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Politikern – vän eller fi ende?

Augusti och september har varit fyllda av tal 
om EMU-folkomröstningen. Förutom att få 
mig att väga för- och nackdelar med ett even-
tuellt medlemskap mot varandra, har detta 
även fått mig att fundera kring folkomröst-
ningar i allmänhet, särskilt med tanke på na-
tionalekonomers forskning om politisk eko-
nomi. Behövs egentligen folkomröstningar? 
Vi har ju redan, i och med valet, delegerat 
makten till de folkvalda politikerna! Räcker 
inte det? Detta är naturligtvis en mycket 
komplex fråga, men svaret beror delvis på 
hur vi ser på politikerna. Är de våra vänner 
eller våra fi ender? Den klassiska normativa 
teorin ser politiker som välvilliga agenter 
som, utan att tänka på sig själva, strävar efter 
att maximera befolkningens välfärd. I detta 
fall fi nns ingen plats för folkomröstningar, 
politikerna vet vad som är bäst för oss och 
kommer att ordna allt till det bästa. Public 
choice-skolan däremot, betraktar politikerna 
som egoistiska individer som på folkets 
bekostnad strävar efter att maximera egen-
nyttan. Om detta är en riktig beskrivning av 
världen borde all makt utövas genom folk-
omröstningar, eftersom politikerna, om de 
får styra, bara kommer att passa på att roffa 
åt sig så mycket som möjligt, utan annan 
hänsyn tagen till väljarna än att de kanhända 
vill bli omvalda i nästa val.

Men är det verkligen så lätt? Kan vi på 
fullt allvar hävda att vi tror att alla de män-
niskor som valt att ägna sina liv åt politik 
faktiskt inte är motiverade av att genomföra 
den politik de tror leder till ett bättre samhäl-
le? Eller är politikerna verkligen så goda att 
de bara bryr sig om sina medmänniskor och 
inte alls styrs av egna viljor? Jag är mycket 
tveksam till båda dessa onyanserade bilder. 
Är det inte snarare så att politikern är en 

individ med åsikter och preferenser, precis 
som du och jag, som har valt att engagera 
sig politiskt och ställa upp till val? Denna 
bild av verkligheten stämmer överens med 
den s k ”citizen-candidate”-modellen. Här 
tänker man sig politiker som vanliga med-
borgare med politiska åsikter, som har valt 
att ställa upp till val och som, om de vinner, 
väljer att genomföra den politik de tror på. 
Detta utesluter naturligtvis inte att det kan 
fi nnas både ”bra” och ”dåliga” politiker på så 
sätt att vissa, när de väl är vid makten, även 
passar på att dra andra personliga fördelar av 
sin situation. 

Om det är så att politikerna styrs av sina 
egna åsikter spelar det naturligtvis roll hu-
ruvida dessa åsikter stämmer överens med 
väljarnas. I en kommande studie vid Upp-
sala universitet undersöker Matz Dahlberg, 
Hanna Ågren och jag huruvida valda kom-
munpolitikers preferenser för skola, barn-
omsorg och socialomsorg stämmer överens 
med väljarnas. Vi har tillgång till enkätdata 
från tre kommunval, 1968, 1979 och 1991, 
i ett trettiotal kommuner. Det visar sig att 
politikerna vill ha högre utgifter för skola 
och socialomsorg än väljarna, men lägre på 
barnomsorg. Väljarna har alltså av någon 
anledning inte valt politiska representanter 
med samma smak och tycke för offentlig 
service som de själva.

Kan denna skillnad förklaras av att po-
litikerna under den period vi har studerat 
i största utsträckning varit äldre, högutbil-
dade män och att denna grupp har andra pre-
ferenser än genomsnittet av befolkningen? 
I så fall skulle en bättre representation av 
olika grupper i samhället kunna leda till en 
högre samstämmighet mellan väljare och 
politikers åsikter. Att detta kan vara fallet 
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ledare

indikeras av en uppsats från i år av Ester 
Dufl o och Raghbendra Chattopadhyay. De 
undersöker effekten av en reform i Indien 
som innebär att ledarskapet i en tredjedel av 
byråden reserveras för kvinnor. Dessa organ 
beslutar bl a över tillhandahållandet av lo-
kala offentliga varor på landsbygden. Dufl o 
och Chattopadhyay fi nner att i de fall kvin-
nor har lett byråden har resurserna i större 
utsträckning använts till vattenförsörjning 
och vägar, varor som kvinnor typiskt värde-
sätter högre än männen. Detta resultat tyder 
på att bättre representation av olika grupper 
bland politikerna också kan leda till bättre 
representation av dessa gruppers preferen-
ser. När vi undersökte om detta även gäller 
i Sverige fann vi att politikerna fortfarande 
har preferenser som skiljer sig från väljar-
nas; en kvinnlig politiker i en viss ålder med 
en viss utbildningsnivå, vill ha mer offentlig 
service än en kvinnlig väljare med precis 
samma ålder, utbildning och civilstånd. 
Detsamma är sant för manliga politiker och 
väljare. Detta tyder alltså på att politiker i 
allmänhet vill ha en större offentlig sektor 
än väljarna!

Men behöver detta nödvändigtvis vara nå-
got dåligt? Den statsvetenskapliga empiriska 
litteraturen (se t ex den klassiska artikeln av 
Miller and Stokes i The American Political 
Science Review från 1963) betraktar överens-
stämmelse mellan preferenser som ett lyckat 
utfall och allt annat som ett misslyckande. 
Men det kan ju faktiskt vara så att väljarna 
väljer att låta sig representeras av politiker 
med andra preferenser än dem själva. Låter 
detta långsökt? Det kallas strategisk delege-
ring och kan ha fl era olika förklaringar. T ex 
så kan man om man efterfrågar en viss vara 
tjäna på att välja en representant som kän-
ner ännu starkare för denna vara, eftersom 
representanten kommer att ha hög förhand-
lingsstyrka gentemot de andra folkvalda 
representanterna när beslut om allokeringen 

av resurser ska fattas. Återigen är det en em-
pirisk fråga huruvida strategisk delegering 
faktiskt förekommer.

Nu frågar sig vän av ordning: Vad spelar 
det för roll om politikerna tycker annorlunda 
än väljarna så länge den genomförda politi-
ken stämmer överens med väljarnas stånd-
punkter? Detta är förvisso sant. Politiker vill 
bli återvalda och detta skulle kunna få dem 
att föra den politik som väljarna önskar, även 
om denna inte överensstämmer helt med den 
de själva skulle föredra. Inom den statsve-
tenskapliga litteraturen fi nns också fl era 
uppsatser som undersöker i vilken mån den 
förda politiken svarar mot väljarnas åsikter. 
Det man typiskt fi nner är att sambandet mel-
lan väljarnas åsikter och den förda politiken 
har minskat över tiden. Steven Levitt visar 
dessutom i en artikel i American Economic 
Review från 1996 att amerikansk politik till 
största del är styrd av senatorernas egna pre-
ferenser snarare än väljarnas och partipiskan. 
Amerika har dock en helt annorlunda konsti-
tution än Sverige och som Torsten Perssons 
och Guido Tabellinis forskning visar så kan 
valet av konstitutionen spela stor roll för den 
förda politiken. Sannolikt påverkar detta 
även samstämmigheten mellan den förda 
politiken och väljarnas åsikter.

Den nationalekonomiska teorin bjuder 
på en uppsjö av modeller över hur politiker 
väljs och agerar. Vad som behövs nu är mer 
empirisk forskning som kan säga oss vilken 
av dessa modeller som bäst beskriver den 
svenska verkligheten. Med större klarhet 
i detta kan vi också ge bättre råd i såväl 
författningsfrågor som daglig politik, samt 
bättre förstå vilken roll folkomröstningar 
spelar. Min gissning är att vi har mycket 
att lära av statsvetarna och det är bara att 
beklaga att det i Sverige är så vattentäta skott 
mellan disciplinerna.

Eva Mörk


