
 

 
I lördags medverkade jag i P1-programmet Konflikt, några dagar efter att ryska stridsplan 
närmat sig Ölands kust. Vad hade det med demokratin att göra?  
 
Jo, det svenska försvaret har alltid varit byggt på att vi ska kunna få hjälp av andra. Men 
ska vi få hjälp av andra demokratier måste befolkningen i de länder, som ska kunna göra 
denna yttersta uppoffring för vår skull, ha en positiv uppfattning om Sverige. Och i den 
Sverigebilden ingår som en självklar del att vi är ett fungerande folkstyre. 
 
Tyvärr ingick det i salig regeringens nedrustningspolitik att såväl stänga ner det svenska 
civila psykologiska försvaret som flera av de institutioner som förmedlade sverigebild och 
byggde nätverk.  
 
Att människor i en demokrati känner sig delaktiga är naturligtvis ett egenvärde. Men den 
svenska demokratin är också en del av vår försvarsberedskap.  
 
Den utredning jag har fått förtroendet att leda - och vars dagliga arbete drivs av ett 
lyckligtvis ytterst kompetent sekretariat – 2014 års Demokratiutredning, har tagit sig 
underrubriken ”Delaktighet och jämlikt inflytande”.  Och många undersökningar, liksom 
vardagliga iakttagelser visar att delaktigheten mellan valen i politiken är låg. Liksom att 
inflytandet i hög grad är kopplat till inkomst, boende och utbildning, till klass. 
 
Mycket av demokratins brister – som kan illustreras av hur andelen röstande i förra 
kommunalvalet skilde sig med 54 procentenheter mellan de mest priviligierade 
valdistrikten i Stockholm och de minst – handlar om övergripande socioekonomiska 
frågor som bostadssegregation, utbildningsbrister, arbetslöshet, etnisk exkludering.  Det 
kommer inte denna lilla utredning att lösa fram till januari. 
 
Våra analyser och våra förslag handlar inte om de stora frågorna, utan om de många 
mindre som just innebär fördjupad demokrati – en demokrati som inte innebär att vi var 
fjärde år lämnar ifrån oss beslutsrätten för att sedan återkomma. Utan att vi som 
medborgare skulle kunna – med den amerikanske forskaren och filosofen John Deweys 
ord – vara den demokratiska människan.  Involverad, påverkande, en del i den levande 
demokratin. The Democratic Man, kanske i kontrast till nationalekonomernas The 
Economic Man. 
 
Utredningen kommer bl a att lämna förslag kring väljarnas möjligheter att påverka mellan 
valen genom bl a medborgardialog, medborgarförslag och att genom folkinitiativ få 
igenom lokala folkomröstningar. Vi har lagt ut 16 uppdrag på 24 forskare. Forskning om 



 
allt från lobbyism, mediesituationen, civilsamhällets roll till det vi ska diskutera idag – hur 
representativa de folkvalda är. 
 
Det är ju en fråga som träffar mitt i identitetsdebatten. Skulle jag vara bättre representerad 
av någon som är som jag själv – äldre, välutbildad, man – än någon som tycker just som 
jag själv? Naturligtvis inte. Men representativiteten – att de valda församlingarna inte 
enbart representerar åsikt och parti – har betydelse dels för kvaliteten i besluten. Hur ska 
en församling där det inte finns några utlandsfödda kunna fatta kvalitativa beslut utan att 
den erfarenheten alls finns representerad? Och dels för identifikationen: När unga, 
funktionshindrade, utlandsfödda är underrepresenterade innebär det ju att det finns färre 
förebilder, färre att identifiera sig med. Då blir demokratin svagare. 
 
Och när det – trots att män och kvinnor är jämlikt representerade i 
fullmäktigeförsamlingar – finns en vertikal ojämlikhet som Johanna Rickne och Olle 
Folke konstaterar – nämligen att kvinnor är underrepresenterade som 
kommunstyrelseordföranden - finns det ett systemfel. Vi kan alltså se att 
kommunalpolitiken är som det är på en del annat håll i samhället: Där den verkliga 
makten och där pengarna finns är kvinnor underrepresenterade. Som 
kommunstyrelseordföranden och i de kommunala bolagens styrelser. 
 
Det är också en fråga om vem som ska ha makten över att utse kandidaterna – enbart 
partierna eller väljarna genom personvalen. Personvalet infördes en gång som en reaktion 
på upplevelsen av försvagade partier.  Och därför att representationsidealet förändrats. 
Frågan är om vårt personvalssystem verkligen fört väljare och valda närmre varandra. Det 
tillhör det vi snart ska få höra mer om. 
 
Allt utredande måste utgå från dels lyssnande – vi har genomfört och genomför rader med 
möten och seminarier varav detta är ett. Dels faktainhämtande. Och det börjar vi med nu. 
Och därför ger jag ordet till Henrik Ekengren Oscarsson. Han och Linda Berg från 
Göteborgs universitet har genomfört den hittills mest grundläggande studien kring det 
svenska personvalet.  
 

 


