
En uth�llig demokrati! Politik f�r folkstyrelse p� 2000-
talet.Demokratiutredningens slutbet�nkande SOU 2000:1
   Regeringen bemyndigade den 11 september 1997 chefen f�r Statsr�dsberedningen att tillkalla en
parlamentarisk kommitt� med uppgift att belysa de nya f�ruts�ttningar, problem och m�jligheter som
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ordf�rande. Den 1 oktober 1997 f�rordnades universitetslektorn Erik Amn� som huvudsekreterare.
     Slutbet�nkandet finns som pdf p�  http://www.regeringen.se  och kan  laddas ner fr�n justitieda-
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Utdrag ur kommitt�ns direktiv.
Kommitt�ns arbete skall koncentreras till f�ljande omr�den:
¥ Internationaliseringen av ekonomin. Ekonomi och demokrati i samspel.
¥ Sverige i Europeiska unionen.
¥ Nya informations- och kommunikationsm�nster, informationstekniken. Det nya medielandskapet.
¥ F�r�ndringarna i den offentliga sektorn. Utveckling inom folkr�relserna.

Utg�ngspunkten f�r kommitt�ns arbete b�r vara varje medborgares r�tt till full delaktighet i samh�l-
let. Kommitt�n skall summera och v�rdera de senaste �rens demokratiutredningar och demokrati-
forskning och bed�ma om ytterligare unders�kningar och forskning b�r initieras. Kommitt�n skall
ut�ver analyser och beskrivningar l�mna konkreta f�rslag inom de omr�den d�r den anser det beh�v-
ligt. F�rslagen och �tg�rderna b�r redovisas i etapper. Kommitt�n skall bedriva arbetet s� att det of-
fentliga 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 omr�den i det svenska samh�llet. Bland annat skulle utredningen f�rdjupa kunskaperna
om den svenska demokratins villkor, belysa medborgarnas m�jligheter att p�verka sina levnadsvill-
kor samt beskriva de faktorer som ger makt att forma morgondagens Sverige.
    Arbetet skulle enligt direktiven best� av b�de empiriska studier och teoriutveckling. Utredningen
var sammansatt av forskare fr�n olika discipliner.
    Maktutredningen presenterade sin slutrapport SOU 1990:44 p� f�rsommaren 1990. Utredningens
slutbet�nkande belyser bland annat f�ljande omr�den:
¥ Maktbegreppet
¥ Opinionsbildningen
¥ Makten �ver kapitalet
¥ De organiserade intressena
¥ Medborgarna och politiken
¥ Genussystemet
¥ Den offentliga sektorn
¥ Makten �ver marknaderna
¥ Makteliten
¥ Makt och demokrati under f�r�ndrade villkor
    Maktutredningen f�ranledde inga omedelbara f�rslag fr�n regeringens sida. Utredningen bidrog
framf�r allt till en intensifierad offentlig diskussion om makt- och demokratifr�gor. Utredningen har
ocks� resulterat i ett omfattande empiriskt underlag, som l�mnat viktiga bidrag till den statsveten-
skapliga forskningen.
   Under den senaste fem�rsperioden har flera statliga utredningar presenterat bet�nkanden, som p�
olika s�tt ber�r demokratifr�gor och strukturer inom den offentliga sektorn. N�gra utredningar p�g�r
fortfarande.
    Bland bet�nkanden och p�g�ende utredningar kan s�rskilt n�mnas f�ljande:
¥ Ungdomskommitt�n (SOU 1991:12)
¥ Regionutredningen (SOU 1992:63)
¥ Ekonomikommissionen (SOU 1993:16, den s� kallade Lindbeckkommissionen)
¥ Personvalskommitt�n (SOU 1993:21)
¥ Utredningen om utv�rdering av folkbildningen (SOU 1993:64)
¥ Lokaldemokratikommitt�n (SOU 1993:90)
¥ Regionberedningen (SOU 1993:97)
¥ EG-konsekvensutredningen (SOU 1994:12m.fl.) 3



¥ Kulturutredningen (SOU 1995:84)
¥ EU96-kommitt�n (SOU 1995:130)
¥ Invandrarpolitiska kommitt�n (SOU 1996:55)
¥ Demokratiutvecklingskommitt�n (SOU 1996:162)
¥ Kommunala f�rnyelsekommitt�n (SOU 1996:169)
¥ Budgetlagutredningen (SOU 1996:14)
¥ Ungdomens IT-r�d (SOU 1996:181)
¥ Folkomr�stningsutredningen (SOU 1997:56)
¥ F�rvaltningspolitiska kommissionen (SOU 1997:57)
¥ Ungdomspolitiska kommitt�n (SOU 1997:71)
¥ IT-kommissionen (p�g�r)
¥ Storstadskommitt�n (p�g�r)
¥ Kvinnomaktutredningen (p�g�r)
¥ �versynen av den kommunala revisionen (p�g�r)
¥ R�det f�r m�ngfald inom massmedierna (p�g�r)
    Bet�nkandena har i varierande omfattning lett fram till regeringsf�rslag och riksdagsbeslut.

Viktiga f�r�ndringar under 1990-talet.
Sedan maktutredningen presenterade sin slutrapport 1990 har det svenska samh�llet genomg�tt stora
f�r�ndringar:
¥ Den statsfinansiella krisen...
¥ Internationaliseringen av ekonomin och utvecklingen p� de finansiella marknaderna...
¥ Sveriges medlemskap i Europeiska unionen....
¥ Demokratiseringsprocessen i v�rt n�romr�de...
¥ F�r�ndringstakten i samh�llet...
¥ Utvecklingen inom medieomr�det...
¥ Informationstekniken har gjort sitt int�g p� allvar...
¥ Sverige har i �nnu st�rre utstr�ckning blivit ett m�ngfaldens samh�lle...
¥ Utbildningsniv�n har h�jts...
¥ Ungdomars f�rtroende f�r traditionella demokratiska former sviktar...
¥ Det folkliga engagemanget �ndrar form...
¥ Milj�fr�gornas �kade tyngd...
¥ Mandatperiodens l�ngd har f�rl�ngts...
¥ Kvinnornas int�g i politiken har varit mycket p�tagligt de senaste tio �ren...
¥ F�r�ndringsarbetet i landsting och kommuner...
¥ Den regionala och den lokala niv�n i folkstyret har f�tt �kad betydelse...
¥ Stora strukturf�r�ndringar inom det statliga omr�det...
Sammantaget har dessa f�r�ndringar st�llt den svenska demokratin inf�r nya f�ruts�ttningar.

N�gra kommentarer till slutbet�nkandets kapitel.
V�rt s�tt att arbeta .
Kommitt�n har valt att utveckla tre s�rskilda arbetsformer:
¥ Seminarier
¥ En egen webbplats
¥ En skriftserie best�ende av dels 13 forskarvolymer, dels 32 sm�skrifter. D�rut�ver har utredningen
varit engagerad i m�nga f�rel�sningar, utst�llningar och �ven samarbetat med andra organisationer
och institutioner.
Slutbet�nkandet, de 13 forskarvolymerna och de 32 sm�skrifterna utg�r tillsammans ett bibliotek f�r
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studier i demokrati som i sin helhet �verl�mnats till samtliga huvudbibliotek, gymnasieskolors biblio-
tek, folkh�gskolor och studief�rbund samt F�reningen l�rare i samh�llskunskap. Bet�nkandet finns
ocks� tillg�ngligt i l�ttl�st version samt inl�st p� talband.

Demokrati.
Kapitlet inneh�ller beskrivningar av demokratins historia och  utbredning, olika demokratiformer od.
H�r framh�lls bl a:
¥ Alla ska erbjudas �ndam�lsenliga och j�mlika m�jligheter att delta.
¥ Alla ska erbjudas j�mlika m�jligheter att s�tta sig in i och v�rdera politiken.
¥ J�mlikhet ska r�da i beslut: Alla ska tillf�rs�kras lika m�jligheter och lika vikt.
¥ Dagordningen ska kontrolleras och styras av folket.
¥ Besluten ska oms�ttas i handling.
¥ Ansvar ska kunna utkr�vas.

De f�r�ndrade f�ruts�ttningarna.
   I det h�r avsnittet redog�rs  i korthet f�r hur n�gra av de mer grundl�ggande villkoren f�r folksty-
relsens arbetsformer f�r�ndras. Det bildar en bakgrund till de f�rdjupade analyser som sedan f�ljer.
H�r behandlas m�nniskornas r�rlighet, tid f�r demokrati, expertis och specialisering, risk och os�-
kerhet, f�rre f�rtroendevalda, politikens l�ngsiktighet, nittiotalsekonomins f�ljder f�r servicedemo-
kratin, att hantera olikheter, folket och eliterna, demokratiexperiment och individualiseringens demo-
kratiska  provokation.H�r st�r bl a:
   ÓFramv�xten av vad som kallats kunskapssamh�llet tilldelar olika experter ett stort utrymme. Tid-
igare kunde en politisk f�rtroendeman sj�lv besitta expertis inom det omr�de som besluten g�llde.
Han, som det oftast handlade om, hade f�rv�rvat en egen erfarenhet och visste i detalj vad det var f�r
slags problem och vilka slags l�sningar som kunde t�nkas st� till buds. S�rskilt under efterkrigstiden
har kunskapssamh�llet gjort att politiken Ð liksom medborgarna Ð omr�de f�r omr�de blivit mer be-
roende av expertis f�r att beskriva, f�rklara och f�r�ndra verkligheten. Fr�n att mestadels ha varit be-
roende av den juridiska sakkunskapen har de politiska beslutsfattarna nu att lyssna p� ett n�rmast
or�kneligt antal expertis inom medicin, samh�llsvetenskap, ekonomi, teknik, ekologi m.fl. Vi kan
bara p�minna om vilken betydelse olika vetenskapsomr�den haft f�r kommunsammanl�ggningarna,
socialtj�nsten, skolan och sjukv�rdens organisering.
     I en av v�ra forskarrapporter har vi sett vilken utomordentligt liten krets samst�mmiga experter
som p� riksplanet kom att leda den sv�ra ekonomiska politiken. Utrymmet f�r en kritiskt ompr�van-
de m�ngfald i den ekonomisk-politiska debatten synes ha varit synnerligen begr�nsat.
    Det �r inte bara det att antalet vetenskapsomr�den som politiken m�ste konsultera v�xer. Inom vart
och ett av vetenskapsf�lten sker ocks� en uppdelning och fragmentering. Fler och fler specialiteter
uppst�r inom vart och ett av dessa vetenskapsomr�den. Det finns t.ex. inte bara de som forskar om
brottslighet i allm�nhet. Det finns specialister p� gatuv�ld, kvinnov�ld, invandrarv�ld etc.
    P� liknande vis pr�glas ocks� de f�rtroendevaldas kunskapsutveckling av en �kad specialisering.
Allt f�rre beh�rskar vida f�lt av politikens sakomr�den. ÕPolitikernaÕ blir bostadspolitiker, invandrar-
politiker, regionalpolitiker, milj�politiker etc. D�rmed riskerar de helhetsperspektiv, som den repre-
sentativa demokratin och partipolitiken m�ste �vervaka, att g� f�rlorade. Politiska beslut har ocks�
motverkat �versk�dlighet. De f�rtroendevalda har tagit f�r l�tt p� medborgarnas behov av insyn, of-
fentlighet och verkliga m�jligheter att lokalisera och utkr�va ansvar.
    Samtidigt inneb�r kunskapssamh�llet att den politiska dagordningen v�xer ofantligt. Kampen om
vad som ska st� p� den politiska dagordningen �r h�rd. Fler och fler problem uppt�cks och pockar p�
politiska st�llningstaganden; f�rst m�ste det klarl�ggas om det �r en politisk fr�ga eller ej, sedan vilka
slags politiska l�sningar som i s� fall ska s�kas.I regel l�ggs nya omr�den till utan att gamla pr�vas
om och tas bort. B�de n�r nya problem och nya l�sningar uppt�cks tenderar de f�rtroendevaldas be-
slutsm�ngd att �ka; den politiska logiken g�r att man varken kan handla mot b�ttre vetande och neg-
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ligera ett uppenbart problem eller avst� fr�n att tillgripa den l�sning som just offentliggjorts. Inte
minst i den svenska politiska kulturen ligger det n�ra till hands att f�rst st�lla krav p� det politiska
systemet och efterfr�ga den ansvariga beslutsfattarens �tg�rder. Folkstyrelsens erfarenheter av en
fartd�mpande och kunskapss�kande folkbildning kan inte nog v�rdes�ttas som offentligt rum i ett
komplicerat kunskapssamh�lle.
    Risk och os�kerhet. Det �r ingalunda s� att kunskapssamh�llet f�renklar det politiska beslutsfattan-
det. Ofta k�nnetecknas den vetenskapliga utvecklingen inte bara av en v�xande kunskapsm�ngd utan
ocks� av oenigheter bland forskare sj�lva. Inte minst inom de medicinska, naturvetenskapliga och
samh�llsvetenskapliga f�lten kan vi se hur komplexiteten �kar.
    Paradoxalt nog verkar allts� kunskapssamh�llet vara ett samh�lle d�r os�kerheten och riskerna �k-
ar. F�r att klarl�gga risker och skingra os�kerhet ter det sig mer naturligt att minska farten �n att �ka
den. �nd� f�refaller utvecklingen vara den rakt motsatta. Desto viktigare �r det att erk�nna och f�rt-
ydliga den politiska demokratins v�rde gentemot andra samh�llssektorers forcerade beslutstempo. De
demokratiska processerna tj�nar som en kritisk fartd�mpare som b�de �r l�ngsiktigt inriktad och hel-
hetsorienterad. De andra sektorerna av samh�llet m�r d�rf�r b�st av en politik som utm�rks av stabili-
tet, f�ruts�gbarhet och det gemensamma b�sta.
    F�rre f�rtroendevalda.Medborgarnas f�rtroende f�r politiken har sannolikt p�verkats av att 152
000 kommunala f�rtroendeuppdrag f�rsvann p� 40 �r. 1951 gick det 35 medborgare p� en f�rtroen-
devald, 1995 184, 1999 200. F�rre medborgare �n n�gonsin har en bekant, sl�kting, arbetskamrat,
granne eller v�n som �r politiskt f�rtroendevald. Och n�r politikeruppdraget professionaliserades,
blev innehavaren distanserad fr�n medborgarna. S�rskilt under nedsk�rnings�ren kom detta, enligt
v�r mening, att f� mycket negativa f�ljder f�r tilltron till politiken och de f�rtroendevalda.
    Politikens l�ngsiktighet.Vi bed�mer att det kommer att ta l�ng tid f�r att �terst�lla det f�rlorade f�r-
troendet f�r politiken. Ocks� d�rf�r beh�ver politiken en st�rre l�ngsiktighet. Men l�ngsiktigheten �r
en politisk bristvara i v�r tid, delvis d�rf�r att politikens omv�rld utm�rks av betydande os�kerhet och
att de inneboende riskerna i besluten �r s� stora. I v�ra valstudier framg�r att inte minst ungdomen
kritiserar fr�nvaron av utopier och id�er. Samtidigt efterfr�gar m�nga ungdomar ofta snabbhet och
omedelbar handling. De har stora f�rv�ntningar p� att politikerna ska l�sa Õdet socio-ekonomiska
tomrummetsÕ stora problem med arbetsl�shet, fattigdom och r�ttvisa.
    Anspr�ken m�ste v�gas mot behovet av tid f�r analys och tid f�r f�rankring. Snabba beslut �r inte
automatiskt bra beslut lika litet som l�ngsamma beslut �r bra beslut. En demokrati som levererar
snabba beslut med l�g kvalitet och tunn f�rankring �r inte v�rd n�gon trov�rdighet.Ó

Den globala offentligheten.
    H�r behandlas demokratiproblem  i samband med globalisering, medialisering (tidningar, tids-
krifter  och tryck av olika slag, radio och TV o d), lobbning, och IT (internet o d). H�rt st�r bl a:
    ÓI samspelet mellan m�nniskor beh�ver kunskaper, erfarenheter och �sikter kunna utv�xlas s� att
konflikter kan blottl�ggas och l�sas i en fortg�ende dialog. Att denna kommunikation fungerar v�l �r
av central betydelse f�r demokratin. Genom att �stadkomma m�tesplatser och offentliga rum d�r alla
ges m�jligheter att delta, vara delaktiga och ha inflytande i opinionsbildningen skapas f�ruts�ttningar
f�r en upplyst f�rst�else i gemensamma angel�genheter.Ó
    ÓVad �r IT? Informationstekniken (IT) �r en infrastruktur under utveckling, den erbjuder m�tes-
platser f�r m�nga olika slags aktiviteter och ger nya f�ruts�ttningar f�r kommunikation i samh�llet.
Globaliseringen ger motiv f�r politisk organisation �ver statsgr�nserna och p� v�rldsvid niv� Ð infor-
mationstekniken underl�ttar den. Den fr�ga som st�lls i detta avsnitt g�ller vad IT kan betyda f�r
framtidens folkstyre.
    Med IT avses kombinationer av dator- och tele-kommunikation. Allt kraftfullare tekniker f�r in-
h�mtning, lagring, bearbetning och spridning av information har blivit tillg�ngliga f�r allt flera de se-
naste �rtiondena. Detta f�r�ndrar enligt m�ngas mening radikalt f�ruts�ttningarna inte bara f�r inl�r-
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ning, produktion, konsumtion och social organisation utan �ven f�ruts�ttningarna f�r demokratin.
    Informationsteknikens framv�xt inneb�r inte bara tillkomsten av ett nytt, stort tekniskt system med
omv�lvande konsekvenser f�r ekonomi och samh�lle. Den har p� kort tid lagt grunden f�r nya kultu-
rella m�nster och beteenden och gett upphov till en omfattande framtidsdebatt. N�gra av denna infra-
strukturs k�nnetecken �r dess snabbhet, dess f�rm�ga till interaktivitet och dess f�rm�ga att �verskri-
da och uppl�sa gr�nser.
    Visioner och hotbilder.Det florerar ett antal visioner och hotbilder om IT och demokrati bland for-
skare och debatt�rer.Vissa av dessa tankefigurer har givits en vetenskaplig st�mpel, andra har ganska
tydliga politiska och ideologiska drag. H�r finns r�ster som varnar f�r myten om informationssam-
h�llet och en alltf�r h�g tilltro till IT:s betydelse. Andra  framst�ller den nya tekniken  som en mer el-
ler mindre sj�lvg�ende, ohejdbar kraft, som m�nniskan  och samh�llet har att anpassa sig till.
     Den samh�llsvetenskapliga forskarv�rlden har hittills i begr�nsad omfattning sysselsatt sig med
fr�gan om vilka l�ngsiktiga konsekvenser IT kan komma att f� f�r politiken och samh�llslivet i stort.
Vissa tror att de direktdemokratiska formerna kommer att utvecklas p� bekostnad av den representati-
va demokratiska modellen. En s�dan utveckling skulle kunna medf�ra att partierna blir �verfl�diga Ð
medborgarna kan genom IT etablera direkt kontakt med beslutsfattarna. Det finns �ven forskare som
starkt h�vdat att den nya tekniken inte b�r uts�ttas f�r allehanda frihetskr�nkande restriktioner utan
vara en teknik som kan anv�ndas i det fria ordets tj�nst.
     S�rskilt i samh�llsdebatten har de demografiska skevheterna i IT-anv�ndningen framh�llits; skev-
heter som �ven kunnat bekr�ftas i �tskilliga unders�kningar. Det �r fler h�gutbildade, fler h�gin-
komsttagare, fler yngre och fler m�n �n kvinnor som �r IT-anv�ndare. Detta f�rh�llande har givit
upphov till diskussioner om IT ur klass-, elit-, generations-och k�nsperspektiv. Finns det en risk att
den nya tekniken f�rst�rker redan existerande klass- och k�nsm�nster? H�r finns en ideologisk
grundad kritik mot IT som ses som en teknik som genererar en kosmopolitisk elit som �r manlig, v�-
lutbildad, relativt ung och global till sin karakt�r.Ó

Den flexibla flerniv�styrningen .
   H�r behandlas demokratiproblem i samband med EU, statsf�rvaltningen, regionerna och kommu-
nerna. Man b�r observera, att tv� mycket viktiga niv�er inte behandlas: riksdagen och regeringen.
Det �r en mycket stor brist som g�r att hela demokratiutredningen blir mycket ofullst�ndig. H�r st�r
bl a:
    ÓMedborgaren har numera politiska f�retr�dare p� upp till sex olika samh�llsniv�er. Antalet niv�er
har �kat, ibland dramatiskt. F�r tio �r sedan var exempelvis g�teborgaren politiskt representerad bara
p� tv� niv�er, nu finns hans/hennes f�rtroendevalda p� sex niv�er: i kommun-/stadsdelar, kommu-
nen, kommunal-/kommunf�rbund, regionen, riket och EU.Ó

Det villkorade deltagandet.
   H�r behandlas demokratiproblem i samband med politiska partier, v�ljare, val och valdeltagande.

Det m�ngtydiga medborgarskapet.
    H�r behandlas demokratiproblem i samband med medborgarsammanslutningar och medborgarnas
deltagande, inflytande och delaktighet.

Den m�ngvetenskapliga demokratiforskningen .
   H�r behandlas utredningens f�rslag till vidare forskning inom fem omr�den: Demos. Representa-
tion. Identitet, socialisation och opinionsbildning. Judikalisering och politik. Flerniv�styre.

Politik f�r folkstyrelse p� 2000-talet .
    ÓUtvecklingen �r inte ostyrbar. Det ligger i demokratins v�sen att den inte �r �desbest�md eller lig-
ger i n�gon annans h�nder. D�rf�r har inte bara de enskilda �tg�rderna utan ocks� den �vergripande
politiska viljan betydelse f�r hur samh�llet kommer att utvecklas.Ó  7



Utredningen anger:
1. St�rk den demokratiska medvetenheten!  (Skolan. �ppna offentliga rum.)

2. Utveckla deltagandet!  (�ka den politiska j�mlikheten. IT i demokratins tj�nst.Registrera blankr�s-
ter. Lobbare b�r inte registreras. Civilsamh�llet. Den representativa demokratin och den direkta de-
mokratin. De politiska partierna).

3. St�rk sj�lvstyrelsen!  (Lokala folkomr�stningar. Skilda valdagar och extraval. Kommundelning
och kommundelsn�mnder. Direktval till stads- och kommundelsn�mnder. Skapa fler f�rtroendeupp-
drag- men sprid dem. L�t fler tr�na sig i demokratiskt beslutfattande och ansvarstagande i brukaror-
gan. Ta tillvara befintliga institutioner  f�r deltagande. Resurscentra f�r mobilisering i stadsmilj�.
Demokratibist�nd. Reformer i FN.)

4. �ka den institutionella  ansvarigheten!  (St�rk myndigheternas sj�lvst�ndighet. Myndigheter ska
inte �gna sig �t lobbning och opinionsbildning i eget intresse. Utveckla ett offentligt etos - en demo-
kratisk professionalism. Oberoende och avgiftsfri statistk. Ge utredningsarbetet rimliga arbetsf�rut-
s�ttningar. F�rtydliga ansvarsf�rdelningen. Hj�lp medborgarna att f� insyn, bl a via IT. F�rst�rk den
enskildes m�jligheter att f� r�ttelse. St�rk den juridiska kvalitetss�kringen. Meddelarskydd i all of-
fentligfinansierad verksamhet. Den regionala demokratin. Demokratisering av EU-samarbetet.)

5. Utv�rdera folkstyrelsen!  (Revision. Sl� vakt om forskningens sj�lvst�ndighet. M�ngvetenskaplig
demokratiforskning).

Under punkt 1 st�r bl a:
     ÓEn uth�llig demokrati f�ruts�tter att den demokratiska medvetenheten h�js hos medborgarna och
deras f�retr�dare. M�let �r att varje medborgare ges makt att r�da �ver sina egna livsbetingelser och
ges m�jlighet att utveckla en kompetens att l�sa sina konflikter tillsammans med andra i demokratisk
anda. Medborgarnas politiska projekt kommer att skilja sig �t och bli alltmer fragmenterade. Det g�r
det �nnu viktigare att f�rst�rka en medborgaranda som kan skapa demokratiska institutioner med f�r-
m�ga att l�sa konflikter f�rtroendefullt. Den enda stora ber�ttelse som vi m�ste dela oavsett identitet
och �terber�tta i skilda sociala sammanhang handlar kanske just om detta moraliska st�llningstagande
f�r: Alla m�nniskors lika v�rde.
      Skolningen i demokratisk medvetenhet m�ste f�rb�ttras ytterligare. Ansvaret m�ste b�ras av alla
men vissa har ett s�rskilt stort ansvar: Folkbildning och forskning har av tradition haft en stark st�ll-
ning i Sverige vad g�ller att �ka kunskapen om samh�lllet och demokratin och att fostra medborgare i
demokratisk medvetenhet. Den svenska folkstyrelsen har fortsatt stort behov av en fri och fr�n staten
autonom forskning och folkbildning.
      Skolan.Vi vill s�rskilt betona skolans ansvar f�r att f�rbereda de uppv�xande medborgarna f�r ett
deltagande i den stora demokratins fr�gor. Den m�ste utveckla kunskaper om och insikter i konkurre-
rande samh�lls- och historieuppfattningar och dess konsekvenser Ð och sj�lv vara en demokratisk
milj� som till�ter oenighet. Det som g�r demokratin till demokrati �r inte att vi �r eniga utan att vi har
r�tt att vara oeniga och t.o.m. uppmuntras d�rtill. Utbildningssystemet �r en central m�tesplats f�r
skilda kulturer och syns�tt. D�r kan vi utveckla en f�rm�ga till samtal och en �msesidig respekt kring
de fr�gor som binder oss samman: Hur ska vi umg�s, hur ska samh�llet utformas, och hur ska vi
l�sa konflikter utan v�ld eller hot om v�ld?
     Den moderna historien och dess samh�lleliga konsekvenser, exempelvis nazismens och kommu-
nismens illd�d samt dagens rasistiska id�v�rld, �r inte exempel p� vilka skolkunskaper som helst; de
�r moraliskt problematiserande kunskaper som b�r st� p� skolans dagordning. Skolan f�r emellertid
inte bara ha till uppgift att l�ra ut kunskaper om demokrati, moral och kritiskt t�nkande (bl.a. kring
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mediernas nyhetsf�rmedling). Den m�ste ocks� vara en demokratisk arena; eleverna m�ste f� uppleva
demokrati i praktiken.
      �ppna offentliga rum. V�ra resultat visar att fler offentliga rum f�r politiska samtal m�ste �ppnas.
I takt med globaliseringen skapar exempelvis den �kade f�rhandlingspolitiken bristande m�jligheter
f�r medborgarna att f� insyn och utkr�va ansvar. Det g�ller att l�ta fler medborgargrupper �n vissa
resursstarka lobbare bli delaktiga n�r regelverk utformas p� allt fler niv�er. H�r kan IT skapa m�jlig-
heter att b�de ta del av betydelsefull information och kunna delta i diskussioner.
     �ven p� andra politiska niv�er kan IT f�rb�ttra kontakten mellan medborgare och beslutsfattare.
Vi finner det angel�get att exempelvis s�ka former f�r att utnyttja IT f�r att offentligg�ra remissyt-
tranden och �ka medborgarnas f�ruts�ttningar att ha insyn i och m�jligheter att p�verka beslutsunder-
lag, exempelvis i samband med milj�konsekvensanalyser.
     F�r den politiska j�mlikhetens skull �r det ocks� angel�get att alla f�r tillg�ng till de resurser som
kr�vs f�r att anv�nda den nya tekniken.
      �ven biblioteken har en viktig roll f�r att skapa medvetenhet och engagemang i den demokratiska
processen. Biblioteken �r betydelsefulla �ven f�r det offentliga samtalet.
      Politikens medialisering har visat sig ha konsekvenser som inte gynnar den demokratiska medve-
tenheten. N�r politiska debatter integreras i samma medier och program som underh�llning och det
politiska samtalet bed�ms utifr�n underh�llningsv�rden, tenderar detta att banalisera politiken. N�r
debattprogram kontrasterar stereotypa mots�ttningar mellan Õfolket och maktenÕ och journalisten g�r
sig till tolk f�r det maktl�sa folket, riskerar sund skepsis till makthavare att f�rvandlas till f�rakt.
     Visserligen �r det av st�rsta vikt att mediernas oberoende och frihet v�rnas, men denna frihet kr�-
ver ocks� ett ansvar. En god journalistisk etik �r oumb�rlig f�r medborgarnas v�lbefinnande.
     Medvetenheten m�ste �ven �ka hos partierna att inte g�ra sig oberoende av sina medlemmar. Att
huvudsakligen de f�rtroendevalda deltar i partiernas m�tesverksamhet inneb�r en utarmning av parti-
erna. F�r att beh�lla och utveckla sin betydelsefulla roll i den representativa demokratin beh�ver par-
tierna utveckla nya m�tesplatser, f�rnya verksamhetsformerna och utforma en politik som �r angel�-
gen f�r medborgarna. Det �vilar �ven partierna att skola in nya generationer f�rtroendevalda som kan
hantera de politiska beslutsprocedurerna.Ó

Kritik av demokratiutredningen.
Riksdagen och regeringen.
   Som tidigare n�mnts �r det en brist att utredningen inte i s�rskilda avsnitt behandlat demokratipro-
blem i samband med riksdagen och regeringen. Sverige �r i h�g grad styrt av dessa tv� organ och f�-
rekommande missf�rh�llanden kan i h�g grad h�rledas till dem. Om man l�ser alla forskarrapporter
och sm�skrifter som tillh�r utredningen kan man kanske f� veta n�got om riksdagen och regeringen,
men �ven om s� �r fallet, vilket �r os�kert, hade det varit bra med �tminstone n�gon redovisning om
riksdagen och regeringen i slutbet�nkandet. M�jligen kan man s�ga att demokratiproblem i samband
med dem ing�r i demokratiproblem som h�r till partierna eller h�r till andra saker som behandlas,
men n�gon slags sammanfattning om riksdagen och regeringen hade varit l�mplig.
   Man f�r vara tacksam f�r det som behandlas och det som behandlas ger p� det hela taget ett gott in-
tryck. I reservationer och s�rskilda yttranden finns avvikande meningar.

Vad ska demokratin anv�ndas till ?
   En annan stor brist �r att utredningen inte behandlar fr�gor om vad demokratin ska anv�ndas till.
Vad ska medborgarna ha inflytandet och deltagandet till ?
   Fr�gor om demokratin och vad den ska av�ndas till har jag studerat under mer �n 30 �rs tid och jag
har p� demokratiutredningens demokratitorg h�nvisat till de resultat av mina utredningar som jag re-
dovisat p� min hemsida p� Internet. Demokratiutredningen tycks dock inte ha observerat det jag
framf�rt och jag ska d�rf�r h�r g�ra en kort sammanfattning.
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Sven Wimnell.
Ett forskningsarbete om samh�llsplaneringens problem.
Hur ska man kunna f�rb�ttra v�rlden ?
Ett klassifikationssystem f�r m�nskliga verksamheter.

    N�r man ser ut �ver v�rlden finner man l�tt p� b�de n�ra och l�ngt h�ll kriser och el�nde som leder
till olycka f�r m�nga. M�nniskorna f�rs�ker alltid l�sa sina problem, med deras olika grader av kom-
plexitet, olika rumsliga dimensioner (lokala - nationella- globala), olika tidsperspektiv (kortsiktiga -
l�ngsiktiga), mer eller mindre v�linformerade om verkligheten som omger dem. Ofta med of�r�ndra-
de f�rh�llanden som resultat och inte s�llan till det s�mre.

N�gra viktiga fr�gor i samband med m�nskliga verksamheter:
* Hur kan man undvika sv�ra konflikter mellan grupper av m�nniskor och mellan individer?
* Hur kan man g�ra det l�ttare f�r m�nniskor med olika bakgrund och olika yrken att kommunicera?
* Hur kan man l�sa detaljerna utan att f�rlora de stora sammanhangen ?
* Hur kan man minska informationsstressen, en ny svensk folksjukdom?
* Hur kan man bli litet mer f�rutseende s� att man undviker sorgligheterna?
* Kan man inte planera och styra utvecklingen p� ett f�rnuftigt s�tt s� att man n�r lyckligare f�rh�l-
landen?  Det �r utg�ngspunkten .

F�r att f� svar p� detta har forskningsarbetet g�tt efter fyra v�gar .
1.Unders�kningar och beskrivningar om v�rlden och alla dess problem med tillst�nd och f�r�ndring-
ar.
2.Konstruktion och beskrivning av ett beskrivningssystem eller ett klassifikationssystem som p� ett
systematiskt s�tt redovisar eller ger en bild av v�rlden och dess problem. I systemet klassificeras pro-
blemen in s� att de och deras samband kan f�rst�s och s� att systemet kan bli ett hj�lpmedel f�r styr-
ningar mot framtiden.
3.Unders�kningar och beskrivningar om planeringar som medel att f�rb�ttra v�rlden och om be-
skrivningssystemet- klassifikationssystemet som ett hj�lpmedel f�r planeringar.
4.F�rslag om slutsatser och �tg�rder som kan f�rb�ttra utvecklingen. N�gra p�pekanden och f�rslag
som �r s�rskilt viktiga och av grundl�ggande betydelse.

Det finns ett behov av att sortera upp all information s� att den blir hanterlig och s�
att man f�r hj�lp att forma framtiden p� bra s�tt.
     En s�dan sortering g�rs i det h�r redovisade klassifikationssystemet. Systemet �r uppbyggt med
utg�ngspunkt fr�n v�rldens st�rsta system f�r klassifikation av dokument, det mer �n 100 �r gamla
amerikanska bibliotekssystemet DC, Dewey Classification, och det p� det systemet senare byggda
DK, eller som det ocks� heter UDK, Universella Decimalklassifikationen.
    Men det uppgjorda klassifikationssystemet �r i f�rsta hand ett system f�r klassifikation av m�nsk-
liga verksamheter, och �r uppgjort med tanke p� att utvecklingen i v�rlden huvudsakligen beror av
dessa verksamheter. Systemet har f�ljande avdelningar p� h�gsta niv�n:
1.Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2.Religi�sa verksamheter o d.
3.Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
4.Sambandsforskningsverksamheter.
5.Naturforsknings- och matematikverksamheter.
6.Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
7.Formgivning av fysiska och sociala milj�er.
8.Spr�kvetenskap. Litteraturvetenskap. Sk�nlitteratur.
9.Blandade saklitter�ra verksamheter. Tidningar. Allm�n geografi. Biografi. Allm�n historia.      10



M�nniskornas levnadsvillkor beror av fyra f�r�nderbara faktorer :
* Individens kroppsliga f�rh�llanden, dvs individens kroppsliga status och personliga hj�lp-
medel f�r de kroppsliga behoven.
* Individens psykiska f�rh�llanden , dvs individens olika psykiska tillst�nd och aktiviteter, in-
dividens inre verklighet.
* Individens fysiska milj� - fysiska samh�lle. De fysiska milj�erna g�ller det fysiska i om-
givningarna. De fysiska milj�erna kan g�lla:
    * De fysiska milj�erna som estetiska objekt med kulturella v�rden och funktioner.
    * De fysiska milj�erna som materiella objekt med ekonomiska v�rden och teknologiska funktioner.
* Individens sociala milj� - sociala samh�lle , dvs m�nniskornas psykiska samspel, de so-
ciala milj�erna .

F�r�ndringsprocesserna i v�rlden h�lls i de mest v�sentliga avseendena ig�ng av
m�nniskornas verksamheter :
* Individernas viljor.
* Kollektiva viljor.
* Handlingar f�r kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ).
* Handlingar f�r psyket (informationshandlingar- kulturella handlingar).
Verksamheterna p�verkar varandra i en p�verkanskedja utan slut

M�nniskorna p�verkar genom verksamheter i fyra olika roller i livet:

A. Huvudroll: allm�n levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
A1: att i st�rsta allm�nhet leva med kropp och psyke i de fysiska och sociala milj�erna med de m�j-
ligheter och innanf�r de ramar som ges av de politiska styrningarna.
A2: att p�verka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas levnadsf�rh�llan-
den, som beror av de fyra ovan n�mnda faktorerna.

B. Biroll: f�rv�rvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1: att hitta l�mplig plats i de gemensamma f�rv�rvslivssystemen och g�ra arbetet med h�nsyn till
egna egoistiska krav.
B2:  att sk�ta arbetsuppgifterna i f�rv�rvsarbetet med h�nsyn till vad de �vriga samh�llsmedlemmar-
na kan beg�ra att f� utr�ttat i den gemensamma arbetsf�rdelningen.

Individer och samh�llen planerar framtiden.
Planeringar g�r ut p� att finna vad man b�r vilja och inneh�ller fyra planeringsmoment som kan redo-
visas p� m�nga olika s�tt alltefter omst�ndigheterna i varje planeringsfall :
* Hur var det ?    Kunskaper och erfarenheter fr�n det f�rg�ngna.
* Hur �r det ?      Riktiga kunskaper om r�dande f�rh�llanden.
* Hur kan det bli ?    Vilka alternativ �r m�jliga i framtiden ?
* Hur b�r det bli ?    Vilket eller vilka alternativ b�r man v�lja ?

Dessa fr�gor b�r st�llas ifr�ga om alla m�nskliga verksamheter.
Man b�r utforma svaren p� fr�gorna om hur det b�r bli med h�nsyn till effekterna,
sedda i j�mlikhetsperspektiv, p� individernas levnadsvillkor, som ges av
* psykiska och
* kroppsliga f�rh�llanden och av deras
* fysiska och
* sociala milj�er.
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    Vill man f�rb�ttra v�rlden - g�ra v�rlden till en b�ttre plats - m�ste man arbeta p�
alla de fyra omr�dena om psykiska och kroppsliga f�rh�llanden och fysiska och so-
ciala milj�er. De fyra omr�dena p�verkar varandra och direkt eller indirekt slutm�-
let: tillfredsst�llelse f�r individen.

    Ska man gemensamt kunna �stadkomma en b�ttre framtid i v�rlden m�ste man ha gemensamma
framtidsvisioner, det kr�ver gemensamma viljor och gemensamma planeringar. I en demokrati �r alla
medansvariga f�r utvecklingen och f�r f�rs�ka bilda sig uppfattningar och ta st�llning och f�rs�ka
p�verka verksamheterna inklusive samverkansverksamheterna i l�mplig riktning. I en demokrati �r
det viktigt att alla medborgare �r s� v�l informerade att de kan delta i styrningarna mot framtiden. Det
st�ller stora krav p� informationssystemen.
    Resonemangen leder till att man b�r g�ra allt som �r m�jligt f�r att till alla genom utbildning och
information sprida ut kunskaper om v�rldsf�rb�ttringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och
�r, kan bli och b�r bli. F�r att ha n�got att sprida ut m�ste man h�lla ig�ng forskningar, utredningar
och planeringar. F�r att h�lla ihop allt detta m�ste man h�lla ig�ng �ven kontinuerliga planeringar om
forskning, utredning, utbildning, information och planeringar.
    Planeringar b�r finnas dels f�r en m�ngd �mnesomr�den-verksamhetsomr�den, dels f�r geografi-
ska omr�den av olika storlekar. F�r alla planeringar b�r finnas flera framtida tidshorisonter. B�de
tillst�nd och framf�r allt processer b�r planeras. Man b�r allts� ha planeringar f�r tillst�nd i rummet
vid olika tidpunkter och planeringar f�r processer som f�rdelar i rummet och f�r�ndrar med tiden.
    Man b�r noga skilja mellan planeringar och beslut. Planeringar �r beslutsunderlag. N�r alla f�tt alla
informationer i planeringsprocesserna ska allas �sikter slussas igenom i hierarkierna till dem som f�tt
makt att besluta, och det �r ocks� informationsprocesser som ing�r i samh�llsplaneringens problem.
    Till problemen h�r ocks� informationsprocesserna fr�n beslut till det slutliga verkst�llandet. Sam-
h�llsplaneringsprocesserna bildar ett j�ttelikt informationssystem som rymmer alla informationsfl�-
den. I sj�lva verket �r det s� att de f�rekommande informationsprocesserna bildar eller utg�r de f�re-
kommande planerings- och beslutsprocesserna.
    Samh�llsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan ses som en m�ngd infor-
mationsproblem med ca 6 miljarder personers, dvs v�rldsbefolkningens, inre informationsproblem i
psykiska processer och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten mellan alla dessa per-
soner. Samh�llsplanering inneb�r bl a konstruktion av f�rslag till framtider, d� det konstruktiva arbe-
tet utf�rs i de psykiska processerna med hj�lp av kunskapsmaterial som tillkommer genom b�de inre
och yttre informationsfl�den.
    F�r�ndringsprocesserna h�lls ig�ng av informationsfl�den i och mellan m�nniskorna, och d�rf�r
�verg�r f�r�ndringsproblemen och samh�llsplaneringens problem i ett stort problem om produktion
och spridning av kunskaper och v�rderingar, som leder till handlingar som f�r�ndrar v�rlden.
   Vill man f�rb�ttra v�rlden b�r man i f�rsta hand f�rb�ttra individernas inre verkligheter och viljor
och f�rb�ttra de politiska-demokratiska styrningsprocesserna. Det kan man g�ra genom �tg�rder p�
planerings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsomr�dena.
    Arbetet om samh�llsplaneringens problem v�nder sig till dem som har makten �ver f�r�ndrings-
och f�rdelningsprocesserna p� olika niv�er och i synnerhet p� de politiska niv�erna. Eftersom Sveri-
ge �r en demokrati har i princip folket makten. Arbetet v�nder sig d�rf�r till folket, men d� den s k
representativa demokratin till�mpas har de f�rtroendevalda politikerna makten och arbetet v�nder sig
d�rf�r fr�mst till dem. Men det v�nder sig ocks� i h�g grad till alla som p� ledande s�tt p� opolitiska
niv�er medverkar vid f�r�ndring av individernas kroppsliga och psykiska f�rh�llanden och deras fy-
siska och sociala milj�er, och de finns inom alla delar av systemet.
    F�rut har n�mnts att de f�rekommande informationsprocesserna bildar eller utg�r de f�rekomman-
de planerings- och beslutsprocesserna. D�rf�r v�nder sig arbetet i h�g grad till alla som sysslar med
utbildning och information. Eftersom samh�llsf�r�ndringarna i s� h�g grad beror av informations-
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processerna borde systemet vara intressant f�r demokratiska utbildningsministrar, som f�r f�ljande
r�d:
  Styr bibliotek, informationsf�rs�rjare o d, planerare, forskare, forskningsr�d o d, skolledningar
och andra organ p� planerings-, forsknings-, utbildnings- och informationsomr�dena med utg�ngs-
punkt fr�n krav som kan st�llas med h�nsyn till samh�llsplaneringens-framtidsplaneringens problem i
en demokratisk v�rld. Mer konkret betyder det att kunskapslagring, kunskapsproduktion och kun-
skapsspridning b�r l�ggas upp i enlighet med vad som framf�rts i redog�relserna f�r forskningsar-
betet om samh�llsplaneringens problem.

    Syftet med redog�relserna f�r forskningsarbetet �r
* att f� l�sarna att f�rst� v�rldsf�rb�ttringsproblemen,
* att presentera klassifikationssystemet som en f�rklarande bild av v�rlden och dess problem med
tillst�nd och f�r�ndringar,
* att p�peka behovet av goda planeringar och redovisa klassifikationssystemet som ett hj�lpmedel f�r
planeringar med vars hj�lp man kan �stadkomma goda beslut om �tg�rder som f�rb�ttrar v�rlden i
framtiden, och
* att f� l�sarna att vidtaga �tg�rder som f�rb�ttrar v�rlden, i f�rsta hand n�gra �tg�rder p� planerings-,
forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsomr�dena enligt f�rslag som antyds, men se-
dan ocks� �tg�rder p� andra omr�den som l�sarna sj�lva borde kunna konstruera med hj�lp av det
framf�rda.

N�gra p�pekanden med anknytning till demokratiutredningen.
* Flaskhalsar i den svenska demokratin �r de politiska partierna. F�rtroendet f�r dem �r l�gt och det
beror sannolikt huvudsakligen p� att de sk�ter politiken f�r d�ligt, �r f�r okunniga och  nonchalanta
och inte har n�gra v�l utvecklade tankeg�ngar om hur de politiska partierna b�r fungera. Jag rekom-
menderar dem att studera och ta till sig min hemsida om samh�llsplaneringens problem.
* Utbildningen i grundskolan, gymnasiet o d och p� universitet och h�gskolor b�r omfatta goda  ut-
bildningar f�r det jag kallat rollen A2: att p�verka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt
styr individernas levnadsf�rh�llanden.
* Anst�llda i offentlig f�rvaltning och hos massmedier b�r p� n�got s�tt utbildas om samh�llsplane-
ringens problem och om de krav som kan st�llas p� dem med h�nsyn till de problemen.
* Det �r naturligtvis angel�get att makthavare i det privata n�ringslivet  ocks� l�r sig om samh�llspla-
neringens problem.

* Internet b�r anv�ndas f�r information f�r rollerna A och B och isynnerhet f�r rollen A2. Man b�r
observera att handel och underh�llning p� Internet konkurrerar om Internetanv�ndarnas  uppm�rk-
samhet.
    * De politiska partierna b�r anstr�nga sig att g�ra bra Internetsidor.
    * Offenliga organ b�r i v�sentliga avseenden redovisa sina verksamheter p� Internet.
    * Ofentliga dokument b�r finnas tillg�ngliga gratis p� Internet.
    * Demokratiutredningen har p�pekat att oberoende och avgiftsfri statistik b�r finnas tillg�nglig som
      underlag f�r analys, debatt och beslut. SCB b�r g�ra  sin statistik tillg�nglig gratis p� internet.
    * Problemen med EU b�r utredas mera och publiceras p� Internet.
Det finns mycket mer som �r v�rt att p�peka, men med h�nsyn till utymmet m� det nu r�cka med det
som n�mnts.

Se vidare Sven Wimnells hemsida http://w1.861.telia.com/~u86105430
Redovisningen h�r finns p�  http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr32.html
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