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Sammanfattning 
 

 

 

 

 

Genom historien har det skrivits en ansenlig mängd material kring teorier om demokrati av 

både deskriptiv och normativ karaktär. Joseph A Schumpeter tillhör en i samlingen av 

författare som utformat demokratiteorier genom att beskriva demokratin som han uppfattar 

den. Schumpeter anser att det handlar om en elit som konkurrerar om folkets röster för att få 

utöva makt. Pluralisterna tillför ytterligare en dimension till den deskriptiva demokratiteorin 

då de tar in intressegruppernas roll i det politiska systemet. C B Macpherson, Carole Pateman 

och John Burnheim har reagerat på dessa deskriptiva teorier och demokratin som de upplevt 

den. De har utvecklat normativa teorier om hur demokratin bör utformas för att uppnå ett mer 

omfattande deltagande bland medborgarna. Frågan är hur dessa synsätt speglas i medborgares 

åsikter om demokrati. 

Redogörelsen av dessa demokratiteorier ligger till grund för en undersökning av ett 

antal medborgares åsikter om politik, politiker och demokrati. Empirin består av en 

enkätundersökning hos 22 anställda på ett äldreboende i Luleå Kommun där de fått besvara 

15 frågor som berör vår demokratiteori. 

Vad som framträtt genom vår undersökning är att båda sidorna i någon mån finns 

representerade bland de tillfrågade, och intresseorganisationerna kan ses både som en 

möjlighet och ett hinder för det medborgerliga deltagandet. Det kan dock sägas att bilden av 

demokratin inte är lika svart och vit som Schumpeter anser. Fler dimensioner finns att ta 

hänsyn till, och den deltagande demokratin har inslag som till viss mån tilltalar de tillfrågade. 

Respondenternas medhåll till vissa delar av den normativa teorin kan tolkas som en reaktion 

mot att demokratin ser ut som Schumpeter beskriver den. Men det skulle faktiskt även kunna 

tolkas som att man inte håller med honom, utan att det skulle behövas en revidering av den 

deskriptiva demokratiteorin. 

 

Nyckelord: Demokratiteori, deskriptiv, normativ, elitistisk, deltagande. 

Antal tecken: 71596 
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1. Inledning 
 

 

 

 

 

Genom historien har det skrivits en ansenlig mängd material kring teorier om 

demokrati av både deskriptiv och normativ karaktär. Joseph A Schumpeter tillhör 

en i samlingen av författare som utformat demokratiteorier genom att beskriva 

demokratin som han uppfattar den (Schumpeter 1943). Schumpeter anser att det 

handlar om en elit som konkurrerar om folkets röster för att få utöva makt. Av detta 

följer ett naturligt avstånd mellan väljare och de valda. Pluralisterna tillför 

ytterligare en dimension till den deskriptiva demokratiteorin då de tar in 

intressegruppernas roll i det politiska systemet. Andra teoretiker, som C B 

Macpherson, Carole Pateman och John Burnheim, har reagerat på dessa deskriptiva 

teorier och demokratin som de upplevt den (Macpherson 1977, Pateman 1970, 

Burnheim 1985). De har utvecklat normativa teorier om hur demokratin bör 

utformas för att uppnå ett mer omfattande deltagande bland medborgarna och 

minska klyftan mellan dem och den förda politiken. Frågan är hur dessa synsätt 

speglas i medborgares åsikter om demokrati. 

I demokratirådets rapport 2004 analyserar Olof Petersson med flera den 

svenska konstitutionen och redogör för den svenska demokratins problem. De 

hävdar att ”tron på den svenska demokratin som en genuin folkrörelse har 

försvagats” (Petersson m fl 2004, s. 10). Anledningen till att de drar denna slutsats 

är att det svenska valdeltagandet sedan toppnoteringar på 1970-talet har minskat 

drastiskt. Dessutom har antalet partimedlemmar under 1990-talet minskat i snabb 

takt, speciellt bland ungdomsförbunden (ibid, s. 10). I sin redogörelse för den 

svenska demokratins problem stödjer de sig bland annat på en studie av Sören 

Holmberg och Henrik Oscarsson som har undersökt det svenska väljarbeteendet 

under 50 år. Holmberg och Oscarsson visar i sin studie att misstron mot politiker 

och partier mellan 1968 och 1998 har ökat markant. I påståendet ”Partierna är bara 

intresserade av folks röster, men inte av deras åsikter” (Holmberg m fl 2004, s. 249) 
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instämde 37 procent av de tillfrågade år 1968, medan samma siffra för 1998 var 75 

procent. I ett annat påstående som sa att riksdagens medlemmar inte tar hänsyn till 

vad folket tycker och tänker var andelen instämmande 46 procent år 1968 och 

motsvarande siffra 75 procent för 1998. Dock visar undersökningen för 2002 på ett 

trendbrott då siffrorna minskat till 67 procent instämmande i det första påståendet 

och 65 procent i det andra. Intervjufrågor av typen instämmer/instämmer ej måste 

förstås ses med kritiska ögon, skillnaden mellan 1968 och 2002 års 

misstroendesiffror är dock så pass stor att det ger upphov till frågan om hur det står 

till med den svenska representativa demokratin. Men även om svenskarna tenderar 

att hysa en misstro mot politikerna så är de ändå relativt nöjda med 

demokratisystemet. Frågan som ställdes till de deltagande i undersökningen löd: 

”På det hela taget, är Du mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls 

nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige?” (ibid, s. 251). År 1998 

angav 62 procent av de tillfrågade att man var ganska nöjd med hur demokratin 

fungerar i Sverige. Motsvarande siffra för 2002 var 67 procent. 

  Dessa uppgifter ger förstås upphov till flera frågor kring det svenska 

demokratiska systemet och medborgarnas syn på politikerna och de politiska 

partierna. Det kan kännas som en motsägelse att svenskarna är nöjda med det 

politiska systemet samtidigt som man inte har förtroende för politikerna. Det kan 

finnas flera orsaker kring detta förhållande, men vår avsikt är inte att reda ut vilka 

bakomliggande faktorer som kan ligga till grund för denna motsägelse. Vår fråga 

gäller istället hur medborgare tenderar att se på den svenska demokratin i en tid då 

de svenska medborgarna kan tolkas uppleva ett avstånd mellan dem själva och 

politikerna samt den förda politiken. Detta eftersom en tolkning av denna 

motsägelse, med tanke på frågeformuleringarna i Holmberg och Oscarssons 

undersökning, skulle kunna vara ett upplevt avstånd till politikerna eftersom man 

ändå är nöjd med den svenska demokratin i sin helhet. Ett annat alternativ skulle 

kunna vara att medborgarna vill vara mer delaktiga i beslutsfattandet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att redogöra för och analysera Schumpeters deskriptiva demokratiteori och 

Macphersons, Patemans och Burnheims normativa modeller av demokrati, samt i 

viss mån beröra det pluralistiska synsättet. Detta för att sedan genom en mindre 

enkätundersökning se om Schumpeters syn på demokrati samt önskan om ett ökat 

politiskt deltagande finner sin motsvarighet i medborgares åsikter. Syftet är således 

inte att kunna dra några generella slutsatser. Syftet är snarare att åskådliggöra den 

demokratisyn som en grupp samhällsmedlemmar har och relatera den till skilda 

teorier om demokrati. Frågeställningarna lyder: 

 Tenderar Schumpeters syn på demokrati och Macphersons, Patemans samt 

Burnheims förespråkande av ett ökat medborgerligt deltagande i politiken att 

återspeglas hos samhällsmedlemmarna? 

 Vilken roll anser medborgare att intresseorganisationer har i det politiska 

systemet, är det en elit för sig som blivit inkorporerad i det politiska systemet eller 

är det en möjlighet för samhällsmedlemmarna att få mer inflytande och därmed bli 

mer delaktiga i det demokratiska systemet? 

 

 

1.2 Metod, material och avgränsning 
 

Denna uppsats är främst en litteraturstudie av demokratiteorier. Den deskriptiva 

demokratiteorin som främst behandlas är Joseph A Schumpeters (1943) syn på 

demokrati som ett system för konkurrerande eliter där det demokratiska inslaget 

bland annat utgörs av väljarnas möjlighet att utse vem som skall få utöva makten. 

En annan beskrivande teori som berörs i korthet är pluralisternas, som tillför 

intresseorganisationerna som en betydande faktor i det demokratiska systemet. 

David Held (1996) och Robert A Dahl (1989) bidrar till denna del av uppsatsen. C 

B MacPherson (1977), Carole Pateman (1970) och John Burnheim (1985) utgör den 

del som redogör för normativa demokratiteorier. Dessa normativa teorier har det 

gemensamma inslaget att de vill se en deltagande demokrati där 
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samhällsmedlemmarna i större utsträckning kan vara med och påverka i de politiska 

frågorna genom bland annat folkomröstningar.  

Redogörelsen av dessa demokratiteorier ligger sedan till grund för en 

undersökning av ett antal medborgares åsikter om politik, politiker och demokrati. 

Empirin består av en enkätundersökning hos 22 anställda på ett äldreboende i Luleå 

Kommun där de fått besvara 15 frågor som berör vår demokratiteori (enkäten finns 

bifogad i bilaga 1 och resultaten i bilaga 2). Frågorna är ställda utifrån de teorier vi 

berört och är formulerade för att de skall kunna besvara vår frågeställning om 

huruvida dessa teorier går att finna spår av hos medborgare i vårt samhälle.  

Anledningen till att vi valde att besöka dessa respondenter som jobbar på ett 

äldreboende är främst för att vi tyckte det var spännande att ställa våra frågor till 

personer som inte bara har egna erfarenheter utan samtidigt jobbar med människor 

som levt ett långt liv. De äldres åsikter och uppfattning om demokrati kan göra att 

det inte bara är dagens demokratisyn som spelar in för de anställda utan även den 

syn som våra äldre har. Dessutom är det en arbetsplats som domineras av kvinnor, 

såväl medelålders som unga. Detta kan göra att påverkan på åsikter om sådant som 

demokrati kan verka i flera riktningar. En invändning mot detta val av grupp kan 

vara just att det är en homogen grupp som i en undersökning skulle kunna uppvisa 

en ganska enhetlig syn på demokrati. Detta är dock inget hinder för denna 

undersökning eftersom det inte inverkar mot vårt syfte att se om teoretikernas syn 

på demokrati finns återspeglade hos medborgare. 

När undersökningen gjordes var vi närvarande under tiden gruppen besvarade 

enkäten. Detta gjorde att vi kunde presentera ämnet för respondenterna innan de 

svarade på frågorna så att de fick en inledning till vad frågorna handlade om. 

Beskrivningen av bakgrunden hölls kort och neutral för att ge respondenterna en 

inblick i ämnet utan att inleda dem i tankar som hade kunnat påverka resultatet i 

någon riktning. Detta är förstås svårt att garantera, men genom att i presentationen 

berätta att frågorna endast syftar till att koppla deras svar till olika teorier om 

demokrati tror vi oss kunnat undvika att på förhand uppmuntra till värdeladdade 

åsikter om sådant som till exempel politikerförakt, vilket hade kunnat leda till att 

vår bakgrundsbeskrivning hade påverkat resultatet i undersökningen. 

Frågan om hur medborgare ser på den svenska demokratin är förstås 

intressant nog att ställas till hela befolkningen. För att detta ska vara genomförbart 

är det dock nödvändigt att avgränsa målgruppen för undersökningen, det vill säga 
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antalet medborgare. Eftersom syftet lägger tyngdpunkten på redogörelsen för 

demokratiteorier och inte en undersökning, samt att undersökningen endast syftar 

till att se om teorierna finns representerade ute i samhället, utgör det inget problem 

att antalet respondenter är av ett mindre antal eller att de alla arbetar på samma 

ställe. Därmed ligger även en klar avgränsning till en fråga om representativitet i 

undersökningen. Det kan vara värt att förtydliga att vi inte avser att åskådliggöra 

hur synen på demokrati, politik och politiker skiljer sig i fråga om olika variabler 

som till exempel kön, yrke eller inkomst. Däremot kan en diskussion föras kring 

synen hos just den grupp som respondenterna utgör. 

 

 

1.3 Disposition 
 

Då syftet är att redogöra för skilda demokratiteorier följs detta kapitel av en 

omfattande teoridel. Till att börja med redogörs det för den deskriptiva sidan som 

främst representeras av Joseph A Schumpeter och i mindre utsträckning 

pluralismen. Sedan följer en redogörelse av den normativa teorin som handlar om 

deltagande demokrati. 

  Efter behandlingen av det teoretiska avsnittet följer den empiriska delen, det 

vill säga en redogörelse för undersökningen av de 22 respondenternas syn på 

politik, politiker och demokrati. 

  Det avslutande kapitlet utgör slutsatser och diskussioner om den 

demokratisyn respondenterna tenderar att uppvisa med koppling till de teorier och 

frågeställningar som berörts. 

 

 

 

 

 7 



2. Teori 
 

 

 

 

 

Begreppet demokrati har såväl genom historien som i nutid visat sig vara ett inte 

helt okontroversiellt ämne. Åsikterna har under årens lopp gått isär både när det 

gäller vad som faktiskt är demokrati, och vad demokrati bör vara. En författare som 

kan räknas till de främsta när det gäller deskriptiv demokratiteori under 1900-talet 

är Joseph A Schumpeter, som levde mellan åren 1883-1950. I sitt verk Capitalism, 

Socialism and Democracy (1943) går han till angrepp mot 1700-talets definition av 

demokrati, vilken han beskriver enligt följande: 

 
The democratic method is that institutional arrangement for arriving at political 
decisions which realizes the common good by making the people itself decide issues 
through the election of individuals who are to assemble in order to carry out its will 
(Schumpeter 1943, s. 250). 

 

Denna definition, menar Schumpeter, implicerar att det finns något som är det 

allmänna bästa, och att människan genom rationella argument kan förstå vad det 

allmänna bästa är. Det betyder även att det allmänna bästa innebär att svaren på 

politiska frågor kan klassas som bra eller dåliga. I och med detta kan det sägas att 

det finns en allmänvilja eftersom individerna har att ta ställning till det allmänna 

bästa utifrån vad man själv tycker är bra eller dåligt. Med andra ord blir då den 

samlade viljan en allmänvilja vilket verkar för det allmänna bästa (Schumpeter 

1943, s. 250).  

  Kritiken som Schumpeter lägger fram gäller först och främst förekomsten av 

ett allmänna bästa och en allmänvilja. Han anser att uppfattningen om hur livet och 

samhället bör se ut är högst individuellt och därmed är det ologiskt att tro att 

människorna genom rationella argument skulle kunna framföra en allmänvilja och 

nå ett beslut om det allmänna bästa. Och även om alla individer är överens att 

tillskriva ett övergripande mål som eftersträvansvärt, t ex hälsa, kan inte alla vara 

överrens om hur man ska nå målet eftersom individerna kan skilja i uppfattning om 
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sådant som vaccination (ibid, s. 252). Det närmsta en folkvilja man kan komma är 

genom kompromisser och detta urvattnar beslutet om vad som är det allmänna 

bästa.  

För det andra anser han att det är svårt att tillskriva människan ett rationellt 

agerande i situationer som har att göra med beslut och ställningstaganden. En 

anledning till det är att det är omöjligt för individerna att ha en realistisk syn på 

verkligheten. Gruppsykologi kan ha en stor betydelse för ett ställningstagande, att 

man inte känner ansvar inför sina beslut kan göra att man agerar likgiltigt, reklam 

och propaganda kan forma uppfattningar, individer kan systematiskt handla 

ineffektivt utan att de gör rationella överväganden för att öka sin vinst; ”… 

generation after generation may suffer from irrational behavior in matters of 

hygiene and yet fail to link their sufferings with their noxious habits.” (ibid, s. 259). 

Dessutom är individens känsla för ansvar större ju närmare ett ärende ligger den 

personliga sfären och individens känsla för verkligheten utgår från den omgivning 

denne rör sig inom. Med anledning av detta är det svårt för en politiker att känna 

samma ansvar inför ett beslut som rör nationen än ett beslut som handlar om något i 

dennes omedelbara närhet, t ex familjen (ibid, s. 258-264). 

Det är mot denna bakgrund Joseph Schumpeter försöker skapa en mer 

realistisk1 bild av demokratin genom att beskriva sin uppfattning om den. Hans 

deskriptiva demokratiteori har dock ej antagits utan reaktioner. Carole Pateman, C 

B Macpherson och John Burnheim tillhör en skara författare som utvecklat 

normativa teorier om demokrati eftersom de ansett att Schumpeters modell har 

lämnat mycket övrigt att önska. 

En annan grupp författare och teoretiker som har reagerat på Schumpeters 

modell är de som är kända som pluralister. Istället för att utveckla en teori för hur 

demokrati bör vara utformad, tillför de den deskriptiva sidan ett hänsynstagande till 

intresseorganisationernas roll i det politiska systemet. 

I den första avdelningen av detta teorikapitel behandlas Joseph A 

Schumpeters modell för att få ett deskriptivt perspektiv på demokrati. Det 

pluralistiska synsättet berörs i korthet för att få en lite bredare bild av hur demokrati 

kan beskrivas vara. I den andra avdelningen redogörs för den normativa sidan av 

demokratiteori som förespråkar ett ökat deltagande bland samhällsmedlemmarna,  

                                                 
1 Schumpeters beskrivning av demokrati beskrivs ibland som en realistisk demokratisyn, där realistisk innebär att 
det är en verklighetsskildrande teori om demokrati. 
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där den normativa teorin representeras av Carole Pateman, C B Macpherson 

och John Burnheim. Redogörelsen för dessa demokratiteorier ligger sedan till grund 

för den enkät som avser att undersöka om dessa teorier avspeglas hos medborgare i 

vårt samhälle. 

 

 

2.1 Det deskriptiva perspektivet 
 

 

2.1.1 Joseph A Schumpeters definition av demokrati 

 

I sitt verk Capitalism, Socialism and Democracy (1943) framlägger Joseph A 

Schumpeter, som tidigare nämnts, en kritik mot 1700-talets definition av demokrati, 

där han ifrågasätter existensen av allmänviljan, det allmänna bästa och människans 

rationella förmåga i beslutssituationer. Utöver detta kritiserar han även 

definitionens sätt att framställa folkets val av representanter som sekundärt i 

förhållande till själva arrangemanget som skall formulera det allmänna bästa. För 

att få en beskrivning på vad demokrati egentligen är formulerar han definitionen 

enligt följande:  

 
…the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political 
decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive 
struggle for the people’s vote (Schumpeter 1943, s. 269).  

 

Genom att formulera demokratibegreppet på detta sätt låter han istället folkets val 

av regering vara det primära. Makten att utföra en politisk vilja kommer således att 

avgöras av individers förmåga att tävla om väljarnas röster, inte av det 

demokratiska arrangemangets möjlighet att samla upp folkviljan om det allmänna 

bästa (Schumpeter 1943, s. 269). Detta betyder dock inte att denna nya definition av 

den demokratiska metoden inskränker den individuella friheten. Genom att tillåta 

alla att ha möjlighet att ställa upp i denna tävlan om politiskt ledarskap och 

säkerställa att åsiktsfriheten bevaras den individuella friheten och den demokratiska 

essensen (ibid, s. 271-272). För att förtydliga sitt resonemang applicerar 
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Schumpeter sin definition på den politiska maskinens struktur och arbete i 

demokratiska länder, där främst Storbritannien har fått stå modell. 

 

 

2.1.2 En realistisk beskrivning av en demokrati 

 

Enligt Schumpeter har väljarnas röster den primära funktionen att utse en regering, 

och i stort sett går ett regeringsbildande ut på att utse vem som skall bli den ledande 

figuren. Detta även om väljarnas roll i de flesta fall av demokratier är att utse ett 

parlament, som i sin tur utser en regering (Schumpeter 1943, s. 273-274). Han gör 

med andra ord skillnad på väljarnas funktion och väljarnas roll. För enkelhetens 

skull kallar Schumpeter den ledande figuren för premiärminister. 

  Så snart premiärministern är utsedd går denne från att vara partiets ledande 

figur till att vara parlamentets ledare. Avgörande för hur väl premiärministern 

kommer att lyckas med sin position kommer att vara i vilken utsträckning denne 

lyckas i sin relation med både sitt eget parti och oppositionen. Premiärministern 

utgår ifrån en position där denne formar partiets uppfattningar och 

ställningstaganden, men sträcker sig i egenskap av landets tillsatte ledare över 

gränserna för partipolitiken mot ett nationellt ledarskap som blir oberoende av 

partiet. Denna position sätter en piska i handen på ledaren som kan få ovilliga och 

konspiratoriska följare och parlamentariker att rätta i sig i fållan. Piskan kan dock 

slå tillbaka på ledaren själv om den missbrukas. Parlamentarikerna är ändå inte helt 

styrda av ledarens piska utan har även att svara mot de väljare som valt in dem i 

parlamentet. Om valda parlamentsledamöter i för stor utsträckning frångår den linje 

de gått till val på så minskar väljarnas förtroende för ledamoten, och riskerar 

därmed att inte bli återvald. Essensen av den demokratiska metoden ligger just i 

denna relation mellan ledaren och de valda medlemmarna av parlamentet, eftersom 

parlamentarikerna gör aktivt eller passivt motstånd mot premiärministerns vägval 

om den avviker från väljarnas preferenser (ibid, s. 276-277). 

  Premiärministern utser i sin tur en stab. I partiets ögon är medlemmarna i 

staben en samling ledare underordnade premiärministern, som utgår från sina egna 

intresseområden. Ur premiärministerns perspektiv är det inte bara en grupp av egna 

vapendragare utan även partimedlemmar som har att ta hänsyn till sina egna 
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intressen. För att arbetet ska fungera är det viktigt för stabsmedlemmarna att 

bestämma sig för att följa ledaren, men även för ledaren att forma sitt program så att 

det inte ligger för långt ifrån ministrarnas åsikter. De kompromisser som på detta 

sätt arbetas fram kommer att forma det politiska arbetet i staben och spelar en 

betydande roll i den demokratiska processen och för relationerna med partiet och 

parlamentet. I och med stabsministrarnas roll som ledare i olika departement, där 

det sitter ytterligare ett antal individer som har att svara mot väljare, parti och 

premiärminister, så formas beslut och förslag av ännu ett steg av kompromisser. 

Detta gör att resultaten av det politiska arbetet kan skilja sig från väljarnas 

intressen, eventuellt till den grad att de aldrig hade godkänt det om de hade stått 

inför alternativet i förväg (ibid, s. 278). 

  Förutom att godkänna eller avsätta regeringar har parlamentet även en 

administrativ och lagstiftande funktion. Målet för partierna i parlamentet är dock 

först och främst att få makten och därefter att behålla den. Ordet är vapnet i kampen 

om makten och hur det brukas avgör debatterna och vem som står som vinnare i 

varje politisk fråga. På detta sätt blir parlamentens beslut i nationella frågor även 

församlingens sätt att acceptera regeringens ställning eller vägra regeringen makt, 

samt att godkänna eller inte godkänna premiärministerns ledarskap. Med andra ord 

blir varje röst i parlamentens beslutsprocedur en förtroenderöst. Detta leder till att 

initiativen till ärenden för parlamentariska beslut kommer antingen ifrån regeringen 

eller från oppositionen (ibid, s. 278-280). 

  Teoretiskt sett har varje parlamentsledamot rättigheten att avsätta sin ledare, 

och ofta har ett fåtal en realistisk möjlighet att göra det genom att ange ett alternativ 

mellan oppositionen och premiärministerns politik. Detta leder till att ledaren själv 

lämnar ifrån sig en del av sin auktoritet för att ange en mittenlinje i sitt sätt att leda 

genom att pendla mellan att kräva disciplin och att ge efter för vissa krav från starka 

ledamöter och ministrar (ibid, s. 280-282). 

  Väljarkårens roll är att utse ett parlament. Valet av församling utgår inte från 

väljarnas egna initiativ utan är formade av kandidater och partier som anger 

alternativen. Väljarna är hänvisade till att godkänna ett alternativ och refusera de 

andra. Partierna karaktäriserar sig själva genom att ange vissa principer som de står 

för, men partiet kan inte definieras utifrån principerna. Ett parti är en grupp 

medlemmar som ingår i konkurrensen om politisk makt och av denna anledning 
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tenderar partiernas partiprogram att se mer eller mindre likadana ut (ibid, s. 282-

283). 

  Den bild av demokratin som Schumpeter målar upp kan till viss del tyckas 

vara cynisk, men den samlade innebörden av beskrivningen kan utgöra ett möjligt 

svar på medborgarnas till synes dalande förtroende för politiker. Dock menar 

Schumpeter att detta är vad demokrati egentligen handlar om. Andra teoretiker har 

regerat på denna beskrivning av den anledning att de inte anser att detta är en 

demokratisk modell och därför format teorier om hur ett system bör vara arrangerat 

för att kunna beskrivas som demokratiskt. Bland dessa återfinns Carole Pateman 

och C B Macpherson, vilka vi återkommer till i vår redogörelse för normativa 

demokratiteorier i nästa avdelning. Men vad betyder då Schumpeters beskrivning av 

demokratin i praktiken, och vad krävs för att demokrati skall fungera? 

 

 

2.1.3 Innebörden av den realistiska beskrivningen 

 

Demokrati betyder alltså enligt Schumpeter att folket har möjlighet att i fria val 

välja dem som skall styra, med förutsättningen att potentiella ledare fritt får 

konkurrera om väljarnas röster (Schumpeter 1943, s. 285). I moderna representativa 

demokratiska system innebär då detta oundvikligen att politiskt arbete blir en 

karriär eftersom en personlig framgång i ett val för det mesta betyder att man måste 

lägga andra intressen åt sidan. Detta skapar i sin tur ett intresse för politiker som 

yrke som samtidigt innebär att man erkänner att politikern har politik som 

yrkesintresse. På detta sätt ser Schumpeter en förklaring till varför så många 

politiker överger sin samhällsklass eller den grupp de tillhör i samhället och deras 

särskilda intressen. Politiker blir ett yrke som affärsmässigt handlar med röster. 

Denna konkurrenssituation gör att det blir svårt för politikerna att arbeta mot 

långsiktiga mål eftersom mycket av kraften ägnas åt att nå makten eller att behålla 

den. Detta återspeglas förstås på alla nivåer; ”… the prime minister in a democracy 

might be likened to a horseman who is so fully engrossed in trying to keep in the 

saddle that he cannot plan his ride…”(ibid, s. 287). 

  Schumpeter inser att denna konkurrenssituation gör att demokratin inte kan 

hållas för given, utan att vissa förutsättningar måste fyllas för att det skall fungera. 
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För det första så lyfter han fram att de individer som ingår i det politiska systemet 

måste vara av god kvalitet (ibid, s. 290). En diskussion kan förstås föras kring vad 

som är god kvalitet i detta fall, men vi nöjer oss med att lämna detta öppet för 

tolkningar eftersom Schumpeter anser att bland annat den demokratiska 

valprocessen innebär en naturlig utsortering av individer med bristande kompetens. 

  För det andra menar han att omfattningen av vad som skall föregås av 

politiska beslut inte bör sträcka sig för långt: ”… only such matters should be dealt 

with by the political apparatus which the people at large can fully understand and 

have a serious opinion about.” (ibid, s. 291-292). Detta lämnar förstås en öppning 

för tolkningar om i vilken utsträckning politikerna skall har möjlighet att utöva sin 

makt, men framförallt med tanke på de normativa teorier som senare redogörs, i 

vilken mån väljarna skall ha möjlighet att påverka politiken. Men som vi snart skall 

få se är det inte meningen att medborgarna skall ingå i den politiska 

beslutsapparaten i någon större utsträckning. 

  För det tredje måste den demokratiska regeringen ha en väl utvecklad 

byråkrati med stark känsla för plikt och ansvar till sitt förfogande. Det räcker inte 

med att den är effektiv och kompetent att ge råd. Den måste även vara stark nog att 

kunna guida och, när det är nödvändigt, instruera politikerna som leder 

departementsarbetet (ibid, s. 293). Detta betyder att byråkratin måste vara nog 

självständig för att kunna utveckla egna principer och arbeta efter dem. 

  Den fjärde och sista förutsättningen för att demokrati skall fungera kan 

sammanfattas som en närvaro av demokratisk självkontroll (ibid, s. 294). 

Schumpeter anger här fem punkter som understryker det demokratiska i hans 

modell (ibid, s.294-295):  

 

1) Styret måste anses legitimt från folkets sida.  

2) Både väljare och valda måste vara på en intellektuell och moralisk nivå som 

är hög nog för att försäkra demokratin från illvilliga påtryckningar.  

3) Parlamentets medlemmar måste motstå frestelsen att provocera eller genera 

regeringen vid de tillfällen som detta erbjuds. Det betyder att regeringspartiet eller 

regeringspartierna måste acceptera regeringens linje och agera utifrån dess program, 

och oppositionen måste bedriva den politiska krigsföringen inom ramarna för vad 

som är acceptabelt.  
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4) Väljarna måste acceptera och respektera det yrkesmässiga avstånd som ligger 

mellan dem själva och politikerna de väljer. Väljarna får inte dra tillbaka 

förtroendet för politikerna för snabbt mellan valen eller försöka påverka 

representanternas arbete under mandatperioderna, utan inse och acceptera att så fort 

de har valt en representant så är det politiska handlandet den förtroendevaldes ensak 

och inte väljarens.  

5) Det måste det finnas en hög tolerans för åsikter för att tävlandet om 

ledarskapet skall bli effektivt. Alla kandidater som inte lagligen uteslutits måste få 

möjlighet att framföra sitt budskap utan att bli överröstade av kritiker. 

 

Den mest intresseväckande punkten är här den fjärde, som i princip säger att 

politiker är en elit för sig och deras position är något som allmänheten bara har att 

acceptera. Att de även skall acceptera att den enda gång de har en chans att påverka 

är vid val klargör omfattningen, eller snarare begränsningen, av medborgarnas 

möjligheter att påverka politiken. Det kan kännas ganska hårt, och för vissa kanske 

till och med odemokratiskt, att man som medborgare måste acceptera en roll helt 

utanför den politiska sfären under mandatperioderna. Men detta är en av 

förutsättningarna Schumpeter ser för att demokrati skall fungera. Frågan är om hans 

beskrivning av demokrati verkligen täcker de många relevanta dimensioner som ett 

demokratiskt samhälle består av. En grupp teoretiker som tar upp ytterligare en 

viktig aspekt i den deskriptiva demokratiteorin är pluralisterna. Dessa tillför 

resonemanget om intressegruppernas roll i demokratin. 

 

 

2.1.4 Pluralismen och intressegrupperna i den deskriptiva teorin 

 

Intressegruppernas roll i det demokratiska systemet kan beskrivas på flera sätt. 

Joseph A Schumpeter utelämnar deras betydelse, och normativa teoretiker, som vi 

skall se i nästa avdelning, ser dem som en möjlighet till ökat deltagande bland 

medborgare. En deskriptiv betydelse framförs dock av pluralisterna. Vi skall här 

endast beröra dem i korthet för att få en bredare bild av vad demokrati idag kan 

innebära och inte ägna oss åt någon utförligare redogörelse. Anledningen till det är 

att även intressegruppernas roll och styrka kan uppfattas både som en elit för sig, 
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och som en möjlighet för individerna att påverka politiken. Detta i sin tur ger oss en 

möjlighet att i den empiriska delen se hur medborgarna tenderar att se på 

intressegrupperna i samhället, och vidare i vilken mån man ser på systemet som 

elitistiskt även ur detta perspektiv. 

  Robert A Dahl är en av dem man får räkna till skaran av pluralister. I sin bok 

Democracy and its critics (1989) ger han en förklaring till uppkomsten och 

framväxten av den moderna representativa demokratin, något han kallar polyarki: 

 
The change of scale and its consequences – representative government, greater 
diversity, the increase in cleavages and conflicts – helped to bring about the 
development of a set of political institutions that, taken together, distinguish modern 
representative democracy from all other political systems, whether non-democratic 
regimes or earlier democratic systems. This kind of political system has been called 
polyarchy ... (Dahl 1989, s. 218). 

 

Dahl ser ett antal vanliga liberala institutioner, som till exempel allmän rösträtt, som 

utmärkande för polyarki och nödvändiga för den demokratiska processen. Bland 

dessa institutioner finns rättigheten för medborgarna att bilda oberoende förbund 

och organisationer, inklusive politiska partier och intressegrupper (Dahl 1989, 

s.221). I detta ligger kärnan till pluralisternas resonemang. De anser nämligen att 

denna möjlighet att bilda organisationer och grupper har gjort att makten i en 

demokrati inte på något sätt är givet att ligga i toppen av det politiska systemet som 

Schumpeter beskriver. Däremot håller de med om att det handlar om en situation 

som kännetecknas av konkurrens. David Held beskriver pluralismen i sin bok 

Models of Democracy (1996): 

 
In the pluralist account, power in non-hierarchically and competitively arranged. It is 
an inextricable part of an ‘endless process of bargaining’ between numerous groups 
representing different interests, including, for example, business organizations, trade 
unions, political parties, ethnic groups, students, prison officers, women’s collectives, 
and religious groups. (Held 1996, s. 202) 

 

Detta ger med andra ord medborgarna en möjlighet att organisera sig för att bedriva 

en politisk verksamhet även mellan valen. Men detta behöver inte betyda att man 

som medborgare känner att man har möjlighet att delta i någon större utsträckning. 

Risken finns att intressegrupperna blir en elit för sig, inkorporerad i den politiska 

byråkratin, som agerar utan medborgarnas och medlemmarnas mandat (Held 1996, 

s 208). 
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  Det pluralistiska synsättet bidrar här med en intressant brygga mellan 

Schumpeters krassa, deskriptiva demokratiteori och de normativa teoretikernas syn 

på intressegrupper som en möjlighet för en deltagande demokrati. Hur ser 

medborgare på intresseorganisationernas roll, är det en elit för sig eller är det en 

möjlighet till deltagande? Vi kommer i följande avdelning redogöra för normativ 

teori om deltagande demokrati, och i nästa kapitel redovisas de svar 

enkätundersökningen har gett i denna fråga. Men först en kort sammanfattning av 

den deskriptiva teorin och en sammanställning av de frågor som uppkommer när det 

gäller hur dessa teorier kan återspeglas i medborgarnas syn på vår demokrati. 

 

 

2.1.5 Sammanfattning och följande frågor till medborgarna 

 

Joseph A Schumpeters syn på demokrati kan sammanfattas som en teori om eliter 

som konkurrerar om medborgarnas röster för att få utöva makt. Av detta följer ett 

naturligt avstånd mellan väljare och valda, vilket medborgarna bör respektera. De 

röstberättigade medborgarnas deltagande är begränsade till regelbundna val till ett 

parlament och har den primära funktionen att utse en regering. Den demokratiska 

essensen ligger i att individerna i samhället är fria att ställa upp i konkurrensen om 

rösterna och att det föreligger en åsiktsfrihet som inte inskränker de politiska 

alternativen. I själva beslutsprocessen ligger det demokratiska i förhållandet mellan 

premiärministern, dennes stab, parlamentet och väljarna. Detta eftersom alla har att 

svara mot sina egna intressen som sedan skall balanseras mot de individer som givit 

dem förtroendet att utöva makt. Av detta följer att besluten ofta avviker från det 

program ett parti eller en politiker gått till val på och överensstämmer därför inte 

med väljarnas preferenser.  

Genom denna konkurrenssituation uppstår ett läge där politikerna och 

partierna har svårt att arbeta mot långsiktiga mål eftersom de antingen strävar efter 

att få makt eller att behålla den. Det politiska arbetet i sig kräver dessutom att man i 

stort ger upp sina andra sysselsättningar, vilket skapar ett läge där politiker blir en 

karriär. Sammantaget gör detta att partierna och politikerna tenderar att röra sig mot 

mitten för att maximera sina röster. Detta gör också, tillsammans med faktorer som 
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egenintresse och kompromissande, att politikerna ofta kan uppfattas att ha en 

tendens till att överge sin klass eller grupp och dess intressen. 

Den beskrivning av demokratin Schumpeter ger är intressant idag då det talas 

om ett vikande politikerförtroende och ett ökande avstånd mellan väljare och valda. 

Upplever medborgare politikerna som en konkurrerande elit som man känner ett 

avstånd till? Och om man gör det, i vilken mån respekterar man detta avstånd 

genom graden av förtroende? Har Schumpeter rätt i att politiker och politiska 

partier uppfattas röra sig mot mitten och dessutom överge sin klass eller grupp till 

följd av egenintresse, kompromisser och konkurrens? Dessa är några av de frågor vi 

försöker få svar på hos ett antal medborgare för att se om Schumpeters teori finns 

avspeglad ute i samhället. 

Intressegrupperna är förstås också en intressant faktor att ta hänsyn till när det 

gäller dagens representativa demokrati. Här bidrar pluralisterna med ett intressant 

perspektiv genom att framställa makten som icke-hierarkisk. De menar istället att 

spelet om makten i en modern demokrati förs på alla nivåer i samhället genom 

individernas rättighet att bilda organisationer och förbund, och därigenom utöva 

påtryckningar på politiken. Politiska beslut blir då resultat av försök att jämka 

mellan olika gruppers krav i samhället. På så sätt bli intressegrupperna en möjlighet 

för de enskilda individerna att i större utsträckning delta i det politiska arbetet. 

Dock finns här en risk att vissa intressegrupper hamnar i en ställning som gör att de 

bättre kan utnyttja sin påverkan på politiken än andra. Hur tenderar medborgare att 

se på intressegrupperna i samhället? Erbjuder de en chans för dem att påverka det 

politiska beslutsfattandet, eller är det endast vissa grupper som vuxit sig nog starka 

som har den möjligheten? 

Som en reaktion mot dessa deskriptiva teorier om konkurrerande eliter och 

intressegrupper har det författats teorier om hur demokrati egentligen bör vara 

utformad, eftersom man anser att Schumpeters beskrivning lider av ett tydligt 

demokratiskt underskott. Bland dessa normativa teorier finner vi författarna C B 

Macpherson, Carole Pateman och John Burnheim som har det gemensamma i att de 

anser att en demokrati bör vara förenat med ett högre medborgerligt deltagande i det 

politiska beslutsfattandet. 
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2.2 Det normativa perspektivet 
 

 

2.2.1 Deltagande demokrati 

 

Tankarna kring deltagande demokrati, participatory democracy, uppkom som en 

slogan bland vänsterrörelserna under 60-talet och spred sig ner till arbetarklassen. 

Frågor som medbestämmande och delat ägande på arbetsplatserna diskuterades 

ofta. Även statsmakten inspirerades, dock var det i många fall endast fina ord 

(Macpherson 1977, s. 93). Men det förekom också olika försök bland olika 

statsmakter ute i världen. Till exempel i USA infördes 1964 ett program som skulle 

öka medbestämmandet för grupper i olika områden (ibid, s. 93).  

De två förgrundsfigurerna till tanken på mer deltagande i den liberala 

demokratin, Carole Pateman och C B Macpherson, var inte identiskt lika i sin 

teoribildning, men tillsammans kan de sägas företräda det som kallas ’deltagande 

demokrati’ (Held 1990, s. 264). De tror båda två att deltagande demokrati är 

genomförbart inom ramarna för den representativa demokratin och att den liberala 

demokratisynen går att förena med tanken på en mer deltagande demokrati (ibid, s. 

268). Snarare än att det skulle innebära en motsättning anser de att ett större 

deltagande från medborgare i politiska beslut är en förutsättning för att skapa ett 

mer rättvist samhälle. Macpherson uttrycker det så här:  

 
This is not to say that a more participatory system, would of itself remove all the 
inequities of our society. It is only to say that low participation and social inequities are 
so bound up with each other that a more equitable and humane society requires a more 
participatory political system (Macpherson 1977, s. 94).  
 

En tredje teoretiker som vidrör tankarna kring mer deltagande för den enskilda 

medborgaren är John Burnheim. Han har åsikten att demokrati inte existerar i 

verkligheten i dagens samhälle (Burnheim 1985, s. 1). Istället vill han att besluten 
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ska tas av grupper som direkt berörs av frågan, och beslutsfattarna i gruppen kan 

bytas ut mellan olika beslut beroende på hur berörd denne är (ibid, s. 7-8).  

Modellen för det här kallar han demarchy och kan av kritiker sägas vara en utopisk 

vision om hur demokrati ska utvecklas eftersom det idag inte finns någon modell 

som vi vet fungerar. Men Burnheim anser att det går att få igång ett intresse för 

modellen genom att upplysa tillräckligt med människor om att det borde testas.  

För att skapa den deltagande demokratin finns vissa hinder som måste 

passeras. Huvudfrågan är inte hur det skulle fungera, utan hur samhället kan närma 

sig ett ökat deltagande. Vägen dit gör att samhället i slutändan kan bli kapabelt att 

genomföra och driva modellen (Macpherson 1977, s. 98). Huvudförutsättningen för 

deltagande demokrati är minskade sociala klyftor i samhället. Samtidigt minskar 

klyftorna i samhället först när det finns ökade inslag av deltagande demokrati. Detta 

i sig skapar en politisk apati som är nödvändig att ta sig förbi för att nå deltagande. 

Så länge som majoriteten accepterar sociala klyftor i samhället så kommer den att 

acceptera det icke deltagande systemet eftersom de föredrar stabiliteten hos det 

nuvarande systemet framför den osäkerhet ett införande av ett nytt system skulle 

medföra (ibid, s. 100).  

 

 

2.2.2 Vägen till deltagande 

 

Den politiska apati som Macpherson och Pateman anser ofta råder bland människor 

med låg social status i liberala demokratier kan brytas. Genom att ge dessa 

människor inflytande och ett ökat deltagande i demokratin och dess olika 

nyckelinstitutioner, framförallt på den nivå som berör dem direkt, ser de en 

möjlighet att aktivera även de passiva medborgarna (Pateman 1970, s. 104-105). 

Den ’onda cirkeln’, som MacPherson kallar den politiska apatin, har enligt honom 

tre kryphål som kan vara vägen mot en deltagande demokrati (Macpherson 1977, s. 

102): 

  

1) Ifrågasättandet av den ekonomiska tillväxten. Allt fler ser problem med den 

ständiga jakten på ekonomiskt framgång. Man inser vikten med tillväxt men ser 

också problemen som kan uppstå. Ett bra exempel på det är miljön. Människan 
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inser att hon inte längre kan tänka enbart på sig själv eller endast sin egen 

omedelbara närhet. Behandlingen av frågor om hur vi bäst skall bevara vår 

gemensamma miljö resulterar i att allt fler fall i ett skapande av behov och 

incitament för deltagande demokrati (ibid, s. 102).  

2) Medvetenheten om effekterna av politisk apati. I samhället märker att fler 

medborgare att det är de korporativa krafterna som styr och ställer i vardagen om 

inte de själva tar aktiv part i sin egen situation. Det är framförallt arbetarklassen 

som insett vikten av att gå ihop och driva frågor om sådant de vill förändra. Det kan 

handla om enfrågerörelser som till exempel verkar för att barnen ska ha en trygg 

väg att gå till skolan eller att förhindra unga att få tag på droger (ibid, s. 103). En 

annan sak Macpherson resonerar kring är de ökade krav på medinflytande som höjts 

på arbetsplatser. Här nämner han konflikten mellan synen på om arbetaren ska ha 

näst intill delägande i företag eller enbart ett stort inflytande och medbestämmande. 

Som han ser det så ger ökat inflytande och demokrati på arbetsplatsen den enskilda 

individen kunskap och självförtroende att delta mer aktivt i samhället.  

3) Den växande kritiken mot den korporativa kapitalismen och dess 

misslyckande i att skapa välstånd i samhället. Kapitalismen bygger på att folk vill 

bruka och konsumera. Problemet är att den också skapar orättvisor och när det 

tenderar att bli för stora så minskar individens intresse för att upprätthålla systemet 

(ibid, s. 105-106). Om medborgarna tröttnar på konsumtionssamhället och 

orättvisorna det skapar kan detta leda till ökade incitament att styra över sin egen 

vardag och därmed bereda en väg mot ett ökat deltagande. 

 

Carole Pateman för ett liknande resonemang om hur den politiska apatin skall 

brytas: “The theory of participatory democracy argues that the experience of 

participation in some way leaves the individual better psychologically equipped to 

undertake further participation in the future ... ” (Pateman 1970, s. 45). Det är 

viktigt att individer rör sig i miljöer där deltagande är ett ledord och enligt henne 

finns det tydliga bevis som pekar på det:  

 
Yet we have seen that the evidence supports the arguments of Rousseau, Mill and Cole 
that we do learn to participate by participating and that feelings of political efficacy are 
more likely to be developed in a participatory environment. Furthermore, the evidence 
indicates that experience of a participatory authority structure might also be effective in 
diminishing tendencies towards non-democratic attitudes in the individual. If those 
who come newly into the political arena have been previously ‘educated’ for it then 
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their participation will pose no dangers to the stability of the system. (Pateman 1970, s. 
105)  

 

 

2.2.3 Modeller för en deltagande demokrati 

 

Hur en modell över deltagande demokrati ska se ut skiljer sig till en del åt mellan de 

tre teoretikerna. Burnheim är den som drar saker och ting till sin spets när han tror 

på en modell som existerar utan en central stat. Dock erkänner han att det måste 

finnas beslutande organ. Han vänder sig emot att det ska finnas en central statsmakt 

och centrala organ som har monopol på beslut som rör samhället (Burnheim 1985, 

s. 1). Det finns ingen allmänvilja så som Rousseau säger, förutom i väldigt små 

samhällen. I dagens samhälle accepterar individerna politiska beslut eftersom de vill 

ha saker gjort, och så länge kostnaden för resultaten inte är allt för höga så kommer 

de fortsätta att göra det. Men det betyder i verkligheten att individen inte har något 

rättmättigt system att rösta i. Istället borde först folket få avgöra vad det är som 

behöver tas upp till beslut, sedan är det lämpligt att folket själva utser en grupp 

människor som är välinformerade och statistiskt representerar den grupp av 

människor den företräder för att avgöra frågan. På så sätt kommer deras beslut 

också att spegla gruppens vilja. Genom att låta gruppen som vill komma till ett 

beslut i en viss fråga själva ta samt även verkställa beslutet så kommer det innebära 

få konflikter kring besluten. Ingen skall väljas med anledning av att de är 

inflytelserika eller kompetenta personer i sig, utan för att de representerar en känsla 

för den fråga de brinner för. De valda är alltså tänkta att vara typiska för de personer 

de representerar (ibid, s. 114-115). Men Burnheim menar inte att allmänheten är 

kapabelt att ta beslut i alla stora och små frågor i samhället. Han antar istället att de 

flesta människor som ställs inför en konkret fråga som berör dem kan ta sig tid och 

skapa sig den förståelse som behövs för att ta ett bra beslut. Denna lösning är 

enklast att tänka sig på lokal nivå, men i och med att man utvecklar medvetna 

beslutsfattare kommer detta i förlängningen innebära att det bland de människor 

som tidigare samarbetet i mer begränsade beslutsfrågor kan utses till en eller flera 

grupper som sedan jobbar kring frågor som rör hela nationen (ibid, s. 1).  

Även Carole Pateman tror på människors kunskap att ta beslut som berör 

dem. Men hon erkänner dock det resonemang som Schumpeter för om att det kan 
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ifrågasättas hur troligt det är att den enskilda individen någonsin kommer vara lika 

intresserad och kunnig i nationellt beslutsfattande som när det gäller de beslut och 

frågor som rör individens omedelbara närhet (Pateman 1970, s. 110): 

 
In an electorate of, say, thirty-five millions the role of the individual must consist 
almost entirely of choosing representatives; even where he could cast in a referendum 
his influence over the outcome would be infinitesimally small. Unless the size of 
national political units were drastically reduced then that piece of reality is not open to 
change. (Pateman 1970, s. 109) 

 

Men bara för att Pateman erkänner några av Schumpeters tankar betyder inte det att 

hon inte tror på deltagande demokrati. Snarare är det så att deltagande demokrati 

inte kan skapas på nationell nivå från sin början utan endast på lokal nivå. I dagens 

samhälle är det endast på lokal nivå som den enskilda individen kan uppnå och lära 

sig deltagardemokrati på ett trovärdigt sätt och verkligen ta kontroll över 

vardagslivets förlopp. Poängen är att om det sker så kommer varje individ att bli en 

politiskt utbildad medborgare som är kunnig och rustad för att ta klivet upp och ta 

större del av och ansvar över det nationella beslutsfattandet. Gränsen mellan privat 

och offentligt kommer till stor del att flyta ihop och det kommer att resultera i ett 

större samförstånd. Det är också viktigt att inte exakt bestämma hur detta ska gå till, 

utan istället låta olika grupper experimentera sig fram för att hitta lösningar som går 

högre upp än den lokala nivån av beslutsfattande (Pateman 1970, s. 110). För att 

lyckas med ett ökat deltagande bland medborgarna ska dagens teknik användas för 

att hitta bra och enkla lösningar. Problemen kommer istället att vara vilka som ska 

formulera frågorna som ska upp till beslut. Därför är det, till skillnad från vad 

Burnheim tror, viktigt med en statsmakt som kan formulera frågorna om till 

exempel ekonomi eftersom det kan vara svårt för en enskild individ att ha kunskap 

om vilken fråga som är viktigast för stunden. Ett system med indirekt påverkan är 

något vi inte klarar oss utan men kanske kan den deltagande demokratin vara ett 

komplement till liberala demokratisynen (Macpherson 1977, s. 97-98). 
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2.2.4 Sammanfattning och följande frågor till medborgarna 

 

Först bör nämnas att Burnheim i vissa avseenden inte kan läggas i samma fack som 

Pateman och Macpherson då han är anarkistisk i sin tro att staten inte behövs. Men 

han kan ändå placeras i det deltagande facket då han delar C B Macphersons och 

Carole Patemans syn på att enskilda individer kan delta mer i det politiska livet än 

vad som sker idag.  

När vi sammanfattar den deltagande demokratin kan vi se några viktiga 

ingredienser. Det är modeller som beskriver hur samhället och dess demokrati 

borde se ut. Tron på den enskilda individens möjlighet och kunskap att ta del i 

demokratiskt beslutsfattande är stort. Den går inte ut på att med våld störta något 

via revolution. Den deltagande demokratin är snarare något som anses vara möjligt 

inom den liberala demokratin. Anledningen till att det finns behov av en 

reformering av demokratin är utanförskapet och den politiska apatin som finns i 

vårt samhälle. För att nå till ett ökat deltagande bland medborgarna finns det en 

’ond cirkel’ som måste brytas. En väg att gå är genom de kryphål som uppkommer 

genom att människor ser vinsten av samarbete, vilket sedan ger dem kunskap och 

självförtroende att fortsätta delta i demokratin. Frågan är om medborgare vill ha ett 

ökat inflytande över de politiska besluten?  

Själva tillvägagångssättet för ett mer individuellt deltagande kan se olika ut. 

Men grunden är tron på att varje enskild individ är kapabel att ta beslut i konkreta 

frågor som berör dem. Även om det varierar lite bland de teoretiker vi redogjort för 

så föds den deltagande demokratin i det lokala deltagandet. Sedan kan individen 

med de kunskaper denne skaffat sig ta ett språng mot mer deltagande på nationell 

nivå. Är det då verkligen så att ett deltagande på lokal nivå skapar förutsättningar 

för ett ökat deltagande även på nationell nivå? Och klarar medborgare i samhället 

av att ta till sig den information som behövs för att kunna ta beslut på lokal och 

nationell nivå? Macpherson säger att engagemang i intresseorganisationer som till 

exempel fackförbund och liknande skapar incitament för ett större deltagande. Vad 

anser medborgare i vårt samhälle i denna fråga? 

För att tydliggöra denna normativa teoridel kan vi använda David Helds 

sammanfattning i Models of Democracy (1996) av Macpherson och Patemans 

avgörande förutsättningar och utmärkande drag för en deltagande demokrati. 
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Medborgarna ska direkt delta i beslutsfattandet på olika nivåer. Ansvarutkrävandet 

av beslutsfattarna är viktigt och samhällets institutioner måste vara öppet för 

politiska experiment när den deltagande demokratin utvecklas. Samtidigt måste de 

ekonomiska klyftorna i samhället minska så att människor får incitament till att 

delta. Informationen till medborgarna måste vara fri för alla för att ge möjlighet till 

välunderbyggda beslut, i kombination med att den offentliga privata byråkratiska 

makten drastiskt minskar eller helt försvinner. Om detta uppnås så motiveras 

samhället att bli ett ’deltagarsamhälle’ som stärker känslan för individen av att 

kunna delta i politiken. När det engagemanget föds så bidrar det till att skapa en 

välinformerad medborgarkår som kan skapa ett intresse för hela styrelseprocessen i 

ett samhälle (Held 1996, s. 271).  

Med dessa frågeställningar som uppkommit efter våra redogörelser för 

deskriptiva och normativa teorier ska vi nu redovisa de resultat som kan utläsas ur 

vår enkätundersökning hos ett antal medborgare i Luleå Kommun.  

 

 

2.2.5 Sammanfattning av frågorna 

 

För att göra det enkelt sammanfattar vi nu frågorna som är knutna till det 

deskriptiva och normativa perspektivet innan vi presenterar och analyser resultatet 

av vår undersökning.  

 

 Upplever medborgarna politikerna som en konkurrerande elit som man känner ett 

avstånd till? Och om man gör det, i vilken mån respekterar man detta avstånd 

genom graden av förtroende? 

 Har Schumpeter rätt i att politiker och politiska partier uppfattas röra sig mot 

mitten och dessutom överger sin klass eller grupp till följd av egenintresset, 

kompromisser och konkurrens?  

 Hur tenderar medborgare att se på intressegrupperna i samhället?  

 Erbjuder det en chans för dem att påverka det politiska beslutsfattandet, eller är 

det endast vissa grupper som vuxit sig nog starka som har den möjligheten? 

 Vill medborgare ha ökat inflytande över de politiska besluten? 
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 Skapar ett deltagande på lokal nivå förutsättningar för ett ökat deltagande även på 

nationell nivå? 

 Klarar medborgare i samhället av att ta till sig den information som behövs för att 

kunna ta beslut på lokal och nationell nivå? 

 Skapar engagemang i intresseorganisationer incitament för ett större deltagande? 
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3. Några medborgares åsikter 
 

 

 

 

 

 När det gäller resultatet av undersökningen kan det åter igen vara värt att påpeka att 

syftet inte är att komma till några generella slutsatser om medborgares 

demokratisyn. Antalet respondenter är få och är endast en liten grupp 

samhällsmedlemmar och resultatet kan endast sägas vara representativt för just 

denna specifika grupp. Man bör också ha i åtanke att redovisningen av den 

procentuella fördelningen av svaren på frågorna kan storleksmässigt ge ett skevt 

intryck med anledning av just gruppens storlek. Det är därför viktigt att man även 

tittar på antalet individer som stått för svaren. Dock kan den procentuella 

fördelningen ge en bra överblick för att snabbt kunna se vilka svar som dominerat. 

Enkäten står att finna i bilaga 1 och resultatet av enkätundersökningen finns bifogad 

i bilaga 2.  

Vi inleder detta kapitel med att titta på de frågor som utgår med det 

deskriptiva perspektivet som bakgrund och det resultat enkätundersökningen har 

gett i detta avseende.  

 

 

3.1 Några medborgares beskrivning 
 

Tenderar Schumpeters syn på demokrati att återspeglas hos samhällsmedlemmarna, 

i detta fall hos vår grupp av respondenter? Detta är frågeställningen som direkt 

anknyter till det deskriptiva perspektivet tillsammans med frågan om 

intressegruppernas roll i samhället. För att besvara dessa frågeställningar har vi 

härlett vissa frågor till medborgarna ur Joseph A Schumpeters demokratiteori och 

det pluralistiska synsättet. 
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  Till att börja med frågade vi oss om medborgarna upplever politikerna som en 

konkurrerande elit som man känner avstånd till, och i så fall i vilken mån man 

respekterar detta genom graden av förtroende. Det vi kan se här är att man i hög 

grad, 21 av 22 respondenter, anser att det representativa systemet i någon mån leder 

till en konkurrenssituation, samt att över hälften instämmer absolut eller till stor del. 

När det gäller avståndet mellan politiker och medborgare är frågan ställd om 

politiker har en tendens att överge sin samhällsklass och dess intressen efter att de 

har blivit invalda till Riksdag och Regering. Resultatet här ger en tydlig signal om 

att de anser att politikerna i någon utsträckning överger sin klass och att de till 

övervägande del gör detta i stor utsträckning. Förtroendet för politiker visar sig vara 

till största del litet, där alternativet ganska litet förtroende fick flest röster. Dock var 

det 7 av 22 respondenter som angav att de hade ett ganska stort förtroende för 

svenska politiker.  

Sammantaget ger detta en bild av att undersökningsgruppen anser att det 

politiska systemet kännetecknas av konkurrens om väljarnas röster, att de känner ett 

avstånd till sina representanter och att de inte känner fullt förtroende för dem. Att 

koppla ihop frågan om graden av förtroende med frågan om avståndet till politiker 

för att se om avståndet respekteras kan tyckas vara långsökt, men om man återgår 

till Schumpeters fjärde punkt om demokratisk självkontroll kan det lättare förstås. I 

en fungerande demokrati skall inte väljaren dra tillbaka sitt förtroende för snabbt, 

utan i stället acceptera att när det demokratiska valet är avklarat så har den enskilde 

medborgaren inget med politiken att göra. Svaret måste därför bli att man inte 

riktigt accepterar detta avstånd till politikerna, vilket stärks ytterligare av resultaten 

i de två inledande frågorna i enkäten som behandlar vem som bör fatta de politiska 

besluten. De tillfrågade anser i övervägande del att besluten skall fattas av en 

representativ församling, men de tycker att det vore önskvärt med fler inslag av 

medborgerligt deltagande. Resultatet stämmer alltså inte överens med Schumpeters 

teori om en väl fungerande demokrati i detta hänseende. 

Schumpeter anser att konkurrensen om medborgarnas röster leder till att 

partierna och politikerna tenderar att röra sig mot mitten och att detta tillsammans 

med kompromisser gör att besluten hamnar långt ifrån väljarnas intressen. 

Resultatet här visar att man anser att de politiska partierna uppvisar en rörelse mot 

mitten i någon mån. Dock är man inte helt övertygad om att det sker i någon stor 

omfattning eftersom nästan hälften svarar att de politiska partierna antingen rör sig 
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mot mitten till liten del, inte alls eller inte vet om partierna gör det. I fråga om 

resultaten av det politiska arbetet överensstämmer med väljarnas intressen svarar de 

flesta att det gör det åtminstone i någon utsträckning. Här anser hälften av de 

tillfrågade att det endast gör det i liten utsträckning. 

En viktig del i Schumpeters teori gäller kritiken mot att det skulle existera en 

allmänvilja eftersom han anser att det endast är individer som kan tänka, känna och 

tycka. Eftersom vem som skall få utöva makten avgörs genom individers förmåga 

att tävla om väljarnas röster är det intressant att se hur medborgarna uppfattar vad 

som driver en politiker. Är det i första hand ett egenintresse eller är det en vilja att 

verka för medborgarnas bästa? Respondenternas svar lutar åt att man till största del 

anser att politikerna drivs av viljan att verka för medborgarnas bästa. Detta då 

samtliga anser att den viljan är närvarande och mindre än hälften anser att 

egenintresset är det som till största del driver politikerna. Samtidigt kan det vara 

värt att påpeka att 20 av 22 respondenter i anser att de åtminstone i någon mån drivs 

av egenintresse. 

Åsikterna om intressegruppernas roll är ganska tydlig när det gäller huruvida 

de erbjuder en möjlighet till deltagande för medborgarna eller om de vuxit sig så 

stora att enskilda medborgares intressen får stå tillbaka för deras krav. På frågan om 

respondenterna anser att ett engagemang i en intressegrupp ger dem en möjlighet att 

påverka det politiska beslutsfattandet är svaren spridda. En övervikt för att man i 

någon utsträckning instämmer i att det erbjuder en möjlighet kan utläsas i resultatet, 

även om 12 av 22 har angett alternativen till liten del eller inte alls2. Tydligt är dock 

att de anser att enskilda väljares åsikter får stå tillbaka för intresseorganisationernas 

och att politiska beslut i högre grad är resultat av intresseorganisationernas krav än 

väljarnas intressen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att den tillfrågade gruppen av medborgare 

i viss mån kan återspegla Schumpeters uppfattning om demokrati och politiker. 

Resultatet visar dock att respondenternas syn inte kan sägas vara präglade av 

samma svart-vita åsikter som Schumpeter lägger fram angående detta ämne. 

Respondenterna ger pluralisterna till viss del rätt i att det politiska beslutsfattandet 

inte är en produkt av en ensam toppstyrning från riksdag och regering då de i hög 

                                                 
2 Detta kan uppfattas något motsägelsefullt, men det beror helt på hur man tolkar statistiken. Övervikten till att 
man i någon utsträckning instämmer kan utläsas genom att i resultatet för fråga 13 se att 16 av 22 tycker att 
engagemang ger en möjlighet att påverka. 
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grad anser att intresseorganisationerna har del i det politiska beslutsfattandet. En 

stor del menar dock ändå att intresseorganisationerna kan erbjuda en möjlighet till 

politiskt deltagande om än i huvudsak till liten del. Det normativa perspektivet utgår 

från teoretiker som förespråkar en demokratisk ordning där medborgarna i högre 

grad är delaktiga i processen. C B Macpherson är en av dessa som ser 

intresseorganisationerna som en möjlighet för detta. I nästa avdelning redogör vi för 

de frågor som rör den normativa teoridelen och de resultat som dessa har inbringat. 

 

 

3.2 Några medborgare om deltagande 
 

I den här delen av teorin har vi sedan tidigare berört teoretikerna Carole Pateman, C 

B Macpherson och John Burnheim. Deras huvudtes är att demokratin skulle kunna 

vara mer deltagande genom att medborgarna fick mer makt. Centralt i teorierna är 

också synen på att den deltagande demokratin föds i det lokala engagemanget. 

Huvudfrågan löd om det går att finna spår av dessa teorier även hos medborgare. Vi 

har i våra frågor till respondenterna försökt få svar på om det finns fog för att 

engagemang i lokala frågor i sin närmiljö skapar den positiva demokratiska 

medborgaranda som vi pratat om tidigare, vilket i sin tur kan leda till att intresset 

för politik i allmänhet på både nationell och lokal nivå ökar.  Vi har även ställt 

frågan om det är möjligt rent tidsmässigt att ta till sig den kunskap som behövs för 

att kunna delta i beslutsfattandet.  

  Det är tydligt att respondenterna tror att intresset för politik i allmänhet skulle 

öka genom mer inflytande och medbestämmande på lokal nivå. Hela 17 stycken 

tycker att det till stor del eller absolut skulle öka intresset för politik. Även det 

resterande 5 personerna ser att det i alla fall till en liten del skulle innebära ökat 

intresse. Samtidigt så svarar 12 stycken att de till stor del eller absolut vill delta mer 

i beslutsfattande i sin närmiljö. 9 stycken anser att de vill delta till liten del medan 

endast en person tycker att det är något kommunpolitikerna bör sköta. Även de två 

inledande frågorna om vem som bör fatta de politiska besluten visar på en vilja att 

delta utöver att rösta i allmänna val vart fjärde år. Detta kan visa på att de normativa 

teoretikerna är rätt ute i sin tes om att människor vill ha, och utvecklas av, 
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deltagande i sin närmiljö, samtidigt som det skapar ringar på vattnet och ökar 

intresset för politik i allmänhet.  

  Men det finns samtidigt en motsägelse i resultatet. För även om de vi frågat är 

positiva till deltagande så har de en mer negativ syn vad gäller möjligheten att delta 

rent tidsmässigt. Här anser 17 av de tillfrågade att det till stor del är för 

tidskrävande att bygga upp kunskap kring frågor för att kunna ta del av det 

kommunala beslutsfattandet. De resterande 5 är inte lika negativa men anser ändå 

att det i alla fall till liten del är för tidskrävande. Resultatet är mer tydligt på 

nationell nivå där respondenterna är än mer säkra på att det är för tidskrävande. Att 

denna motsägelse uppstår kan kanske ses som ett tecken på att Macphersons och 

Patemans resonemang om politisk apati och den ’onda cirkeln’ faktiskt finns 

avspeglad bland dem vi frågat. 

  Macphersons åsikt om att olika sammanslutningar (intresseorganisationer) 

skapar en möjlighet för den enskilda individen att påverka samhället, får medhåll av 

dem som svarat på enkäten. 16 stycken anser att de till liten eller stor del har en 

möjlighet att som individ göra sin röst hörd genom engagemang i en 

intresseorganisation. Dock ger den samlade bilden av frågorna kring 

intresseorganisationerna ett resultat av att det visserligen är en bra möjlighet för 

individen att påverka men att vissa av organisationerna har blivit allt för starka 

gentemot den enskilda medborgaren.  

  Sammanfattningsvis kan vi säga att de tillfrågade delar de normativa teorierna 

om att det är önskvärt med mer medborgerligt deltagande i politiken, åtminstone 

lokalt, och att det i förlängningen kan innebära att samhället blir mer politiskt 

medvetet. Dock kan det sägas att de inte ansåg sig ha tid att ta till sig kunskapen 

som behövs för att delta mer i politiken. Däremot fanns en positiv syn till att 

deltagande i intresseorganisationer skapar inflytande och incitament för den 

enskilda medborgaren att delta. Med dessa resultat i bagaget från både den 

deskriptiva och normativa sidan ämnar vi nu i det avslutande kapitlet diskutera och 

spekulera kring dessa frågor och svar.   
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4. Resultatdiskussion 
 

 

 

 

 

 I Joseph A Schumpeters deskriptiva tänkande handlar som sagt demokrati 

uteslutande om en konkurrerande elit. Hans syn på demokratin tenderar ibland att 

bli väldigt teknisk. Det vi kunde se på svaren var att han i vissa fall fick medhåll för 

sina åsikter. De tillfrågade tyckte visserligen att det i någon mån leder till 

konkurrens men sedan svarade en majoritet att det faktiskt var så att politiker till 

största del tänker på medborgarnas bästa även om de har ett egenintresse. I detta fall 

visar sig Schumpeters åsikter inte fullt ut representerade i vår undersökningsgrupp. 

Möjligen kan det vara så att de tillfrågade till skillnad från honom tror att det 

faktiskt är så att den allmänna viljan existerar och i viss utsträckning tas på allvar av 

politikerna. Detta kan bero på att Schumpeter i huvudsak fokuserar på den 

nationella nivån medan man som medborgare i ett demokratiskt samhälle har fler 

dimensioner att ta hänsyn till. I Sverige har vi dessutom, utöver Riksdagen, en vald 

församling på både kommunal och regional nivå, vilket kan förstärka känslan av att 

politikerna faktiskt tar hänsyn till samhällsmedlemmarna i större utsträckning än att 

tävla om deras röster i regelbundna valcykler. 

  Detta konkurrerande om väljarnas röster anser Schumpeter leda till att partier 

och politiker rör sig mot mitten i sina åsikter. Respondenterna är inte lika 

övertygade om detta som man skulle kunna tro även om de flesta svarade att de såg 

en mittenrörelse i någon mån. Det kan dock finnas en förklaring i hur den 

borgerliga alliansen har framställt sig som ett tydligt alternativ till dagens regerande 

partier, beroende på hur insatta de tillfrågade är i innehållet i de olika partiernas 

faktiska vilja. En tydlig polarisering har skett i fråga om katastrofkommissionens 

rapport om hur tsunamikatastrofen hanterades av regeringen och denna debatt har 

fått stor uppmärksamhet. Detta är något som skulle kunna ha inverkan på 

respondenter som inte är så insatta eller intresserade av politik och därför leda 

tankarna bort från de skillnader eller likheter som ett fokus på den nationella 
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politiken skulle föra med sig. Men det kan förstås vara så att man verkligen ser en 

viss skillnad mellan alternativen. Samtidigt så pekar resultatet av undersökningen 

på att Schumpeter har rätt i att partierna tenderar att närma sig varandra eftersom de 

flesta anser att det finns en rörelse mot mitten. Moderaterna har presenterat en vilja 

som framställs som ett liknande alternativ till Socialdemokraterna och detta kan 

vara en av anledningarna till detta. Detta i sig kan ses som en bekräftelse av 

Schumpeters teori om följden av det demokratiska systemet. 

Undersökningen bekräftar till stor del Schumpeters teori om att det finns ett 

avstånd mellan medborgare och politiker i och med att de till stor del anser att 

politikerna tenderar att överge sin samhällsklass och dess intressen. Om man 

använder frågan om förtroendegrad för politiker för att tolka huruvida 

respondenterna respekterar detta avstånd innebär detta att respondenterna inte fullt 

ut godtar detta avstånd. Detta betyder enligt Schumpeter att demokratin i detta fall 

inte fungerar helt optimalt. Frågan är dock om inte det i stället är ett tecken på en 

frisk och levande demokrati eftersom det verkar finnas en viss vilja hos dessa 

medborgare att delta i större utsträckning än val vart fjärde år. Men detta beror 

förstås helt och hållet på vilka egenskaper man tillskriver demokrati som sådan. 

Intresseorganisationerna anses också till viss del erbjuda en möjlighet till 

politisk påverkan. Schumpeter berör inte intresseorganisationernas roll i detta 

system, men pluralisterna kompletterar här den deskriptiva sidan. De påpekar att 

makten inte är koncentrerad till parlament, regering och dess institutioner, utan är 

spridd över hela samhället med dess olika intressegrupper. Macpherson anser här att 

intresseorganisationer kan vara en brygga mellan den deskriptiva demokratin och 

hans normativa, och för att bryta den ’onda cirkeln’ behövs sammanslutningar som 

dessa organisationer. Som vår undersökning visar, delar de vi frågat den synen 

genom att de i viss utsträckning ser en vinning i att vara med och påverka genom 

intresseorganisationer. Vi ser dock en tendens till att de vi frågat ser samma 

problem med organisationer som till exempel svenskt näringsliv och facken, som de 

gör med politiken i allmänhet. Detta är att avstånden ökar och möjligheten till 

påverkan minskar för den enskilda medlemmen eller medborgaren. Däremot finner 

vi stöd i undersökningen att Macpherson kan ha rätt när han säger att engagemang i 

till exempel ett fackförbund kan leda till ett större politiskt medvetande och ge 

medborgaren redskapen att förändra och delta.  
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  Vi har sett att en del av de tillfrågades åsikter stämmer överens med den 

deskriptiva synen på demokrati. Men det betyder inte att de håller med om att det är 

så det ska se ut. Som vi sett i resultatet i vår undersökning anser de också att många 

av de normativa tankarna är tilltalande, vilket faktiskt skulle kunna vara en reaktion 

på att man till viss del ser på demokratin som Schumpeter gör. I vilket fall bekräftar 

detta att demokratin inte är väl fungerande enligt hans modell och kan därmed även 

bekräfta att de normativa teorierna finns återspeglade hos medborgare. Klart är att 

de vill ha mer att säga till om i form av mer medborgerligt deltagande mellan valen 

och majoriteten skulle också vilja delta i beslutsfattandet av sådant som rör deras 

närmiljö. Det i kombination med att de tror att ett ökat deltagande på lokal nivå 

skapar politiskt medvetna medborgare tycker vi är en tydlig signal att 

respondenterna faktiskt skulle vilja se mer av den deltagande demokratin i 

samhället. Men det finns som vi tidigare nämnt en hake, nämligen den politiska 

apatin, eller som Macpherson kallar det, den ’onda cirkeln’. Det framkommer i vår 

undersökning att en del ser det som alldeles för tidskrävande att ta till sig den 

kunskap som behövs för att ta beslut. Vår uppfattning är att detta helt enkelt 

bekräftar det hinder för deltagande demokrati som de normativa teoretikerna tar 

upp.  

Alla dessa resultat på våra frågor skapar hela tiden nya frågor. Men vi tror att 

det kan vara så att den deskriptiva och normativa synen kanske kan mötas i olika 

delar av demokratin. Vi kan redan idag se exempel på hur deltagande demokrati har 

praktiserats på lokal nivå där medborgarförslag och omröstningar för kommunens 

invånare på Internet är två tydliga exempel. Samtidigt så har inslag av 

konkurrerande eliter även ökat i lokala sammanhang där personval blivit viktigt i 

både kommun och landsting. Som vi ser det behöver inte detta betyda att det ena 

utesluter det andra. Det kan kanske vara så att medborgare ser nyttan av ett lokalt 

engagemang och samtidigt inte riktigt fullt ut vill ta över beslutsfattandet i alla 

frågor. Dock kan vi tydligt se att den nationella nivån anses vara för stor att greppa 

för dessa medborgare. Frågan är om det betyder att det är, som Schumpeter och 

Pateman anser, orimligt att tro att medborgarna kan ingå i detta beslutsfattande 

eftersom det omfattar så många människor, eller om lokalt deltagande och 

engagemang i intresseorganisationer kan inleda en väg mot ett politiskt deltagande 

även på nationell nivå?  
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Huvudfrågan löd om de teorier vi redogjort för finns representerade hos 

medborgare i vårt samhälle, och vilken roll intresseorganisationerna kan tillskrivas i 

detta fall. Vad som framträtt genom vår undersökning är att båda sidorna i någon 

mån finns representerade, och intresseorganisationerna kan ses både som en 

möjlighet och ett hinder för det medborgerliga deltagandet. I uppsatsen har vi visat 

på att Schumpeters teori förekommer i viss utsträckning bland medborgare i vårt 

samhälle, och så även tankarna på en deltagande demokrati. Det är därmed ingen 

omöjlighet att detta står att finna även hos ett större antal medborgare. I framtiden 

kan det vara intressant att utveckla denna studie och undersöka bland ett större urval 

av medborgare hur det egentligen står till med demokratisynen i Sverige. 

Till sist kan nämnas att vi under arbetets gång själva övervägt hållbarheten i 

de olika teorierna, om den realistiska modellen verkligen går att applicera på dagens 

svenska demokrati och om det är trovärdigt att förespråka den normativa modellen 

som dessa teoretiker gör. Vi anser utifrån detta arbete att den deskriptiva synen 

faktiskt existerar i någon mån men vi menar att demokratin inte är så svart och vit 

som Schumpeter målar upp den. Det finns fler dimensioner att ta hänsyn till och den 

deltagande demokratin har inslag som vi ser tecken på att den tilltalar dem vi frågat. 

En fråga man kan ställa sig är om demokratin fungerar otillfredsställande eller om 

det faktiskt är så att svaren visar på att den lever. Förutom att respondenternas 

medhåll till vissa delar av den normativa teorin kan tolkas som en reaktion mot att 

demokratin ser ut som Schumpeter beskriver den, skulle det faktiskt även kunna 

tolkas som att man inte håller med honom, utan att det skulle behövas en revidering 

av den deskriptiva demokratiteorin. 
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Bilaga 1  Enkät 
 

 

 

 

 

Enkät angående politik, politiker och det demokratiska systemet 
Hej! Vi arbetar med en C-uppsats i Statsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Uppsatsen 
syftar till att redogöra för skilda teorier om demokrati och undersöka om dessa finns 
representerade bland medborgarna i vårt samhälle. Vi är väldigt tacksamma för att ni tagit er 
tid för att svara på våra frågor! 
 
Mvh Andreas Jönsson & Johan Sparrman 
 
 
 
OBS! Ringa in endast ett svarsalternativ per fråga 

Kön: Man Kvinna 

Ålder: ….. 

 

1. Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med dina åsikter om vem som 
bör fatta de politiska beslut som idag fattas i Riksdagen?  

 

A. Besluten bör som idag tas av folket valda representanter och endast väldigt särskilda 
frågor bör tas upp i en rådgivande folkomröstning.  

B. Besluten bör i stor utsträckning tas av folkvalda representanter, men innehålla fler 
inslag av medborgerligt deltagande genom t ex folkomröstningar.  

C. Besluten bör i större utsträckning fattas genom medborgerligt deltagande i form av t 
ex folkomröstningar, medan ett fåtal frågor bör avgöras av representanterna.  

D. Besluten bör fattas av medborgarna, inte av folkvalda representanter. 

E. Annat, nämligen:………………………………………………………………………... 

 

 

2. Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med dina åsikter om vem som 
bör fatta de politiska beslut som idag fattas i Kommunfullmäktige?  

 

A. Besluten bör som idag tas av folket valda representanter och endast väldigt särskilda 
frågor bör tas upp i en rådgivande folkomröstning.  
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B. Besluten bör i stor utsträckning tas av folkvalda representanter, men innehålla fler 
inslag av medborgerligt deltagande genom t ex folkomröstningar.  

C. Besluten bör i större utsträckning fattas genom medborgerligt deltagande i form av t 
ex folkomröstningar, medan ett fåtal frågor bör avgöras av representanterna.  

D. Besluten bör fattas av medborgarna, inte av folkvalda representanter. 

E. Annat, nämligen:………………………………………………………………………... 

 

3. Anser du att resultatet av det politiska arbetet överensstämmer med väljarnas 
intressen, d v s motsvarar de politiska besluten de partiprogram partierna och 
politikerna har gått till val med? 

 

A. Ja, fullständigt.  

B. Inte helt, men i stor utsträckning.  

C. Inte helt, men i liten utsträckning.  

D. Nej, inte alls. 

E. Annat, nämligen: ……………………………………………………………………… 

 

 

4. Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med din uppfattning om 
politiker i allmänhet?  

 

A. De drivs av en vilja att verka för medborgarnas bästa. 

B. De drivs till största del av en vilja att verka för medborgarnas bästa, men även till 
liten del av egenintresse. 

C. De drivs till största del av egenintresse, men även till liten del av en vilja att verka för 
medborgarnas bästa. 

D. De drivs av egenintresset. 

E. Annat, nämligen: ……………………………………………………………………... 

 

 

5. Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker? 
 

A. Mycket stort förtroende 

B. Ganska stort förtroende 

C. Ganska litet förtroende 

D. Mycket litet förtroende 

E. Vet ej/vill inte svara 
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6. Anser du att dagens representativa system med val vart 4:e år till Riksdag, 
Landsting och Kommunfullmäktige i första hand leder till ett fiskande efter 
väljarnas röster, snarare än att partierna anger olika alternativ till en politik för 
det allmänna bästa? 

 

A. Ja, det leder absolut till en konkurrens om väljarnas röster i första hand. 

B. Ja, till stor del 

C. Ja, till liten del 

D. Nej, det handlar främst om att partierna formar program utifrån vad de anser vara den 
bästa politiken. 

E. Annat, nämligen: ……………………………………………………………………… 

 

 

7. Tycker du att de politiska partierna som idag är invalda i riksdagen tenderar att 
alltmer röra sig mot mitten, d v s närma sig varandra i sina åsikter? 

 
A. Ja, absolut 

B. Ja, till stor del 

C. Ja, till liten del 

D. Nej, inte alls 

E. Annat, nämligen: ……………………………………………………………………….. 

 

 

8. Tycker du att politiker har en tendens att överge sin samhällsklass eller grupp och 
dess intressen efter att de har blivit invalda till riksdag och regering? 

 

A. Ja, absolut 

B. Ja, till stor del 

C. Ja, till liten del 

D. Nej, inte alls 

E. Annat, nämligen: ……………………………………………………………………… 

 

 

9. Är det för tidskrävande för vanliga medborgare att skapa sig en uppfattning och 
bygga upp nödvändig kunskap i kommunala frågor för att kunna delta i 
beslutsfattandet på lokal nivå? 

 
A. Ja, absolut 

B. Ja, till stor del   
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C. Ja, till liten del 

D. Nej, inte alls 

E. Annat, nämligen: ……………………………………………………………………… 

 

 

10. Är det för tidskrävande för vanliga medborgare att skapa sig en uppfattning och 
bygga upp nödvändig kunskap i nationella frågor för att kunna delta i 
beslutsfattandet på nationell nivå? 

 

A. Ja, absolut 

B. Ja, till stor del 

C. Ja, till liten del 

D. Nej, inte alls 

E. Annat, nämligen: ……………………………………………………………………… 

 

 

11. Tror du att intresset för politik i allmänhet skulle öka genom att man gav 
medborgarna mer inflytande och medbestämmande på lokal nivå? 

 

A. Ja, absolut 

B. Ja, till stor del 

C. Ja, till liten del 

D. Nej, inte alls 

E. Annat, nämligen: ……………………………………………………………………… 

 

 

12. Skulle du vilja delta mer i beslutsfattandet som rör din närmiljö, såsom ditt 
kvarter eller den skola där du har dina barn? 

 

A. Ja, jag skulle absolut vilja delta mer i det lokala beslutsfattandet 

B. Ja, jag skulle till stor del vilja delta mer i beslutsfattandet 

C. Ja, jag skulle till liten del vilja delta mer i beslutsfattandet 

D. Nej, jag tycker att våra förtroendevalda i kommunen skall besluta i dessa frågor 

E. Annat, nämligen:………………………………………………………………………... 
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13. Tycker du att ett engagemang i intresseorganisationer (t ex fackföreningsrörelsen, 
näringsliv, nykterhetsförbund) är en möjlighet för dig som medborgare att 
påverka det politiska beslutsfattandet? 

  
A. Ja, absolut 

B. Ja, till stor del 

C. Ja, till liten del 

D. Nej, inte alls 

E. Annat, nämligen: ……………………………………………………………………….. 

 

 

14. Tycker du att vissa intresseorganisationer blivit så stora att deras krav gör att 
enskilda väljares åsikter får stå tillbaka? 

 

A. Ja, absolut 

B. Ja, till stor del 

C. Ja, till liten del 

D. Nej, inte alls 

E. Annat, nämligen: ……………………………………………………………………… 

 

 

15. Är politiska beslut resultat av intresseorganisationernas krav eller av väljarnas 
intressen?  

 

A. Av intresseorganisationernas krav 

B. Av båda, men i högre utsträckning intresseorganisationernas krav 

C. Av båda, men i högre utsträckning av väljarnas intressen 

D. Av väljarnas intressen  

 

 

Tack så mycket för att ni har tagit er tid att svara på våra frågor! Om ni önskar får ni 

gärna lämna kommentarer här nedan eller på baksidan av enkäten. 
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Bilaga 2  Enkätsvar 
 

 

 

 

 
1. Vilket av följande alternativ stämmer bäst 

överens med dina åsikter om vem som bör fatta 
de politiska beslut som idag fattas i Riksdagen?  

 

A. Besluten bör som idag tas av folket valda 
representanter och endast väldigt särskilda frågor 
bör tas upp i en rådgivande folkomröstning.  

B. Besluten bör i stor utsträckning tas av folkvalda 
representanter, men innehålla fler inslag av 
medborgerligt deltagande genom t ex 
folkomröstningar.  

C. Besluten bör i större utsträckning fattas genom 
medborgerligt deltagande i form av t ex 
folkomröstningar, medan ett fåtal frågor bör 
avgöras av representanterna.  

D. Besluten bör fattas av medborgarna, inte av 
folkvalda representanter. 

E. Annat, nämligen: 

Alternativ Antal 
Fördelning i 

% 
A 6 27,3 % 
B 11 50,0 % 
C 5 22,7 % 
D 0 0,0 % 
E 0 0,0 % 

Antal svar 22 100,0 % 
Bortfall 0 0,0 %  

2. Vilket av följande alternativ stämmer bäst 
överens med dina åsikter om vem som bör fatta 
de politiska beslut som idag fattas i 
Kommunfullmäktige?  

 

A. Besluten bör som idag tas av folket valda 
representanter och endast väldigt särskilda frågor 
bör tas upp i en rådgivande folkomröstning.  

B. Besluten bör i stor utsträckning tas av folkvalda 
representanter, men innehålla fler inslag av 
medborgerligt deltagande genom t ex 
folkomröstningar.  

C. Besluten bör i större utsträckning fattas genom 
medborgerligt deltagande i form av t ex 
folkomröstningar, medan ett fåtal frågor bör 
avgöras av representanterna.  

D. Besluten bör fattas av medborgarna, inte av 
folkvalda representanter. 

E. Annat, nämligen: 

Alternativ Antal 
Fördelning i 

% 
A 6 27,3 % 
B 9 40,9 % 
C 5 22,7 % 
D 2 9,1 % 
E 0 0,0 % 

Antal svar 22 100,0 % 
Bortfall 0 0,0 %  
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3. Anser du att resultatet av det politiska arbetet 

överensstämmer med väljarnas intressen, d v s 
motsvarar de politiska besluten de 
partiprogram partierna och politikerna har 
gått till val med? 

 

A. Ja, fullständigt.  

B. Inte helt, men i stor utsträckning.  

C. Inte helt, men i liten utsträckning.  

D. Nej, inte alls. 

E. Annat, nämligen:  

Alternativ Antal 
Fördelning i 

% 
A 1 4,5 % 
B 7 31,8 % 
C 11 50,0 % 
D 2 9,1 % 
E 0 0,0 % 

Antal svar 21 95,5 % 
Bortfall 1 4,5 %  

4. Vilket av följande alternativ stämmer bäst 
överens med din uppfattning om politiker i 
allmänhet?  

 

A. De drivs av en vilja att verka för medborgarnas 
bästa. 

B. De drivs till största del av en vilja att verka för 
medborgarnas bästa, men även till liten del av 
egenintresse. 

C. De drivs till största del av egenintresse, men även 
till liten del av en vilja att verka för medborgarnas 
bästa. 

D. De drivs av egenintresset. 

E. Annat, nämligen:  

Alternativ Antal 
Fördelning i 

% 
A 2 9,1 % 
B 12 54,5 % 
C 8 36,4 % 
D 0 0,0 % 
E 0 0,0 % 

Antal svar 22 100,0 % 
Bortfall 0 0,0 %  

5. Allmänt sett, hur stort förtroende har du för 
svenska politiker? 

 

A. Mycket stort förtroende 

B. Ganska stort förtroende 

C. Ganska litet förtroende 

D. Mycket litet förtroende 

E. Vet ej/vill inte svara 

Alternativ Antal 
Fördelning i 

% 
A 0 0,0 % 
B 7 31,8 % 
C 11 50,0 % 
D 4 18,2 % 
E 0 0,0 % 

Antal svar 22 100,0 % 
Bortfall 0 0,0 %  
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6. Anser du att dagens representativa system med 

val vart 4:e år till Riksdag, Landsting och 
Kommunfullmäktige i första hand leder till ett 
fiskande efter väljarnas röster, snarare än att 
partierna anger olika alternativ till en politik 
för det allmänna bästa? 

 

A. Ja, det leder absolut till en konkurrens om 
väljarnas röster i första hand. 

B. Ja, till stor del 

C. Ja, till liten del 

D. Nej, det handlar främst om att partierna formar 
program utifrån vad de anser vara den bästa 
politiken. 

E. Annat, nämligen:  

Alternativ Antal 
Fördelning i 

% 
A 8 36,4 % 
B 6 27,3 % 
C 7 31,8 % 
D 1 4,5 % 
E 0 0,0 % 

Antal svar 22 100,0 % 
Bortfall 0 0,0 %  

7. Tycker du att de politiska partierna som idag är 
invalda i riksdagen tenderar att alltmer röra sig 
mot mitten, d v s närma sig varandra i sina 
åsikter? 

 

A. Ja, absolut 

B. Ja, till stor del 

C. Ja, till liten del 

D. Nej, inte alls 

E. Annat, nämligen:  

Alternativ Antal 
Fördelning i 

% 
A 4 18,2 % 
B 8 36,4 % 
C 7 31,8 % 
D 1 4,5 % 
E 2* 9,1 % 

Antal svar 22 100,0 % 
Bortfall 0 0,0 % 

* Båda respondenterna angav ”vet ej”. 

8. Tycker du att politiker har en tendens att 
överge sin samhällsklass eller grupp och dess 
intressen efter att de har blivit invalda till 
riksdag och regering? 

 

A. Ja, absolut 

B. Ja, till stor del 

C. Ja, till liten del 

D. Nej, inte alls 

E. Annat, nämligen:  

Alternativ Antal 
Fördelning i 

% 
A 0 0,0 % 
B 15 68,2 % 
C 6 27,3 % 
D 1 4,5 % 
E 0 0,0 % 

Antal svar 22 100,0 % 
Bortfall 0 0,0 %  

9. Är det för tidskrävande för vanliga medborgare 
att skapa sig en uppfattning och bygga upp 
nödvändig kunskap i kommunala frågor för att 
kunna delta i beslutsfattandet på lokal nivå? 

 

A. Ja, absolut 

B. Ja, till stor del   

C. Ja, till liten del 

D. Nej, inte alls 

E. Annat, nämligen:  

Alternativ Antal 
Fördelning i 

% 
A 4 18,2 % 
B 13 59,1 % 
C 5 22,7 % 
D 0 0,0 % 
E 0 0,0 % 

Antal svar 22 100,0 % 
Bortfall 0 0,0 %  
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10. Är det för tidskrävande för vanliga medborgare 

att skapa sig en uppfattning och bygga upp 
nödvändig kunskap i nationella frågor för att 
kunna delta i beslutsfattandet på nationell nivå? 

 

A. Ja, absolut 

B. Ja, till stor del 

C. Ja, till liten del 

D. Nej, inte alls 

E. Annat, nämligen:  

Alternativ Antal 
Fördelning i 

% 
A 6 27,3 % 
B 13 59,1 % 
C 2 9,1 % 
D 0 0,0 % 
E 1* 4,5 % 

Antal svar 22 100,0 % 
Bortfall 0 0,0 % 

* Respondenten angav ”vet ej”. 

11. Tror du att intresset för politik i allmänhet skulle 
öka genom att man gav medborgarna mer 
inflytande och medbestämmande på lokal nivå? 

 

A. Ja, absolut 

B. Ja, till stor del 

C. Ja, till liten del 

D. Nej, inte alls 

E. Annat, nämligen:  

Alternativ Antal 
Fördelning i 

% 
A 10 45,5 % 
B 7 31,8 % 
C 5 22,7 % 
D 0 0,0 % 
E 0 0,0 % 

Antal svar 22 100,0 % 
Bortfall 0 0,0 %  

12. Skulle du vilja delta mer i beslutsfattandet som 
rör din närmiljö, såsom ditt kvarter eller den 
skola där du har dina barn? 

 

A. Ja, jag skulle absolut vilja delta mer i det lokala 
beslutsfattandet 

B. Ja, jag skulle till stor del vilja delta mer i 
beslutsfattandet 

C. Ja, jag skulle till liten del vilja delta mer i 
beslutsfattandet 

D. Nej, jag tycker att våra förtroendevalda i 
kommunen skall besluta i dessa frågor 

E. Annat, nämligen: 

Alternativ Antal 
Fördelning i 

% 
A 5 22,7 % 
B 7 31,8 % 
C 9 40,9 % 
D 1 4,5 % 
E 0 0,0 % 

Antal svar 22 100,0 % 
Bortfall 0 0,0 %  

13. Tycker du att ett engagemang i 
intresseorganisationer (t ex 
fackföreningsrörelsen, näringsliv, 
nykterhetsförbund) är en möjlighet för dig som 
medborgare att påverka det politiska 
beslutsfattandet? 

  

A. Ja, absolut 

B. Ja, till stor del 

C. Ja, till liten del 

D. Nej, inte alls 

E. Annat, nämligen:  

Alternativ Antal 
Fördelning i 

% 
A 3 13,6 % 
B 6 27,3 % 
C 7 31,8 % 
D 5 22,7 % 
E 1* 4,5 % 

Antal svar 22 100,0 % 
Bortfall 0 0,0 % 

* Respondenten angav ”vet ej”. 
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14. Tycker du att vissa intresseorganisationer 

blivit så stora att deras krav gör att enskilda 
väljares åsikter får stå tillbaka? 

 

A. Ja, absolut 

B. Ja, till stor del 

C. Ja, till liten del 

D. Nej, inte alls 

E. Annat, nämligen:  

Alternativ Antal 
Fördelning i 

% 
A 3 13,6 % 
B 10 45,5 % 
C 6 27,3 % 
D 0 0,0 % 
E 2* 9,1 % 

Antal svar 21 95,5 % 
Bortfall 1 4,5 % 

* Respondenterna angav i det ena fallet ”vet ej”,  
och i det andra fallet ”har ingen uppfattning om 
det”. 

15. Är politiska beslut resultat av 
intresseorganisationernas krav eller av 
väljarnas intressen?  

 

A. Av intresseorganisationernas krav 

B. Av båda, men i högre utsträckning 
intresseorganisationernas krav 

C. Av båda, men i högre utsträckning av väljarnas 
intressen 

D. Av väljarnas intressen  

 

Alternativ Antal 
Fördelning i 

% 
A 3 13,6 % 
B 15 68,2 % 
C 4 18,2 % 
D 0 0,0 % 

Antal svar 22 100,0 % 
Bortfall 0 0,0 %  
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