokratiutredningar och demokratiforskning och bedšma om ytterligare undersškningar och forskning bšr initieras. KommittŽn skall
utšver analyser och beskrivningar lŠmna konkreta fšrslag inom de omrŒden dŠr den anser det behšvligt. Fšrslagen och ŒtgŠrderna bšr redovisas i etapper. KommittŽn skall bedriva arbetet sŒ att det offentliga samtalet kring demokratin och det svenska folkstyret stimuleras och utvecklas.
Tidigare utredningar
•r 1985 tillkallades Maktutredningen (Ju 1985:02), vars uppgift var att analysera makt och inflytande
inom olika omrŒden i det svenska samhŠllet. Bland annat skulle utredningen fšrdjupa kunskaperna
om den svenska demokratins villkor, belysa medborgarnas mšjligheter att pŒverka sina levnadsvillkor samt beskriva de faktorer som ger makt att forma morgondagens Sverige.
Arbetet skulle enligt direktiven bestŒ av bŒde empiriska studier och teoriutveckling. Utredningen
var sammansatt av forskare frŒn olika discipliner.
Maktutredningen presenterade sin slutrapport SOU 1990:44 pŒ fšrsommaren 1990. Utredningens
slutbetŠnkande belyser bland annat fšljande omrŒden:
¥ Maktbegreppet
¥ Opinionsbildningen
¥ Makten šver kapitalet
¥ De organiserade intressena
¥ Medborgarna och politiken
¥ Genussystemet
¥ Den offentliga sektorn
¥ Makten šver marknaderna
¥ Makteliten
¥ Makt och demokrati under fšrŠndrade villkor
Maktutredningen fšranledde inga omedelbara fšrslag frŒn regeringens sida. Utredningen bidrog
framfšr allt till en intensifierad offentlig diskussion om makt- och demokratifrŒgor. Utredningen har
ocksŒ resulterat i ett omfattande empiriskt underlag, som lŠmnat viktiga bidrag till den statsvetenskapliga forskningen.
Under den senaste femŒrsperioden har flera statliga utredningar presenterat betŠnkanden, som pŒ
olika sŠtt beršr demokratifrŒgor och strukturer inom den offentliga sektorn. NŒgra utredningar pŒgŒr
fortfarande.
Bland betŠnkanden och pŒgŒende utredningar kan sŠrskilt nŠmnas fšljande:
¥ UngdomskommittŽn (SOU 1991:12)
¥ Regionutredningen (SOU 1992:63)
¥ Ekonomikommissionen (SOU 1993:16, den sŒ kallade Lindbeckkommissionen)
¥ PersonvalskommittŽn (SOU 1993:21)
¥ Utredningen om utvŠrdering av folkbildningen (SOU 1993:64)
¥ LokaldemokratikommittŽn (SOU 1993:90)
¥ Regionberedningen (SOU 1993:97)
¥ EG-konsekvensutredningen (SOU 1994:12m.fl.)
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¥ Kulturutredningen (SOU 1995:84)
¥ EU96-kommittŽn (SOU 1995:130)
¥ Invandrarpolitiska kommittŽn (SOU 1996:55)
¥ DemokratiutvecklingskommittŽn (SOU 1996:162)
¥ Kommunala fšrnyelsekommittŽn (SOU 1996:169)
¥ Budgetlagutredningen (SOU 1996:14)
¥ Ungdomens IT-rŒd (SOU 1996:181)
¥ Folkomršstningsutredningen (SOU 1997:56)
¥ Fšrvaltningspolitiska kommissionen (SOU 1997:57)
¥ Ungdomspolitiska kommittŽn (SOU 1997:71)
¥ IT-kommissionen (pŒgŒr)
¥ StorstadskommittŽn (pŒgŒr)
¥ Kvinnomaktutredningen (pŒgŒr)
¥ …versynen av den kommunala revisionen (pŒgŒr)
¥ RŒdet fšr mŒngfald inom massmedierna (pŒgŒr)
BetŠnkandena har i varierande omfattning lett fram till regeringsfšrslag och riksdagsbeslut.
Viktiga fšrŠndringar under 1990-talet.
Sedan maktutredningen presenterade sin slutrapport 1990 har det svenska samhŠllet genomgŒtt stora
fšrŠndringar:
¥ Den statsfinansiella krisen...
¥ Internationaliseringen av ekonomin och utvecklingen pŒ de finansiella marknaderna...
¥ Sveriges medlemskap i Europeiska unionen....
¥ Demokratiseringsprocessen i vŒrt nŠromrŒde...
¥ FšrŠndringstakten i samhŠllet...
¥ Utvecklingen inom medieomrŒdet...
¥ Informationstekniken har gjort sitt intŒg pŒ allvar...
¥ Sverige har i Šnnu stšrre utstrŠckning blivit ett mŒngfaldens samhŠlle...
¥ UtbildningsnivŒn har hšjts...
¥ Ungdomars fšrtroende fšr traditionella demokratiska former sviktar...
¥ Det folkliga engagemanget Šndrar form...
¥ MiljšfrŒgornas škade tyngd...
¥ Mandatperiodens lŠngd har fšrlŠngts...
¥ Kvinnornas intŒg i politiken har varit mycket pŒtagligt de senaste tio Œren...
¥ FšrŠndringsarbetet i landsting och kommuner...
¥ Den regionala och den lokala nivŒn i folkstyret har fŒtt škad betydelse...
¥ Stora strukturfšrŠndringar inom det statliga omrŒdet...
Sammantaget har dessa fšrŠndringar stŠllt den svenska demokratin infšr nya fšrutsŠttningar.

NŒgra kommentarer till slutbetŠnkandets kapitel.
VŒrt sŠtt att arbeta .
KommittŽn har valt att utveckla tre sŠrskilda arbetsformer:
¥ Seminarier
¥ En egen webbplats
¥ En skriftserie bestŒende av dels 13 forskarvolymer, dels 32 smŒskrifter. DŠrutšver har utredningen
varit engagerad i mŒnga fšrelŠsningar, utstŠllningar och Šven samarbetat med andra organisationer
och institutioner.
SlutbetŠnkandet, de 13 forskarvolymerna och de 32 smŒskrifterna utgšr tillsammans ett bibliotek fšr
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studier i demokrati som i sin helhet šverlŠmnats till samtliga huvudbibliotek, gymnasieskolors bibliotek, folkhšgskolor och studiefšrbund samt Fšreningen lŠrare i samhŠllskunskap. BetŠnkandet finns
ocksŒ tillgŠngligt i lŠttlŠst version samt inlŠst pŒ talband.
Demokrati.
Kapitlet innehŒller beskrivningar av demokratins historia och utbredning, olika demokratiformer od.
HŠr framhŒlls bl a:
¥ Alla ska erbjudas ŠndamŒlsenliga och jŠmlika mšjligheter att delta.
¥ Alla ska erbjudas jŠmlika mšjligheter att sŠtta sig in i och vŠrdera politiken.
¥ JŠmlikhet ska rŒda i beslut: Alla ska tillfšrsŠkras lika mšjligheter och lika vikt.
¥ Dagordningen ska kontrolleras och styras av folket.
¥ Besluten ska omsŠttas i handling.
¥ Ansvar ska kunna utkrŠvas.
De fšrŠndrade fšrutsŠttningarna.
I det hŠr avsnittet redogšrs i korthet fšr hur nŒgra av de mer grundlŠggande villkoren fšr folkstyrelsens arbetsformer fšrŠndras. Det bildar en bakgrund till de fšrdjupade analyser som sedan fšljer.
HŠr behandlas mŠnniskornas ršrlighet, tid fšr demokrati, expertis och specialisering, risk och osŠkerhet, fŠrre fšrtroendevalda, politikens lŒngsiktighet, nittiotalsekonomins fšljder fšr servicedemokratin, att hantera olikheter, folket och eliterna, demokratiexperiment och individualiseringens demokratiska provokation.HŠr stŒr bl a:
ÓFramvŠxten av vad som kallats kunskapssamhŠllet tilldelar olika experter ett stort utrymme. Tidigare kunde en politisk fšrtroendeman sjŠlv besitta expertis inom det omrŒde som besluten gŠllde.
Han, som det oftast handlade om, hade fšrvŠrvat en egen erfarenhet och visste i detalj vad det var fšr
slags problem och vilka slags lšsningar som kunde tŠnkas stŒ till buds. SŠrskilt under efterkrigstiden
har kunskapssamhŠllet gjort att politiken Ð liksom medborgarna Ð omrŒde fšr omrŒde blivit mer beroende av expertis fšr att beskriva, fšrklara och fšrŠndra verkligheten. FrŒn att mestadels ha varit beroende av den juridiska sakkunskapen har de politiska beslutsfattarna nu att lyssna pŒ ett nŠrmast
orŠkneligt antal expertis inom medicin, samhŠllsvetenskap, ekonomi, teknik, ekologi m.fl. Vi kan
bara pŒminna om vilken betydelse olika vetenskapsomrŒden haft fšr kommunsammanlŠggningarna,
socialtjŠnsten, skolan och sjukvŒrdens organisering.
I en av vŒra forskarrapporter har vi sett vilken utomordentligt liten krets samstŠmmiga experter
som pŒ riksplanet kom att leda den svŒra ekonomiska politiken. Utrymmet fšr en kritiskt ompršvande mŒngfald i den ekonomisk-politiska debatten synes ha varit synnerligen begrŠnsat.
Det Šr inte bara det att antalet vetenskapsomrŒden som politiken mŒste konsultera vŠxer. Inom vart
och ett av vetenskapsfŠlten sker ocksŒ en uppdelning och fragmentering. Fler och fler specialiteter
uppstŒr inom vart och ett av dessa vetenskapsomrŒden. Det finns t.ex. inte bara de som forskar om
brottslighet i allmŠnhet. Det finns specialister pŒ gatuvŒld, kvinnovŒld, invandrarvŒld etc.
PŒ liknande vis prŠglas ocksŒ de fšrtroendevaldas kunskapsutveckling av en škad specialisering.
Allt fŠrre behŠrskar vida fŠlt av politikens sakomrŒden. ÕPolitikernaÕ blir bostadspolitiker, invandrarpolitiker, regionalpolitiker, miljšpolitiker etc. DŠrmed riskerar de helhetsperspektiv, som den representativa demokratin och partipolitiken mŒste švervaka, att gŒ fšrlorade. Politiska beslut har ocksŒ
motverkat šverskŒdlighet. De fšrtroendevalda har tagit fšr lŠtt pŒ medborgarnas behov av insyn, offentlighet och verkliga mšjligheter att lokalisera och utkrŠva ansvar.
Samtidigt innebŠr kunskapssamhŠllet att den politiska dagordningen vŠxer ofantligt. Kampen om
vad som ska stŒ pŒ den politiska dagordningen Šr hŒrd. Fler och fler problem upptŠcks och pockar pŒ
politiska stŠllningstaganden; fšrst mŒste det klarlŠggas om det Šr en politisk frŒga eller ej, sedan vilka
slags politiska lšsningar som i sŒ fall ska sškas.I regel lŠggs nya omrŒden till utan att gamla pršvas
om och tas bort. BŒde nŠr nya problem och nya lšsningar upptŠcks tenderar de fšrtroendevaldas beslutsmŠngd att ška; den politiska logiken gšr att man varken kan handla mot bŠttre vetande och neg5

ligera ett uppenbart problem eller avstŒ frŒn att tillgripa den lšsning som just offentliggjorts. Inte
minst i den svenska politiska kulturen ligger det nŠra till hands att fšrst stŠlla krav pŒ det politiska
systemet och efterfrŒga den ansvariga beslutsfattarens ŒtgŠrder. Folkstyrelsens erfarenheter av en
fartdŠmpande och kunskapssškande folkbildning kan inte nog vŠrdesŠttas som offentligt rum i ett
komplicerat kunskapssamhŠlle.
Risk och osŠkerhet. Det Šr ingalunda sŒ att kunskapssamhŠllet fšrenklar det politiska beslutsfattandet. Ofta kŠnnetecknas den vetenskapliga utvecklingen inte bara av en vŠxande kunskapsmŠngd utan
ocksŒ av oenigheter bland forskare sjŠlva. Inte minst inom de medicinska, naturvetenskapliga och
samhŠllsvetenskapliga fŠlten kan vi se hur komplexiteten škar.
Paradoxalt nog verkar alltsŒ kunskapssamhŠllet vara ett samhŠlle dŠr osŠkerheten och riskerna škar. Fšr att klarlŠgga risker och skingra osŠkerhet ter det sig mer naturligt att minska farten Šn att ška
den. €ndŒ fšrefaller utvecklingen vara den rakt motsatta. Desto viktigare Šr det att erkŠnna och fšrtydliga den politiska demokratins vŠrde gentemot andra samhŠllssektorers forcerade beslutstempo. De
demokratiska processerna tjŠnar som en kritisk fartdŠmpare som bŒde Šr lŒngsiktigt inriktad och helhetsorienterad. De andra sektorerna av samhŠllet mŒr dŠrfšr bŠst av en politik som utmŠrks av stabilitet, fšrutsŠgbarhet och det gemensamma bŠsta.
FŠrre fšrtroendevalda.Medborgarnas fšrtroende fšr politiken har sannolikt pŒverkats av att 152
000 kommunala fšrtroendeuppdrag fšrsvann pŒ 40 Œr. 1951 gick det 35 medborgare pŒ en fšrtroendevald, 1995 184, 1999 200. FŠrre medborgare Šn nŒgonsin har en bekant, slŠkting, arbetskamrat,
granne eller vŠn som Šr politiskt fšrtroendevald. Och nŠr politikeruppdraget professionaliserades,
blev innehavaren distanserad frŒn medborgarna. SŠrskilt under nedskŠrningsŒren kom detta, enligt
vŒr mening, att fŒ mycket negativa fšljder fšr tilltron till politiken och de fšrtroendevalda.
Politikens lŒngsiktighet.Vi bedšmer att det kommer att ta lŒng tid fšr att ŒterstŠlla det fšrlorade fšrtroendet fšr politiken. OcksŒ dŠrfšr behšver politiken en stšrre lŒngsiktighet. Men lŒngsiktigheten Šr
en politisk bristvara i vŒr tid, delvis dŠrfšr att politikens omvŠrld utmŠrks av betydande osŠkerhet och
att de inneboende riskerna i besluten Šr sŒ stora. I vŒra valstudier framgŒr att inte minst ungdomen
kritiserar frŒnvaron av utopier och idŽer. Samtidigt efterfrŒgar mŒnga ungdomar ofta snabbhet och
omedelbar handling. De har stora fšrvŠntningar pŒ att politikerna ska lšsa Õdet socio-ekonomiska
tomrummetsÕ stora problem med arbetslšshet, fattigdom och rŠttvisa.
AnsprŒken mŒste vŠgas mot behovet av tid fšr analys och tid fšr fšrankring. Snabba beslut Šr inte
automatiskt bra beslut lika litet som lŒngsamma beslut Šr bra beslut. En demokrati som levererar
snabba beslut med lŒg kvalitet och tunn fšrankring Šr inte vŠrd nŒgon trovŠrdighet.Ó
Den globala offentligheten.
HŠr behandlas demokratiproblem i samband med globalisering, medialisering (tidningar, tidskrifter och tryck av olika slag, radio och TV o d), lobbning, och IT (internet o d). HŠrt stŒr bl a:
ÓI samspelet mellan mŠnniskor behšver kunskaper, erfarenheter och Œsikter kunna utvŠxlas sŒ att
konflikter kan blottlŠggas och lšsas i en fortgŒende dialog. Att denna kommunikation fungerar vŠl Šr
av central betydelse fšr demokratin. Genom att Œstadkomma mštesplatser och offentliga rum dŠr alla
ges mšjligheter att delta, vara delaktiga och ha inflytande i opinionsbildningen skapas fšrutsŠttningar
fšr en upplyst fšrstŒelse i gemensamma angelŠgenheter.Ó
ÓVad Šr IT? Informationstekniken (IT) Šr en infrastruktur under utveckling, den erbjuder mštesplatser fšr mŒnga olika slags aktiviteter och ger nya fšrutsŠttningar fšr kommunikation i samhŠllet.
Globaliseringen ger motiv fšr politisk organisation šver statsgrŠnserna och pŒ vŠrldsvid nivŒ Ð informationstekniken underlŠttar den. Den frŒga som stŠlls i detta avsnitt gŠller vad IT kan betyda fšr
framtidens folkstyre.
Med IT avses kombinationer av dator- och tele-kommunikation. Allt kraftfullare tekniker fšr inhŠmtning, lagring, bearbetning och spridning av information har blivit tillgŠngliga fšr allt flera de senaste Œrtiondena. Detta fšrŠndrar enligt mŒngas mening radikalt fšrutsŠttningarna inte bara fšr inlŠr6

ning, produktion, konsumtion och social organisation utan Šven fšrutsŠttningarna fšr demokratin.
Informationsteknikens framvŠxt innebŠr inte bara tillkomsten av ett nytt, stort tekniskt system med
omvŠlvande konsekvenser fšr ekonomi och samhŠlle. Den har pŒ kort tid lagt grunden fšr nya kulturella mšnster och beteenden och gett upphov till en omfattande framtidsdebatt. NŒgra av denna infrastrukturs kŠnnetecken Šr dess snabbhet, dess fšrmŒga till interaktivitet och dess fšrmŒga att šverskrida och upplšsa grŠnser.
Visioner och hotbilder.Det florerar ett antal visioner och hotbilder om IT och demokrati bland forskare och debattšrer.Vissa av dessa tankefigurer har givits en vetenskaplig stŠmpel, andra har ganska
tydliga politiska och ideologiska drag. HŠr finns ršster som varnar fšr myten om informationssamhŠllet och en alltfšr hšg tilltro till IT:s betydelse. Andra framstŠller den nya tekniken som en mer eller mindre sjŠlvgŒende, ohejdbar kraft, som mŠnniskan och samhŠllet har att anpassa sig till.
Den samhŠllsvetenskapliga forskarvŠrlden har hittills i begrŠnsad omfattning sysselsatt sig med
frŒgan om vilka lŒngsiktiga konsekvenser IT kan komma att fŒ fšr politiken och samhŠllslivet i stort.
Vissa tror att de direktdemokratiska formerna kommer att utvecklas pŒ bekostnad av den representativa demokratiska modellen. En sŒdan utveckling skulle kunna medfšra att partierna blir šverflšdiga Ð
medborgarna kan genom IT etablera direkt kontakt med beslutsfattarna. Det finns Šven forskare som
starkt hŠvdat att den nya tekniken inte bšr utsŠttas fšr allehanda frihetskrŠnkande restriktioner utan
vara en teknik som kan anvŠndas i det fria ordets tjŠnst.
SŠrskilt i samhŠllsdebatten har de demografiska skevheterna i IT-anvŠndningen framhŒllits; skevheter som Šven kunnat bekrŠftas i Œtskilliga undersškningar. Det Šr fler hšgutbildade, fler hšginkomsttagare, fler yngre och fler mŠn Šn kvinnor som Šr IT-anvŠndare. Detta fšrhŒllande har givit
upphov till diskussioner om IT ur klass-, elit-, generations-och kšnsperspektiv. Finns det en risk att
den nya tekniken fšrstŠrker redan existerande klass- och kšnsmšnster? HŠr finns en ideologisk
grundad kritik mot IT som ses som en teknik som genererar en kosmopolitisk elit som Šr manlig, vŠlutbildad, relativt ung och global till sin karaktŠr.Ó
Den flexibla flernivŒstyrningen .
HŠr behandlas demokratiproblem i samband med EU, statsfšrvaltningen, regionerna och kommunerna. Man bšr observera, att tvŒ mycket viktiga nivŒer inte behandlas: riksdagen och regeringen.
Det Šr en mycket stor brist som gšr att hela demokratiutredningen blir mycket ofullstŠndig. HŠr stŒr
bl a:
ÓMedborgaren har numera politiska fšretrŠdare pŒ upp till sex olika samhŠllsnivŒer. Antalet nivŒer
har škat, ibland dramatiskt. Fšr tio Œr sedan var exempelvis gšteborgaren politiskt representerad bara
pŒ tvŒ nivŒer, nu finns hans/hennes fšrtroendevalda pŒ sex nivŒer: i kommun-/stadsdelar, kommunen, kommunal-/kommunfšrbund, regionen, riket och EU.Ó
Det villkorade deltagandet.
HŠr behandlas demokratiproblem i samband med politiska partier, vŠljare, val och valdeltagande.
Det mŒngtydiga medborgarskapet.
HŠr behandlas demokratiproblem i samband med medborgarsammanslutningar och medborgarnas
deltagande, inflytande och delaktighet.
Den mŒngvetenskapliga demokratiforskningen .
HŠr behandlas utredningens fšrslag till vidare forskning inom fem omrŒden: Demos. Representation. Identitet, socialisation och opinionsbildning. Judikalisering och politik. FlernivŒstyre.
Politik fšr folkstyrelse pŒ 2000-talet .
ÓUtvecklingen Šr inte ostyrbar. Det ligger i demokratins vŠsen att den inte Šr šdesbestŠmd eller ligger i nŒgon annans hŠnder. DŠrfšr har inte bara de enskilda ŒtgŠrderna utan ocksŒ den švergripande
politiska viljan betydelse fšr hur samhŠllet kommer att utvecklas.Ó
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Utredningen anger:
1. StŠrk den demokratiska medvetenheten! (Skolan. …ppna offentliga rum.)
2. Utveckla deltagandet! (…ka den politiska jŠmlikheten. IT i demokratins tjŠnst.Registrera blankršster. Lobbare bšr inte registreras. CivilsamhŠllet. Den representativa demokratin och den direkta demokratin. De politiska partierna).
3. StŠrk sjŠlvstyrelsen! (Lokala folkomršstningar. Skilda valdagar och extraval. Kommundelning
och kommundelsnŠmnder. Direktval till stads- och kommundelsnŠmnder. Skapa fler fšrtroendeuppdrag- men sprid dem. LŒt fler trŠna sig i demokratiskt beslutfattande och ansvarstagande i brukarorgan. Ta tillvara befintliga institutioner fšr deltagande. Resurscentra fšr mobilisering i stadsmiljš.
DemokratibistŒnd. Reformer i FN.)
4. …ka den institutionella ansvarigheten! (StŠrk myndigheternas sjŠlvstŠndighet. Myndigheter ska
inte Šgna sig Œt lobbning och opinionsbildning i eget intresse. Utveckla ett offentligt etos - en demokratisk professionalism. Oberoende och avgiftsfri statistk. Ge utredningsarbetet rimliga arbetsfšrutsŠttningar. Fšrtydliga ansvarsfšrdelningen. HjŠlp medborgarna att fŒ insyn, bl a via IT. FšrstŠrk den
enskildes mšjligheter att fŒ rŠttelse. StŠrk den juridiska kvalitetssŠkringen. Meddelarskydd i all offentligfinansierad verksamhet. Den regionala demokratin. Demokratisering av EU-samarbetet.)
5. UtvŠrdera folkstyrelsen! (Revision. SlŒ vakt om forskningens sjŠlvstŠndighet. MŒngvetenskaplig
demokratiforskning).
Under punkt 1 stŒr bl a:
ÓEn uthŒllig demokrati fšrutsŠtter att den demokratiska medvetenheten hšjs hos medborgarna och
deras fšretrŠdare. MŒlet Šr att varje medborgare ges makt att rŒda šver sina egna livsbetingelser och
ges mšjlighet att utveckla en kompetens att lšsa sina konflikter tillsammans med andra i demokratisk
anda. Medborgarnas politiska projekt kommer att skilja sig Œt och bli alltmer fragmenterade. Det gšr
det Šnnu viktigare att fšrstŠrka en medborgaranda som kan skapa demokratiska institutioner med fšrmŒga att lšsa konflikter fšrtroendefullt. Den enda stora berŠttelse som vi mŒste dela oavsett identitet
och ŒterberŠtta i skilda sociala sammanhang handlar kanske just om detta moraliska stŠllningstagande
fšr: Alla mŠnniskors lika vŠrde.
Skolningen i demokratisk medvetenhet mŒste fšrbŠttras ytterligare. Ansvaret mŒste bŠras av alla
men vissa har ett sŠrskilt stort ansvar: Folkbildning och forskning har av tradition haft en stark stŠllning i Sverige vad gŠller att ška kunskapen om samhŠlllet och demokratin och att fostra medborgare i
demokratisk medvetenhet. Den svenska folkstyrelsen har fortsatt stort behov av en fri och frŒn staten
autonom forskning och folkbildning.
Skolan.Vi vill sŠrskilt betona skolans ansvar fšr att fšrbereda de uppvŠxande medborgarna fšr ett
deltagande i den stora demokratins frŒgor. Den mŒste utveckla kunskaper om och insikter i konkurrerande samhŠlls- och historieuppfattningar och dess konsekvenser Ð och sjŠlv vara en demokratisk
miljš som tillŒter oenighet. Det som gšr demokratin till demokrati Šr inte att vi Šr eniga utan att vi har
rŠtt att vara oeniga och t.o.m. uppmuntras dŠrtill. Utbildningssystemet Šr en central mštesplats fšr
skilda kulturer och synsŠtt. DŠr kan vi utveckla en fšrmŒga till samtal och en šmsesidig respekt kring
de frŒgor som binder oss samman: Hur ska vi umgŒs, hur ska samhŠllet utformas, och hur ska vi
lšsa konflikter utan vŒld eller hot om vŒld?
Den moderna historien och dess samhŠlleliga konsekvenser, exempelvis nazismens och kommunismens illdŒd samt dagens rasistiska idŽvŠrld, Šr inte exempel pŒ vilka skolkunskaper som helst; de
Šr moraliskt problematiserande kunskaper som bšr stŒ pŒ skolans dagordning. Skolan fŒr emellertid
inte bara ha till uppgift att lŠra ut kunskaper om demokrati, moral och kritiskt tŠnkande (bl.a. kring
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mediernas nyhetsfšrmedling). Den mŒste ocksŒ vara en demokratisk arena; eleverna mŒste fŒ uppleva
demokrati i praktiken.
…ppna offentliga rum. VŒra resultat visar att fler offentliga rum fšr politiska samtal mŒste šppnas.
I takt med globaliseringen skapar exempelvis den škade fšrhandlingspolitiken bristande mšjligheter
fšr medborgarna att fŒ insyn och utkrŠva ansvar. Det gŠller att lŒta fler medborgargrupper Šn vissa
resursstarka lobbare bli delaktiga nŠr regelverk utformas pŒ allt fler nivŒer. HŠr kan IT skapa mšjligheter att bŒde ta del av betydelsefull information och kunna delta i diskussioner.
€ven pŒ andra politiska nivŒer kan IT fšrbŠttra kontakten mellan medborgare och beslutsfattare.
Vi finner det angelŠget att exempelvis sška former fšr att utnyttja IT fšr att offentliggšra remissyttranden och ška medborgarnas fšrutsŠttningar att ha insyn i och mšjligheter att pŒverka beslutsunderlag, exempelvis i samband med miljškonsekvensanalyser.
Fšr den politiska jŠmlikhetens skull Šr det ocksŒ angelŠget att alla fŒr tillgŒng till de resurser som
krŠvs fšr att anvŠnda den nya tekniken.
€ven biblioteken har en viktig roll fšr att skapa medvetenhet och engagemang i den demokratiska
processen. Biblioteken Šr betydelsefulla Šven fšr det offentliga samtalet.
Politikens medialisering har visat sig ha konsekvenser som inte gynnar den demokratiska medvetenheten. NŠr politiska debatter integreras i samma medier och program som underhŒllning och det
politiska samtalet bedšms utifrŒn underhŒllningsvŠrden, tenderar detta att banalisera politiken. NŠr
debattprogram kontrasterar stereotypa motsŠttningar mellan Õfolket och maktenÕ och journalisten gšr
sig till tolk fšr det maktlšsa folket, riskerar sund skepsis till makthavare att fšrvandlas till fšrakt.
Visserligen Šr det av stšrsta vikt att mediernas oberoende och frihet vŠrnas, men denna frihet krŠver ocksŒ ett ansvar. En god journalistisk etik Šr oumbŠrlig fšr medborgarnas vŠlbefinnande.
Medvetenheten mŒste Šven ška hos partierna att inte gšra sig oberoende av sina medlemmar. Att
huvudsakligen de fšrtroendevalda deltar i partiernas mštesverksamhet innebŠr en utarmning av partierna. Fšr att behŒlla och utveckla sin betydelsefulla roll i den representativa demokratin behšver partierna utveckla nya mštesplatser, fšrnya verksamhetsformerna och utforma en politik som Šr angelŠgen fšr medborgarna. Det Œvilar Šven partierna att skola in nya generationer fšrtroendevalda som kan
hantera de politiska beslutsprocedurerna.Ó

Kritik av demokratiutredningen.
Riksdagen och regeringen.
Som tidigare nŠmnts Šr det en brist att utredningen inte i sŠrskilda avsnitt behandlat demokratiproblem i samband med riksdagen och regeringen. Sverige Šr i hšg grad styrt av dessa tvŒ organ och fšrekommande missfšrhŒllanden kan i hšg grad hŠrledas till dem. Om man lŠser alla forskarrapporter
och smŒskrifter som tillhšr utredningen kan man kanske fŒ veta nŒgot om riksdagen och regeringen,
men Šven om sŒ Šr fallet, vilket Šr osŠkert, hade det varit bra med Œtminstone nŒgon redovisning om
riksdagen och regeringen i slutbetŠnkandet. Mšjligen kan man sŠga att demokratiproblem i samband
med dem ingŒr i demokratiproblem som hšr till partierna eller hšr till andra saker som behandlas,
men nŒgon slags sammanfattning om riksdagen och regeringen hade varit lŠmplig.
Man fŒr vara tacksam fšr det som behandlas och det som behandlas ger pŒ det hela taget ett gott intryck. I reservationer och sŠrskilda yttranden finns avvikande meningar.
Vad ska demokratin anvŠndas till ?
En annan stor brist Šr att utredningen inte behandlar frŒgor om vad demokratin ska anvŠndas till.
Vad ska medborgarna ha inflytandet och deltagandet till ?
FrŒgor om demokratin och vad den ska avŠndas till har jag studerat under mer Šn 30 Œrs tid och jag
har pŒ demokratiutredningens demokratitorg hŠnvisat till de resultat av mina utredningar som jag redovisat pŒ min hemsida pŒ Internet. Demokratiutredningen tycks dock inte ha observerat det jag
framfšrt och jag ska dŠrfšr hŠr gšra en kort sammanfattning.
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Sven Wimnell.
Ett forskningsarbete om samhŠllsplaneringens problem.
Hur ska man kunna fšrbŠttra vŠrlden ?
Ett klassifikationssystem fšr mŠnskliga verksamheter.
NŠr man ser ut šver vŠrlden finner man lŠtt pŒ bŒde nŠra och lŒngt hŒll kriser och elŠnde som leder
till olycka fšr mŒnga. MŠnniskorna fšrsšker alltid lšsa sina problem, med deras olika grader av komplexitet, olika rumsliga dimensioner (lokala - nationella- globala), olika tidsperspektiv (kortsiktiga lŒngsiktiga), mer eller mindre vŠlinformerade om verkligheten som omger dem. Ofta med ofšrŠndrade fšrhŒllanden som resultat och inte sŠllan till det sŠmre.
NŒgra viktiga frŒgor i samband med mŠnskliga verksamheter:
* Hur kan man undvika svŒra konflikter mellan grupper av mŠnniskor och mellan individer?
* Hur kan man gšra det lŠttare fšr mŠnniskor med olika bakgrund och olika yrken att kommunicera?
* Hur kan man lšsa detaljerna utan att fšrlora de stora sammanhangen ?
* Hur kan man minska informationsstressen, en ny svensk folksjukdom?
* Hur kan man bli litet mer fšrutseende sŒ att man undviker sorgligheterna?
* Kan man inte planera och styra utvecklingen pŒ ett fšrnuftigt sŠtt sŒ att man nŒr lyckligare fšrhŒllanden? Det Šr utgŒngspunkten .
Fšr att fŒ svar pŒ detta har forskningsarbetet gŒtt efter fyra vŠgar .
1.Undersškningar och beskrivningar om vŠrlden och alla dess problem med tillstŒnd och fšrŠndringar.
2.Konstruktion och beskrivning av ett beskrivningssystem eller ett klassifikationssystem som pŒ ett
systematiskt sŠtt redovisar eller ger en bild av vŠrlden och dess problem. I systemet klassificeras problemen in sŒ att de och deras samband kan fšrstŒs och sŒ att systemet kan bli ett hjŠlpmedel fšr styrningar mot framtiden.
3.Undersškningar och beskrivningar om planeringar som medel att fšrbŠttra vŠrlden och om beskrivningssystemet- klassifikationssystemet som ett hjŠlpmedel fšr planeringar.
4.Fšrslag om slutsatser och ŒtgŠrder som kan fšrbŠttra utvecklingen. NŒgra pŒpekanden och fšrslag
som Šr sŠrskilt viktiga och av grundlŠggande betydelse.
Det finns ett behov av att sortera upp all information sŒ att den blir hanterlig och sŒ
att man fŒr hjŠlp att forma framtiden pŒ bra sŠtt.
En sŒdan sortering gšrs i det hŠr redovisade klassifikationssystemet. Systemet Šr uppbyggt med
utgŒngspunkt frŒn vŠrldens stšrsta system fšr klassifikation av dokument, det mer Šn 100 Œr gamla
amerikanska bibliotekssystemet DC, Dewey Classification, och det pŒ det systemet senare byggda
DK, eller som det ocksŒ heter UDK, Universella Decimalklassifikationen.
Men det uppgjorda klassifikationssystemet Šr i fšrsta hand ett system fšr klassifikation av mŠnskliga verksamheter, och Šr uppgjort med tanke pŒ att utvecklingen i vŠrlden huvudsakligen beror av
dessa verksamheter. Systemet har fšljande avdelningar pŒ hšgsta nivŒn:
1.Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2.Religišsa verksamheter o d.
3.Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
4.Sambandsforskningsverksamheter.
5.Naturforsknings- och matematikverksamheter.
6.Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
7.Formgivning av fysiska och sociala miljšer.
8.SprŒkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skšnlitteratur.
9.Blandade saklitterŠra verksamheter. Tidningar. AllmŠn geografi. Biografi. AllmŠn historia. 10

MŠnniskornas levnadsvillkor beror av fyra fšrŠnderbara faktorer :
* Individens kroppsliga fšrhŒllanden, dvs individens kroppsliga status och personliga hjŠlpmedel fšr de kroppsliga behoven.
* Individens psykiska fšrhŒllanden, dvs individens olika psykiska tillstŒnd och aktiviteter, individens inre verklighet.
* Individens fysiska miljš - fysiska samhŠlle. De fysiska miljšerna gŠller det fysiska i omgivningarna. De fysiska miljšerna kan gŠlla:
* De fysiska miljšerna som estetiska objekt med kulturella vŠrden och funktioner.
* De fysiska miljšerna som materiella objekt med ekonomiska vŠrden och teknologiska funktioner.
* Individens sociala miljš - sociala samhŠlle, dvs mŠnniskornas psykiska samspel, de sociala miljšerna .
FšrŠndringsprocesserna i vŠrlden hŒlls i de mest vŠsentliga avseendena igŒng av
mŠnniskornas verksamheter :
* Individernas viljor.
* Kollektiva viljor.
* Handlingar fšr kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ).
* Handlingar fšr psyket (informationshandlingar- kulturella handlingar).
Verksamheterna pŒverkar varandra i en pŒverkanskedja utan slut
MŠnniskorna pŒverkar genom verksamheter i fyra olika roller i livet:
A. Huvudroll: allmŠn levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
A1: att i stšrsta allmŠnhet leva med kropp och psyke i de fysiska och sociala miljšerna med de mšjligheter och innanfšr de ramar som ges av de politiska styrningarna.
A2: att pŒverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas levnadsfšrhŒllanden, som beror av de fyra ovan nŠmnda faktorerna.
B. Biroll: fšrvŠrvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1: att hitta lŠmplig plats i de gemensamma fšrvŠrvslivssystemen och gšra arbetet med hŠnsyn till
egna egoistiska krav.
B2: att skšta arbetsuppgifterna i fšrvŠrvsarbetet med hŠnsyn till vad de švriga samhŠllsmedlemmarna kan begŠra att fŒ utrŠttat i den gemensamma arbetsfšrdelningen.
Individer och samhŠllen planerar framtiden.
Planeringar gŒr ut pŒ att finna vad man bšr vilja och innehŒller fyra planeringsmoment som kan redovisas pŒ mŒnga olika sŠtt alltefter omstŠndigheterna i varje planeringsfall :
* Hur var det ? Kunskaper och erfarenheter frŒn det fšrgŒngna.
* Hur Šr det ?
Riktiga kunskaper om rŒdande fšrhŒllanden.
* Hur kan det bli ? Vilka alternativ Šr mšjliga i framtiden ?
* Hur bšr det bli ? Vilket eller vilka alternativ bšr man vŠlja ?
Dessa frŒgor bšr stŠllas ifrŒga om alla mŠnskliga verksamheter.
Man bšr utforma svaren pŒ frŒgorna om hur det bšr bli med hŠnsyn till effekterna,
sedda i jŠmlikhetsperspektiv, pŒ individernas levnadsvillkor, som ges av
* psykiska och
* kroppsliga fšrhŒllanden och av deras
* fysiska och
* sociala miljšer.
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Vill man fšrbŠttra vŠrlden - gšra vŠrlden till en bŠttre plats - mŒste man arbeta pŒ
alla de fyra omrŒdena om psykiska och kroppsliga fšrhŒllanden och fysiska och sociala miljšer. De fyra omrŒdena pŒverkar varandra och direkt eller indirekt slutmŒlet: tillfredsstŠllelse fšr individen.
Ska man gemensamt kunna Œstadkomma en bŠttre framtid i vŠrlden mŒste man ha gemensamma
framtidsvisioner, det krŠver gemensamma viljor och gemensamma planeringar. I en demokrati Šr alla
medansvariga fšr utvecklingen och fŒr fšrsška bilda sig uppfattningar och ta stŠllning och fšrsška
pŒverka verksamheterna inklusive samverkansverksamheterna i lŠmplig riktning. I en demokrati Šr
det viktigt att alla medborgare Šr sŒ vŠl informerade att de kan delta i styrningarna mot framtiden. Det
stŠller stora krav pŒ informationssystemen.
Resonemangen leder till att man bšr gšra allt som Šr mšjligt fšr att till alla genom utbildning och
information sprida ut kunskaper om vŠrldsfšrbŠttringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och
Šr, kan bli och bšr bli. Fšr att ha nŒgot att sprida ut mŒste man hŒlla igŒng forskningar, utredningar
och planeringar. Fšr att hŒlla ihop allt detta mŒste man hŒlla igŒng Šven kontinuerliga planeringar om
forskning, utredning, utbildning, information och planeringar.
Planeringar bšr finnas dels fšr en mŠngd ŠmnesomrŒden-verksamhetsomrŒden, dels fšr geografiska omrŒden av olika storlekar. Fšr alla planeringar bšr finnas flera framtida tidshorisonter. BŒde
tillstŒnd och framfšr allt processer bšr planeras. Man bšr alltsŒ ha planeringar fšr tillstŒnd i rummet
vid olika tidpunkter och planeringar fšr processer som fšrdelar i rummet och fšrŠndrar med tiden.
Man bšr noga skilja mellan planeringar och beslut. Planeringar Šr beslutsunderlag. NŠr alla fŒtt alla
informationer i planeringsprocesserna ska allas Œsikter slussas igenom i hierarkierna till dem som fŒtt
makt att besluta, och det Šr ocksŒ informationsprocesser som ingŒr i samhŠllsplaneringens problem.
Till problemen hšr ocksŒ informationsprocesserna frŒn beslut till det slutliga verkstŠllandet. SamhŠllsplaneringsprocesserna bildar ett jŠttelikt informationssystem som rymmer alla informationsflšden. I sjŠlva verket Šr det sŒ att de fšrekommande informationsprocesserna bildar eller utgšr de fšrekommande planerings- och beslutsprocesserna.
SamhŠllsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan ses som en mŠngd informationsproblem med ca 6 miljarder personers, dvs vŠrldsbefolkningens, inre informationsproblem i
psykiska processer och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten mellan alla dessa personer. SamhŠllsplanering innebŠr bl a konstruktion av fšrslag till framtider, dŒ det konstruktiva arbetet utfšrs i de psykiska processerna med hjŠlp av kunskapsmaterial som tillkommer genom bŒde inre
och yttre informationsflšden.
FšrŠndringsprocesserna hŒlls igŒng av informationsflšden i och mellan mŠnniskorna, och dŠrfšr
švergŒr fšrŠndringsproblemen och samhŠllsplaneringens problem i ett stort problem om produktion
och spridning av kunskaper och vŠrderingar, som leder till handlingar som fšrŠndrar vŠrlden.
Vill man fšrbŠttra vŠrlden bšr man i fšrsta hand fšrbŠttra individernas inre verkligheter och viljor
och fšrbŠttra de politiska-demokratiska styrningsprocesserna. Det kan man gšra genom ŒtgŠrder pŒ
planerings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsomrŒdena.
Arbetet om samhŠllsplaneringens problem vŠnder sig till dem som har makten šver fšrŠndringsoch fšrdelningsprocesserna pŒ olika nivŒer och i synnerhet pŒ de politiska nivŒerna. Eftersom Sverige Šr en demokrati har i princip folket makten. Arbetet vŠnder sig dŠrfšr till folket, men dŒ den s k
representativa demokratin tillŠmpas har de fšrtroendevalda politikerna makten och arbetet vŠnder sig
dŠrfšr frŠmst till dem. Men det vŠnder sig ocksŒ i hšg grad till alla som pŒ ledande sŠtt pŒ opolitiska
nivŒer medverkar vid fšrŠndring av individernas kroppsliga och psykiska fšrhŒllanden och deras fysiska och sociala miljšer, och de finns inom alla delar av systemet.
Fšrut har nŠmnts att de fšrekommande informationsprocesserna bildar eller utgšr de fšrekommande planerings- och beslutsprocesserna. DŠrfšr vŠnder sig arbetet i hšg grad till alla som sysslar med
utbildning och information. Eftersom samhŠllsfšrŠndringarna i sŒ hšg grad beror av informations12

processerna borde systemet vara intressant fšr demokratiska utbildningsministrar, som fŒr fšljande
rŒd:
Styr bibliotek, informationsfšrsšrjare o d, planerare, forskare, forskningsrŒd o d, skolledningar
och andra organ pŒ planerings-, forsknings-, utbildnings- och informationsomrŒdena med utgŒngspunkt frŒn krav som kan stŠllas med hŠnsyn till samhŠllsplaneringens-framtidsplaneringens problem i
en demokratisk vŠrld. Mer konkret betyder det att kunskapslagring, kunskapsproduktion och kunskapsspridning bšr lŠggas upp i enlighet med vad som framfšrts i redogšrelserna fšr forskningsarbetet om samhŠllsplaneringens problem.
Syftet med redogšrelserna fšr forskningsarbetet Šr
* att fŒ lŠsarna att fšrstŒ vŠrldsfšrbŠttringsproblemen,
* att presentera klassifikationssystemet som en fšrklarande bild av vŠrlden och dess problem med
tillstŒnd och fšrŠndringar,
* att pŒpeka behovet av goda planeringar och redovisa klassifikationssystemet som ett hjŠlpmedel fšr
planeringar med vars hjŠlp man kan Œstadkomma goda beslut om ŒtgŠrder som fšrbŠttrar vŠrlden i
framtiden, och
* att fŒ lŠsarna att vidtaga ŒtgŠrder som fšrbŠttrar vŠrlden, i fšrsta hand nŒgra ŒtgŠrder pŒ planerings-,
forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsomrŒdena enligt fšrslag som antyds, men sedan ocksŒ ŒtgŠrder pŒ andra omrŒden som lŠsarna sjŠlva borde kunna konstruera med hjŠlp av det
framfšrda.

NŒgra pŒpekanden med anknytning till demokratiutredningen.
* Flaskhalsar i den svenska demokratin Šr de politiska partierna. Fšrtroendet fšr dem Šr lŒgt och det
beror sannolikt huvudsakligen pŒ att de skšter politiken fšr dŒligt, Šr fšr okunniga och nonchalanta
och inte har nŒgra vŠl utvecklade tankegŒngar om hur de politiska partierna bšr fungera. Jag rekommenderar dem att studera och ta till sig min hemsida om samhŠllsplaneringens problem.
* Utbildningen i grundskolan, gymnasiet o d och pŒ universitet och hšgskolor bšr omfatta goda utbildningar fšr det jag kallat rollen A2: att pŒverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt
styr individernas levnadsfšrhŒllanden.
* AnstŠllda i offentlig fšrvaltning och hos massmedier bšr pŒ nŒgot sŠtt utbildas om samhŠllsplaneringens problem och om de krav som kan stŠllas pŒ dem med hŠnsyn till de problemen.
* Det Šr naturligtvis angelŠget att makthavare i det privata nŠringslivet ocksŒ lŠr sig om samhŠllsplaneringens problem.
* Internet bšr anvŠndas fšr information fšr rollerna A och B och isynnerhet fšr rollen A2. Man bšr
observera att handel och underhŒllning pŒ Internet konkurrerar om InternetanvŠndarnas uppmŠrksamhet.
* De politiska partierna bšr anstrŠnga sig att gšra bra Internetsidor.
* Offenliga organ bšr i vŠsentliga avseenden redovisa sina verksamheter pŒ Internet.
* Ofentliga dokument bšr finnas tillgŠngliga gratis pŒ Internet.
* Demokratiutredningen har pŒpekat att oberoende och avgiftsfri statistik bšr finnas tillgŠnglig som
underlag fšr analys, debatt och beslut. SCB bšr gšra sin statistik tillgŠnglig gratis pŒ internet.
* Problemen med EU bšr utredas mera och publiceras pŒ Internet.
Det finns mycket mer som Šr vŠrt att pŒpeka, men med hŠnsyn till utymmet mŒ det nu rŠcka med det
som nŠmnts.
Se vidare Sven Wimnells hemsida http://w1.861.telia.com/~u86105430
Redovisningen hŠr finns pŒ http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr32.html
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