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I 
Finland tror vi stenhårt på den representativa demo-
kratin. Besluten fattas dock allt högre upp och längre 
ifrån. Riksdagen har förlorat makt till regeringen, re-
geringen till EU och alla har förlorat till de internatio-
nella storbolagen. Colin Crouch konstaterar att de-

mokratin har försvagats sedan 70-talet och att vi nu lever i 
en postdemokrati, institutionerna finns kvar men funktio-
nen har urholkats.

På kommunal nivå flyttar makten 
rent geografiskt längre bort genom att 
kommunerna blir större. Dessutom blir 
det glesare mellan kommunalpolitiker-
na när man rationaliserar bort förtro-
endevalda organ inom kommunerna 
för att effektivera och spara pengar, 
precis som vilket företag som helst.

Trots detta verkar det vara svårt att 
tänka sig att demokratin skulle vara 
annat än representativ. Men det finns 
alternativ. Själv måste jag resa nästan 
till andra sidan jordklotet för att på all-
var inse det här.

Direkt demokrati i USA
Det finns en stad med det lustiga nam-
net Halfway. Någon gång under guld-
ruschens glada dagar låg den halvvägs 
på en diligenslinje genom Klippiga 
bergen, i nordöstra hörnet av Oregon i 
USA. Staden är pytteliten, ca 350 innevånare, men den ligger 
i en dal omgiven av höga berg med ca 1400 innevånare. Det 
är ett av de fattigaste områdena i Oregon och det är långt till 
något större samhälle.

I Halfway finns en bank, två matbutiker, sju kyrkor, 
två salooner och annan livsnödvändig service. Där finns 
också en hälsostation, det är långt till närmaste sjukhus 
och bergspassen kan i värsta fall vara svårframkomliga. 
Hälsostationen får offentligt stöd men det behövs ofta fri-
villiga insamlingar också. När president George W. Bush 
(den yngre) drog ner på det nationella stödet för hälsosta-
tionen blev den nedläggningshotad.

En grupp i Halfway använde sig i det här läget av ett fol-
kinitiativ. Målet var att skapa ett skattedistrikt som omfat-

tade hälsostationens verksamhetsområde, det vill säga det 
område där de själva bodde. Inom det distriktet skulle det 
uppbäras en extra skatt för att hålla igång stationen. Med-
borgaraktivisterna ritade ut gränserna på en karta och myn-
digheterna identifierade de människor som bodde inom 
området, vilket inte är svårt i ett tekniskt utvecklat samhälle. 
Dessa blev de röstberättigade i folkomröstningen.

Vidare måste man enligt bestämmelserna formulera en 
omröstningsfråga, samla ett antal namn bakom initiativet 
och hålla några offentliga möten där man kunde diskutera 
frågan med de lokala myndigheterna. När detta gjorts blev 
ja eller nej till skattedistriktet en folkomröstningsfråga i 
samband med nästa val. Varje år är det något val till någon 
nivå. Efter vissa justeringar och en hel del debatt lyckades 
gruppen via en folkomröstning skapa skattedistriktet.

Folket fattade det slutgiltiga beslutet, ingen myndighet 
hade vetorätt. Det fattades inte lättvindigt. Amerikaner, lik-
som alla andra, är inte förtjusta i att höja sina skatter. Alla 
kunde räkna ut hur mycket tilläggsskatt de skulle tvingas 
betala utgående från sin fastighetsskatt. Men man kunde 
också räkna ut hur mycket det kostar och riskerna med att 

Direkt demokrati skulle 
främja landsbygden
Direkt demokrati och platsbaserad demokrati borde tas mer på allvar som 

komplement till vår tynande representativa demokrati, hävdar Peter Backa. 

Det skulle ge bättre förutsättningar att utveckla rurala områden. Han tar 

exempel från små orter i USA där direkt demokrati aktivt tillämpas. 

ARtikEL

Platsbaserad politik är ett 
kostnadseffektivt sätt att jobba, 
det borde vara populärt i våra 
kroniska nedskärningstider. 
Dessutom borde demokratins 
svårigheter så småningom börja 
tvinga fram nytänkande.
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åka hela 90 km in till Baker City för att få sjukvård.
Ungefär hälften av USAs delstater har folkinitiativ och 

folkomröstning i någon from, som en del av det offentliga 
beslutsfattandet. De flesta är nöjda med systemet och vill 
inte ge bort det. Men på delstatsnivå har folkomröstning-
arna ibland spårat ur. Starka krafter vill sänka skatterna 
över lag och det produceras initiativ på löpande band för 
att uppnå det, t.ex. genom att sänka lärarlöner. Det finns 
firmor som specialiserat sig på att samla in namn för vilka 
initiativ som helst och lovar pengarna tillbaka om man inte 
levererar. Man använder sig också av tv-reklam inför folk-
omröstningarna. 

I Kalifornien har politiker använt sig av systemet genom 
att starta populära initiativ inför val. Det finns begränsningar 

för hur mycket pengar kandidater får satsa på val, men om 
man parallellt satsar på reklam för sitt folkinitiativ så kring-
går man den gränsen. Detta bara några exempel på hur snett 
det kan gå.

Min slutsats av resonemanget är att lokala folkomröst-
ningar är en utmärkt form av närdemokrati. Det ger män-
niskorna möjlighet att påverka samhället direkt, utan osäkra 
omvägar via representativitet. Det är lättare att förutse, och 
efteråt se, effekterna av ett beslut när det gäller närmiljön. 
Systemet engagerar människorna politiskt, man blir konkret 
delaktig och det eftertraktade sociala kapitalet stärks. Men 
när man använder samma modell i stora sammanhang blir 
det lätt fel.

Det här redskapet har aldrig på allvar diskuterats i Finland 
och de möjligheter som kommunallagen ger är patetiska. För 
det första är våra omröstningar rådgivande. För det andra 
måste de gälla hela kommunen eller ett röstningsområde, vil-
ket är befängt eftersom röstningsområdena sällan avgränsar 
en funktionell del av kommunen. Och sist men inte minst: det 
är fullmäktige som besluter om de skall hållas.

Governance
Samhället blir alltmer komplicerat, det upplever vi nog alla. 
Janken Myrdal hävdar till och med att utveckling och kom-
plexitet är oupplösligt sammankopplade. Det här gör att 
beslutsberedningens betydelse ökar och därmed byråkratins 
och experternas inflytande.

Den här utvecklingen är självfallet negativ, framförallt för 
den representativa demokratin. Det är ju ofrånkomligt att 
också experter och byråkrater har en agenda. Det är blåögd 
att tala om evidensbaserad politik på basen av vetenskap 
och fakta som något opolitiskt eller objektivt.

Till att börja med: mängden av fakta är oändlig, världen 
är allt som är fallet säger Wittgenstein. För alla praktiska än-
damål måste man alltså välja ut vilka fakta som är relevanta. 
I vissa fall är det enkelt men uppenbarligen inte när man 
diskuterar t.ex. social- och hälsovårdsreformen. Faktavalet 
påverkas av agendan. 

Därtill kommer att i ett komplicerat samhälle behövs 
mycket resurser för forskning och utredning och de som står 
för dessa resurser har också egna intressen, både ädla och 

mindre ädla.
Vägen från objektiva fakta till po-

litiska beslut är allt annat än rak och 
säker. Samhällets komplexitet och 
omöjligheten att hitta den ”enda rikti-
ga” politiken gör att man i utvecklings-
arbete ofta talar om behovet av gover-
nance. Det betyder att olika sektorer 
och olika nivåer tillsammans försöker 
hitta gemensamma lösningar. Ideal-
bilden är att offentliga beslutsfattare, 
tjänstemän, forskare, organisations-
folk osv. sitter runt ett bord och disku-
terar sig fram till en lösning som alla 
kan omfatta. Sedan går var och en hem 
till sin bakgrundsorganisation och för-
verkligar enligt en överenskommen ar-
betsfördelning.

Detta är inte negativt för direkt de-
mokrati, eftersom fler instanser och 
människor engageras i samhällsut-
vecklingen och kan få inflytande. Detta 
förutsätter dock att organen har verklig 
makt också över offentliga resurser och 

beslut. Men det finns grundläggande problem också här. 
Den som har mycket resurser påverkar självfallet mer än den 
som bara har sin egen lokalkunskap att erbjuda.

Trots den här reservationen anser jag att det skulle vara 
bättre med en formellt definierad och öppen governance-
struktur än låsta hierarkier, må vara att de delvis är befolkade 
av folkvalda. Vissa tecken tyder dessutom på att också vårt 
beslutsfattande är infekterat av åtminstone mild korruption, 
man kunde kalla det en dold, svart governance.

Det har pratats mycket om governance i forskar- och ut-
vecklingskretsar, men så mycket verkstad har det inte blivit.

Platsbaserad politik
Platsbaserad politik kan ses som en tillämpad version av go-
vernance. Namnet är litet vilseledande men det handlar om 
att någon, på vilken nivå som helst, lyfter fram ett problem 
som borde åtgärdas. Därefter definieras och lokaliseras pro-
blemet, därmed skapas platsen. Säg att det är låg vaccine-
ringsgrad eller stor droganvändning; man kollar var siffrorna 
är avvikande och konstaterar den geografiska utbredningen. 
Så samlas de som har ansvar och intresse i frågan, oberoen-
de av nivå eller sektor, och arbetar enligt governance-model-
len.  Jag vill understryka vikten av att platsnivån, de som bor 
i området där problemet finns, är aktivt med i arbetet redan i 
det skede när problemen formuleras. De har den bästa lokal-
kännedomen. Lösningar som kommer ovanifrån utan lokalt 
stöd har mindre möjligheter att lyckas.

Oviljan i Finland att ge möjligheter 
till direkt och närdemokrati inte 
bara undergräver medborgarnas 
delaktighet och tro på demokratin 
utan försämrar också möjligheterna 
till utveckling av rurala områden.
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Diskussionen om platsbaserad politik har knappt bör-
jat i Finland. Det är säkert inte lätt att få igenom ett dylikt 
nytänkande, men det finns dock vissa positiva trender som 
kunde hjälpa. Platsbaserad politik är ett kostnadseffektivt 
sätt att jobba, det borde vara populärt i våra kroniska ned-
skärningstider. Dessutom borde demokratins svårigheter så 
småningom börja tvinga fram nytänkande.

Det behövs socialt kapital för att platsbaserad politik 
ska fungera. Det sociala kapitalet manifesteras i hur vi sam-
verkar inom den tredje sektorn, inom gemenskaper och fri-
villiga sammanslutningar. Platsbaserad politik förutsätter 
ett gott horisontellt socialt kapital för att platsens männis-
kor, ofta över kommun och byagränser, skall kunna sam-
verka effektivt. Det horisontella sociala kapitalet brukar de-
las upp i sammanlänkande och överbryggande. Det första 
kan exemplifieras av byasammanhållning, det bygger på att 
man har mycket gemensamt och därför håller ihop. Det se-
nare handlar om förmågan att samverka med andra grup-
per. Man bör komma ihåg att platsen i detta fall definieras 
av problemets utbredning.  Detta gör att det överbryggande 
sociala kapitalet kan vara en kritisk faktor eftersom olika 
grupper måste vara med.

Dessutom förutsätter platsbaserad politik också ett starkt 
vertikalt socialt kapital. Platsens aktörer måste ha förtroende 
för och vilja att samarbeta med myndigheter och andra ak-
törer på ett högre plan. Och vice versa, myndigheterna måste 
lita på gräsrötterna.

Stagnerar rurala områden
Om vi ännu en gång går tillbaka till nordöstra Oregon och 
ser på några andra fenomen som kan ge en glimt av hur det 
sociala kapitalet mår, så vill jag visa upp Richland med 150 
innevånare och en omgivande dal. Där domineras servicen 
av två aktörer; Grange (en frivillig jordbrukarorganisation 
med mångsidig verksamhet) och staden.

Grange står för ambulansen, staden för brandkåren. 
Parken sköts av Grange som också har en omfattande social 
verksamhet. Staden står för vattenförsörjningen. Utifrån sett 
är de ganska jämspelta serviceproducenter som gör livet 
möjligt där uppe i bergen. Men den ena lever på skatter, den 
andra på frivilligt arbete och frivilliga bidrag.

Sumpter är en stad med 125 fasta innevånare. Där är 
staden den enda verkliga aktören. För att dryga ut skatte-
inkomsterna ordnar staden talkoarbete, t.ex. insamling av 
returflaskor. Staden upprätthåller också biblioteket med 
frivilliga krafter.

I USA, speciellt i de rurala områdena, som Klippiga ber-
gen, känner man mycket för individualismen. Det vertikala 
kapitalet är svagt, traditionen är att se misstänksamt på 
överheten.  I det här området röstar man republikanskt. Det 
verkar som om dialektiken fungerar klockrent, en individua-
listisk strömning dominerar och går till överdrift, varefter 
den slår över i sin motsats, ett utpräglat kollektivt beteende.

Den här bilden är naturligtvis mycket ytlig men den kan 
kanske ge glimt av ett annorlunda samarbetsmönster och 
det bakomliggande sociala kapitalet. Jag hoppas att den 
kunde bidra till litet nytänkande.

Det finns utmärkta exempel på hur man kunde utveckla 
demokratin på riktigt. Men oviljan i Finland att ge möjlighe-
ter till direkt och närdemokrati inte bara undergräver med-
borgarnas delaktighet och tro på demokratin utan försämrar 
också möjligheterna till utveckling av rurala områden.
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