
 
 
 
  

Årlig arbetsredogörelse 2014 
 
Följande dokument ger en överblick över det arbete som genomförts av 
Demokratiutredningen under år 2014. Arbetet löper på enligt plan.  

Underlagsrapporter  

Utredningen är i behov av att inhämta underlag och kunskap om de olika 
teman som ingår i utredningsuppdraget. Ett aktivt arbete har därför 
pågått under hösten för att kartlägga befintlig och pågående forskning 
som är relevant för utredningen. Utredningen kommer att beställa in ca 
14 underlagsrapporter från olika universitet. Forskare som arbetar med 
frågor som är relevanta för utredningen har kontaktats. Avsikten är att 
forskarna skriver en rapport på ca 30 sidor för utredningen på grundval 
av befintlig forskning. Rapporterna ska bidra till att belysa olika delar av 
utredningsdirektivet.  
 
Utkast till de flesta av underlagsrapporterna har levererats under 
november och december. Rapporterna kommer att redigeras för att 
kunna presenteras vid s.k. demokratiseminarium under månaderna april 
till juli. Vid dessa tillfällen kommer rapporterna också publiceras på 
utredningens hemsida. Rapporterna ska slutligen sättas samman till en 
antologi som ska publiceras tillsammans med betänkandet. Forskarna 
kommer också att ingå i en forskarreferensgrupp.  
 
För information om möten se bilaga 1. 

Enkäter och undersökningar  

Utredningen har tillsammans med Regeringskansliet deltagit i SCB:s 
arbete att utforma en enkät som ska skickas ut till ett urval av folkvalda i 
kommunfullmäktige och avhoppade folkvalda.  
 
Utredningen har tagit fram tre enkäter som ska skickas ut med hjälp av 
Sveriges Kommuner och Landsting. (SKL) Dessa rör förtroendevaldas 
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ersättnings- och arbetsvillkor i kommuner och landsting, 
ungdomsinflytande och inflytande verktyg på kommunal och 
landstingsnivå, i.e. folkinitiativet, medborgardialog och 
medborgarförslag. Arbetet med utskick, datainsamling och 
datasammanställning kommer genomföras av SKL under december till 
februari. Utredningen har också gett synpunkter på en enkät som avser 
en utvärdering av SKL:s medborgardialogprojekt som genomförs av SKL 
och Uppsala Universitet  
 
Utredningen har tagit fram en enkät som ska skickas ut till lokala 
partiorganisationer. Enkäten har stämts av med representanter för 
riksdagspartierna samt delar av forskarreferensgruppen. Enkäten 
skickades ut i december.  
 
Utredningen samverkar med Göteborgs universitet om deras 
riksdagsenkät. Utredningen har fått med frågor i enkäten och kommer 
att ta del av resultaten under våren. Utredningen samverkar även med 
Göteborgs universitet om en enkät om partiaktiva. 
 
Utredningen arbetar med att intervjua initiativtagare till 
folkomröstningar och med olika folkvalda politiker.  
 
Utredningen har samtalat med Novus om Ramböll och fått in offerter på 
attitydundersökningar. 

Samråd och möten  

Utredningen har haft ett möte med expertgruppen (21 oktober) och ett 
möte med den parlamentariska referensgruppen (23 oktober). 
 
Utredningen har samtalat med organisationen Demokratiakademin om 
ett projekt för ett utvidgat samrådsarbete i syfte att fånga in olika röster 
om allmänhetens demokratiattityder.  
 
Utredningen har haft ett flertal möten och samråd med myndigheter, 
intresseorganisationer, forskare och allmänhet.  
 
Sammanlagt tre avstämningsmöten har skett med departementet. Ett 
möte med f.d. statsråd och ett med nuvarande statsråd och 
statsekreterare har ägt rum.  
 
För information om möten se bilaga 2.  

Kommunikation 

Utredningen har arbetat aktivt på att kommunicera vårt arbete. 
Utredningen har etablerat en särskild hemsida där information om 
seminarium, aktiviteter och mediereferenser läggs ut. Utredningen har 
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också ett twitterkonto och en facebooksida. Utredningen har genomfört 
intervjuer med de forskare som skriver för utredningen och publicerar 
dessa kontinuerligt på hemsidan.  
 
Utredningen har också tagit fram ett nyhetsbrev som har skickats ut till 
personer som varit i kontakt med utredningen. Utredaren har även 
publicerat två artiklar (i DN och Dagens arena), deltagit i intervjuer och 
genomfört flera offentliga framträdanden.  

Ekonomi 

Utredningen har för möten, internat och resor budgeterat totalt 
175 000kr för 2014, men har inte gjort av med den budgeterade summan. 
 
Utredningen har för 2014 budgeterat 450 000 kr för underlagsrapporter, 
100 000 för enkäter och 50 000 för övriga konsulttjänster. Utredningen 
kommer tillföra 90 000 från budgetposten webbtjänster till 
underlagsrapporterna. Därav har utredningen sammanlagt 690 000 kr för 
att täcka kostnader för konsulter och underlagsrapporter för 2014.  
 
Utredningen har under år 2014 beställt in 11 forskarrapporter och 
beräknar kostnader för detta på sammanlagt 572 915 kr. Utredningen har 
beställt en undersökning som tas fram av en enskild forskare. Kostnad 
för detta är ca 60 000 kr. Samanlagda utgifter för underlagsrapporter och 
enkäter under 2014 uppskattas till ca 680 000  kr.  

Internt 

Utredningen har intervjuat praktikanter och antagit en som kommer att 
börja arbeta i utredningssekretariatet i januari 2015. 

Bilagor 

Bilaga 1: Underlagsrapporter 
 
Folkvaldas villkor och politisk jämlikhet  
Författare: Dr. Johanna Rikne (Nationalekonomi)och Dr. Olle Folke 
(Nationalekonomi) 
 
Social representativitet i de folkvalda församlingarna 
Författare: Dr. Jessika Wide (Statsvetenskap – Umeå universitet)  
 
Den lokala demokratins villkor 
Författare: Doc. David Karlsson och Prof. Mikael Gilljam (Offentlig 
förvaltning/Statsvetenskap – Göteborgs universitet) 
 
Media och demokrati 
Författare: Prof. Jesper Strömbäck (Media och 
kommunikationsvetenskap – Mittuniversitetet) 
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Ungdomars inflytande i lokal politiken 
Författare: Dr. Erik Andersson – (Pedagogik - Skövde Högskola) 
 
Ungas demokratiattityder  
Författare: Dr. Ali Abdelzadeh – (Statsvenskap – Örebro universitet) 
 
Ungas politiska deltagande med fokus på engagemang över sociala 
medier: Dr. Hanna Bäck (Statsvetenskap Lunds universitet), Dr. Emma 
Bäck psykologi (Psykologi, Lunds universitet)och Dr. Nils Gustafsson 
(Statsvetenskap Lunds universitet) 
 
E-demokrati  
Författare: Dr. Martin Karlsson och Dr. Joachim Åström – 
(Statsvetenskap – Örebro universitet/Södertörns Högskola) 
 
Medborgardialog som en metod för inflytande  
Författare: Dr. Nazem Tahvilzadeh (Offentlig förvaltning - KTH) 
 
Det civila samhället som röstbärare 
Författare: Dr. Johan von Essen (Sociologi - Ersta Sköndals Högskola) 
Dr. Susanne Lundåsen-Wallman (Statsvetenskap – Mitthögskolan) 
 
Det civila samhället i den segregerade staden 
Författare: Dr. Carina Listerborn (Prof. kulturgeografi Malmö 
Högskola) och Annika Nilsson (forskarassistent Malmö Högskola) 
 
Politiska partier: Medlemsutveckling, rekrytering och 
interndemokrati   
Författare: Dr. Ann-Kristine Kölln (Statsvetenskap – Göteborgs 
universitet)  

 
Politiska partier: Organisationsutveckling, kommunikation och 
legitimitet 
Författare: Dr. Magnus Hagevi och Dr. Karl Loxbo (Statsvetenskap – 
Linnéuniversitet)  
 
Intresseorganisationers formella och informella påverkansarbete mot 
regering och riksdag 
Författare: Dr. Erik Lundberg (Statsvetenskap – Örebro universitet)  
 
Policyprofessionella och lobbyism  
Författare: Avtal ännu inte tecknat. 
 
Funktionsnedsatt och politisk deltaktighet 
Författare: Avtal ännu inte tecknat. 
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Bilaga 2: Möten, samråd och presentationer 
 
Utredningen har haft följande möten med andra utredningar:  
15 september: Utredningen om ett stärkt och självständigt civilsamhälle 
18 september och 10 december: Kommunallagsutredningen 
19 och 23 september: Möte med utredningen om delaktighet i EU. 
11 oktober: Möte med Digitaliseringskommissionen. 
17 december: Möte med Delegationen för Migrationsstudier.  
 
Utredningen har haft följande möten med andra myndigheter  
24 och 26 september och 28 november: Möte med MUCF (Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). 
25 september och 5 december Möte med SCB. 
8 oktober: Möte med Myndigheten för Delaktighet. 
10 november: Möte med Utbildningsradion. 
16 december: Möte med Sveriges radio.  
18 september: Möte med SKL:s arbetsutskott och demokratiberedning.   
24 och 30 september samt 1, 22, 30 oktober, 24 november: Möten med 
SKL. 
 
Utredningen har haft följande möten/samråd  
17 september möte med IDEA 
24 september: Möte med Svung (Sveriges ungdomsråd) 
1 oktober: Möte med Vuxenskolans styrelse och distriktsordföranden 
8 oktober: Möte med Jesper Strömbäck, expert i utredningen 
14 oktober: Möte med LSU 
16 oktober: Seminarium om folkomröstningar med Göteborgs 
universitet 
15-17 oktober: Möte med Göteborgs stad och Borås kommun 
30 oktober: Möte med Demokratiakademin 
30 oktober: Möte med Dagens samhälle. 
2 november: Medverkan i IRL, Sveriges ungdomsråds konferens 
6 november: Besöker gymnasieskolan i Floda  
14 november: Samråd med kommun- och landstingsrepresentanter om 
medborgarförslag 
3 december: Samråd om ungas inflytande med representanter för 
kommuner och myndigheter 
4-5 december: Deltagande på MUCF:s rikskonferens 
8 december: Samråd med partisekreterarna för riksdagspartierna.  
8 december: Deltar i möter om behovet av en Maktutredning på Katalys. 
8 december: Medverkan på LSU:s ungdomspolitiska forum. 
9 december: Möte om ungas inflytande med nyckelaktörer inom 
området. 
9 december: Deltar på regeringens ungdomspolitiska råds sammanträde. 
15 december: Samråd med handikappsorganisationer.  
 
Utredningen har gjort följande offentliga framträdande  
22 oktober: Tal på Journalistförbundets kongress. 
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28 oktober: Tal på LSU:s Alumnigrupp. 
3 november – 5 november: Presentation på World forum for Democracy, 
Strasbourg. 
5 november: Tal på SIS, Swedish Standards Institute konferens Rätt 
Säkerhet i Stockholm. 
12 november: Tal på Bromma Folkhögskola 
13 november: Delar i samtal om demokrati och stadsutveckling på 
Färgfabriken. 
18 november: Deltar i panelsamtal på ett seminarium anordnat av 
Stockholms universitet och KTH. 
25 november: Deltar i panelsamtal i konferens anordnat av Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågors. 
3 december: Deltar i panelsamtal anordnat av Handikappsförbundens   
3 december: Föredrag på DialogSlussen (kulturell 
invandrarorganisation)konferens Rörelse i rätt riktning. 
  


