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Demokratins självförsvar efter finanskrisen 

Sverker Gustavsson 

Vad som hände i Europa mellan de båda världskrigen får inte upprepas. Efter 1945 kom idén 

om demokratins självförsvar att tjäna som ledstjärna för återuppbyggnaden. Det nya var inte 

bara författningsdomstolar och överrepresentation för systemviktiga partier och möjlighet att 

förbjuda icke-demokratiska partier liksom att kunna besluta om yrkesförbud. Därtill kom 

unionsprojektet. Även detta motiverades med att folkstyret aldrig mer skulle kunna avskaffa 

sig självt (Gauchet, 2010, s. 555–657; Müller, 2011, s. 125–170; Bickerton, 2012, s. 51–109). 

 De första sextio åren efter andra världskriget kom i praktiken att präglas av det 

kalla kriget och att medborgarna undan för undan fick det bättre. Dessa båda omständigheter 

skymde under lång tid frågan om i vilken utsträckning unionsprojektet faktiskt bidrar till 

demokratins självförsvar. Först på 2010-talet börjar detta att ifrågasättas. Den kris, som 

inträder 2008 sedan regeringarna ansett sig i stor skala behöva lösa in bristfälligt reglerade 

banker, tydliggör problemet. Dramatiskt minskat nationellt handlingsutrymme reser frågan 

om överstatligheten och avregleringen inte snarare har motsatt effekt på folkstyret. 

 Med tilltagande motsättningar inom och mellan länderna, som av 

konstitutionella skäl inte kan komma till demokratiskt utlopp, utmanas grundantagandet. Kan 

länderna genom att ytterligare frånhända sig sitt självbestämmande verkligen säkerställa att de 

förblir folkstyrda? Praktiskt märks inte mycket som tyder på att dagens politiker och 

opinionsbildare sviktar i sin övertygelse. Till följd av krisen verkar de flesta inflytelserika 

snarare ha blivit än mer övertygade om att den historiskt valda vägen är den enda möjliga. 

Icke desto mindre – eller kanske snarare just precis därför – är detta en fråga värd att ställa. 

 Som utgångspunkt väljer jag begreppet konstitutionell minimalism. Sedan 

redogör jag för hur unionsprojektet vägleddes av den motstående idén om blandad författning. 

Tyngdpunkten lägger jag sedan vid tre problem – tvådimensionalitet, liberalism och levande 

författning – vars betydelse har accentuerats genom finanskrisen. Lika förtröstansfullt som 

tidigare går det inte längre att hävda, summerar jag, att förtroendet för demokratin växer i 

proportion till att ländernas medlemsstatliga handlingsutrymme begränsas. 
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Konstitutionell minimalism 

Skillnaden är stor mellan vad dagens ledande europeiska politiker och opinionsbildare hävdar 

och den gängse skandinaviska läran om konstitutionell minimalism. Det senare är ett begrepp 

som inte bara jag utan också – antar jag – läsarna av denna nordiskspråkiga festskrift framför 

allt förbinder med vår äldre danska kollega Alf Ross. Jag tänker på det avslutande kapitlet om 

«Demokratiets Selvforsvar» i Hvorfor Demokrati? som han utgav 1946. Folkstyret befäster 

inte sig självt, menar Ross, med mindre det är så inrättat att det möjliggör beslut med enkel 

majoritet och att samma procedur begagnas oavsett innehåll. Dagens omständigheter är 

förvisso andra än denne hade för ögonen direkt efter andra världskriget. Grundfrågan kvarstår 

emellertid. Hur kan folkstyret bäst främja sin egen fortlevnad? Genom att begränsa eller 

genom att vidga sina anspråk på att politiska beslut skall kunna fattas utan försvårande 

beslutsregler? 

 Minimalism är för Ross inte bara ett författningspolitiskt rättesnöre med sin 

främsta tillämpning i de nordiska länderna. Det är också den uppfattning, som företrädarna för 

den motstående principen om blandad författning vänder sig emot. Enligt deras mening 

behöver demokratin kunna värja sig mot att allmän rösträtt, majoritetsstyre och politisk frihet 

praktiskt leder till att folkstyret avskaffar sig självt. Enligt förespråkarna för blandad 

författning är demokratin inte bara är en procedur. Också viktiga delar av det som faktiskt 

beslutas behöver säkerställas. Även innehållsliga spärrar behövs för att skydda demokratin 

mot effekterna av en otyglad folksuveränitet. Det som avses är med andra ord att 

konstitutionalismen inte bara är «tunn». För att tjäna sitt syfte bör den till viss del 

«förtjockas» genom att även inkludera delar av politikens innehåll (Gustavsson, 2009 b; 

2010). 

 «I Tiden mellem de to Verdenskrige brød Demokratiet sammen i en Række 

Stater.» Så inleder Ross sin diskussion av demokratins självförsvar som efterkrigspolitiskt 

problem. Den poäng han vill göra är att – bortsett från spanska inbördeskriget – skedde detta 

utan nämnvärt motstånd och utan strid. Det var som om demokratins kraft hade varit «brudt 

indefra». De demokratiska institutionerna hade i verkligheten «paa det nærmeste ophørt at 

fungere, før Hitler væltede Spillet overende» (Ross, 1946, s. 352.). 

 Många människor är med tanke på denna bakgrund benägna att anse, skriver 

Ross, att det inträffade varit en följd av att demokratin «i overdreven Idealisme følte sig 

bundet av sine Principper om Frihed, Fordragelighed og Menneskelighed, ogsaa i Forhold till 

Modstandere, der paa deres Side ikke respekterede disse Ideer, men kun udnyttede dem som 
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Midler i en Kamp mod Demokratiet og dermed mod disse Ideer selv.» Genom att rundhänt 

ställa den demokratiska apparaten till förfogande även för partier, vars enda mål är att 

ödelägga denna apparat, grävde folkstyret sin egen grav. «Ved ubetinget at holde fast ved 

Liberalismens og Pacifismens Ideer i en Verden av Svig og Vold beredte Demokratiet sin 

egen Undergang.» (Ross, 1946, s. 352 f.). 

 Den som tänker i dessa militant förebyggande banor drar gärna slutsatsen, 

menar Ross, att det skulle vara kontraproduktivt att ge folkstyret en sådan utformning, att det 

inte kan avskaffa sig självt. Demokratin bör inte, anser företrädaren för idén om blandad 

författning, medge en frihet att fatta vilka beslut som helst. Författningen bör helst bara 

innefatta frihet att besluta om vad som är förenligt med demokratins egna värden. 

 Den kritik, som Ross riktar mot en på detta sätt stridbar ståndpunkt, är på en 

gång politiskt principiell och vetenskapsteoretisk. Idén om att det skulle vara begreppsligt 

motsägelsefullt att tillerkänna demokratins motståndare demokratiska rättigheter är vad han 

vänder sig emot. Problemet ställs mindre fruktbart, sammanfattar han, om vi frågar huruvida 

en begränsning kan anses principiellt förenlig med demokratins egna grundvärderingar. Så 

bör man inte närma sig problemet. Frågan bör i stället inriktas på vad som blir följden för 

demokratins grundvärden, om vi väljer att begränsa folkstyret på det ena eller andra sättet. 

«Spørgsmaalet har overhovedet ikke noget med Logik at gøre, men avhænger udelukkende af 

Overvejelser over den reelle Hensigtsmæssighed af den ene og den anden Fremgangsmaade 

betragtet i Forhold til de forudsatte Vurderinger» (Ross, 1946, s. 360.). 

 Principen för demokratins självförsvar bör mer fruktbart anses vara, hävdar han, 

att folkstyret hellre måtte radikalt begränsas än löpa faran att gå under till följd av att den är 

«ubeskaaren». Ändamålsenligheten följer inte av några begreppsliga överväganden utan av 

«et Skøn over paa den ene Side den Sikkerhed, der kan vindes gennem Begrænsningen, paa 

den anden Side Betydningen av det Tab, som den aktuelle Begrænsning i sig selv udgør» 

(Ross, 1946, s. 360.). Av detta följer att det enda rimliga är att bedöma utsikterna pragmatiskt. 

Huruvida någon viss begränsning bör tillgripas beror såväl på vilken säkerhet för framtiden 

som vi uppnår som på storleken av den demokratiförlust som begränsningen utgör. Den tänkta 

effekten kan med andra ord både vara illusorisk och i sig själv så inskränkande, att fördelarna 

inte uppvägar nackdelarna. 
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Enkel majoritet huvudregel 

Den underliggande idén är alltså att folkstyret bättre försvarar sig självt om så litet som 

möjligt av politiken beslutas med stöd av försvårande metod. Om det klart framgår att 

ansvaret ligger hos majoriteten, kan folkstyret effektivare improvisera och därigenom 

tillvinna sig respekt. Att grundlagsfästa också det kontroversiella är i praktiken, menar Ross, 

liktydigt med att främja misstron mot folkstyrets förmåga. Dagens politiker kan på det sättet 

skylla på gårdagens beslutsfattare och ställa krav på morgondagens politiker i stället för att 

tvingas hantera en konkret och allvarlig situation här och nu. 

 Grundläggande för denna bedömning är vad Ross framställer som demokratins 

livsvillkor. Det är principen om att våld skall mötas med våld och åsikter bara bekämpas med 

åsikter. Varje tendens till faktisk och planerad våldsanvändning måste vara straffbar. 

Därutöver handlar striden «bara» om politiskt olika åsikter och intressen. Om vi inom den 

ramen tillerkänner något viss idé eller något visst intresse en konstitutionell särställning 

jämförbar med majoritetsprincipen, yttrandefriheten och föreningsfriheten uppstår en praktisk 

svårighet vad samlevnaden och det successiva förtroendeskapandet beträffar. 

 

… Mange Mennesker her i Landet anser sikkert Bevarelsen av det kapitalistiske System som 

mindst lige saa vigtigt som Demokratiet. Hvorfor skulle ikke ogsaa Kapitalismen have Ret til 

at forsvare sig mod sine Fjender? Akkurat det samme kan siges af dem, der er Tilhængere af 

en Socialisering. En hvilkensomhelst social Ideologi kan, ud fra den antagne Forudsætning, 

gøre Krav paa samme Selvforsvarsret som den demokratiske ideologi paa Betingelse af, at 

den har Flertal for sig i Befolkningen. Resultatet maa derfor blive, at det øjeblikkelige Flertal 

forskanser alle sine væsentlige politiske Verdier med Forbud og Straf … Resultatet av disse 

Overvejelser er efter mit Skøn, at det er livsvigtigt for Folkestyret at holde fast vid det klare 

Princip: Vold kan mødes med Vold, Meninger kun bekæmpes med Meninger (Ross, 1946, s. 

363 f.). 

 

Minimalismen gör med andra ord anspråk på att vara en dynamisk teori för befästande av 

demokratin. Om jag som högerman tror mig veta att vänstern inte har för avsikt att socialisera 

med stöd av en konstitutionellt försvårande beslutsmetod utan att saken är öppen för nya 

majoritetsbeslut, blir jag mindre aggressiv i min upptagenhet av att maximera inslaget av 

marknadshushållning. Motsvarande gäller för motsidan. Om jag som vänsterman tror mig 

veta, att högern inte avser att med stöd av en konstitutionellt försvårande metod säkerställa 
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marknadsprincipen, blir det lättare att samarbeta inom ramen för blandekonomi, välfärdsstat 

och demokratisk kapitalism. 

 Ross polemiserade mot dem som av mellankrigstidens tillkortakommanden drog 

slutsatsen att demokratin måste försvara sig genom att förbjuda inte bara våldsanvändning 

utan också vad som kunde bedömas vara för demokratin skadligt politiskt innehåll. En av 

detta föranledd negativ dynamik – grundad på bristande förtroende för de egna argumenten – 

skulle, menade han, verka demokratiskt självförstörande i stället för självförstärkande. 

Blandad författning 

Huruvida Ross 1946 kände till en numera ofta återgiven formulering av Joseph Goebbels från 

1935 framgår inte. Hursomhelst är denna klargörande. Drypande ironiskt hade den tyske 

propagandaministern skrivit att «das wird immer einer der besten Witze der Demokratie 

bleiben, dass sie ihren Todfeinden die Mittel selber stellte, durch die sie vernichtet wurde» 

(Goebbels, [1935] 1937, s. 61.). Praktiskt bestod demokratins «dumhet» i att den gav även 

nazistiska riksdagsledamöter immunitet och förmåner, hade Goebbels framhållit. Också dessa 

ledamöter fick sina kostnader betalade av «fienden» genom fria resor på de tyska järnvägarna 

och allt annat underlättande av deras politiska agitation. 

 Dessa cyniska formuleringar gör det lätt att förstå den oförsonliga inställning, 

som karaktäriserade stridbara demokrater av det slag som Ross kritiserade. Ett gott exempel 

på en vetenskapsman, som tog starka negativa intryck av denna mot demokratin hånfulla 

agitation, är den sedermera världsberömde författningsjuristen Karl Loewenstein. Denne hade 

redan 1933 tvingats överge Tyskland och flyttat till Förenta staterna. Enligt numera 

vedertagen uppfattning (Müller, 2012, s. 1256 ff) var han den förste ledande forskare, som – i 

en stort upplagd dubbeluppsats i American Political Science Review 1937 – argumenterade 

för att demokratins motståndare inte kunde effektivt bekämpas med mindre demokraterna 

gjorde avkall på vad han tolkade som Weimartidens tendens till demokratisk 

«fundamentalism». 

 Alltför länge hade de europeiska demokratierna vägrat inse, skrev Loewenstein, 

«that the mechanism of democracy is the Trojan horse by which the enemy enters the city» 

(Loewenstein, 1937, s. 424.). Demokratins självförsvar förutsatte en stridbar oförsonlighet, 

som gick utöver att bemöta våld med våld. Författningspolitiken kunde inte ställa sig neutral 

till demokratins motståndare. Det var denna offensiva grundinställning, som Ross bedömde 
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skulle motverka sitt syfte, om den tillämpades under de förhållanden som han 1946 förutsatte 

skulle komma att råda under efterkrigstiden. 

 Vad Goebbels hade utropat och Loewenstein framhållit blixtbelyser bakgrunden. 

En forskare, som pregnant och diskussionsinbjudande har sammanfattat hur mellankrigstiden 

tolkades efter andra världskriget, är den tyske statsvetaren Jan-Werner Müller. Jag skall inte 

säga att hans tolkning är nydanande och djupt originell. Ty det är den inte. Vad han hävdar 

ligger väl i linje med annan nutida forskning (Holmström, 1998; Lindseth 2010; Bickerton 

2012). Poängen ligger i förmågan att gestalta och levandegöra. 

 Huvudsynpunkten i Müllers översiktsarbete Contesting democracy, som utkom 

2011 och som sedan dess har översatts inte bara till italienska och tyska utan numera även till 

svenska, är att genombrottet för demokratin efter märkesåren 1918, 1945, 1974 och 1989 inte 

kan tas givet. Mesta möjliga deltagande och minsta möjliga legitim opposition och politisk 

frihet är en fullt realiserbar dystopi. På ett mer smygande – men därför mer förrädiskt – sätt 

kan en ny form för dialektik mellan populism och auktoritär teknokrati visa sig vara vad som 

behöver avvärjas. 

 Ännu tydligare än vad en äldre generation av statsvetare har gjort kontrasterar 

Müller 1900-talet mot 1800-talet. Då balanserades närvaron av skilda folkviljor av kunga- och 

kejsardömen av Guds nåde samt av att rösträtten förblev begränsad. Avgörande blev hur 

första världskriget slutade. Kungar och kejsare hade så till den grad vanskött kriget, att 

monarkin förlorade all legitimitet. På det sättet kom den allmänna rösträtten snabbare än vad 

någon före 1914 hade föreställt sig att introduceras och praktiskt accepteras. 

 Alltsedan franska revolutionen hade motståndarna varnat för att innefatta alla 

medborgare. Nu ansågs den frågan helt plötsligt överspelad. Enligt Müllers schematisering 

förde det forcerade genombrottet med sig tre parallella lösningar. Samtliga bröt med 1800-

talets förlitan på begränsad rösträtt och att kungar och kejsare av Guds nåde borde dela 

makten med valda ombud för de mest välbeställda. Alla tre lösningarna behövde ta ställning 

till hur hela folkets antagna oförnuft och frånvaro av självkontroll kunde bemästras. Den 

första lösningen var kommunismen. Enligt denna skulle ett avantgarde företräda folkviljan. 

Det andra var fascismen. Enligt denna skulle ledaren i sin egen person innesluta folkviljan. 

Det tredje var demokratin i den av Ross avsedda meningen. Enligt denna skulle den allmänna 

rösträtten balanseras av näringsfrihet, föreningsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet och 

legitim opposition. Kapitalintressen, fackföreningar, massmedia, kyrkor och partier troddes 

kunna tjäna som tämjande motkrafter. Detta tredje stats- och samhällsskick innebar 



7 

 

 

maktspridning, pluralism, korporatism och demokratisk kapitalism alltefter vilken aspekt som 

betonades. 

 Segrarmakterna i första världskriget försökte genom Versaillesfreden bana väg 

för den tredje tolkningen. Det visade sig svårare än väntat. De hade inte bara underskattat 

betydelsen av ett alltför stort krigsskadestånd och politiskt starkt frustrerade nationella 

minoriteter. De hade heller inte förstått vad det innebar att även fascister och kommunister 

fritt fick verka. Alla som brutit med kungamakten av Guds nåde och den begränsade 

rösträtten hade inte samma höga värdering av politisk frihet och legitim opposition. Under 

dessa nya förutsättningar kunde demokratin inte hantera vare sig massarbetslösheten eller den 

kulturella intoleransen. Tillsammans beredde dessa båda underskattningar marken för andra 

världskriget. 

 Det märkliga efter 1945 är hur mellankrigstidens nederlag för idén om politisk 

frihet och legitim opposition kunde vändas till vad som – åtminstone hittills – har sett ut som 

en seger. Hur kunde detta ske och vad krävs för att landvinningen skall bli bestående? 

Visserligen sammanfaller, medger Müller, återkomsten av demokratin i Europa med det kalla 

kriget och en avsevärd höjning av levnadsstandarden. Samtidigt går det inte att bortse från 

ytterligare en omständighet, som har bidragit till att folkstyret uppskattats mera efter andra 

världskriget än under mellankrigstiden. 

 Denna ytterligare förklaring menar Müller vara de rättsliga, ekonomiska och 

andra former av teknokrati, som praktiskt åtföljer krigshotet och strävan att höja 

levnadsstandarden. Inslaget av folklighet, tolkad som okritisk undfallenhet inför väljarna, kan 

på det sättet bättre «tämjas». Fruktan för kärnvapenkrig i kombination med standardhöjning 

gör allmänhetens spontana synpunkter lättare att hantera. Under mellankrigstiden hade någon 

sådan jämvikt aldrig hunnit uppkomma och undan för undan förstärkas. 

 Hur unionen är konstruerad måste med andra ord begripas historiskt. Det rör sig 

mindre om ett fullföljande än om en rekonstruktion av 1919 års idéer. Sekel efter sekel av 

blodiga krig skulle ersättas av fred och demokrati. Efter första världskriget hade detta 

misslyckats. Versaillesfreden och ryska revolutionen hade medfört raka motsatsen. 

Nationernas förbund hade inte kunnat fylla sin uppgift och betydelsen av nationella och 

sociala motsättningar underblåsta av arbetslöshet och inflation hade grovt underskattats. Det 

var mot denna bakgrund som ansträngningarna efter andra världskriget inriktades på att 

åstadkomma en rättsligt sammanhållen förvaltningsunion med minsta möjliga parlamentariskt 

inflytande. Detta «tämjande» sätt att arrangera samgåendet bedömdes kunna stärka 
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demokratins legitimitet i medborgarnas ögon. Genom delegation till sakkunniga och 

försvårande sätt att fatta beslut troddes folkstyret kunna immuniseras mot det slags 

nedbrytande tendenser, som hade tagit död på mellankrigstidens demokratier. 

 1919 års segrande doktrin framstod efter 1945 som alltför frihetligt 

fundamentalistisk och överdrivet inriktad på lika villkor för alla politiska aktörer. Värnet av 

folkstyret borde vara reellt och inte bara formellt för att skydda mot omstörtande krafter. 

Detta var den för den tyska, italienska och franska rekonstruktionsfilosofin karaktäristiska 

grundtanken. En ny Hitler, Mussolini eller Pétain skulle aldrig mera genom delegationer och 

karismatiska åtbörder kunna ta makten. 

 Efterkrigstidens västeuropeiska politiker inrättade inte bara 

författningsdomstolar, som kunde underkänna demokratiskt fattade beslut. Till detta kom 

delegation av befogenheter till centralbanker, expertorgan och folkrättsliga arrangemang utom 

räckhåll för ländernas valmanskårer. De drog sig inte heller för att olagligförklara 

systemkritiska sammanslutningar och inskränka förenings- och yttrandefriheten för att 

därigenom kunna förebygga omstörtande tendenser. Samma syfte tjänade justeringar av 

ländernas valsystem till stöd för systemviktiga partier liksom – från 1950-talet och framåt – 

unionsprojektet. 

Varseblivningströskeln är överskriden 

Detta historiska perspektiv framhäver det för framtiden centrala. Idén om blandad författning 

till stöd för demokratins självförsvar kan lätt motverka sitt syfte. Det låter säga sig att 

demokratin skyddar sig genom att motverka närvaron av en «otämjd» folklighet. Samtidigt 

bör man vara klar över att det finns en gräns, bortom vilken fri debatt, föreningsfrihet och 

legitim opposition med sikte på majoritetsskifte inte längre är meningsfull. Närmare bestämt 

rör det sig om ett grundläggande riskmoment i två olika avseenden, vilka tydligt framträder på 

2010-talet som en konsekvens av hur man inom unionsprojektet faktiskt har resonerat. 

 Dels föreställde sig efterkrigstidens ledande europeiska politiker att 

olikformigheten och inslaget av blandad författning skulle «låsa in» medlemsländernas 

karaktär av att vara demokratier. Utvecklingen efter 2008 har visat att grundkonstruktionen är 

långtifrån säker. Skyddet gentemot populistiska och auktoritära tendenser i medlemsländerna 

är svagt. Den senaste utvecklingen i Ungern visar detta. För att behålla sin trovärdighet som 

garant för demokratins självförsvar kan unionsorganen behöva utrustas med ytterligare 
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befogenheter, som gör att de kan ingripa mot medlemsländerna till stöd för folkstyret (Müller, 

2013 b). 

 Dels valde de att genom delegation till en överstat – utan att i motsvarande mån 

låta Europaparlamentet tjäna som bas för ansvarsutkrävandet – öka avståndet mellan den 

faktiskt bedrivna politiken och den öppenhet för folkliga synpunkter, som Goebbels hade 

hånat och Loewenstein konstaterat. Från 1950-talet fram till finanskrisen byggde 

uppläggningen på att gjorda delegationer både var jämförelsevis opolitiska och framför allt att 

de av medborgarna uppfattades vara okontroversiella. Så är det inte längre. De åtgärder, som 

efter 2008 har behövts för att bringa medlemsländernas politik i balans med de krav som 

myntunionen ställer, har varit drastiska. Unionsprojektet låter sig inte längre tolkas som en 

överstatlig maktutövning utan idé- och intressepolitisk innebörd. 

 Genom finanskrisen har ett postulat bortfallit. Fram till dess var 

grundantagandet att överstaten bara befattade sig med angelägenheter, som låg under vad 

Fritz Scharpf kallade varseblivningströskeln (Scharpf, 1999, s. 31) eller vad jag själv med ett 

annat uttryck omtalade som köksbordskriteriet (Gustavsson, 2000, s. 228). Vanliga 

människors levnadsförhållanden förutsattes inte vara berörda, varför det var logiskt att 

Europapolitiken inte tilldrog sig något intresse vid köksborden och i dagliga samtal på 

arbetsplatserna. Så är det inte längre. Nu märks överstatligheten. Att det som beslutas i 

Frankfurt och Bryssel har praktiska följder på hushållsnivå är för flertalet medborgare 

självklart. Vad som har hänt efter 2008 omöjliggör en återgång till ett europeiskt 

beslutsfattande, som bara försiggår under varseblivningströskeln. Att överstaten inte bara 

bestämmer reglerna för vad som äger rum kommersiellt utan också inverkar på hur sociala 

rättigheter kan tillgodoses har blivit uppenbart. Europapolitiken befinner sig därmed i allra 

högsta grad över sagda tröskel och köksbordskriteriet diskriminerar inte längre. Ett uttryck för 

detta är hur mycket utförligare kvällstidningsjournalistiken i dag behandlar beslutsfattandet 

inom unionen jämfört med vad som tidigare var fallet. 

 Poängen är att det rör sig om en oåterkallelig förändring. Medborgarna har ätit 

av kunskapens frukt och det går inte att föreställa sig en återgång till en mer oskyldig 

hantering av det slag som dominerade bilden före finanskrisen. Nu gäller inte längre doktrinen 

om tillåtande samförstånd och undvikande av åsiktsskillnader (Hooghe & Marks, 2009). Att 

varna för de politiska risker, som är förenade med en åternationalisering likaväl som det stora 

språnget över till en symmetriskt ordnad förbundsstat har blivit mer krävande. Detsamma 
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gäller föreställningen om att folkstyret bäst försvaras genom att inskränkas. Också den idén 

har blivit svårare att motivera. 

Dubbel asymmetri 

För att framåtsyftande kunna bedöma det författningspolitiska predikament, som präglar 

situationen efter finanskrisen behöver vi erinra oss hur unionen strukturellt är beskaffad. Det 

underliggande problemet är inte europeiseringen i och för sig, utan att unionen är dubbelt 

asymmetrisk (Gustavsson, 1998; Scharpf 2010, 2013). 

 Dels avser vi med det uttrycket – vad proceduren beträffar – att makt och ansvar 

inte utövas på samma nivå. Medlemsländernas förtroendevalda måste inför sina väljare ta 

ansvar för en politik, som de bara marginellt kan påverka. Dels avser vi – vad innehållet 

beträffar – att även detta regleras olikformigt. Det är bara makten över marknaden och myntet 

som europeiseras. De nationella följderna hanteras av en socialpolitik som förblir 

medlemsstatlig. Det betyder att den måste bedrivas inom ramen för varje lands egen 

skattebas. Till skillnad från vad som gäller inom det egna landet, saknas det politiska 

förutsättningar för en fiskal solidaritet, som sträcker sig nämnvärt utöver landsgränserna. 

 Denna dubbla och ömsesidigt självförstärkande brist på likformighet för med sig 

att det på europeisk nivå är lättare att avreglera än att omfördela resurser mellan 

samhällsgrupper, generationer och territorier. Vad som har kommit att kallas för det positiva 

samgåendet kan genom asymmetrin inte hålla jämna steg med det negativa borttagandet av 

vad som från ekonomiskt liberal synpunkt utgör handelshinder (Scharpf, 1999, s. 47–80). 

Marknaden europeiseras samtidigt som arbetsrätt och andra viktiga välfärdsstatliga 

arrangemang förblir medlemsstatliga angelägenheter. 

 Från renlärigt politiskt liberal synpunkt kan man fråga sig, om det inte vore 

bättre att åternationalisera makten över marknaden och myntet eller att europeisera även 

makten över skattebaserna, arbetsvillkoren och ansvarsutkrävandet. Maktpolitiskt möter i dag 

föga stöd för någotdera av dessa båda alternativ. Bägge bedöms vara minst lika riskfyllda som 

att hålla fast vid att en ytterligare europeisering enligt principen dubbel asymmetri är 

lösningen. Bara genom att även fortsättningsvis låta sig vägledas av den etablerade idén, 

vidhåller man, går det att befästa stödet för den politiska liberalismen i medlemsländerna. 

Tanken kan förefalla paradoxal men är icke desto mindre högst realistisk i den meningen att 

det är så ledande politiker och opinionsbildare resonerar. 
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 Före finanskrisen antog jag – utifrån teorin om varseblivningströskeln och 

köksbordskriteriet – att vad jag kallade för den informella tillitspakten (Gustavsson, 2009 a, s. 

38 ff) mellan överstat och medlemsländer räckte för att försvara den dubbla asymmetrin. Mitt 

antagande var att union och länder var för sig förstod att de ömsesidigt kunde förgöra 

varandra genom att hävda sin principiella överhöghet. För att tillspetsat karaktärisera detta 

förhållande använde jag mig av uttrycket konstitutionell terrorbalans. Att sammanbrottet hade 

uteblivit antog bero på att överstaten så att säga «köpte» medlemsländernas lojalitet (Scharpf 

1994). Detta skedde till priset av att tvingas respektera det handlingsutrymme, som dessa 

behövde för att inför sina befolkningar kunna upprätthålla teorin om demokratisk ansvarighet. 

 Genom krisen har vi som före 2008 argumenterade längs den linjen blivit ställda 

mot väggen. Vad finns nu att göra, om vi fortfarande tror att såväl en åternationalisering av 

makten som en europeisering av ansvarsutkrävandet är förenat med ännu större risker för 

sammanbrott? Hur kan vi nu hålla fast vid att unionen varken bör upplösas eller genom ett 

avgörande «språng» göras till en strikt uppbyggd förbundsstat? Hur bör demokratins 

självförsvar organiseras sedan tröskeln har överskridits och köksbordskriteriet inte längre 

diskriminerar? Hur återskapas en politiskt verksam pakt av informell tillit under dessa nya 

betingelser? 

 Svaret är att självförsvarstanken behöver tänkas igenom från grunden. Ty det 

gäller nu att kunna övertyga valmanskåren och den allmänna opinionen i dess helhet. 

Utvecklingen har gjort rent hus med idén om att «massan» förhåller sig passiv, om «eliten» 

inte provocerar. Ty nu ser sig «eliten» tvungen att provocera demokratin i medlemsländerna. 

Inte heller räcker det med enbart begreppsanalys. Precis som Ross hävdade 1946 behöver vi – 

för undgå ett nytt sammanbrott – tänka empiriskt och pragmatiskt. Vad fordras för att 

långsiktigt och effektivt kunna försvara demokratin i praktiken och inte bara i teorin? 

 Framför allt är det tre iakttagelser, som teorin om varseblivningströskeln bidrog 

till att dölja och som det nu gäller att aktualisera och statsvetenskapligt bearbeta. Ett efter ett 

tänker jag avslutningsvis uppehålla mig vid de tre begreppen tvådimensionalitet, liberalism 

och levande författning. 

Tvådimensionalitet 

För det första har unionsprojektet inte en utan två politiska dimensioner (Gustavsson, 2013 b, 

2014 a). När Ross skrev om självförsvarstanken, handlade det för honom uteslutande om vad 

jag vill kalla för den horisontella motsättningen mellan vänster och höger inom ramen för den 
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nationella demokratin. Vänstern vill ha mer socialism och högern mer kapitalism. Genom att 

de båda inriktningarna begränsar varandra ömsesidigt blir det praktiska resultatet demokratisk 

kapitalism, blandekonomi och välfärdsstat. 

 Ross nämner inget om ett vertikalt självförsvar gentemot internationella 

maktförhållanden och sammanslutningar. Motsättningen mellan union och medlemsland är 

inte i första hand en fråga om höger eller vänster utan om medgörlighet eller motspänstighet. 

Detta var naturligtvis inte främmande för Ross. Direkt efter vad som på danska kallas 

«Besættelsen» var han säkert medveten om att det nationella handlingsutrymmet kan vara 

begränsat. Men han verkar inte ha funnit den sortens motsättning värd att nämna. Ett extremt 

antagande om ockupation hörde inte hemma i hans bild av den hoppingivande efterkrigstiden. 

Därför uteslöt han – det är min tolkning – att ett land kunde vara bundet också av frivilligt 

ingångna överenskommelser. 

 Detta var givetvis en missbedömning. Med dagens ögon betraktat kan det inte 

råda någon tvekan om att internationella överenskommelser och maktförhållanden är en minst 

lika stor utmaning för den grundläggande samlevnadsformeln som motsättningen mellan 

vänster och höger. Nutida forskning räknar med att den konstitutionella demokratin «möter» 

internationaliseringen på i huvudsak tre olika sätt – genom att sluta sig inne, genom att helt 

och hållet anamma teorin om en «högre» rättsordning eller genom att praktisera 

konstitutionell tolerans (Müller, 2010). 

 Innebörden av den sist nämnda mellanståndpunkten är att det inte råder någon 

glasklar uppdelning mellan normer upprätthållna nationellt och internationellt. Vad som gäller 

avgörs i praxis. Fredlig samlevnad enligt alternativet konstitutionell tolerans förutsätter en 

kombination av konstruktivt diskussionsklimat och en väl utvecklad känsla för reella 

maktförhållanden. Problemet är att motsättningarna mellan vänster och höger i horisontellt 

avseende och mellan medgörlighet och motspänstighet i vertikalt hänseende inte styrs av 

samma politiska logik. 

 Med jämna mellanrum tar väljarna inomnationellt ställning till utmejslade 

alternativ. Dessa är olika vad gäller såväl innehåll som maktpretendenter. På grund av den 

inbördes konkurrensen och att partierna förutsätter, att det kommer att ordnas allmänna val 

också i framtiden, präglas det politiska umgänget av såväl strid som samhörighet. Partier med 

maktanspråk framhåller vad som skiljer dem från motståndarna. Legitim opposition har som 

allmän förutsättning yttrandefrihet och föreningsfrihet. Genom att dessa friheter inte bara 

finns på papper utan även utnyttjas, stimuleras debatten och artikuleras motstående 
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synpunkter. Samtidigt anpassar sig båda sidor till varandra för att övertyga vad de uppfattar 

som marginalväljare. Inom unionens medlemsländer har det aktiva och levande samspelet 

mellan dessa båda aspekter – konkurrens och samverkan – med tiden kommit att befästas. 

 Vad avser medgörlighet och motspänstighet i den vertikala dimensionen, 

däremot, återstår att utveckla en självförstärkande mekanism av motsvarande slag. Detta är en 

svårare uppgift. Ty parterna strider då inte bara om höger eller vänster utan också om var 

beslutanderätten ytterst ligger. Motsättningen blir även konstitutionell. Den nationella 

politiken utkämpas i normalfallet med stöd av regler som de stridande har intresse av att 

upprätthålla. Striden vertikalt, däremot, gäller vad som faller utom och inom överstatens 

legitima rätt att besluta. Också den motsättningen går att hantera. Men logiken är en annan. 

Parterna strider inte bara om politikens innehåll utan också om författningen (Gustavsson, 

2011, s. 369 ff, 2014 b). 

Liberalism 

För det andra är det viktigt att skilja mellan politisk och ekonomisk liberalism. Från första 

början har denna distinktion varit undertryckt inom det europeiska samgåendet. När krisen 

fördjupas efter 2008, blir projektet som följd av detta mörkt, skrämmande och obegripligt i ett 

växande antal medborgares ögon. Ett i strikt mening populistiskt tänkande gör sig gällande. 

Det som börjar sägas är variationer på temat att «vi som utgör det sanna folket till skillnad 

från den bestämmande eliten och dem som inte hör hemma i vårt land har fått nog och vi 

inriktar oss nu på att återta makten över det egna landet». Att denna tankefigur framträder 

beror på att vad som är bra för demokratin och vad som är bra för kapitalismen alltför länge 

har dryftats som om det vore samma sak. 

 Distinktionen mellan politisk och ekonomisk liberalism har försummats trots 

vad flertalet aktörer rimligen borde ha vetat från sina respektive nationella erfarenheter om 

konsten att bygga en praktiskt fungerande demokratisk kapitalism, blandekonomi och 

välfärdsstat. Inom varje enskilt land är problemlösningsförmåga, legitim opposition och 

legitim protektionism lika centrala begrepp för den politiska liberalismen som fri rörlighet och 

frihandel är för den ekonomiska frihetsläran. Det är när vi från europeisk synpunkt betraktar 

denna nationella kompromissformel, som behovet av att nyansera självförsvarstanken tydligt 

framträder. 

 Inom den ekonomiska liberalismens föreställningsvärld betecknar ordet 

protektionism begränsningar, som är ägnade att skydda ett lands egna näringar mot 



14 

 

 

konkurrens från industriellt mer framskridna länder. Inom den politiska liberalismen, 

däremot, hör ordet hemma i en analys, som går ut på att det finns saker och ting vilka är 

oförytterliga i betydelsen naturliga, otvivelaktiga och odiskutabla. För individer upprättar den 

politiske liberalen en katalog av rättigheter som inte får kränkas. Liberalt konstituerade 

nationalstater kräver på motsvarande sätt inom ramen för en större enhet skydd för intressen, 

som måste värnas oberoende av andra länders intresse av en gemensam politik. 

 Oavsett hur självbestämmandet motiveras, är poängen att företrädarna för den 

ekonomiska liberalismen inte får kräva fullt genomslag för frihandel och marknad. Ty den 

politiska liberalismen måste kunna återskapa betingelserna för sin egen överlevnad. Inte bara 

individer utan också medlemsländer behöver skyddas mot en urskillningslös tillämpning av 

principen om fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och arbete. 

 De tyska statsvetarna Martin Höpner och Armin Schäfer argumenterar intressant 

längs denna linje utifrån begreppet liberaliseringspolitik. De framhåller två förutsättningar för 

att skapa och återskapa förtroendet för den demokratiska kapitalismen. Det ena är insikten om 

hur olika medlemsländerna faktiskt är med hänsyn till ekonomisk styrka och nationell 

förhistoria (Höpner, 2013). Det andra är en praktisk slutsats, som följer av denna insikt. Att 

skilja mellan marknadsskapande och icke-diskriminering (Höpner & Schäfer, 2010) ökar 

förutsättningarna inte bara för en demokratiskt behövlig problemlösningsförmåga och legitim 

opposition utan också för en legitim protektionism (Gustavsson 2013 b; 2014 a). Med det 

första uttrycket menar de en strävan att låta marknadsprincipen sätta sin prägel även på 

arbetsrätten och välfärdsstaten. Med det senare avser de en acceptans av olika 

samhällsorganisation i skilda länder. Lika villkor och tillgång till politiskt garanterade 

nyttigheter oavsett nationalitet, klass, kön och religion är vad principen icke-diskriminering 

betonar. Det centrala blir på det sättet inte marknadsprincipen utan frånvaron av principiellt 

irrelevant särbehandling inom såväl affärslivet som förvaltningen. 

 En vilja till konsekvent marknadsskapande är från politiskt liberal synpunkt en 

mycket starkare stridssignal än en tolkning av unionsrätten, som går ut på att denna endast 

skall vara godtyckesminimerande. Enligt denna senare tolkning behöver unionsrätten inte 

motsätta sig offentligt organiserade skolor och sjukhus liksom inte heller nationella system för 

social försäkring, licensfinansierade etermedia och partssystem på arbetsmarknaden. Vad som 

krävs behöver «bara» vara att medborgarna oavsett varifrån de kommer behandlas utan 

åtskillnad med avseende på nationalitet, klass, kön och religion. 
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 Så tolkad kan den politiska liberalismen – det vill säga principen om demokrati i 

den av Ross avsedda meningen – motväga den ekonomiska liberalismen och därmed 

grundlägga en vertikal samlevnadsformel. Av denna behöver «bara» framgå vad som de facto 

är europeiska och vad som är medlemsstatliga angelägenheter. Generalklausulen om fri 

rörlighet för kapital, varor, tjänster och arbete tolkas då inte som ett konsekvent tillämpat 

rättesnöre för alla avgöranden. Den vertikala relationen får mindre karaktär av underordning 

än att vara en ständigt fortgående konstruktiv förhandling (Gustavsson, 2011, s. 369 ff; 2014 

b). 

Levande författning 

Det tredje som aktualiseras efter finanskrisen är vikten av att den europeiska framtidsdebatten 

tillägnar sig distinktionen mellan författningsändring och författningsomvandling. Alltsedan 

början av 1900-talet har det inomnationellt ansetts vara självklart, att den reellt verksamma 

författningen förändras på två olika sätt. Den blir med tiden en annan inte bara genom 

formella beslut utan också genom att de faktiskt tillämpade spelreglerna förskjuts. Det sker 

som en konsekvens av maktförhållanden, kreativ tolkning av formellt gällande författning, 

icke utövande av givna befogenheter, utfyllnad av luckor samt genom av en historiskt 

«nödvändig» och därför reellt bindande praxis (Jellinek, 1906, s. 21 ff). 

 Detta sätt att uppfatta saken är självklart för ett nationellt och horisontellt 

sammanhang och borde vara det också för en internationell och vertikal kontext, där de 

centrala begreppen är lagval och konstitutionell tolerans (Müller, 2010, s. 246 ff). Alldeles 

särskilt relevant borde det vara för den här aktuella unionen, inom vars ram det fullt avsiktligt 

är principiellt oklart, om det är överstaten eller medlemsländerna som har sista ordet. Det som 

blir den faktiska och levande författningen – vilken protektionism som är legitim – avgörs 

antagligen minst lika mycket genom en successiv omvandling som genom en aktiv ändring av 

fördragen. Att tydliggöra detta borde vara en mer central uppgift för den statsrättliga 

forskningen än vad den hittills har varit (Gustavsson, 2005; 2014 b). 

 Samtliga dessa tre iakttagelser – rörande tvådimensionalitet, liberalism och 

levande författning – behöver ligga till grund för en omprövning av idén om demokratins 

självförsvar. Den av ledande politiker och opinionsbildare som självklar betraktade 

uppfattningen – att demokratin bäst försvarar sig genom att ytterligare låta sig inskränkas – är 

inte längre oreserverat övertygande utan behöver ifrågasättas. «Det, at en litteratur i vore 

dager lever, viser sig i att den sætter Problemer under Debat» är en annan dansk formulering 
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att erinra sig och låta sig vägledas av i detta sammanhang. «At en Litteratur Intet sætter under 

Debat er detsamme som, at den er i færd med at tabe al Betydning» (Brandes, 1872, s. 15.). 

 Att ensidigt, teknokratiskt och doktrinärt hävda nödvändigheten av att gå vidare 

längs den inslagna vägen bryter mot tanken om den lärande suveränen (Frankenberg, 2004). 

Uppgiften kan inte bara vara att oreflekterat skydda sig mot nya krig och katastrofer. 1900-

talet var också en period av växande tilltro till förnuft, öppenhet, folkstyre och mänskliga 

rättigheter. Även dessa idéer har med tiden kommit att göra intryck på hur medborgarna 

tänker. Det gör att den lärande suveränen mer och mer måste räkna vad enskilda människor 

anser vara en rimlig tolkning av självförsvarstanken. 

 Hellre än att förneka förekomsten av skilda idéer och intressen bör vi – i linje 

med hur Ross resonerar – aktivt bejaka detta förhållande. Enligt denna alternativa teori finns 

ingen «rätt» lösning. Det möjligas konst består i att kunna civiliserat hantera, att så inte är 

fallet. Intresset kommer då att riktas mot vad som bidrar till en god cirkel av växande tillit 

trots skilda idéer och intressen. Konkret betyder det en uppslutning bakom den politiska i 

motsats till den ekonomiska liberalismen. Vikten av att kunna kombinera förnuftsbaserad 

problemlösning med legitim opposition och legitim protektionism framstår som det mest 

fruktbara. Att ställa problem under debatt är vad som bäst gagnar demokratins självförsvar. 
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