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Demokratin och delaktigheten

I din hand håller du Demokratin och delaktigheten, den tredje
delen av fyra ur antologin 100 år till – en samling av framåtblickande texter om demokrati.
Demokratin och delaktigheten fokuserar på varför delaktighet,
deltagande och engagemang behövs i en demokrati. Innehållet består av akademiska texter, essäer och spaningar
som handlar om möjligheter och utmaningar för demokratiskt deltagande. Olika perspektiv lyfts fram av grupper
som har kämpat, och fortfarande kämpar, för att delta och
påverka.

Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att planera,
samordna och genomföra en samling av insatser och
aktiviteter för en stark demokrati. Insatserna samlas under
rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag.
Kommittén Demokratin 100 år leds av Peter Örn. I kommittén ingår även
demokratiambassadörerna Emma Frans, Lena Posner-Körösi, Rosaline
Marbinah och ett sekretariat.
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Prolog

Allas delaktighet
för allas lika värde
rosaline marbinah

Demokratin handlar om oss alla, är till för oss alla och skapas
av oss alla. Den står aldrig still utan behöver utvecklas med
vår tid. Delaktighet, att kunna delta, engagera sig och påverka,
är avgörande och något som skiljer en demokrati från en diktatur. Ett val får ingen legitimitet om bara ett fåtal röstar eller
om det saknas valmöjligheter. Delaktighet är ett värv och när
vi deltar skapar vi demokratin.
Med skriften Demokratin och delaktigheten, som är den tredje
delen av antologin 100 år till, vill kommittén Demokratin 100
år belysa några olika perspektiv på demokratiskt deltagande.
Vi firar att det var hundra år sedan Sverige införde allmän och
lika rösträtt. Valmanskåren fördubblades, och fler kunde delta
och väljas. Men vägen mot en mer jämlik demokrati har varit
lång och krokig, och än är vi inte i mål.
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Demokratiskt deltagande är
mer än valdeltagande
I Sverige finns en lång tradition av demokratiskt deltagande
som är starkt sammankopplad med folkrörelser. I vår tid, där
vi lägger allt mer tid på sociala medier, finns det nya sätt att
engagera och gruppera sig. Intresset för politik och samhälle
är stort, och det är enkelt att delta i föreningslivet, i olika
nätverk, i demonstrationer eller på andra sätt. Vi ser dock
inte bara nya former för deltagande, utan även utmaningar.
Det demokratiska deltagandet är ojämnt, vilket riskerar att
påverka den sociala sammanhållningen och legitimiteten för
vårt politiska system. För att öka delaktigheten i demokratin
behöver vi förstå hur skillnaderna ser ut. Det är först då vi kan
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vidta åtgärder för att alla ska kunna ha likvärdiga möjligheter
att delta i demokratin.
Vi har ett högt valdeltagande i Sverige, men enligt mig är det
deltagandet mellan valen som ger själva kvaliteten i demokratin.
Det är mellan valen vi säkerställer att minoriteter skyddas i
majoritetssamhället såsom liberala demokratier ska göra.
I allmänna val utser vi partier och representanter som vi ger
makt att bära vår röst. Perioden mellan valen är viktig för att
följa upp och säkerställa att statsmakten och politiker håller
sina löften. Här spelar civilsamhället och media viktiga roller.
Även de politiska partierna, som är en del av det civila samhället, har en central roll i att rekrytera och förse oss med
förtroendevalda.

”

Delaktighet är ett värv och när vi
deltar skapar vi demokratin.

Vi måste ibland påminna oss om det självklara, som att partier
utgörs av människor som förenas i en gemensam vision, och
som organiserar sig och skapar en politik för hur samhället
ska fungera och utvecklas. Engagemanget och organiseringen,
som är grundlagsskyddad genom den oumbärliga föreningsfriheten, driver vår demokrati vidare. Om jag får önska något
framöver så är det att vi i Sverige får en mer utbredd kultur
av partimedlemskap – att fler engagerar sig och går med i ett
parti. Det skulle stärka samhällsengagemanget och idéutveck6   100 år till
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lingen samt bredda urvalet av vilka vi kan rösta på. Ju fler vi
är som engagerar oss, desto fler och bättre samhällslösningar
kan vi få.

Ingen stark demokrati utan
starkt civilsamhälle
Utan ett starkt civilsamhälle finns inte en stark demokrati.
Sveriges demokrati föddes ur folkrörelser såsom Sveriges Allmänna Rösträttsförbund och Landsföreningen för kvinnans
politiska rösträtt som tillsammans med flera andra organisationer var pådrivande för att rösträtten utvidgades till en
större del av befolkningen. Det var till stor del tack vare funktionsrättsrörelsen som omyndighetsförklaringen äntligen togs
bort från svensk lag år 1989, vilket ledde till att alla medborgare över 18 år fick rätt att rösta i riksdagsval. Folkrörelsernas påverkansarbete hade under 1900-talet stor inverkan
på utformandet av det svenska välfärdssystemet. Lika viktig
är civilsamhällets roll i dag som röstbärare, som granskare av
makten, som verkstad för politiska idéer, och som en viktig del
i det sociala skyddsnätet.

”

Det demokratiska deltagandet är
ojämnt, vilket riskerar att påverka
den sociala sammanhållningen och
legitimiteten för vårt politiska system.
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Det demokratiska utrymmet krymper i Sverige och i världen. Små förskjutningar har möjliggjort stora inskränkningar
i hur civilsamhället kan agera. Civilsamhället är det första som
attackeras, eftersom folkrörelserna står i demokratins frontlinje. Det civila samhället behöver vara starkt, särskilt i sin
röstbärarroll. Civilsamhället i Sverige har traditionellt varit
just det, men under de senaste decennierna finns vissa tecken
på att civilsamhällets röstbärarroll försvagas i takt med att
den idéburna välfärden växer sig starkare. Det svenska civilsamhället har glidit ifrån det som vi i alla tider har stått för
– ansvarsutkrävande, påverkansarbete och förhandlingar om
samhällskontraktet. Försvagandet av röstbärarrollen är kanske
en effekt av hårdare krav på granskning och kontroll av civilsamhället. Förutsättningarna för civilsamhället är viktiga, inte
bara för civilsamhället, utan för hela vårt samhälle och för vår
demokrati. Det är lätt att medvetet eller omedvetet urholka
tilliten till förmån för kontroll. Tillit föder tillit, och kontroll
kan leda till misstro.
Det krympande utrymmet för civilsamhället handlar även om
hat och hot som riktas mot personer som engagerar sig i civilsamhället. Många av de som utsätts är unga, och hatet och
hoten sker ofta på sociala medier. I LSU:s mätning från 2020
säger sig 46 procent av barn- och ungdomsorganisationer i
ungdomsrörelsen ha utsatts för hot och hat. Ofta leder det till
självcensur och tystnad. Ett annat allvarligt exempel på krympande utrymme är misstänkliggörandet och demoniseringen
av vissa organisationer. Ett tredje exempel är när antidemokratiska krafter tar större plats i det offentliga rummet. Mer
än någonsin behöver vi inom civilsamhället komma ihåg att vi
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är röstbärare med ansvar för våra medlemmar. Det är vår roll
att stå upp för människan, friheten och demokratin.

”

Förutsättningarna för civilsamhället är
viktiga, inte bara för civilsamhället, utan för
hela vårt samhälle och för vår demokrati.

Bredda demokratin till fler
Demokrati kan innebära olika saker för olika personer, t.ex.
folkstyre, frihet, val, jämlikhet och allas lika värde. För mig är
demokrati vår överideologi som ytterst betyder rättvisa. Det
går inte att välja rättvisa för somliga, utan demokrati måste
innebära ett förhållningssätt där rättvisa ska säkerställas för
alla. Jag har valt att särskilt engagera mig i barns och ungas
rättvisa. En reform som skulle möjliggöra mer rättvisa för den
yngre generationen är att sänka rösträttsåldern till 16 år i allmänna val. Detta är vad jag skulle vilja kalla nutidens rösträttskamp. Det är ett exempel på hur vi kan ge fler möjlig
heten att delta i demokratin. Att bredda demokratin innebär
att stärka den, eftersom makten fördelas jämnare.
Under de senaste åren då jag haft rollen som demokrati
ambassadör i kommittén Demokratin 100 år har en av mina
huvudfrågor varit jämlikt deltagande – att personer med
funktionsnedsättningar ska ha samma tillträde till politik och
100 år till   9
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politiskt deltagande, och att barn, unga och äldre får ta plats i
demokratin. Här ingår såklart även kvinnorättsrörelsen.

”

Att bredda demokratin innebär att stärka
den, eftersom makten fördelas jämnare.

Kommittén har arbetat för att öka engagemanget och del
tagandet i demokratin på flera sätt, exempelvis genom Dekla
ration för en stark demokrati som har undertecknats av 310
aktörer och Demokratistugan som har turnerat genom landet. Demokratin ska dock inte bara uppmärksammas vid vissa
enstaka tillfällen – den måste värnas varje dag. Det är så den
lever vidare till kommande generationer. Därför är det så oerhört viktigt att civilsamhällesorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter, politiska partier, skolan, arbetsplatser, folkbildningen, föreningar, företag och alla andra – du och jag
– engagerar oss och arbetar för en starkare demokrati för alla.
Inte bara i samtiden, utan lika mycket i framtiden. Det behöver vara ett av våra löften till framtida generationer.

Demokratin och
delaktighetens innehåll
Demokratin och delaktigheten utgör del 3 av 4 i antologin
100 år till.
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I kapitel 1, Kampen för och motståndet till kvinnor i svensk politik.
Då, nu och kanske sedan, gör Josefin Rönnbäck en historisk
exposé om kamp och motstånd för kvinnors delaktighet, närvaro och inflytande i demokratiska beslutsprocesser. Kapitlet
avslutas med reflektioner kring dagens och framtidens kamp
för jämlikt deltagande och inflytande.
Vad är egentligen ett demokratiskt utanförskap? Och vilka
skillnader finns det i valdeltagande, tillit och framtidstro? Om
detta och vilka konsekvenser det demokratiska utanförskapet
kan ha för framtiden skriver Ali Abdelzadeh och Erik Lundberg i kapitel 2, Det demokratiska utanförskapets geografi.
I kapitel 3, På demokratins bakgård, ger Åsa Strahlemo en
skildring av rörelsehindrades perspektiv på demokratins
utveckling genom en dialog som rör sig mellan generationer
över flera decennier och som kretsar kring hinder, framsteg
och tankar om rätten till delaktighet på lika villkor.
Ungas engagemang i samhället och demokratin är starkt, men
många unga upplever att det är svårt att påverka. I k apitel
4, Tre ungdomsorganisationer om engagemang, delaktighet och
möjligheter att påverka, får vi möta Jêran Rostam, Bartosz
Stroinski och Hanna Thessén i ett samtal om vilka möjlig
heter och svårigheter deras ungdomsorganisationer möter.
Det kommunala självstyret är inskrivet i grundlagen och kommunfullmäktige är den politiska församling som är närmast
medborgarna. Men hur delaktiga är egentligen kommuninvånarna i den lokala demokratin och hur ser förutsättningarna för
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dagens och framtidens lokala ansvarsutkrävande ut? I kapitel 5,
Den lokala representativa demokratin – orosmoln och ljuspunkter,
diskuterar Gissur Ó Erlingsson detta och mycket mer.
I kapitel 6, Mycket har förändrats sedan Gustaf Adolfs tid –
reflektioner kring demokrati, äldres delaktighet och generations
överskridande samtal, får vi följa Kerstin Brunnbergs tankar
om att det vore en vinst för samhället och demokratin om
den lagrade och tillgängliga erfarenhet som finns i gruppen
äldre efterfrågades.
Antologin avslutas med dikten Sverige av Ismael Ataria.

”

Jag hoppas att människan om 100 år kan
blicka tillbaka på denna tid som en tid då vi
insåg att vi behövde vara modiga demokrater
som stod upp för allas lika värde.

Texterna ska både bidra till reflektioner om hur vi löser demokratins utmaningar om delaktigheten och även fungera som
ett fönster tillbaka till vår tid. Jag hoppas att människan om
100 år kan blicka tillbaka på denna tid som en tid då vi insåg
att vi behövde vara modiga demokrater som stod upp för allas
lika värde.
Rosaline Marbinah
Demokratiambassadör
Kommittén Demokratin 100 år
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Kampen för och motståndet
till kvinnor i svensk politik.
Då, nu och kanske sedan.
josefin rˆnnb‰ck

En viktig grundbult i den svenska demokratin är att kvinnor
och män ska ha samma politiska rättigheter. De allra flesta i
Sverige skulle nog också instämma i ”Utan kvinnor – inget
folkstyre”, ett slagord som Kvinnokommittén för ökad kvinnorepresentation använde sig av i sitt kampanjarbete på 1940talet. Få skulle nog offentligt invända mot att ett viktigt mål
är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
I dag är det fler kvinnor än män som är partiledare och 2021
fick Sverige sin allra första kvinnliga statsminister, Magdalena Andersson. I Sverige, till skillnad från många andra länder utanför Norden, är det många som vant sig vid att det är
ungefär lika många kvinnor som män som sitter i riksdagen
och i regeringen.
Allt detta har varken varit självklart eller inträffat av sig själv.
Det har dröjt precis hundra år från att kvinnor fick rösträtt
och valbarhet på samma villkor som män tills Sverige fick en
kvinna som statsminister. För att förstå detta behöver vi se
bakåt i tiden och påminna oss om historiska fakta. Resan har
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tagit lång tid. Vägen har varit krokig och haft flera uppförsbackar. Syftet med detta kapitel är att göra en historisk exposé
om kampen och motståndet kring kvinnors delaktighet, närvaro och inflytande i demokratiska beslutsprocesser. Från
kvinnors frånvaro till kvinnors närvaro i politiskt besluts
fattande församlingar.

”

Det har dröjt precis hundra år från att kvinnor
fick rösträtt och valbarhet på samma villkor som
män tills Sverige fick en kvinna som statsminister.

Inledningsvis
För lite mer än hundra år sedan var allmän rösträtt på nationell nivå inte någon självklarhet, inte för alla män och definitivt inte för kvinnor. Arbetarklassens män, liksom kvinnor
som grupp, mötte stort motstånd och bedrev en lång och
intensiv kamp för sina politiska rättigheter.
Då hade pojkar och unga män fler och bättre utbildningsmöjligheter än flickor och unga kvinnor. Många yrken var stängda
för kvinnor och en gift kvinna var omyndig. En kvinna kunde
fram till 1938 bli avskedad om hon förlovade sig, gifte sig
eller blev gravid. Det fanns ingen föräldraförsäkring att tala
om, ingen utbyggd barnomsorg. Kvinnors rättigheter inom de
flesta områden var starkt begränsade. De sociala klyftorna var
100 år till   15
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mycket stora. Det var också en av många anledningar till att
kvinnor gick samman och bildade rösträttsföreningar runt om
i landet. Rösträtten betraktades som ett viktigt redskap för att
kunna genomföra samhälleliga förändringar.
Efter en lång och intensiv kamp skedde flera demokratiska
genombrott 1921. Kvinnor fick politisk rösträtt, det vill säga
rösträtt till Andra kammaren, på samma villkor som män.
Detta var ett stort genombrott för svensk demokrati och det
innebar att valmanskåren fördubblades. Svenska kvinnor utestängdes inte längre på grund av att de var kvinnor.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vissa kvinnor och
män fortfarande uteslöts. Rösträtten blev inte allmän, men allmännare. Den blev jämställd, men inte jämlik. Inte alla myndiga kvinnor, och inte heller alla män, fick politisk rösträtt.
Några förlorade till och med sin rösträtt i samband med dessa
grundlagsändringar eftersom rösträttsåldern höjdes. Så sent
som 1989 togs den senaste begränsningen bort och i dag finns
det två kriterier som måste uppfyllas för att få rösta i ett riksdagsval: du måste ha fyllt 18 år och ha svenskt medborgarskap.

”

Efter en lång och intensiv kamp skedde
flera demokratiska genombrott 1921.
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Kvinnor fick inte bara politisk rösträtt, utan blev också valbara
på samma villkor som män till 35
riksdagens två kammare. Fem
kvinnor valdes också in – yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren (frisinnad) till Första kammaren och godsägaren Elisabeth Tamm (liberal), fotografen Nelly Thüring (socialdemokrat), sjuksköterskan Bertha Wallin (höger) och sömmerskan
Agda Östlund (socialdemokrat) till Andra kammaren.
N:o 4 (1Ô2Ô).

35:E ÅRG.

LÖSNUMMER

SÖNDAGEN DEN 22 JANUARI 1922.

UPPLAGA A.

ÖRE.

HUVUDREDAKTÖR:
ERNST HÖGMAN.

ANDRE REDAKTOR:
EBBA THEOR1N.

R I K SDAG S K VI N N O R N AS

Ae//y Thärjng.

Kerstin Hesselgren.

Elisabeth Tamm.

Bertha Wellin.

ENTRÉ

Agda Östlund.

Från vänster till höger: Nelly Thüring, Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm,
Bertha Wellin och Agda Östlund.

Källa: Idun nr 4/1922, reproduktion KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.

Detta innebar att riksdagen inte längre var ”enkönad” och
en helt manlig bastion. Frågan är dock hur valbara kvinnor
egentligen blev. De fem första utgjorde endast en procent i
riksdagen och det skulle dröja 50 år, det vill säga till 1970talet, innan kvinnor började ta plats i någon större utsträckning. Det skulle dröja över 70 år, alltså till 1990-talet, innan
Upptill: Riksdagskvinnorna på väg till kamrarnas första sammanträden. Nertill t. v.: Fröken Elisabeth Tamm i riksdagen, vid sidan
om hr Laurén. T. h. första kammarens enda kvinna, fröken Kerstin Hesselgren, ' samsbråk med sin bänkkamrat, hr Andersson i Gårda.
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Sverige fick det som brukar kallas en könsbalanserad representation i riksdagen.
Låt mig bryta ned statistiken för att visa den långsamma processen. Det dröjde exempelvis 25 år från att kvinnor blev valbara till riksdagen till dess att den första kvinnan från Norrbottens valkrets, Märta Boman, valdes in (1945). Det skulle
dröja in på slutet av 1960-talet innan fem kvinnor från Norrbotten totalt sett hade tagit plats i riksdagen. Norrbottens
valkrets var absolut inte sämst i klassen. På vissa riksdags
bänkar satt bara män långt in på 1960-talet.
De första kvinnorna i riksdagen under perioden 1921–1971
utgjorde således undantagen som bekräftade regeln. Men Nota
Bene! Även om de var få, har de varit viktiga och uträttat mycket.
De har ibland samarbetat över partigränserna och framfört krav
på politiska reformer som drivits av kvinnoorganisationer. De har
också samarbetat med män inom sina partier.
Detta har burit frukt och viktiga reformer, som föräldraförsäkring, barnbidrag, utbyggnad av förskolor och fri abort, har
genomförts. Många av dessa reformer har varit en förutsättning för kvinnors höga sysselsättningsgrad och deltagande
på arbetsmarknaden och för den höga andelen kvinnor som
finns i politikens toppskikt i Sverige. Reformerna har legat
till grund för det förhållandevis jämställda samhälle som vi
lever i i dag.
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”

Det skulle dröja över 70 år, alltså till 1990-talet,
innan Sverige fick det som brukar kallas en
könsbalanserad representation i riksdagen.
Det dröjde alltså in på 1990-talet innan riksdagen erhöll vad
som brukar kallas jämställd representation. Lite krasst skulle
man därför kunna säga att kvinnor 1921 fick rätten att välja
mellan män. Kvinnor blev valbara i teorin, men inte i praktiken. Det tog lång tid innan kvinnor nominerades i någon
större utsträckning och placerades på valbara platser på valsedlarna. Partierna fungerade – och fungerar fortfarande –
som ”gatekeepers”. För att kunna väljas, måste man nomineras.
Och länge var det just ”man” som nominerades. Homosocialiteten inom partierna tycks ha varit stark och det finns gott
om forskning som har visat att homosociala miljöer tenderar att reproducera sig själva. Nomineringsgrupperna bestod
exempelvis länge av en stor majoritet av män som valde att
nominera män. Det var först när partier började med varvade
partilistor – varannan man, varannan kvinna – som mansdominansen minskade och kvinnorepresentationen börja öka i
betydligt snabbare takt. Åtminstone i vissa partier.
I det här sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att de
politiska partierna till en början var skapelser av män och för
män och det var inte ens givet att kvinnor skulle kunna bli
medlemmar. Detta var också en av många anledningar till att
kvinnor redan före 1921 organiserade sig och mobiliserade sig
utanför partipolitiken, exempelvis i Fredrika Bremerförbun100 år till   19
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det, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och Vita
bandet. Dessutom skapade de egna partipolitiska organisationer, såsom Frisinnade kvinnor (1914), Sveriges moderata
kvinnoförbund (1915), Socialdemokratiska kvinnoförbundet
(1920) och Liberalernas kvinnoförbund (1936).

”

Homosocialiteten inom partierna
tycks ha varit stark och det finns gott om
forskning som har visat att homosociala
miljöer tenderar att reproducera sig själva.

Att Sverige har en hög andel kvinnor i riksdagen är således
inte någon självklarhet. Ur ett historiskt perspektiv är det ett
ganska nytt fenomen. Det är ingen slump och det har inte
bara ”råkat” bli så. Precis som med erövrandet av rösträtten
har kvinnor fört en intensiv kamp över generationer för att
få ta plats och vara med om att bestämma. Denna kamp för
kvinnors politiska representation har förts av många olika
kvinnoorganisationer och kommittéer, av kvinnoförbund och
inte minst av kvinnor inom partierna.
En del forskare menar att kvinnor fick rösträtt då partiväsendet hade stabiliserats och makten flyttades från riksdagen till
de politiska partierna. Att parlamentet då hade blivit en skåde
plats, och att den ”riktiga” politiken och de viktiga besluten
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fattades inom partierna som kontrollerades och dominerades
av män och präglades av patriarkala strukturer.

Partiledare och ministrar
Samtliga politiska partier har länge dominerats av män och
letts av män. Därför är det kanske inte så förvånande att det
dröjde innan den första kvinnan utnämndes till ledare för ett
riksdagsparti, nämligen Karin Söder (Centerpartiet, 1986).
Efter henne följde fler, men inte i någon strid ström. Det
dröjde exempelvis in på 2000-talet innan Socialdemokraterna
utsåg en kvinna till partiledare (Mona Sahlin) och in på 2010talet innan den första kvinnan valdes till partiordförande för
Moderaterna (Anna Kinberg Batra) och för Kristdemokraterna (Ebba Busch).
Om vi förflyttar oss till den exekutiva makten, till regeringen,
kan man urskilja ett liknande mönster som i riksdagen. Det
dröjde in på 1940-talet innan en kvinna för första gången
utnämndes till statsråd, Karin Kock (1946). Länge var det
bara en eller två kvinnor som satt samtidigt i regeringen och
det dröjde till 1990-talet innan det var ungefär lika många
kvinnor som män.
Efter Karin Kock (S) skulle fler ”den första” följa, men det
dröjde olika länge för olika ministerposter. Karin Söder (C)
utsågs 30 år senare till utrikesminister 1976 och Anna-Greta
Leijon (S) utsågs drygt 40 år senare till justitieminister 1987.
Ytterligare några decennier senare utsågs Anne Wibble (L)
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till finansminister 1991 och Leni Björklund (S) till försvarsminister 2002.
Sist men inte minst dröjde det till 2021 innan Sverige fick sin
första kvinnliga statsminister. Precis 100 år efter att svenska
kvinnor hade fått, inte samma makt som män, men samma
formella politiska rättigheter. Som med den kvinnliga rösträtten var Sverige sista landet i Norden.1 Varför har det tagit så
lång tid? Jag skulle vilja säga att en av förklaringarna har med
motstånd att göra.

Motstånd
Motstånd kan och har yttrat sig på olika sätt. Öppet, ljudligt,
synligt och principiellt gentemot kvinnor som grupp och som
individer. Men också mera subtilt och institutionaliserat. Klassiska härskartekniker har använts som exempelvis osynlig
görande, förminskande, förlöjligande och dubbelbestraffning.
Under rösträttskampen kunde både kvinnor och män höra
i riksdagsdebatter och läsa i dagspressen om att kvinnor
som grupp ansågs vara okunniga, olämpliga, inkompetenta,
osjälvständiga, omogna och lättlurade. Att de inte förstod sig
på p
 olitik eller hade med politik att göra. Riksdagsmannen
Sam Clason framförde exempelvis detta i en debatt i Andra
kammaren 1908:
1	Rösträtt för kvinnor infördes först i Finland, därefter i Norge,
Danmark, Island och sist i Sverige. Även om införandet av kvinnors
rösträtt i Sverige skedde sist i Norden, inträffade det dock för
hållandevis tidigt ur ett globalt perspektiv.
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’Medborgare’ är för mig genus maskulinum och om kvinnorna
klaga över att de icke äro ’medborgare’ i den bemärkelse det här
gäller, så kunde de enligt min uppfattning med ungefär lika
mycket skäl klaga över att de icke bliva män eller fäder.
Kvinnor som kämpade för att få rösträtt förlöjligades, förminskades, betraktades inte som ”riktiga” kvinnor och ansågs inte
kunna representera ”vanliga kvinnor”. I karikatyrer framställdes
de som fula, manliga, homosexuella och som manshatare.
Män som kämpade för kvinnors rättigheter, exempelvis Carl
Lindhagen, förlöjligades och framställdes som omanliga.
I skämtteckningar var dessa män klädda i kvinnokläder och
framstod som mesar.
I riksdagsdebatter framkom det även att motståndarna var
rädda för att kvinnor skulle göra skillnad i politiken, att kvinnor
skulle förändra politikens innehåll och att politiken skulle
feminiseras. Eller som Rudolf Kjellén sa i Första kammaren
1917: ”Sverige uppträder i närvarande stund som neutrum och
nu vill man göra till femininum. Hade det inte varit skäl att göra
det till maskulinum.” Det var dock inte alla motståndare som
protesterade högt och ljudligt. Men de röstade emot.

”

Kvinnor som kämpade för att få rösträtt
förlöjligades, förminskades och betraktades
inte som ”riktiga” kvinnor och ansågs inte
kunna representera ”vanliga kvinnor”.
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I dag är motståndet kanske inte lika öppet och synligt, men
fortfarande är det många som anser att kvinnor inte är tillräckligt kvalificerade, kompetenta, meriterade och inte har
tillräckligt med erfarenhet. Om kvinnor tvärtemot inte anses
sakna kompetens får de istället veta att de är alltför utbildade
och/eller har ”fel” kompetens. Ett klassiskt exempel på den
härskarteknik som kallas för dubbelbestraffning – vad du än
gör så gör du fel. Kvinnor själva, särskilt unga kvinnor, upplever att de ifrågasätts och att de måste förbereda sig mycket
mer än deras manliga kollegor.
Även i dag behandlas kvinnor och män olika i media. Om och
om igen kommer rapporter som visar att kvinnor granskas
hårdare eller sexualiseras. Manliga och kvinnliga politiker
har inte heller mötts med samma tolerans och tålamod. Flera
kvinnliga partiledare har knappt hunnit tillträda innan de
tvingats avgå.
Under #metoo var det många kvinnliga politiker som vittnade om att de upplevt att de hade granskats och ”dömts”
hårdare än män. Att de, till skillnad från manliga politiker, får
frågor om sitt privatliv och att deras utseenden kommenteras. Ett statsråd såg okammat ut. Några ser sura ut och anses
sakna utstrålning. Snygga välsvarvade spiror. Ekorrögon. Maja
Gräddnos. Någon har haft för djup urringning. Någon annan
har haft för mycket smink. Många har framställts, precis som
under rösträttskampen, som manshatare. Tidigare jobb och
erfarenheter förlöjligas. I språket kan man se en intimisering
och en privatisering som också kan ses som en sorts avprofessionalisering. Olof Palme benämndes Olof Palme eller
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Palme. Samma har gällt för manliga statsministrar både före
och efter, medan Magdalena Andersson omtalas på sociala
media som Magda. Liksom Mona istället för Mona Sahlin.
Som genushistoriker har jag i många år fått frågan: Varför har
Sverige inte haft någon kvinnlig statsminister? Numera lyder
frågan: Varför har det dröjt så länge? Varför, varför, varför?

”

Om och om igen kommer rapporter som
visar att kvinnor granskas hårdare.
Några svar har jag redan presenterat. På grund av motstånd
som har tagit sig uttryck på en mängd olika sätt. På grund
av bristande efterfrågan inom partierna på kvinnliga beslutsfattare i politiken. Män som grupp har helt enkelt inte varit
beredda att, eller velat, släppa ifrån sig makt till kvinnor. Och
inte minst synen på erfarenheter och kompetens har värderats
olika, där mäns erfarenheter har värderats högre än kvinnors.
I grundlagen finns få formella kvalifikationskrav när det gäller statsministerposten. Men det finns informella krav. Ofta,
men inte alltid, har det varit partiledaren för det största partiet som blivit statsminister. Och det dröjde in på 2000-talet
innan kvinnor utnämndes till partiledare för de största partierna (Socialdemokraterna respektive Moderaterna) som haft
störst potential att bilda regering och utse potentiella statsministrar. Med tanke på att Socialdemokraterna är det parti
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som haft regeringsmakten längst, från 1930-talet till i dag, är
det därför Socialdemokraterna som framför allt haft ödet i
sina händer.
En annan kvalifikation och erfarenhet, som inte är ett formellt krav, är att statsministern gärna ska ha varit statsråd.
Många statsministrar har varit statsråd och/eller suttit i riksdagen. För att kunna bli det, måste man nomineras och väljas
eller utses. Den bristande efterfrågan hos partierna på kvinnor som riksdagsledamöter, statsråd och partiledare har länge
lett till en rundgång. Jag skulle vilja hävda att den historiska
eftersläpningen är ett uttryck för seglivade föreställningar om
manligt och kvinnligt, patriarkala strukturer, bristande tilltro
och ovilja samt ett latent motstånd hos de politiska partierna
till kvinnor som beslutsfattare.

Apropå de första…
Kerstin Hesselgren, Märta Boman, Karin Kock, Karin Söder
och Magdalena Andersson är några av alla ”första” kvinnorna
i politiken. Ibland sägs det att den första spräcker ett glastak. Jag skulle inte vilja påstå att någon av dem spräckt något
glastak – men att de var och en har skapat en rejäl spricka.
Taket är nämligen tåligt och starkt och klarar en eller ett par
sprickor utan att gå sönder. Fler och fler kvinnor har följt
efter och bidragit med nya sprickor som gör att taket till slut
spräcks och rämnar. Glaset står för osynligheten. Taket, det
är motståndet. Med andra ord, även om en kvinna har tagit
sig igenom har det inte lett till att en strid ström av kvinnor
omedelbart kunnat göra samma sak. Sprickan har varit trång.
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Länge har en eller ett fåtal kvinnor kunnat accepteras, men
inte många samtidigt.

Avslutningsvis
I dag har Sverige en kvinna som statsminister, en regering
bestående av ungefär lika många kvinnor som män, varav en
transkvinna – den första hittills. Det är fler kvinnor än män
som är partiledare. Riksdagen som helhet har så kallad jämställd representation, men låt oss inte förblindas av detta. Det
finns fortfarande skev representation med avseende på kön i
några av partierna och på kommunal nivå är kvinnor underrepresenterade i ungefär var tredje kommun.
Även om den politiska representationen har blivit mer jämställd och representativ i förhållande till befolkningen, finns
det fortfarande grupper som är underrepresenterade. Det gäller
exempelvis unga, äldre, homosexuella, personer med funktionsvariationer, urfolket samer och andra nationella minoriteter.
Än sen då? Vad spelar det för roll om vissa grupper är över
representerade och andra är underrepresenterade?
Självklart är det så att den eller de grupper som får vara med
och bestämma har mer makt än den och de som inte får vara
med, och att social bakgrund påverkar vilka frågor som kommer upp på agendan och vilka beslut som fattas. De som
får vara med har privilegiet att utforma en politik för alla –
även för dem som inte får vara med. I det arbetet är det långt
ifrån säkert att de tar underrepresenterade gruppers intresse
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i beaktande. Egna och upplevda erfarenheter påverkar vad
människor tycker är viktigt och vad som behöver göras och
prioriteras.
Framöver då, i morgon och i framtiden? Då kanske inte vita
män och kvinnor som är medelålders, heterosexuella och utan
funktionsnedsättning längre är överrepresenterade i viktiga
politiska beslutsförsamlingar, exempelvis i riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet.
Då kanske vi inte talar om politiker och kvinnliga politiker
och kanske inte längre höjer ögonbrynen för att kvinnor blir
beslutsfattare? Eller gör en grej av det. Kanske har det blivit
så normalt, så normaliserat, att allt annat skulle betraktas som
avvikande och befängt?

”

Det finns fortfarande skev representation med
avseende på kön i några av partierna och på
kommunal nivå är kvinnor underrepresenterade
i ungefär var tredje kommun.

Men det kan också gå åt andra hållet. I en av Jämställdhetsmyndighetens rapporter framkommer det att det finns stora
attitydskillnader till jämställhet och att skillnaderna är allra
störst mellan unga kvinnor och unga män (16–24 år). Unga
kvinnor är betydligt mer positiva till jämställdhet än unga
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män som har de mest könskonservativa attityderna av alla i
undersökningen. I rapporten framkommer det att en av fyra
unga män instämmer helt i påståendet att ”många kvinnor
överdriver hur ojämställt kvinnor behandlas i Sverige”. Motsvarande siffra bland unga kvinnor är en av 20. Skillnaderna
var också mycket stora kring synen på kvinnor som politiska
ledare och som chefer. Ungefär samma attitydskillnader gäller
gentemot andra grupper. Om dessa åsiktsskillnader håller i sig
kanske vi har ett stort demokratiskt bakslag att vänta.

”

Unga kvinnor är betydligt mer positiva
till jämställdhet än unga män som har
de mest könskonservativa attityderna
av alla i undersökningen.
Att ha samma formella rättigheter som rösträtt och valbarhet
betyder inte lika möjligheter eller samma makt. Att vi i dag har
allmän och lika rösträtt på lokal, regional och nationell nivå,
betyder inte att allas röster betraktas som lika viktiga och lika
mycket värda.
I dag har långt ifrån alla samma makt att forma samhället
och sina liv på grund av exempelvis sexism, rasism, homofobi, transfobi, funkofobi och ålderism. Men förhoppningsvis
i morgon.
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Det demokratiska
utanförskapets geografi
ali abdelzadeh & erik lundberg

En bärande komponent i begreppet demokrati är vikten av
politisk jämlikhet. Politisk jämlikhet är jämte frihet och rättvisa både en förutsättning för en stark demokrati och något
som förväntas genereras av densamma. Demokratin kan förstås som ett frihetsprojekt där centrala delar är krav på jämlikhet och olika gruppers rätt att få delta i den offentliga debatten och påverka samhällets utveckling.
I de allmänna valen garanteras jämlikhet i den politiska
beslutsprocessen genom att alla röstberättigade har lika stora
möjligheter att påverka utfallet. Jämlikhet manifesteras också
i utbildningsväsendet där tanken är att skolan ska bidra till
att utjämna ojämlikheter genom att ge alla likvärdiga förutsättningar att förvalta sitt medborgarskap. Därtill finns jämlikhet som en grund för välfärdsstaten, som sörjer för en viss
omfördelning av resurser. Grundidén är en välfärdsstat som
på jämlik och rättvis basis tillhandahåller resurser och nyttigheter som i sin tur skapar möjligheter för individer att bli
självständiga medborgare.1 Detta är också bärande i tanken
om samhällskontraktet som bygger på principen om rätten
och skyldigheten för alla medborgare att arbeta och betala
skatt för att ha rätt till välfärdens tjänster.
1

Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebæck & Svedberg 2013.
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Sverige är på många sätt en stark demokrati. I det senaste
riksdagsvalet deltog 87,2 procent av de röstberättigade, vilket
placerar Sverige på en femteplats i Europa. Det finns också en
hög och stabil social tillit – en attityd som har pekats ut som
en grundkomponent i en stark demokrati. Därtill har medborgarna generellt sett ett högt förtroende för offentliga institutioner och hyser ett närmast grundmurat stöd för demokratin som princip. Levnadsstandarden är hög och vi har ett
i grunden fungerande välfärdssystem.
På samma gång finns ett flertal problem och utmaningar,
vilket har väckt en diskussion om hur det är ställt med den
svenska demokratin. Det talas om ett tilltagande demokratiskt utanförskap och ett samhälle som ”slits isär”.2 Bakom
ett allmänt högt valdeltagande och hög tillit finns också stora
lokala variationer. Till exempel deltog 93,9 procent av de
röstberättigade i Lomma kommun i riksdagsvalet 2018 jämfört med 72,8 procent i Haparanda – en skillnad på drygt 21
procentenheter. Skillnaderna mellan lokalsamhällen är ännu
större vid mätningar av social tillit.3 Till detta ska läggas en
haltande integration, ökad socioekonomisk boendesegregation och ekonomisk ojämlikhet. Däremot har påståenden om
en ökad polarisering mellan stad och land delvis tillbakavisats, åtminstone när det handlar om attityder och värderingar
såsom mellanmänsklig tillit och politiskt förtroende.4 Men
sammantaget är det en ganska bekymmersam bild av Sve2

Regeringen 2018.

4

Erlingsson, Öhrvall, Wallman Lundåsen & Zerne 2021; Oscarsson,
Bergman, Bergström & Hellström 2021.

3

Trägårdh 2021.
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rige som framträder med en ökad politisk ojämlikhet och en
välfärdsstat som inte riktigt förmår att svara upp mot grund
läggande behov i alla delar av befolkningen.
I den här texten vill vi belysa i vilken mån och på vilket sätt ett
demokratiskt utanförskap finns i Sverige. Vi gör det genom
att rikta blicken mot några för demokratin grundläggande
beteenden och attityder såsom politiskt deltagande, social
tillit och politiskt förtroende. Avslutningsvis reser vi ett antal
frågor om de utmaningar som ligger framför oss samt behovet
av att bemöta dessa och stärka demokratin.5

Det demokratiska utanförskapets
olika ansikten
På senare år har termen ”demokratiskt utanförskap” kommit
att användas allt mer i den offentliga debatten. Termen återfinns i diskussioner som rör den svenska demokratin, dess tillstånd och framtida utmaningar. Det finns inte en vedertagen definition av ett demokratiskt utanförskap, varken inom
forskningen eller i samhällsdebatten. Termen används ofta
som en beskrivning av en bristande politisk och social jämlikhet i befolkningen. Det kan handla om allt från ojämlikheter
i demokratisk delaktighet bland olika befolkningsgrupper
och i de allmänna valen, till att vissa människor eller grup5

Denna studie har möjliggjorts genom tillgång till data från Tillits
barometern och undersökningen har genomförts av SCB på uppdrag av
Marie Cederschiöld högskola (tidigare: Ersta Sköndal Bräcke högskola).
Tillitsprogrammet leds av professor Lars Trägårdh vid Centrum för
civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiöld högskola.
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per v arken känner sig hörda eller delaktiga i demokratin. Det
demokratiska utanförskapet har många ansikten.
Utanförskapet framträder kanske tydligast i de allmänna
valen. När vi studerar valdeltagandet utifrån olika demografiska och socioekonomiska faktorer såsom kön, ålder, födelseland, utbildningsnivå och inkomst, blottläggs tydliga skillnader. I riksdagsvalet 2018 röstade 95 procent av alla med
eftergymnasial utbildning, jämfört med 80 procent av personer med förgymnasial utbildning. Valdeltagandet är lägre
bland ensamstående och personer med lägre inkomster och
högre bland sammanboende och personer med högre inkomster. Skillnader framträder även när vi studerar valdeltagande
efter födelseland. Bland inrikes födda röstade 90 procent
i riksdagsvalet 2018, medan motsvarande siffra bland utrikes
födda var 74 procent.6
Det demokratiska utanförskapet märks även inom de politiska partierna. En generell trend i Sverige och i västvärlden
är att medlemskapen i politiska partier sjunker.7 I Sverige är
ungefär fem procent av befolkningen medlemmar i något
politiskt parti. Ytterligare en utmaning gäller representativiteten bland medlemmar i politiska partier – exempelvis är
grupperna unga, utrikes födda och personer med förgymnasial utbildning underrepresenterade.8

6

SCB 2019.

8

SCB 2019.

7

Sandelin 2020.
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”

Utanförskapet framträder kanske
tydligast i de allmänna valen.

Den sociala skevheten finns också i riksdagen. En överväldigande majoritet av riksdagspolitikerna tillhör den högsta
inkomstklassen. Bland riksdagspolitikerna är det en betydligt större andel som har eftergymnasial utbildningsnivå jämfört med genomsnittet av samtliga röstberättigade. Liknande
mönster går igen när vi studerar representativitet bland folkvalda i kommun- och regionfullmäktige. Andelen utrikes
födda är lägre bland riksdagens ledamöter än bland genomsnittet av röstberättigade i landet, även om andelen ledamöter
födda i ett annat land än Sverige har ökat sedan början av
2000-talet.
Att vissa medborgare inte deltar eller är representerade i politiken behöver i sig inte vara ett problem. Det som är problematiskt är om ojämlikheten är systematisk. När vissa grupper
av medborgare står utanför demokratin, antingen för att de
inte vill eller för att de inte har likvärdiga förutsättningar att
delta, kan det få konsekvenser för såväl social sammanhållning som legitimiteten för det politiska systemet och ytterst
för demokratin. Det innebär dessutom en resursförlust för
samhället i stort, då den icke-representerade gruppens kunskaper, erfarenheter och intressen inte tas tillvara.9

9

Hernes & Hernes 1987; Persson & Öhrvall 2008.
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”

Att vissa medborgare inte deltar eller är
representerade i politiken behöver i sig inte
vara ett problem. Det som är problematiskt
är om ojämlikheten är systematisk.

Skillnader i delaktighet
i olika bostadsområden
Den omgivning som individer växer upp och vistas i har
betydelse för attityder, beteenden och livsmöjligheter i stort.
I forskning beskrivs detta som områdeseffekter, eller grannskapseffekter. Ett flertal förklaringar brukar lyftas fram till
varför omgivningen har betydelse, däribland tillgång till
sociala nätverk, områdets rumsliga isolering och läge, social
infrastruktur och kommunikation samt områdets rykte.
Områdeseffekterna kan dock få olika konsekvenser för olika
samhällsgrupper. Människor som bor eller växer upp i resursstarka områden påverkas i regel positivt, medan människor
i områden med sämre förutsättningar ofta påverkas negativt.10
För att synliggöra socioekonomiska skillnader har Sverige
delats in i regionala statistikområden11 och utifrån ett soci10 Hopkins & Williamson 2012; Andersson & Holmqvist 2019.

11 Det finns 3 363 regionala statistikområden. Antalet regionala statistikområden i varje kommun varierar från två till 147 områden och inom
varje område finns mellan 663 och 22 622 invånare.
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oekonomiskt index12 har myndigheten Delegationen mot
segregation delat in de regionala statistikområdena i fem
områdestyper.
Områdestyp 1 – områden med stora socioekonomiska utmaningar. Här bor 5 procent av befolkningen. Områdestyp 1
utmärks bland annat av att de boende i högre utsträckning
är lågutbildade och har mycket låga inkomster. Här bor en
väsentligt högre andel i hyresrätter (80 %) i jämförelse med
riket som helhet. Jämfört med genomsnittet i riket får de
boende dessutom i högre utsträckning ekonomiskt bistånd
och saknar ofta arbete. Endast omkring hälften av ungdomarna som bor i dessa områden har slutfört gymnasieskolan
inom tre år. Exempel på dessa områden är Rinkeby och Fittja
i Stockholm, Bergsjön i Göteborg och Örtagården i Malmö.
Områdestyp 2 – områden med socioekonomiska utmaningar. Här bor 8 procent av befolkningen. De boende är i
högre utsträckning lågutbildade, lever i högre utsträckning
med låg ekonomisk standard och uppbär i högre utsträckning bistånd, i jämförelse med riksgenomsnittet. Omkring 55
procent av ungdomarna som bor här har slutfört gymnasieskolan inom tre år. Områden som ingår i denna kategori är
bland annat Skärholmen och Flemingsberg i Stockholm och
Gårdsten i Göteborg.
12 Det socioekonomiska indexet är ett sammanvägt index som baseras på
följande tre indikatorer: 1) andel personer med låg ekonomisk standard,
2) andel personer med förgymnasial utbildning och 3) andel personer
som har haft ekonomiskt bistånd i minst tio månader och/eller har
varit arbetslösa längre än sex månader. Mer teknisk information kring
indexet finns i Delmos rapport (Delmos 2021).
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Områdestyp 3 – socioekonomiskt blandade områden. I dessa
områden bor 22 procent av Sveriges befolkning, vilket motsvarar cirka 2,3 miljoner människor. Befolkningen som bor
i socioekonomiskt blandade områden ligger närmare riks
genomsnitten vad gäller exempelvis andel personer med
förgymnasial utbildning (20 %), andel med låg ekonomisk
standard samt andel med ekonomiskt bistånd. Här bor 58
procent av befolkningen i hyresrätter och 24 procent i äganderätt. I dessa områden har 65 procent av ungdomarna slutfört gymnasieskolan inom tre år. Exempel på områden inom
denna kategori är Akalla och Farsta i Stockholm och Sanna
i Göteborg. Denna områdestyp utgörs till stor del av mindre
städer och tätorter samt landsbygdskommuner.

”

Områden med goda socioekonomiska
förutsättningar är den vanligaste områdestypen,
här bor över hälften av Sveriges befolkning.
Områdestyp 4 – områden med goda socioekonomiska förutsättningar. Här bor över hälften av Sveriges befolkning,
närmare 5,4 miljoner. Boende i dessa områden är i högre
utsträckning högutbildade, har höga inkomster, äger ofta sin
egen bostad, är sysselsatta i arbete och uppbär litet eller inget
ekonomiskt bistånd. Nästan 77 procent av ungdomarna som
bor i dessa områden har slutfört gymnasieskolan inom tre år.
Exempel på områden i denna kategori är Enskede gård samt
stora delar av Tyresö och Täby i Stockholm, Haga i Umeå och
Rödbo-Säve i Göteborg.
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Områdestyp 5 – områden med mycket goda socioekonomiska
förutsättningar. Här bor 11 procent av befolkningen, vilket
motsvarar omkring 1,2 miljoner människor. Andelen boende
med eftergymnasial utbildning är högst i denna områdestyp,
liksom andelen elever som slutför gymnasieskolan inom tre
år och andelen som förvärvsarbetar. Äganderätt är den vanligaste upplåtelseformen i dessa områden (69 %). Exempel på
områden inom denna kategori är Södra Ängby och Danderyd i Stockholm, Björlanda i Göteborg och Annehem i Lund.
Denna kategori av områden finns vanligtvis i storstäder och
storstadsnära kommuner.
Figur 1 visar områdestypernas geografiska spridning i Sverige samt kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.
Den geografiska spridningen av olika områdestyper och vad
som utmärker respektive område ger sammantaget en bild
av ett Sverige med påtagliga skillnader, där människor med
olika socioekonomiska förutsättningar bor åtskilda från varandra. Senare belyser vi hur denna socioekonomiska uppdelning hänger samman med de boendes politiska deltagande,
sociala tillit och politiska förtroende.
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Figur 1.
Områdestyp
1
Områdestypernas geografiska
spridning.
Områdestyp 2
Områdestyp 3

Områdestyp 1
Områdestyp 2
Områdestyp 3
Områdestyp 4
Områdestyp 5

Områdestyp 4
Områdestyp 5

Stockholm

Göteborg

Malmö
Kommentar: Den vanligaste områdestypen 2019
är områden med goda socioekonomiska förutsättningar (51,1 %) följt av socioekonomiskt blandade
områden (25,6 %). Av Sveriges 290 kommuner
har 59 procent (170 kommuner) ett eller flera
regionala områden som klassificeras som områden

med socioekonomiska utmaningar (områdestyp 1
och 2). Samtidigt har 31 procent (89 kommuner) av
Sveriges kommuner ett eller flera regionala områden som definieras som områden med mycket goda
socioekonomiska förutsättningar (områdestyp 5).
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Stora skillnader i valdeltagande
och politiskt engagemang
När vi analyserar valdeltagandet utifrån de olika områdestyperna synliggörs tydliga skillnader. Generellt sett ökar valdeltagandet successivt bland de boende i respektive område i och
med förbättrade socioekonomiska förutsättningar. Exempelvis var valdeltagandet i riksdagsvalet 2018 drygt 75 procent
bland boende i områdestyp 1, det vill säga områden med stora
socioekonomiska utmaningar, medan motsvarande siffra var
drygt 94 procent bland de boende i områden med mycket
goda socioekonomiska förutsättningar. Samma mönster gäller
för valen till region och kommun även om deltagandet i dessa
val är något lägre jämfört med riksdagsvalet.
Det finns även skillnader i hur medborgarna i de olika områdena deltar i demokratin mellan valen. Vi ser exempelvis att
deltagandet i civilsamhällesorganisationer ökar successivt
med förbättrade socioekonomiska förutsättningar. I riket som
helhet uppgav drygt 56 procent att de var medlemmar i minst
en förening.13 De som bor i områden med bättre socioekonomiska förutsättningar kontaktar tjänstepersoner och politiker
i syfte att påverka beslut i olika samhällsfrågor i något högre
utsträckning än boende i områden med sämre förutsättningar.
Däremot ser vi att boende i områden med socioekonomiska
utmaningar deltar i demonstrationer i något större utsträckning än boende i övriga områdestyper. En förklaring kan vara
13 I riket ingår de 49 kommuner som är med i Tillitsbarometern. Detta
gäller även för resterande analyser från undersökningen.
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att det är mindre resurskrävande att delta i demonstrationer
än att kontakta politiker och tjänstemän.

”

Generellt sett ökar valdeltagandet successivt
bland de boende i respektive område i och med
förbättrade socioekonomiska förutsättningar.

Betydande skillnader i tillit
och känsla av gemenskap
En stark och uthållig demokrati kan inte enbart överleva på
att medborgarna deltar i valen eller på annat sätt engagerar
sig i samhällsutvecklingen. Demokratin behöver också andra
demokratiska resurser, såsom social tillit. Individer som i allmänhet uppfattar sig kunna lita på andra människor är friskare, använder mindre droger, begår färre brott, är mer positivt
inställda till framtiden och mer nöjda med livet. Därtill har
samhällen som är präglade av en hög tillit i genomsnitt fler
invånare med prodemokratiska värderingar, högre ekonomisk
utveckling, bättre folkhälsa och en låg grad av korruption och
brottslighet.14
I Sverige, de övriga nordiska länderna och i ett fåtal andra
länder säger en majoritet av befolkningen att de litar på de
14 Uslaner 2002; Kawachi m.fl. 1997; Rothstein & Uslaner 2005.
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flesta andra människor.15 Samtidigt finns stora variationer
i tillit inom länderna på olika nivåer. Andelen som litar på de
flesta människor var drygt 32 procent i områden med stora
socioekonomiska utmaningar, medan motsvarande siffra var
nästan 75 procent i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar, en skillnad på 42 procentenheter.
I riket som helhet uppgav nästan 56 procent att de kunde lita
på de flesta. Ur ett demokratiskt perspektiv är den låga tilliten i områdestyp 1 och 2 bekymmersam eftersom de positiva
effekter som är förknippade med tillit inte kommer alla medborgare eller samhällen till del.
Tillit till människor i lokalsamhället är en annan aspekt av
tillit som brukar lyftas fram i olika sammanhang.16 Det handlar om tillit mellan människor som kanske inte känner varandra, men som ingår i ett gemensamt lokalsamhälle, till exempel grannar och boende i det egna bostadsområdet. Svarande
som bor i områden med socioekonomiska utmaningar litar
i lägre utsträckning på sina grannar och de som bor i området,
jämfört med boende i områden med bättre socioekonomiska
förutsättningar (se figur 2).
Liknande mönster märks även när vi studerar känslan av
gemenskap mellan människor i bostadsområdet. I områden
med socioekonomiska utmaningar uppgav drygt 37 procent
av de svarande att de känner gemenskap med människor
i området där de bor, medan motsvarande siffra bland boende
i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar
15 Delhey & Newton 2005.

16 Se bl.a. Trägårdh, m.fl. 2013; Wollebæk, Lundåsen & Trägårdh 2012.
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är drygt 67 procent. Sammantaget visar våra resultat på stora
skillnader i tillit och känsla av gemenskap mellan boende
i olika områdestyper.

”

Andelen som litar på de flesta människor
var drygt 32 procent i områden med
stora socioekonomiska utmaningar,
medan motsvarande siffra var nästan
75 procent i områden med mycket goda
socioekonomiska förutsättningar
Figur 2. Lokalsamhällestillit och känslan av gemenskap efter områdestyp, %.
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Källa: Tillitsbarometern 2020 och egna bearbetningar.
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Skillnader i förtroende för
offentliga institutioner
Långsiktigt stabila och effektiva demokratier behöver medborgarnas politiska stöd och förtroende. Djupgående politiskt
missnöje och passivitet underminerar demokratiska processer
och kan på sikt utgöra ett hot mot hela det politiska systemets legitimitet och existens.17 Svenskarnas grad av missnöje
med centrala politiska institutioner, och med hur demokratin
fungerar i praktiken, har minskat under de senaste tio åren.
I allmänhet åtnjuter de politiska institutionerna ett lägre förtroende än övriga samhällsinstitutioner, såsom sjukvården,
domstolarna och polisen.18
Även här finns variationer mellan olika områdestyper. Andelen
som har ganska eller mycket stort förtroende för polisen, sjukvården, förskolor och grundskolor är högre bland svarande
som bor i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar än bland svarande som bor i övriga områdestyper.
Lägre förtroende finns för Arbetsförmedlingen och de politiska partierna, även om en viss variation förekommer mellan
olika områdestyper.

17 Almond & Verba 1963; Easton 1965.
18 Abdelzadeh 2015.
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Tabell 1. A
 ndel som uppger att de har ganska eller mycket stort förtroende för
olika institutioner efter områdestyp, %.
Samhällsinstitutioner

Politiska partierna

Områdestyper
1

2

3

4

5

Riket

27,1

26,8

25,7

29,5

30,1

26,5

Kommunala förvaltningen

29,6

29,8

27,2

32,3

34,2

29,4

Förskolor

43,4

48,3

52,1

55,7

62,6

53,8

Grundskolor

41,2

46,3

50,1

53,7

62,8

51,7

Polisen

52,0

49,2

50,1

59,0

62,9

56,5

Äldreomsorgen

36,4

34,8

41,1

37,8

37,3

37,0

Arbetsförmedlingen

16,3

11,3

11,5

13,2

12,8

14,4

Sjukvården

59,1

57,6

61,2

66,3

70,7

63,5

Frågan avser förtroende för de institutioner som finns i kommunen och områden
där de tillfrågade bor.
Källa: Tillitsbarometern 2020 och egna bearbetningar.

Därtill anser en betydande andel av de svarande att politiker
och tjänstemän utnyttjar sin ställning för en närståendes vinning eller fördel. Hela 38 procent uppgav att favorisering av
släktingar, vänner och bekanta är ganska eller mycket utbrett
bland högre kommunala tjänstemän och politiker i kommunen. Inga större skillnader förekom mellan olika områdestyper.

Skillnader i framtidstro och oro
för lokalsamhällets utveckling
En viktig aspekt i diskussionen om ett demokratiskt utanförskap handlar om medborgarnas uppfattning om lokalsamhällets utveckling samt deras framtidstro. Om det finns
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betydande skillnader i synen på vilka utmaningar som är särskilt allvarliga mellan boende i olika områden kan det leda till
spänningar mellan grupper när det kommer till vilka politiska
åtgärder som behöver prioriteras.
I tabell två redovisas andelen som är mycket eller ganska
oroade för utvecklingen i lokalsamhället gällande allt från
gängkriminalitet till avfolkning. Oron för gängkriminalitet,
arbetslöshet och otrygghet är betydligt högre bland boende
i områden med socioekonomiska utmaningar jämfört med de
i områden med goda eller mycket goda förutsättningar. En
betydande andel av de svarande i samtliga områden upplever
en oro för sämre tillgång till sjukvård och kommunal service. Sammantaget kan vi konstatera att oron för lokalsamhällets utveckling är mer påtaglig bland svarande i områden
med sämre socioekonomiska förutsättningar, men också att
det finns en bred oro i riket som helhet för samhällsutvecklingen på flera punkter.
Det finns också skillnader mellan olika kommuntyper i oron
för lokalsamhällets utveckling. Bland de svarande i storstäder
och storstadsnära kommuner är oron större för gängkriminalitet, otrygghet och arbetslöshet jämfört med svarande från mindre städer och tätorter samt landsbygdskommuner. I mindre
städer och tätorter och på landsbygden är däremot oron större
för sämre samhällsservice. Sammantaget är skillnader mellan
stad och land ytterligare en viktig aspekt att ta h
 änsyn till.
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Tabell 2. A
 ndelen som är mycket/ganska oroad för olika aspekter av
lokalsamhällets utveckling efter områdestyp, %.
Aspekter av
lokalsamhällets utveckling

Områdestyper
1

2

3

4

5

Riket

Gängkriminalitet

76,5

64,5

44,7

46,0

41,7

51,7

Otrygghet

67,0

57,5

41,7

39,6

35,7

46,2

Arbetslöshet

66,4

57,8

48,6

35,2

27,1

42,7

Sämre tillgång till sjukvård

46,5

45,8

48,9

39,1

33,9

39,3

Stor inflyttning

36,4

23,6

17,5

18,5

21,4

22,9

Sämre tillgång till
kommunal service

36,2

38,7

43,0

32,1

23,5

32,4

Stora skillnader mellan mäns
och kvinnors villkor

33,3

31,0

20,8

18,5

14,7

22,8

Sämre tillgång till
skola/utbildning

30,2

27,8

29,9

21,1

16,3

24,5

Avfolkning

14,2

18,1

33,2

11,3

3,6

10,9

Källa: Tillitsbarometern 2020 och egna bearbetningar.

Människors syn på framtiden kan också ha stor inverkan på
individens välbefinnande och i längden på engagemang och
deltagande i samhället och i demokratin. Optimister och pessimister skiljer sig åt i förhållande till hur de konfronterar
problem och hur väl de hanterar motgångar och framgångar.
Optimism anses dessutom ha positiva effekter på människors
välbefinnande och förknippas med en lägre risk för psykosociala problem. Samtidigt förväntas en optimistisk hållning upprätthålla och sammanfalla med en hög grad av social tillit.19
Det finns en stor variation mellan boende i olika områdes
typer i synen på huruvida det finns framtidstro eller inte på
19 Uslaner 2002; Ho m.fl. 2010; Trägårdh m.fl. 2013.
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platsen där man bor. Det är en skillnad på närmare 40 procentenheter mellan de svarande som bor i områden med
mycket stora socioekonomiska utmaningar och de i områden
med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Samtidigt ser vi en tydlig tendens att andelen som instämmer i att
det finns framtidstro på platsen där de bor ökar successivt
med områdets socioekonomiska status.
Figur 3. Andel som instämmer i att det finns framtidstro på platsen där de bor
efter områdestyp, %.
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Källa: Tillitsbarometern 2020 och egna bearbetningar.

Om vägen framåt
Det finns betydande skillnader i några för demokratin grundläggande beteenden och attityder i befolkningen. Ju bättre
socioekonomiska förutsättningar som utmärker invånarna
i bostadsområdet, desto högre är deras politiska deltagande,
sociala tillit och framtidstro. Liknande mönster framträder
också i fråga om förtroendet för delar av den offentliga förvaltningen och lokalsamhällets utveckling. Oron för gängkrimi52   100 år till
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nalitet, otrygghet och arbetslöshet är påtagligt större i områden med sämre socioekonomiska förutsättningar, men även
märkbar i frågor om jämställdhet mellan kvinnor och män
och tillgången till sjukvård. Utöver detta vet vi att inkomst
ojämlikheten i Sverige har ökat över tid, även om Sverige
internationellt sett är ett av de mest jämlika länderna.20

”

Det finns en stor variation mellan boende i olika
områdestyper i synen på huruvida det finns
framtidstro eller inte på platsen där man bor.
Resultaten tecknar en bild av samhällets segregering och visar
hur socioekonomiska förutsättningar hänger samman med
olika delar som är viktiga för demokratin. Detta är i sig inte
förvånande. Segregation påverkar hela samhället, även om de
negativa konsekvenserna framför allt drabbar de områden och
människor som redan har det sämst ställt. Särskilt anmärkningsvärt är de bitvis stora skillnaderna som framträder i allt
från politiskt deltagande till trygghet och tillgång till grundläggande välfärdstjänster och som främst påverkar de cirka 1,4
miljoner människor som bor i områden med socioekonomiska
utmaningar. Ur ett demokratiperspektiv är bilden problematisk eftersom ojämlikheten riskerar att leda till negativa konsekvenser för såväl social sammanhållning i befolkningen som
legitimiteten för det politiska systemet.
20 Waldenström 2020.
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”

Resultaten tecknar en bild av samhällets
segregering och visar hur socioekonomiska
förutsättningar hänger samman med olika
delar som är viktiga för demokratin.

Hur ska vi minska ojämlikheten? Frågan är lika angelägen
som svår att ge ett bestämt svar på. En förutsättning är ett
fungerande samhällskontrakt som grundar sig på principen
om rätten och plikten för alla medborgare att arbeta och betala
skatt för att sedan ha möjlighet att ta del av välfärdstjänster.21
Statens uppgift att tillförsäkra grundläggande trygghet och
skapa förutsättningar för egenförsörjning är därför av särskild
vikt för individens möjlighet och vilja att delta i det gemensamma samhällsbygget. Mot den bakgrunden är kombinationen av bristande framtidstro, hög arbetslöshet, gängkriminalitet och låg delaktighet särskilt illavarslande eftersom det tyder
på att delar av samhällskontraktet är brutet.
Ska vi tro statsvetenskaplig forskning verkar staten också ha
en fundamental roll för vår benägenhet att lita på varandra.
Det är i samhällen där individer kan lita på att de flesta följer
lagen och att de politiska institutionerna behandlar alla rättvist som den sociala tilliten har särskilt goda förutsättningar
att växa sig stark.22 Samtidigt vet vi att politiska beteenden
och attityder, inte minst social tillit, förändras långsamt och
påverkas av en rad olika förhållanden – från uppväxtvillkor
21 Trägårdh m.fl. 2013.

22 Se exempelvis Rothstein & Stolle 2008.
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och arv till strukturella förändringar i det omgivande samhället och det politiska systemet.23 Skillnader i social tillit
och politiskt deltagande som under lång tid har tillåtits att
växa fram kommer troligtvis ta lång tid att förändra och kräva
insatser från alla samhällets aktörer.
För att utjämna de skillnader som vi belyst behövs mer än
enskilda satsningar. Insatser på lokalpolitisk nivå eller insatser
genom marknadens och civilsamhällets försorg kan ha en positiv inverkan på enskilda personer eller grupper av individer. För
att åtgärda grundproblemet i en tilltagande segregation krävs
dock större strukturella reformer inom bland annat bostadsmarknad, skola och ekonomi.24 Många lovvärda politiska ambitioner och mål finns redan på plats, men den politiska handlingskraften och de breda politiska kompromisserna saknas.

”

För att åtgärda grundproblemet i en
tilltagande segregation krävs dock större
strukturella reformer inom bland annat
bostadsmarknad, skola och ekonomi.

23 Trägårdh m.fl. 2013; Dinesen, Schaeffer & Sønderskov 2020.
24 Urban 2018.
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I en tid när partisystemet är splittrat och det saknas stabila
regeringsalternativ kan det finnas anledning att påminna om
de instrument som åtminstone historiskt har spelat en viktig
roll för skapandet av politiska kompromisser och samförstånd.
I Sverige har parlamentariska kommittéer fyllt en sådan funktion, men över tid närmast försvunnit.25 Det är knappast den
enda lösningen, men enligt forskningen kan parlamentariska
kommittéer ha en viktig roll i att etablera blocköverskridande
överenskommelser i svåra frågor som kräver långsiktiga lösningar. Samtida samhällsutmaningar kräver handlingskraft
från de politiska partierna för att hålla samman samhället och
säkra demokratin inför framtiden.

25 Se exempelvis Dahlström, Lundberg & Pronin 2021.
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På demokratins bakgård
Âsa strahlemo

I den här fiktiva dialogen möter vi en mormor och hennes
barnbarn, som samtalar om demokrati och allas möjligheter
att vara delaktiga. Genom samtalet synliggörs att 100 år av
demokrati inte har varit en verklighet för alla. Trots många
förbättringar finns det fortfarande hinder för att alla ska
kunna delta i samhället och demokratin.
–––
Det slamrade i hallen när ytterdörren slogs igen och Siris rullstol styrdes över trägolvet. Kim lyfte huvudet från en soffkant
med en tekopp i handen och kikade glatt på besökaren.
– Hej mormor! Kul att du hälsar på. Jag håller på med en
skoluppgift.
Siri tog av sig sin regnvåta kappa, hängde upp den på en krok
i hallen och rullade fram till vardagsrumssoffan där hon gav
sitt barnbarn en stor kram.
– Jaha, det låter spännande, vad handlar den om?
Kim fingrade på sin bärbara dator.
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– Vi pratar om demokratin. Kan inte du berätta för mig om
hur det var förr i tiden, då man började jobba med sådana
frågor i Sverige?
Siri funderade en stund.
– Vad vet du själv om demokratin? frågade hon.
– I skolan säger de att vi har haft demokrati i 100 år i Sverige.
Men jag vet ju att det inte har gällt för alla. De berättar inget
om hur det började för personer som dig och mig.
Siri log.
– Ah, nu förstår jag hur du menar. Det stämmer att vi med
nedsatt rörelseförmåga inte har fått delta i demokratin på
samma villkor från start. Det berättar jag gärna om. Men först
kan du väl berätta vad du anser att demokrati är?
Kim tittade ned i datorn.
– Vi har fått lära oss att demokrati är många saker som hänger
ihop. Och att en av grunderna är fria val och att alla ska kunna
rösta. Men jag tycker att demokrati mer är att alla ska ha
samma rättigheter och möjligheter och inte behandlas dåligt.
Att vi alla är jämlika i samhället och att det inte bara handlar om en massa fina ord. Och också att man får prata och
diskutera om vilket ämne som helst utan att staten lägger sig
i det. Demokrati är väl att samhället ska vara för alla på rik-
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tigt. Men så är det ju inte. Alla har inte möjlighet att delta på
lika villkor ens i dag.

”

Demokrati är väl att samhället ska vara för
alla på riktigt. Men så är det ju inte. Alla har inte
möjlighet att delta på lika villkor ens i dag.

Siri skrattade till innan hon svarade med en beklagande blick
på Kim.
– Nej, så är det ju tyvärr. Men det är bättre än förr i tiden.
Siri rullade ut i köket och hämtade en stor mugg. Tillbaka
i vardagsrummet tog hon fram griptången som hon hade
hängande på ryggstödet på rullstolen och använde den för
att nå den ännu varma tekannan på vardagsrumsbordet.
Medan hon hällde upp en kopp med starkt te lät hon minnena komma tillbaka.
– För att förstå får vi nog gå tillbaka till början av 1900-talet.
Då var det vanligt att personer med nedsatt rörelseförmåga,
eller vanföra som de kallades då, bodde på institutioner för att
få vård, utbildning och sysselsättning. Institutionerna fanns
över hela landet. Livet där var ofta svårt och inte särskilt
roligt. Men en positiv sak var att man fick träffa andra personer med liknande bakgrund. Det var annars sällsynt för personer med funktionsnedsättning att kunna träffas. De flesta var
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isolerade hemmavid och kunde sällan komma ut. Det kunde
bli väldigt ensamt. På det här sättet kunde vi träffas och det
gjorde det också möjligt att börja prata om hur vi skulle kunna
förbättra vår livssituation. Till exempel bildades kamratföreningen ”De Vanföras Väl” år 1923 i Göteborg.
Siri smuttade på sitt te och fortsatte sedan:
– Och sedan sedan spred sig föreningen till andra städer,
bland annat Helsingborg och Stockholm. Det var flera liknande förbund som växte fram runt om i Sverige under den
här tiden. Och 1942 bildades det första samarbetsorganet för
att driva opinion och påverkansarbete kring olika funktionshinderfrågor. De arbetade bland annat för rätten till utbildning, arbete och att kunna försörja sig.
Kim tittade misstroget på Siri.
– Men gick inte barnen i skolan då?
– Jodå, vissa barn med nedsatt rörelseförmåga gjorde det, men
andra gjorde det inte. Att gå i skolan blev inte en rättighet för
barn med nedsatt rörelseförmåga förrän 1962, förklarade Siri
med en trött min.
– Va, det är ju jättedumt! Fick du inte gå i skolan heller, mormor?
Siris blick skiftade på en sekund, hon såg sorgsen ut när hon
svarade.
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– Det var en vanlig uppfattning dåförtiden att det var bättre
att personer med nedsatt rörelseförmåga bodde på institution
och inte deltog så mycket i samhället utanför. Det ansågs bäst
för alla. Jag fick bo på institution från det att jag var väldigt
liten, och gå i skola där. Och jag fick inte träffa mina föräldrar så ofta. Men det fanns andra barn som hade det mycket
sämre än jag.

”

Att gå i skolan blev inte en rättighet för barn
med nedsatt rörelseförmåga förrän 1962
– Men varför var det så?

– Det berodde på många olika saker. Högt uppsatta läkare
och forskare hade mycket makt på den tiden. De sa att det var
bättre att personer med funktionsnedsättning levde åtskilda
från övriga samhället. Det handlade om okunskap, kanske
även om rädsla. Det var också ett skäl till att det inte ansågs
viktigt att barn med rörelsenedsättning skulle gå i skolan på
hemorten. 1950 kom de första skolklasserna med inriktning
på barn med nedsatt rörelseförmåga, Rh-klasser. Men det var
fortfarande ingen rättighet att få gå i skolan.
Kim såg bestört ut.
– Men att inte få vara med sin familj?
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– Ja, så var det. De fick inte träffas så ofta, ibland inte alls.
Många föräldrar fick höra att de skulle glömma bort sina barn
och helt enkelt lämna dem på institutionen för evigt. Så var
det för mina föräldrar.
– Men inte för mina!
– Nej, inte för dina som tur är. Många personer med funktionsnedsättning steriliserades också från och med 40-talet
för att man trodde att funktionsnedsättning gick i arv. Det var
inte förrän 1975 som sterilisering enbart på grund av funktionsnedsättning förbjöds.
– Det låter som en skräckfilm. När jag får barn så vill jag ju
vara tillsammans med dem och att de ska få lika möjligheter
som alla andra.
Siri torkade sig diskret om ögonen och harklade sig innan hon
med stolthet såg på sitt barnbarn.
– Ja, det var väldigt mörka tider. Men de som var engagerade
i de olika förbunden arbetade på så gott de kunde för att skapa
bättre livsvillkor för personer med funktionsnedsättning och
för att påverka samhället att ändra uppfattning.

”

Det var inte förrän 1975 som sterilisering enbart
på grund av funktionsnedsättning förbjöds.
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– Men vad gjorde ni när ni inte gick i skolan? Hade ni ingen
fritid?
– Det var svårt för många att ens komma utanför dörren eftersom det inte fanns något lätt sätt att göra det på. Det fanns
inte så mycket anpassningar eller hjälpmedel, så många var
beroende av nära och kära för att komma ut och göra något.
– Färdtjänst fanns väl inte då? Jag som åker färdtjänst nästan varje dag för att kunna träffa mina kompisar och gå på
elhockeyträning.
– Nej, färdtjänsten kom inte som lag förrän i mitten av 70-talet
och rättigheten att åka färdtjänst till en annan kommun eller
inom en annan kommun kom först i mitten på 80-talet.
– Oj, så sent!
– Ja, men i början av 50-talet kom den första körskolan som
hade anpassade bilar för personer med nedsatt rörelseförmåga
och man kunde söka pengar från Arvsfonden för att köpa en
anpassad bil. Det dröjde däremot länge innan det blev en rättighet att kunna söka pengar för att få en bil anpassad, och det
gick bara om man behövde den för att kunna jobba eller studera. Jag minns första gången jag körde en anpassad bil. Det
kändes som om hela världen öppnades för mig och jag kunde
åka precis vart jag ville!
Siri såg glad ut.
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– Och under 60-talet hade en hel del nya idéer faktiskt börjat få fäste, då kom rätten till bostadsanpassning och att vissa
hjälpmedel skulle vara gratis, som elrullstolsmärket Permobil
till exempel. 1966 kom också lagen som sa att allmänna platser skulle vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det var ett jätteviktigt framsteg.
– Så innan dess behövde myndigheterna inte tänka på sådant,
menar du? Varken på att bostäderna skulle vara anpassade för
alla eller att det skulle gå att vara ute på allmänna ställen om
man hade en rörelsenedsättning.
Kim såg fundersam ut och fortsatte:
– Alltså, det är ju fortfarande mycket som inte funkar, men nu
finns det i alla fall lagar. Det måste ha blivit så mycket bättre
när de kom, eller hur mormor?
– Ja, så var det, och i början var undantagen många och de
olika föreningarna fick arbeta hårt för varenda förbättring.
Jag var med på otaliga möten på den tiden och det gav resultat, även om det ofta kändes hopplöst just då. Men inte alltid.
Det var förresten på ett sådant möte jag träffade din morfar, så
mitt engagemang gav mig inte bara bättre villkor i samhället
utan också mitt livs kärlek! I slutet på 60-talet kom många
starka röster som visade att personer med funktionsnedsättning är människor som alla andra och att samhället behöver
förändras så att alla kan vara delaktiga.
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– Att det inte var fel på oss, utan att det var samhället som
inte var anpassat för alla, eller hur?
– Ja, just så. Men då hade vi fortfarande inte rösträtt. Det var
inte förrän 1989 som alla medborgare över 18 år fick rösta.
Då kunde man inte längre bli omyndigförklarad. Alla fick
alltså inte rösträtt 1921 som många tror. Det kan du skriva
i din uppsats.
Siri nickade mot Kims dator.

”

Det var inte förrän 1989 som alla
medborgare över 18 år fick rösta. Då kunde
man inte längre bli omyndig förklarad.
Alla fick alltså inte rösträtt 1921 som många tror.

– Och sen 1994 kom Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade och därmed också den personliga assistansen. Jag tror det var samma år som Handikappombudsmannen inrättades och strax före millennieskiftet blev det
förbjudet att diskriminera personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Institutioner fanns ända fram på
80-talet, men de såg inte ut som de gjorde när jag var barn.
Kim skrev lite på sin dator och mumlade:
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– Tänk att det dröjde så länge.
– Ja, sa Siri. Men vad tänker du själv om framtiden då?
Kim tänkte en stund.
– Jag tänker att det går för långsamt. Det är konstigt att vi har
så många lagar som ger personer som oss rätt att leva som alla
andra, men ändå är inget självklart. Det är inte säkert att det
går att åka med lokaltrafiken, eller att det finns bostäder som
fungerar eller ens att det går att plugga vidare för den som har
en nedsatt rörelseförmåga. Många av oss med funktionsnedsättning är fortfarande fattiga och har svårt att få jobb. Det är
inte ens säkert att hjälpmedel är något som man kan få gratis efter behov längre. Jag har kompisar som inte vågar skaffa
familj för att man inte vet hur livet kommer att bli. Som om
det inte är svårt nog att vara människa som det är.
Kim såg trött ut.
– Så du hoppas att det här ska ändras? sade Siri mjukt. Men
hur tänker du att det ska gå till?
– Ja, jag hoppas att arbetet för demokratin får ta ännu mer
plats! Att det inte ses som något konstigt om en person med
nedsatt rörelseförmåga är chef, invald i riksdagen eller programledare i TV. Det ska vara lika självklart för mig att kunna
hälsa på min kompis som det är för min kompis att kunna
hälsa på mig. Jag vill inte behöva tänka på hur jag ska kunna
rösta för att röstlokalen eller röstbåset inte fungerar för mig
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eftersom rullstolen inte tar sig fram. Jag vill inte behöva fundera över om jag har rätt till eller råd med de hjälpmedel som
jag behöver. Jag vill kunna ha en familj som alla andra utan
att det ska vara någon stor grej. Kort sagt, jag vill att de lagar
som finns, används fullt ut och att alla människor ses som tillgångar och viktiga på riktigt. Det känns som om det är långt
dit. Även om vi har kommit några hjultag på vägen.
–––
”De Vanföras Väl” var en kamratförening som bildades 1923
på vanföreanstalten i Göteborg på initiativ av Anna Vogel.
Förbundet kom senare att heta De Handikappades Riksförbund, DHR. I dag står bokstäverna DHR för Delaktighet,
Handlingskraft och Rörelsefrihet. DHR har över 100 avdelningar i landet.
Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2006.
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Tre ungdomsorganisationer
om engagemang, delaktighet
och möjligheter att påverka
jÍran rostam, bartosz stroinski
och hanna thessËn
Denna text baseras på ett samtal om ungas demokratiska delaktighet och inflytande mellan tre personer som var och en
företräder ett ungdomsförbund inom civilsamhället. Bartosz
Stroinski, Förbundet Vi Unga, Jêran Rostam, RFSL Ungdom,
och Hanna Thessén, Rädda Barnens Ungdomsförbund. Samtalsledare var journalisten Annika Hamrud, som också skrivit
texten tillsammans med kommittén Demokratin 100 år. Samtalet kom att handla om att unga i dag får vara med i allt fler
beslutsprocesser, men att de inte alltid upplever att deras åsikter leder till förändring. Det handlade också om vilka ungdomar som får inflytande – och vilka som har svårare att göra
sin röst hörd.
Det finns ett stort politiskt engagemang bland unga i Sverige.
Undersökningar visar att många unga är intresserade av samhällsfrågor och politik och försöker påverka samhället på olika
sätt.1 En grupp som är särskilt engagerade är hbtqi-ungdomar
1

Se bl.a. Vilja att förändra - drivkrafter, hinder och utmaningar för ungas
samhällsengagemang, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles
frågor (MUCF), 2021.
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förklarar Jêran Rostam, som har varit förbundsordförande för
RFSL Ungdom sedan 2019. Men dessa ungdomar mår också
sämre psykiskt.
– De vet att de måste förbättra sin livssituation. Därför engagerar de sig såväl i politiken och civilsamhället som i sociala
medier och på andra sätt.
Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, RFSL
Ungdom, arbetar för att öka informationen om sina medlemmars livsvillkor och för att de ska kunna påverka sin situation. Förbundet vill se ett ökat självbestämmande och bättre
förutsättningar för att organisera sig i nätverk, organisationer
eller skolgrupper. Konkret arbetar de just nu bland annat för
en ny könstillhörighetslag, att fler killar ska vaccineras mot
HPV-virus och för att det ska finnas fler mötesplatser för
unga hbtqi-personer i hela landet.
Även om det generellt finns ett stort samhällsintresse bland
unga skiljer sig graden av engagemang mellan olika grupper
av unga. Bland de grupper som har lägst engagemang finns
unga på landsbygden.2 Bartosz Stroinski, förbundsordförande
i Vi Unga, försöker vara en röst för dem. Vi Unga arbetar för
att bredband, bussar och annan infrastruktur ska finnas i hela
landet. Organisationens syfte är att skapa en meningsfull fritid för unga, främst på landsbygden.

2

Ibid.
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– Vi vill att alla ungdomar i Sverige ska kunna ta sig till fritidsaktiviteter och kompisar och då måste det finnas bussar.
Under covid-19-pandemin var ungdomar på landsbygden
känsliga för avbrott i infrastrukturen. Jag har haft klasskamrater på gymnasiet som periodvis inte hade bredbandsuppkoppling under pandemin.
Rädda Barnens ungdomsförbund, RBUF, blev ett fristående
förbund 2003. Hanna Thessén, ordförande i förbundet, berättar att de drivit frågan om att sänka rösträttsåldern till 16 år
sedan förbundet blev självständigt och förklarar att vissa, som
fyller 18 år precis efter valet, får rösta för första gången först
när de nästan har fyllt 22 år. Detta trots att många unga jobbar
och betalar skatt långt innan dess och att de blir straffmyndiga redan vid 15 års ålder. Enligt Rädda Barnens Ungdomsförbund finns mycket att vinna på att sänka rösträttsåldern:
– Eftersom unga inte röstar är de mindre intressanta för politiker. Vi menar att om 16-åringar fick rösta så skulle politikerna få ett annat intresse för den gruppen.

Ungdomar får vara med men
upplever att de saknar inflytande
De som är ungdomar3 i dag är den första genenerationen som
saknar erfarenhet av en tillvaro utan internet. Sociala medier
är både den kanal som unga använder för att få kunskaper
och en kanal för att uttrycka engagemang. Enligt en aktuell
3

Ungdomar brukar definieras som de som är mellan 13 och 25 år.
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undersökning av Ungdomsbarometern är tron på att de själva
ska kunna påverka stor. I undersökningen svarar 50 procent
av de unga – som kallas generation Z – att de har stora möjligheter att påverka samhället. Men färre i generation Z vill
engagera sig i en organisation, förening eller ett parti än tidigare generationer.4
RFSL Ungdom bjuds in till många sammanhang, finns med
i många processer och får ta plats, genom att bland annat vara
remissinstans. Jêran Rostam är ändå inte nöjd utan upplever
att organisationen ofta inte får något egentligt inflytande utan
att det snarare handlar om att bocka av ett krav.
– Man lyssnar generellt inte på ungdomar. Det handlar inte
speciellt om hbtqi-ungdomar, utan det är synen på barn och
ungdomar som är problemet.
Bartosz Stroinski håller med. Unga saknar möjlighet att lägga
fram frågor som faktiskt leder till förändring. Vi Unga fastnar ofta i byråkrati som tar lång tid på grund av de krav som
bidragsgivare ställer.
– Tidigare har vi kunnat lägga tid på att lobba för våra frågor.
Vi hade resurser som vi kunde lägga på att ta fram genom
arbetade förslag. Det har vi inte längre.
Hanna Thessén menar att det är en mycket stor skillnad
mellan engagemang och faktiskt inflytande.
4

Generation Z, Ungdomsbarometern AB, 2021.
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– Ungas frågor nedprioriteras och förminskas. Vi känner oss
inte inkluderade. Känner man sig inte inkluderad får man
inte heller förtroende för politiken vilket är ett demokratiskt
problem.
Men Hanna Thessén vill också lyfta det positiva i att så många
unga är väldigt engagerade, särskilt i klimatfrågan, men även
i till exempel antirasismfrågor. I flera nutida globala rörelser, såsom Fridays for Future, Extinction Rebellion och Black
Lives Matter som lyckats uppmärksamma klimatkrisen och
rasism, har ungas initiativ och drivkraft varit avgörande.

Maktstrukturer försvårar
Regeringens nationella ungdomspolitik har som mål att alla
ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv
och inflytande över samhällsutvecklingen. Unga ska vara med
i demokratin både för att de är framtidens makthavare och för
att de är viktiga aktörer nu. Deras delaktighet är grundläggande för att uppnå dessa mål.
Ändå beskriver alla tre förbundsordförandena att många unga
har svårt att göra sin röst hörd. Vilka unga som har inflytande påverkas av olika maktstrukturer. Hanna Thessén nämner åldersmaktordningen5 men är även mån om att lyfta fram
andra strukturer, såsom hudfärg, kön, socioekonomisk ställning och bostadsort.
5

Åldersmaktordningen är ett begrepp som syftar till att beskriva hur ens
makt påverkas av ålder och hur äldre generellt har mer makt än unga.
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– Samhället sviker exempelvis de ungdomar som bor i socio
ekonomiskt utsatta områden, eftersom samhället inte ser till
att de får en likvärdig skolgång, eller samma möjligheter till
delaktighet och en betydelsefull fritid. Det är oerhört svårt för
dessa ungdomar att få gehör för sina önskemål.

”

I flera nutida globala rörelser, såsom Fridays
for Future, Extinction Rebellion och Black
Lives Matter som lyckats uppmärksamma
klimatkrisen och rasism, har ungas
initiativ och drivkraft varit avgörande.
Högt på den politiska agendan i dag står frågor som i stor
utsträckning berör ungdomar i just dessa områden, såsom
skolfrågor, rekrytering av unga till kriminella gäng och utsatthet för hedersförtryck. Samtalsdeltagarna menar att viktiga
perspektiv går förlorade när ungdomar med erfarenhet från
socioekonomiskt utsatta områden inte ges möjlighet att delta
i den politiska diskussionen om dessa frågor.

Tilliten till samhället viktigast
De tre förbundsordförandena är också överens om vad som
är viktigt för demokratin, nu och framöver: att människor har
tillit till samhället. Det handlar om ett grundläggande behov
av trygghet och social tillhörighet. I Sverige har tilliten varit
100 år till   79

Demokratin och delaktigheten

mycket stark under lång tid. Även ungdomar har generellt sett
en stark tilltro till samhällsfunktionerna.

”

När politikerna vill införa mer kontroll, mer
krav på att man ska bevisa att man inte är
farlig, är det en väg bort från demokratin.

När Hanna Thessén, Jêran Rostam och Bartosz Stroinski talar
om de grupper som de arbetar med finns en oro för att til�liten ska rubbas om samhället inte lyssnar på ungdomarna.
Bartosz Stroinski har följt utvecklingen i Polen, där demokratin s uccessivt har nedmonterats.
– I Polen har unga på landsbygden och i ekonomiskt svaga
områden tappat tilltron till samhället. De upplever att de blir
lämnade kvar när andra går vidare. Sådana upplevelser finns
också i Sverige. Både hos dem vi jobbar med och bland dem
som Rädda Barnens Ungdomsförbund jobbar med.
Bartosz Stroinski tar exemplet med unga på den svenska
landsbygden som kör EPA-traktor, de känner sig ofta övergivna. De har löst sina transportproblem men beskrivs som
bråkiga och som att de ställer till problem. De möter en negativ attityd och risken är stor att de tappar tilltron till politiken.
– Alla ungdomar måste få känna tillit till samhället men då
måste samhället också lita på ungdomar. Ungdomar ses inte
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som självklart goda. När politikerna vill införa mer kontroll,
mer krav på att man ska bevisa att man inte är farlig, är det en
väg bort från demokratin. De som inte känner tillit kommer
att skapa egna grupperingar och vända sig bort från demokratin.
Hanna Thessén är av samma uppfattning utifrån sin kontakt
med unga i förorter till städerna. De blir inte heller lyssnade
på och det finns en oro för att de inte kommer vilja vara en
del av demokratin.

Hatet begränsar ungdomar
Unga umgås och informerar sig i stor utsträckning via internet. Där utsätts många för hot och hat i en omfattning som de
inte möter i verkligheten. Men hoten finns även i närmiljön.
Ungdomsorganisationer måste vara medvetna om att deras
agerande kan vara förknippat med risker. Enligt en studie
från LSU har 46 procent av barn- och ungdomsorganisationer utsatts för hat och hot, och 14 procent av organisationerna
har avstått från planerad verksamhet.6
Jêran Rostam säger att hotet från högerextrema krafter påverkar hbtqi-ungdomar och berättar om organisationens upplevelse i Almedalen 2018. När nazister fick tillåtelse att ha sitt
bokbord nära den lokal som RFSL hade hyrt, kunde RFSL
Ungdom inte delta.
6

Vi sluter oss inåt – en kartläggning av hat och hot mot Sveriges ungdoms
rörelse, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), 2020.
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– Vi valde att stanna hemma på grund av hotbilden. Det
ansågs helt enkelt för farligt.
Detta problem finns även i vardagen för hbtqi-ungdomar.
RFSL:s lokaler har utsatts för vandalisering och skadegörelse.
Jêran Rostam påpekar att om nazism, rasism och höger
extrema ideologier får spridas fritt – med yttrandefrihet som
argument – leder det till att många utestängs.

”

När nazister fick tillåtelse att ha sitt
bokbord nära den lokal som RFSL hade
hyrt, kunde RFSL Ungdom inte delta.
Hanna Thessén har liknande erfarenheter. Ibland väljer organisationen bort aktiviteter för att den inte kan garantera
säkerheten för sina medlemmar, som ofta tillhör marginaliserade grupper.

Bartosz Stroinski oroas av normaliseringen av åsikter som
tidigare varit tabubelagda. Det blir farligt när man försöker
neutralisera dem som är extrema och göra dem regeringsdugliga. Det handlar inte längre om att värna deras yttrandefrihet
utan om att deras åsikter normaliseras.
– När åsikterna normaliseras ser man inte på en gång att rättigheter kan komma att avskaffas utan det sker en förskjutning. I Sverige har vi partier som driver en liknande politik
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som regeringspartiet i Polen. Många tror att krafterna inte är
farliga eftersom de inte ser eller drabbas av hoten.
Bartosz Stroinski beskriver hur ungdomsorganisationer har
tvingats att tänka annorlunda efter terrorattentatet på Utøya
den 22 juli 2011. Det som skedde då var tidigare helt otänkbart. I dag är inte säkerheten självklar och det får effekter på
Vi Ungas verksamhet. Ett ytterligare problem är att civilsamhället inte längre släpps in i skolor, bland annat eftersom vissa
organisationer har skapat otrygghet bland elever.
År 2018 infördes en bestämmelse i skollagen som gav rektorer beslutanderätt över vilka som ska bjudas in. Lagändringen
syftade till att ge skolor tydligare regler kring ungdomsorganisationer och politiska ungdomsförbunds skolbesök samt till
att öka möjligheterna för eleverna att ta del av politiska debatter. Många menar dock att de nya reglerna fått motsatt effekt.
Vi Unga är en av de organisationer som har drabbats av den
nya bestämmelsen. Rektorerna beslutar numer ofta att ingen
får komma in i skolorna, varken partiernas ungdomsförbund
eller civilsamhällesorganisationer. De menar att om Vi Unga
ska få komma in måste de också släppa in extrema organisationer, och då upplevs det som lättare att inte släppa in någon.
Att ungdomsorganisationer inte kan verka i skolmiljön, och
träffa ungdomar, är ett demokratiskt problem.

Unga i medierna
Unga tenderar att beskrivas som problematiska i medierna.
I debatter har det genom tiderna påståtts att unga slåss på
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dansbanor eller att de påverkas av videovåld eller satanism via
hårdrocken. Hippies, raggare, punkare, hipsters och rappare;
varje generation har sina ”problemungdomar”. Undersökningar visar att unga sällan själva får komma till tals i mediernas dagsrapportering, i stället skrivs det mycket om dem.7

”

Rektorerna beslutar numer ofta att
ingen får komma in i skolorna, varken
partiernas ungdomsförbund eller
civilsamhällesorganisationer.

Jêran Rostam berättar att RFSL Ungdom upplever bilden
av hbtqi-ungdomar som neutral i dag. Homo- och bisexuella ungdomar beskrivs som vilka ungdomar som helst. Men
för en del av hbtqi-gruppen har de senaste åren inneburit
ett bakslag i medierna, det handlar framför allt om hur unga
transpersoner beskrivs. Debatten om unga transpersoner har
de senaste tre åren varit problematisk, säger Jêran Rostam.
– Unga transpersoner beskrivs som förvirrade. Medierna talar
och skriver ofta nedsättande om unga vilket får konsekvenser
och är väldigt ansvarslöst av medierna.

7

Unga i media – Vi pratar om dem men sällan med dem, Ung Media Sverige
och Journalistförbundet, 2016.
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Även Bartosz Stroinski upplever att medierna generellt ger en
negativ bild av unga.
– Till skillnad från vuxna får unga sällan möjlighet att förbereda sig inför sin medverkan i media. Ungdomar fångas upp
på gatan och får svara på en komplicerad fråga, vilket får dem
att framstå som mindre kompetenta än om de fått chans att
förbereda sig.
Hanna Thessén beskriver att unga i förorten inte speglas rättvist. Mediebilden skapar en känsla av att alla barn och unga
där dras med i kriminella gäng eller är utsatta för hedersvåld.
– Samtidigt utsätts våra medlemmar som bär slöja för jätte
mycket hatbrott, de knuffas på och utsätts för islamofobi.
Sedan porträtteras de som problemet i media.
Många barn och unga växer upp med att medier beskriver
deras hemort som farlig. Det är viktigt att den bilden nyanseras:
– Våra medlemmar känner en frustration över att det fina
i deras bostadsområden inte speglas, varför lyfts inte det som
är positivt? Det är den plats där många av våra medlemmar
bor, hur ska de kunna bli del av samhället när de möter den
attityden?
En annan grupp av ungdomar är de som bor på landsbygden
och kör EPA-traktor. De beskrivs oftast i negativa termer,
enligt Bartosz Stroinski. När dessa ungdomar organiserar sig
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upplevs det bara som ett problem – trots att de har löst sina
transportproblem och har ett aktivt fritidsintresse. I stället för
att prata med ungdomarna så rapporterar man om dem.
– Medierna borde inte bara lyfta det negativa. Vi behöver ta
en diskussion om hur vi skildrar både unga i utsatta områden
och ungdomar med EPA-traktorer.

Möjligheter och risker framöver
En viktig del av Rädda Barnens Ungdomsförbunds arbete går
ut på att kämpa för att barnkonventionen efterlevs. De har
länge drivit frågan om att göra barnkonventionen till lag och
Hanna Thessén tycker att det är bra att det har skett. Nu ska
det gå att utkräva ansvar från staten när konventionen inte
efterföljs, men det finns fortfarande möjligheter att förbättra
barnkonventionens genomslag. Hanna Thessén tar upp det
tredje tilläggsprotokollet som ännu inte införts. Det skulle
ge barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrätts
kommitté om deras rättigheter har kränkts.
– Vi anser att det tredje tilläggsprotokollet måste införas så
att barn ska kunna vända sig till en högre instans om de inte
har möjlighet att få upprättelse i sitt hemland. Nu kan de inte
överklaga om de bor med föräldrarna som de har förlorat mot
i rätten, eftersom de måste ha föräldrars godkännande för att
få överklaga.
Bartosz Stroinski håller med:
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– I dag finns brister i hur barnfrågorna är organiserade. Många
barn och unga blir runtskickade mellan Diskriminerings
ombudsmannen, Barnombudsmannen och Barn- och elev
ombudet. Det finns brister i systematiken. Där spelar barn
konventionen och det tredje tilläggsprotokollet en viktig roll.
Bartosz Stroinski är orolig för demokratin i framtiden och
menar att det är viktigt att skolan lär ut att den liberala demokratin innebär grundläggande rättigheter för varje individ
och varje minoritetsgrupp. Majoriteten behöver beakta och
ta hänsyn till minoriteten.

”

– Vi anser att det tredje tilläggsprotokollet
måste införas så att barn ska kunna vända
sig till en högre instans om de inte har
möjlighet att få upprättelse i sitt hemland.
Ungdomarna är även oroliga för att vissa politiska åtgärder
som genomförs riskerar att få andra effekter än tänkt. Bidrag
till ungdomsorganisationer delas ibland ut via kommuner, vilket antas ge en bra effekt på lokal nivå. Man har exempelvis
flyttat sommarlovspengar från organisationer till kommuner.
Bartosz Stroinski menar dock att detta lett till att kommunen
försökt agera språkrör åt ungdomsorganisationen, vilket är en
farlig utveckling ur ett demokratiskt perspektiv.
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– När kommunerna hanterar pengarna som ska främja demokratin får vi en serviceroll till kommunen, genom att vi exempelvis ska driva en fritidsgård på uppdrag av kommunen. Det
har till och med hänt att kommunen har behållit pengarna
i stället för att föra dem vidare till organisationerna, förklarar
Bartosz Stroinski.
För samtalsdeltagarna är det viktigt framöver att gräsrotsinitiativ uppmuntras och att unga får föra sin egen talan. Det finns
en frustration bland många unga över att deras engagemang
inte tas på allvar. För att unga ska känna sig betydelsefulla
och delaktiga i demokratin måste deras åsikter värdesättas och
leda till konkreta åtgärder.

”

För samtalsdeltagarna är det viktigt
framöver att gräsrotsinitiativ uppmuntras
och att unga får föra sin egen talan.
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Det senaste decenniets svenska demokratidebatt kännetecknas av dysterkvistande och alarmism. Under arbetet med 2016
års demokratiutredning ansåg till exempel utredningens ordförande att den kommunala demokratin inte riktigt mår bra.1
Tunga debattörer har påtalat att tilliten och solidariteten
minskar och att Sverige kan vara på väg bort från ett samhälle
baserat på frihet och tillit.2 Ledarsidor och krönikörer dömer
då och då ut kommunpolitikers kompetens.3 Med andra ord
förmedlas inte sällan en känsla av att mycket i svensk demokrati var bättre förr, och att det mesta barkar åt fel håll.
Den svenska demokratin är långt ifrån felfri. Likväl anser
jag att många debattörer gör sig skyldiga till det Jan Teorell en gång kallade den nostalgiska synvillan.4 Denna går ut
på att en debattör – utan att riktigt göra klart premissen för
läsaren – postulerar ett ursprungligt idealtillstånd, en demokratins lustgård. Sedan jämförs idealtillståndet med den så
1

Wästberg 2015.

3

T.ex. Gröning 2015.

2
4

T.ex. Jansson 2015; Trägårdh 2020.
Teorell 1998, s. 41 ff.
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nedslående samtiden. I drabbningen mellan idealtillståndet
och verkligheten är samtiden chanslös. Slutsatsen – att demo
kratin är stadd i stadigt förfall – blir därför ofrånkomlig.

”

Det senaste decenniets svenska demokratidebatt
kännetecknas av dysterkvistande och alarmism.
Jag kan inte motstå instinkten att kalibrera den mörka bilden.
Flera av demokratins vitalparametrar ser faktiskt bra ut. Valdeltagandet har ökat i varje val sedan 2002. De senaste åren
har vi sett några av de högsta uppmätta siffrorna för politiskt intresse, och svenskarnas politiska kunskaper är i världstopp.5 Människors tillit till partier och politiska institutioner
är väsentligt högre nu än vad de var under slutet av 1990talet. Därutöver, i princip oavsett vilket mått som används, är
”det nordiska guldet” – den för demokratin så viktiga mellanmänskliga tilliten – förbluffande stabil över långa tidsperioder.6 Lägg därtill att kommunpolitiker är betydligt mer kompetenta än den genomsnittliga väljaren och att det för övrigt
verkar som att de mest kompetenta politikerna är de som når
de mest inflytelserika positionerna.7 Det är knappast förvånande att Sverige ligger skyhögt i internationella index som
mäter demokrati, jämställdhet och social rättvisa.
5

Oscarsson 2017.

7

Dal Bó m.fl. 2017.

6

Erlingsson 2018.
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”

Jag kan inte motstå instinkten att kalibrera
den mörka bilden. Flera av demokratins
vitalparametrar ser faktiskt bra ut.

Men även om Sverige klarar sig bra i internationella jämförelser, innebär detta inte att problem saknas. I den här texten
kommer jag först att rikta blicken mot tre orosmoln, för att
avrunda med en något mer positiv ton vad demokratins framtid anbelangar.
I framställningen gör jag två avgränsningar. För det första
riktar jag blicken mot kommunernas demokratiska utmaningar. Detta motiveras av att mycket av det som utgör välfärdsstatens kärna beslutas av kommunpolitiker. Det rör sig
dessutom om verksamheter som är både kostnads- och personaltunga. Att medborgerligt deltagande i den kommunala
demokratin fungerar ändamålsenligt är en förutsättning för
att svensk demokrati ska fungera. Bekymmer och potentiella
hot mot den kommunala demokratins kvalitet måste därför
tas på stort allvar. För det andra riktar jag in mig på deltagande inom ramen för den representativa valdemokratins
institutioner. Det handlar framför allt om när vi i egenskap
av väljare utkräver ansvar i allmänna val, men också om våra
möjligheter att påverka kommunpolitiken inifrån den representativa demokratins institutioner – genom att bli partimedlemmar och förtroendevalda.
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Tre orosmoln och en ljusglimt
Ökad statlig styrning, förstatligande
och sammanläggningar
Ett fundament i den svenska demokratin är kommunal
självstyrelse. I regeringsformens portalparagraf framhålls
att demokratin förverkligas bland annat genom kommunal
självstyrelse.8 Det är en liberal idé som sträcker sig tillbaka
till upplysningstiden. Att idén fick genomslag beskrivs ibland
som en reaktion på den centralisering av makt och resurser
som pågick från medeltiden och framåt. Självstyrelsen ingick
då i ett batteri av liberala idéer som växte fram under sent
1700-tal och tidigt 1800-tal, idéer som var intimt knutna till
begrepp som frihet och rättigheter.
Förutom att självstyrelsen ger kommuner ett visst skydd mot
en stark statsmakt, är tanken att självstyrelsen även på andra
sätt ska stärka demokratin. Genom att ett avgränsat territorium – kommunerna – ges ansvar att besluta om ett visst antal
ansvarsområden, kan politiska beslut anpassas till invånarna.
Detta gör att politiken i teorin kan skräddarsys för kommunmedborgarna så att den bättre motsvarar vad de efterfrågar.
Fler personer kan därmed få sina politiska krav och önskemål uppfyllda jämfört med om staten bestämmer hur det ska
se ut i hela landet. Att ansvaret för lokala frågor ligger nära
dem som berörs av besluten antas stärka demokratin genom
8

Sverige har även ratificerat den europeiska konventionen för kommunal
självstyrelse där man till exempel kan läsa att ”kommunerna är en av de
viktigaste grundstenarna i varje demokratiskt styrelseskick”.
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att fördjupa människors politiska intresse och engagemang,
liksom stimulera deras intresse att delta politiskt.

”

Kommunal självstyrelse är en liberal idé som
sträcker sig tillbaka till upplysningstiden.

Mot bakgrund av att den kommunala självstyrelsen ibland
framhålls som en grundbult för vår demokrati, bör vi vara
vaksamma inför en utveckling mot ökad statlig styrning,
krav på förstatliganden samt en växande opinion för kommunsammanläggningar. I en granskning av statens styrning av kommunerna konstaterade Statskontoret att den har
ökat i omfång, komplexitet och detaljgrad de gångna åren.9
S tatens styrning beskrivs som kortsiktig, ryckig och illa
anpassad till lokala förhållanden. Därutöver har tilltagande
rop på förstatliganden hörts, där bland annat förutsättningar
för förstatligande av skolan utreds.10 Delvis relaterat är att
Kommunutredningen föreslagit långtgående kommunsammanläggningar.11 Den minimistorlek som diskuterats för nya
storkommuner är 20 000–30 000 invånare. Drygt hälften av
Sveriges kommuner når i dag inte upp till denna gräns.
Det är fullt legitimt att värdera saken på annat sätt än vad
jag gör. Men givet att man accepterar att decentralisering
9

Statskontoret 2016.

10 Dir. 2020:140.
11 SOU 2020:8.
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och självstyrelse har potential att stärka den lokala demokratin och delaktigheten, finns anledning att vara uppmärksam
och kritisk när staten styr kommuner hårdare och är inne
och petar mer i detalj. Detsamma gäller förstås när allt fler
kräver förstatliganden av kommunernas uppgifter. Till det
kommer att lejonparten av den internationella evidensen
talar för att den lokala demokratin drabbas negativt av kommunsammanläggningar: valdeltagandet går ned, medborgare och fritidspolitiker tappar politiskt självförtroende och
”lokala” centrum-periferi-konflikter uppstår kommunalt där
storkommunens ytterdelar/periferier upplever sig tappa inflytande.12 Trenden mot mer statlig styrning – opinion för förstatliganden och kommunsammanläggningar – borde således
oroa den som anser att självstyrelsen har viktiga inneboende
demokrativärden.

”

Den internationella evidensen talar för att
den lokala demokratin drabbas negativt
av kommunsammanläggningar.
Misstrodda kommuner och
ifrågasatt ansvarsutkrävande
I forskning om vilken politisk nivå medborgarna har störst
förtroende för uppmärksammas att människor i decentraliserade system är mer nöjda med välfärdsservicen än människor
12 Jfr Erlingsson 2019.
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i centraliserade system, och att det finns en hög tillit till makthavare och institutioner på kommunal nivå, medan de på riksnivå och övernationell nivå misstros. Vidare tror medborgarna
att korruption är mindre vanligt förekommande i kommuner
jämfört med överliggande nivåer.13 Vad som antas koppla samman decentralisering och medborgarnas nöjdhet är att decentralisering stärker förutsättningarna för ansvarsutkrävande.14
Sett till a) hur teorin på området ”flernivåtillit” ser ut, b) att
stödet för teorin i empirisk forskning är starkt, liksom c) att
Sverige rankas högt i index som mäter länders grad av decentralisering och kommunal självstyrelse15 förväntar man sig att
också Sverige följer det internationella mönstret. Huruvida
detta stämmer har jag undersökt genom att jämföra medborgarnas tillit till kommunnivån å ena sidan och staten å andra
sidan utifrån fyra dimensioner: 1) politikerförtroende, 2) förtroende för institutioner med beslutsmakt, 3) nöjdhet med
demokratin och 4) var man tror att korruption är vanligast förekommande. På punkterna 1–3 anlades ett 20-årsperspektiv.16
Resultatet var tydligt och överraskande. Svenskar har lägre
tillit till lokala institutioner och är mindre nöjda med lokal
demokrati jämfört med hur de utvärderar den nationella
nivån. Observationen är visserligen i linje med några tidigare svenska empiriska nedslag, men resultatet är trots det
13 Se t.ex. Diaz-Serrano & Rodríguez-Pose 2015, Fitzgerald & Wolak
2016, Francois & Méon 2021.
14 Aidt 2003.

15 Ladner & Keuffer 2021.
16 Erlingsson 2020.
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gåtfullt och kräver därför förklaring. Eftersom detta sällan
uppmärksammas, saknas bra förklaringar till varför Sverige –
givet dessa data – avviker från det internationella mönstret.17

”

Svenskar har lägre tillit till lokala institutioner
och är mindre nöjda med lokal demokrati jämfört
med hur de utvärderar den nationella nivån.
Jag söker svaret i svaga förutsättningar för ansvarsutkrävande. Detta gäller framför allt för den vanligaste och mest
jämlika formen av politiskt deltagande: ansvarsutkrävande
i kommunalvalen. En rättfram definition av ansvarsutkrävande är att de politiska majoriteterna kan hållas ansvariga
om väljarna ges goda förutsättningar att bedöma huruvida de
som styr agerar med medborgarnas bästa för ögonen. Om väljarna får sådana förutsättningar kan de bestraffa styrande som
missköter sig och belöna dem som sköter sig bra. Politiska
system som är transparenta, tydliga och begripliga – dessutom med hög kvalitet på granskningsfunktionerna – stärker
och underlättar ansvarsutkrävandet.18 I olika sammanhang har
jag väckt några frågor kring hur goda förutsättningarna för
ansvarsutkrävande verkligen är i svenska kommuner:19

17 Bäck 2000; Möller 2000; Svenska Dagbladet 2000.
18 Przeworski m.fl. 1999.

19 Mörk m.fl. 2019, s. 149 ff.; Erlingsson 2020.
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Den första rör de samlingsstyren – eller det Torbjörn Bergman kallar ”permanenta samlingsregeringar” – vi enligt lag
har i kommunerna.20 Här finns ingen formell parlamentarism. Alla partier – majoritet och opposition – är representerade i kommunstyrelser och nämnder. Jämfört med ett
parlamentariskt system gör ett samlingsstyre det relativt
sett mer besvärligt för den genomsnittliga väljaren att veta
vem som styr kommunen.
Den andra rör bevakningen av kommunpolitiken. En
fungerande lokal mediebevakning underlättar för väljaren
att veta vilka partier det är som styr, vad det är för politik som bedrivs och hur inte bara majoritet, utan också
opposition, sköter sina mandat. Mediebevakning är därför en viktig förutsättning för ansvarsutkrävande. Därför
är det allvarligt att medieforskare till exempel funnit att
”medieskuggorna ligger tunga över landsbygdskommuner
utan lokalredaktioner och storstädernas förorter som ofta
har en gratistidning som enda nyhetskälla.”21 Förutom att
de lågbevakade kommunerna har få nyheter om politiken,
verkar bevakningen också präglas av positiva nyheter, passivitet och frånvaro av kritik mot makthavare – en typ av
bevakning som Lars Nord och Gunnar Nygren kallat för
ett svek mot demokratin.22

20 Bergman 1999.

21 Nygren & Schjaeff Engelbrecht 2018.

22 Nord & Nygren 2007; jfr Häger 2014.
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Den tredje rör att vi får allt fler partier representerade i
landets kommunfullmäktige. På 1970-talet var det mycket
vanligt att kommunerna bara hade 4–6 partier representerade i fullmäktige. Valresultaten gjorde det enklare att
utse klara vinnare, vilket förstås gjorde det lätt för väljarna
att veta vem som styrde kommunen. Efter valen 2010,
2014 och 2018 hade 74, 77 respektive 69 procent av kommunerna 8 partier eller fler representerade i fullmäktige.
När många partier är representerade, och vi samtidigt har
en ordning med permanenta samlingsregeringar, blir det
besvärligt för väljarna att utkräva ansvar.23
Den fjärde rör den gemensamma valdagen. Sverige är
internationellt unikt eftersom vi har val till kommun,
region och riksdag på samma dag. För riksdagspartierna
innebär det att man ska kampanja till tre val samtidigt.
För de lokala medierna, som ofta dras med resursproblem,
innebär det att man ska bevaka tre val samtidigt. För väljarna innebär det att man ska sätta sig in i och utkräva
ansvar i tre val samtidigt.

”

Politiska system som är transparenta, tydliga
och begripliga – dessutom med hög kvalitet
på granskningsfunktionerna – stärker
och underlättar ansvarsutkrävandet.
23 Jfr Petersson m.fl. 2002.
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Den lokala nivåns starkare potential för ansvarsutkrävande
gör att människor förväntas vara mer nöjda med det lokala
än med staten.24 Det vi bör ha uppsikt över i svensk kontext
är följande: Den gemensamma valdagen sker i ett sammanhang, där majoritet och opposition båda är representerade
i styrelse och nämnder, där mediebevakningen tycks svikta
i både geografisk täckning och kvalitet, där vi sett en till
tagande fragmentering i fullmäktige.
Detta gör att förutsättningarna för ansvarsutkrävande i de
kommunala valen är långt ifrån optimala. Argumentet kan
tyckas tentativt och explorativt, men mycket pekar på att
svaga förutsättningar för ansvarsutkrävande är en viktig del
i förklaringen till varför svenskar – relativt sett – misstror
kommuner mer än stat.

Rekryteringen av förtroendevalda
En av partiernas viktigaste uppgifter i en demokrati är att
rekrytera medlemmar och hitta lämpliga kandidater som
ställer upp i allmänna val. Efter de 290 kommunala valen
ska partierna i sin tur besätta drygt 60 000 förtroendeuppdrag i kommunerna. Att denna rekrytering fungerar är alltså
viktigt i en representativ demokrati. Här finns dock två anledningar till oro:

24 Aidt 2003.
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• Partierna upplever svårigheter att rekrytera kandidater till
kommunfullmäktigeval. På 1970-talet upplevde partierna
att tillgången var förhållandevis god – år 1979 svarade
87 procent av partiernas lokalavdelningar att det fanns
tillräckligt eller mer än tillräckligt antal kandidater tillgängliga. År 2014, 35 år senare, uppgav 76 procent av
partierna detta svar.25 I 2018 års val var rekryteringskrisen
så stor i några av våra medlemsmässigt minsta kommuner att Miljöpartiet inte kunde ställa upp i 40 kommuner,
Kristdemokraterna i 26 kommuner och Liberalerna i 20
kommuner. Och detta trots att antalet invånare i Sverige
i dag är nästan två miljoner fler jämfört med 1970-talets
slut och att antalet uppdrag som ska besättas i kommunerna är färre.
• Partier (och kommuner) har svårigheter att behålla folk
som blir invalda. Under perioden 1998–2010 lämnade
ungefär 16 procent av de förtroendevalda sitt uppdrag
i förtid, alltså hoppade av uppdraget innan mandatperioden tog slut. Under mandatperioden 2014–2018 lämnade 22 procent uppdraget i förtid. I sig behöver en sådan
omsättning inte innebära ett problem. Men eftersom partier ofta redan haft svårt att hitta tillräckligt många uppdragsvilliga kandidater innan valen, riskerar avhopp att
antingen leda till ett tomt och obesatt mandat, eller till en
mindre representativ uppsättning ledamöter.

25 Erlingsson m.fl. 2015.
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Det är omöjligt att lösgöra frågor om kommunpolitikernas
villkor och deras utsatta situation från frågor som rör rekryterings- och avhoppsproblem. I en äldre studie jämfördes kommunpolitikers arbetsförhållanden 1980 med deras arbetsförhållanden 1993.26 Tidsåtgången för de olika uppdragen
uppskattades ha ökat med över 40 procent mellan mättillfällena. Därmed ökade också de förtroendevaldas tidskonflikter
med både familjelivet och yrkeslivet. Därutöver ökade andelen politiker för vilka kalkylen ”arvoden för uppdraget” och
”inkomstbortfall” upplevdes vara negativ. Det saknas visserligen direkt jämförbara uppdaterade siffror, men det finns bland
annat en studie som fann att en fjärdedel av kandidaterna till
2014 års kommunalval trodde att det i hög eller ganska hög
grad skulle bli svårt att kombinera sitt förtroendeuppdrag.27
I ljuset av att antalet ärenden kommunpolitiker ska ta ställning till har blivit fler och att ärendena i vissa avseenden blivit
mer komplexa, finns ingen anledning att tro att uppdragen
har blivit mindre betungande sedan 1993. Tvärtom har nya
parametrar tillkommit i den vågskål som torde göra uppdraget än mindre attraktivt. Enligt Brottsförebyggande rådets
Politikernas trygghetsundersökning har andelen politiker som
utsatts för trakasserier, hot och våld ökat.28 Valåret 2018 uppgav drygt 30 procent att de utsatts för detta, valåret 2014 runt
28 procent. Mellanvalsåret 2012 uppgav 20 procent att de
utsatts, medan motsvarande siffra 2016 var 25 procent.

26 Bäck 2000.

27 Erlingsson & Öhrvall 2017.
28 Brå 2019.
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Uppdraget som förtroendevald måste betraktas som ett slags
samhällsbärande uppdrag. Därför är det angeläget att vi prioriterar att skapa drägligare villkor, bättre arbetsmiljö och mer
förutsägbar struktur runt förtroendeuppdragen. Det är inte
orimligt att anta att om arbetsvillkoren, arbetsmiljön och förutsättningarna i övrigt är oattraktiva, kommer svenska kommuner långsiktigt att få svårt med försörjningen av kommunpolitiker (alternativt att mindre lämpade individer med
mindre lämpade motiv hittar dit) och riskerar att tappa dem
som redan i dag sitter där, men upplever att uppdraget är allt
för påfrestande.29

Uppsving för yngres deltagande
– en ljusning för partidemokratin?
I den mer än 30 år gamla Maktutredningen slogs det fast att
den svenska demokratimodellen rört sig bort från ett kollektivistiskt och samhällsorienterat ideal mot ett mer individorienterat dito.30 De allt mer utbildade och upplysta medborgarna sades ha förändrats – deras förmåga och vilja att utöva
inflytande och hävda sina rättigheter hade gjort dem mer auktoritetskritiska, självständiga och oberoende. Redan här noterades medborgarnas minskade förtroende för partier liksom
oviljan att engagera sig partipolitiskt. Under två decennier
efter Maktutredningen såg vi hur medlemssiffrorna rasade.
Därefter tycks dock fallet ha stannat av och medlemssiffrorna
har sedan omkring 2010 stabiliserat sig.

29 Jfr Erlingsson 2017b.

30 Maktutredningen (SOU 1990:44).
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Maktutredningens observationer går hand i hand med Ronald
Ingleharts inflytelserika tes om postmateriella värderingar –
att medborgarna blir mer och mer kritiska mot auktoriteter
och även mer individualistiska, och att de därför är mindre
benägna att sluta upp bakom de färdiga åsiktspaket som politiska partier erbjuder.31
En avgörande fråga för partiernas långsiktiga livskraft är om
de förmår attrahera nya, unga personer.32 Tas Maktutredningen och Ingleharts teser som utgångspunkt, är det begripligt att vi allt sedan tidigt 1990-tal debatterat partiernas dystra
framtid just i ljuset av att nya generationer torde vara ännu
mindre benägna att vara partimedlemmar.
Emellertid går här att skönja ett par ljusglimtar. Niklas Bolin,
som forskar om partiernas ungdomsförbund, menar att ungdomsförbunden – sett över en 15-årsperiod – upplevt att nedgången brutits och att man till och med har kunnat se en
liten återhämtning och delvis uppgång i medlemstalen.33 34
En annan positiv nyhet ser vi i figuren nedan. Den visar andelen över och under 30 år som uppgett att de är medlemmar i
politiska partier och organisationer från 1991. Från och med
2010 års valundersökningar ser vi dock att de yngres medlemskap har ökat – och därmed har också glappet mellan genera31 Inglehart 1990.

32 Läs mer om partisystemets framtid i Marie Demkers och Ulf Bjerelds
text i antologidelen Demokratin och grundbulten.

33 SVT Nyheter 2021-07-18; jfr Bolin & Backlund (2021).

34 Notera emellertid att den stiltje som pandemin givit föreningsverksamheter under 2020–2021 tycks kunna ha givit återhämtningen i medlemsutveckling ett visst bakslag (Svenska Dagbladet 2021).
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tionerna minskat i 2010, 2014 och 2018 års undersökningar.
Det uppgivna medlemskapet dippade emellertid mellan 2014
och 2018, och 2018 var vi tillbaka på 2014 års nivåer – men
fortfarande rejält högre jämfört med mätpunkterna mellan
1991 och 2006.

”

En avgörande fråga för partiernas
långsiktiga livskraft är om de förmår
attrahera nya, unga personer.
Figur A. Medlem i politiskt parti/politisk organisation 1991–2018
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Källa: Valundersökningarna 1991–2018
Kommentar: Frågan har samtliga år formulerats som ”Är du medlem i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation?” med svarsalternativen ”ja” och
”nej”. Svaren avser den andel av de svarande som svarat ”ja” på frågan.
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Till detta ska läggas att en undersökning nyligen visat att det
finns ett stort intresse för politik och samhällsfrågor bland
unga, och att detta intresse ökat något över tid.35 Dessa positiva nyheter om ungdomsförbunden, liksom benägenheten att
engagera sig politiskt för gruppen ”under 30 år”, ger åtminstone en viss fingervisning om framtida potential för partierna – en slutsats som för övrigt delas av Niklas Bolins och
Anders Backlunds analys av partiernas ungdomsförbund.36
Därmed skulle det kanske på sikt kunna vara en god nyhet
för den lokala representativa demokratin. Till paketet av goda
nyheter för den representativa demokratin ska också läggas
att valdeltagandet bland förstagångsväljarna kontinuerligt
har stigit sedan 2002 års bottennotering (70,3 procent). I det
senaste valet, 2018, noterades det högsta valdeltagandet (86,2
procent) bland förstagångsväljarna sedan 1985 – vilket också
innebar den minsta skillnaden på över 40 år mellan förstagångsväljarna och den övriga valmanskåren. Positivt är också
att andelen svenskar i åldern 16–24 år som engagerar sig
i civilsamhället och arbetar ideellt år 2019 låg på de högsta
nivåerna som uppmätts sedan år 1992.37

”

… det finns ett stort intresse för politik
och samhällsfrågor bland unga, och att
detta intresse ökat något över tid.
35 MUCF 2021.

36 Bolin & Backlund 2021, s. 125 ff.
37 von Essen 2020.
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Sammantaget är detta uppmuntrande. Det implicerar att det
inte finns någon naturlag beträffande dystra förutsägelser om
det samhällsorienterade, kollektiva deltagandets långsamma
utdöende. Om trenden håller i sig tycks det i vart fall inte
vara omöjligt för partierna att kunna stabilisera eller till och
med vända utvecklingen. Men det kräver sannolikt hårt arbete
och medvetna, strategiska insatser – inte minst i form av att
partier (och kommuner) skruvar på de reglage som rör politikers villkor och deras utsatta situation. Det ser emellertid inte
riktigt ut som att partierna har förmått omvandla de yngre
gruppernas relativt sett stigande partipolitiska engagemang
till formaliserad aktivitet.
Efter 2018 års val är äldre, inrikes födda män överrepresenterade bland de förtroendevalda. Åldersgruppen 18–29 är
fortfarande underrepresenterad. Medan gruppen utgjorde 19
procent av befolkningen, utgjorde de bara 7 procent av alla
förtroendevalda i kommunerna. Mot bakgrund av den relativa tillströmningen av unga till politiska organisationer, liksom att ungas subjektivt uppgivna uppdragsvillighet historiskt sett har varit högre än andra åldersgruppers, torde det
inte vara omöjligt för partierna att bättre aktivera gruppen
yngre genom strategiskt uppsökande verksamhet.38 Underrepresentationen ses även bland exempelvis utrikes födda vilka
utgör 21 procent av befolkningen, men bara 10 procent av de
förtroendevalda.

38 Johansson 2008; jfr MUCF 2021.
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Några avslutande reflektioner
Det är en god – men underrapporterad – nyhet att demokratins dagsform är god. Samtidigt går det inte att luta sig
tillbaka och ta demokratin för given. Detta har manifesterats
gång på gång de senaste 30 åren då forskare har observerat
förhållandevis stora bakslag för demokratin globalt. Klyschigt
måhända, men demokratin måste kontinuerligt erövras. Mot
den bakgrunden har mitt syfte varit att ringa in områden som
jag anser att man särskilt bör oroa sig för, i synnerhet om man
på allvar månar om lokal självstyrelse och kommunal demokrati.
Att demokratin fungerar bra i kommunerna är viktigt mot
bakgrund av att kommunerna är centrala för sättet vi över
tid har kommit att organisera vår välfärdsstat på. I de flesta
kommuner är just kommunen den största arbetsgivaren, vilket
är en funktion av att de ansvarar för flera av välfärdsstatens
viktigaste frågor. De garanterar att barn får förskoleplatser, att
barn och ungdomar får en grundskole- och gymnasieutbildning, ansvarar för socialtjänst och garanterar att det finns en
äldreomsorg. Dessa stora och viktiga uppgifter gör att kommunernas samhällsekonomiska betydelse är stor. Dessutom
förvaltar de enorma skattesummor. Av dessa skäl måste vi
hålla den kommunala demokratins hälsotillstånd under uppsikt. Blir det grus i maskineriet, kan vi räkna med att det också
får negativa återverkningar för demokratin i Sverige generellt.
Innan jag avslutar med att sammanfatta mina huvudargument, vill jag kort stanna upp och göra en mer allmänt hållen reflektion om balansen mellan ”deltagar- och direktdemo108   100 år till
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krati” å ena sidan, och ”den representativa valdemokratin” å
den andra. I offentlig demokratidebatt har mycket kraft lagts
på att diskutera och utveckla medborgerligt deltagande vid
sidan om de representativa kanalerna. Det kan till exempel
röra sig om direktdemokratiska inslag (genom folkinitiativ
till folkomröstningar) och deltagardemokratiska innovationer
(exempelvis medborgarförslag och medborgardialoger). Syftet
är att stärka medborgarnas deltagande och påverkan mellan
allmänna val.

”

Att demokratin fungerar bra i kommunerna
är viktigt mot bakgrund av att kommunerna
är centrala för sättet vi över tid har kommit
att organisera vår välfärdsstat på.
Även om syftet bakom sådana reformer är vällovliga, måste
man våga ställa kritiska frågor om dessa reformer. Antalet
medborgare som deltar i mellanvalsdemokratiska forum är
betydligt färre än de som deltar i val till kommunfullmäktige.
Det framstår vidare som att de som deltar i mer tids- och
kunskapskrävande former av påverkansförsök inte är särskilt
socialt representativa (att gå och rösta är den enklaste och
mest jämlika påverkanskanalen). Risken är därför att olika
former av deltagardemokratisk innovation ger redan resursstarka grupper ännu större möjligheter att påverka det kommunala politiska beslutsfattandet. Att skapa alternativa vägar
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in i politiken – vid sidan om partierna – riskerar att minska
medborgarnas incitament att söka sig till partierna: De kan
få igenom sina preferenser och önskemål betydligt snabbare
via alternativa kanaler. Mellanvalsdemokratiska innovationer
skulle därför långsiktigt kunna fördjupa partiernas problem
med att locka till sig politiskt intresserade och engagerade
människor.

”

Risken är därför att olika former av
deltagardemokratisk innovation ger
redan resursstarka grupper ännu större
möjligheter att påverka det kommunala
politiska beslutsfattandet.

Tagna tillsammans menar jag att dessa tre punkter motiverar
att vi då och då måste stanna upp och fokusera på och utvärdera kvaliteten på den representativa demokratins institutioner i kommunerna. Detta ligger också bakom min övertygelse
om att relativt sett mer energi och kreativitet bör läggas på
att försäkra sig om att den lokala demokratins representativa
institutioner fungerar så tillfredsställande som möjligt – framför allt att förutsättningarna för ansvarsutkrävande är goda
och att partierna internt fungerar så bra det bara går.
I den här texten har jag identifierat tre utmaningar som jag
anser att vi ska hålla ett extra öga på när den kommunala
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demokratins framtid kommer på tal. Här har jag särskilt fokuserat på deltagande i de klassiska representativ-demokratiska
kanalerna: väljarnas förutsättningar att utkräva ansvar i kommunala val och påverka genom medlemskap och aktivitet
i politiska partier.

Sammanfattning

För det första är den kommunala självstyrelsen viktig för folkviljans förverkligande och därför skaver statens tilltagande
vilja att detaljstyra kommunerna. Det gäller även de allt fler
och allt högre ropen på förstatliganden av kommunal verksamhet. För den lokala demokratin är utvecklingen oroväckande. En fördel med självstyrelsen är att kommunpolitiker
fattar beslut som är anpassade till lokala behov och önske
mål. Ingrepp i självstyrelsen underminerar på ett olyckligt
sätt lokal anpassning och ansvarsutkrävande och skulle även
kunna fungera dämpande på medborgarnas vilja att engagera
sig på lokala demokratiska arenor.
För det andra är det okontroversiellt att påstå att ansvarsutkrävande är ett helt centralt demokrativärde. Man ska kunna
belöna politiker som sköter sig och gör det de lovar, och välja
bort de som gör motsatsen. Detta gäller förstås även i den
lokala demokratin. Mot den bakgrunden är det olyckligt att
det finns flera inslag i kommunsektorn som tycks grumla
väljarnas förmåga att utkräva ansvar. Detta gäller i synnerhet kombinationen av permanent samlingsstyre, den på flera
håll bristfälliga mediebevakningen, den tilltagande fragmenteringen av kommunfullmäktige, liksom den gemensamma
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valdagen. Vi bör välkomna reformer som tydliggör lokalpolitiska skiljelinjer, stärker möjligheter till kritisk granskning av
kommunpolitiker och därmed möjliggöra ansvarsutkrävande
genom att tydliggöra vilka som ansvarar för besluten.
För det tredje får partierna dels svårare att hitta uppdragsvilliga kandidater att ställa upp på valsedeln, dels svårare att
behålla dem som faktiskt valts in. Det finns saker att laborera
med för att både stärka kompetensförsörjning av förtroendevalda och säkerställa att fler sitter kvar mandatperioden ut.
Partierna kan bland annat bli bättre på uppsökande verksamhet och entusiasmerande insatser för att fånga upp engagemang bland medborgarna, och bli skickligare på att nominera
underrepresenterade grupper till politiska uppdrag i kommunerna. Dessutom kan både partier och kommuner mer aktivt
sträva efter att underlätta för förtroendevalda att få livspusslet att gå ihop: förlägga möten och sammanträden vid mer
ändamålsenliga tidpunkter och platser, liksom reglera antalet
möten så att de passar partigruppen samt optimera längden
på dessa möten. Det kan även handla om att använda digitaliseringen på ett mer kreativt sätt så att förtroendevalda och
partimedlemmar får större frihet att lägga tid på sitt politiska
engagemang.
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”

Vi bör välkomna reformer som tydliggör
lokalpolitiska skiljelinjer, stärker möjligheter
till kritisk granskning av kommunpolitiker och
därmed möjliggöra ansvarsutkrävande genom
att tydliggöra vilka som ansvarar för besluten.

Denna sista punkt förde oss slutligen till en ljusglimt värd att
uppmärksamma. Det finns nämligen indikationer på att yngre
generationer – medborgare under 30 år – har visat större
intresse för aktiviteter med ett mer samhällsorienterat, kollektivt engagemang. De politiska partiernas ungdomsförbund
ser en ökning i sina medlemstal. Under perioden 2006–2018
har antalet personer som anger att de är medlemmar i partier
och politiska organisationer ökat. Vi har också sett ett kraftigt
uppsving i förstagångsväljares valdeltagande. Civilsamhällesforskningen har även observerat en ökning av yngre aktiva
inom frivilligarbete.
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”

Partierna kan bland annat bli bättre på
uppsökande verksamhet och entusiasmerande
insatser för att fånga upp engagemang
bland medborgarna, och bli skickligare på
att nominera underrepresenterade grupper
till politiska uppdrag i kommunerna.

Det finns därför vissa skäl att hoppas på att om partierna och
kommunerna blir skickligare på att plocka upp, ta hand om,
vårda och utveckla den yngre generationens entusiasm för ett
samhällsbaserat – snarare än individualiserat – engagemang,
skulle åtminstone en del av den lokala demokratins rekryteringskris kunna motas i grind. Faktum är att siffrorna som
indikerar ett visst uppsving för ungas engagemang i partierna
antyder att det arbetet redan har påbörjats, och i viss utsträckning också är framgångsrikt.
Jag vill tacka Richard Öhrvall, Jörgen Ödalen, Hilma Lindskog
och Niklas Bolin för konstruktiva inspel på tidiga utkast av detta
manuskript.
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Mycket har förändrats
sedan Gustaf Adolfs tid
– reflektioner kring demokrati,
äldres delaktighet och
generationsöverskridande samtal
kerstin brunnberg
Även om det är fullständigt självklart vilken åldersgrupp jag
med mina 80 år tillhör, blir jag ändå lite överraskad när jag på
ett museibesök med två betydligt yngre närstående herrar på
sådär fem, sex år får frågan:
– Kände Du Gustav Adolf ?
Den andre alltså, för vi var på Vasamuseet. Tyvärr gör jag dem
besvikna.
Frågan får mig att småle, men egentligen är den helt naturlig
i vår tid. För den här femåringen som rör sig mellan skeppet
Vasa och Radioapan i sin Ipad, eller mellan sina böcker och
videosamtal med sin pappa, för tillfället i USA, var det ingen
konstig fråga. Han navigerar lätt mellan olika världar. Han
lever i den globala samtidigheten. Samtidigt söker han sammanhangen som skapar begriplighet. Och han vet att jag har
varit på en kungamiddag och känner till bemärkta människor.
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”

En tideräkning som vi kan dela in i BG
och AG – before och after Google.
Tiden och rummet sorterar tillvaron. Men i dag, i en tideräkning som vi kan dela in i BG och AG – before och after
Google – är tid och rum än mer relativa.
Vårt samtal, som redde ut Gustaf Adolf i detta globala universum, blev en bro från 1632 till 2032, det vill säga fyrahundra
år. Det gav perspektiv på det som hänt sedan dess – från salt
sill till hamburgare och från krigets trumpetsignal till sms. Vi
förde detta samtal ganska översiktligt, men det gav mig lite
status och makt över tidens gång.
Vi kom också in på att det i dag, till skillnad från på G
 ustaf
Adolfs tid, inte är kungen som bestämmer i Sverige. Nu
bestämmer folket i det som kallas representativ demokrati.
”All offentlig makt utgår från folket”, heter det i regeringsformen som bör läsas och hållas levande precis som våra andra
grundlagar. Folkstyret kräver en delaktig befolkning.
Även om det kan tyckas övertydligt att säga, så nog tillhör vi
äldre också folket som ska vara med och bestämma.
Jag vågar påstå att betydelsen av äldres delaktighet i dagens
samhälle skulle behöva betonas mer – inte som ett uttryck för
att vi vet bättre än någon annan, utan i all enkelhet för vårt
vetande och vår erfarenhet. Vi många och sinsemellan olika
äldre vet något som förvärvats i form av både dokumente100 år till   123
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rad kunskap och av det som professorn i arbetslivskunskap,
Ingela Josefsson, kallar tyst kunskap – med mina ord: omdöme
och erfarenhet.

”

Även om det kan tyckas övertydligt att
säga, så nog tillhör vi äldre också folket
som ska vara med och bestämma.

Det kan tyckas onödigt att ta upp kampen med Barbro Westerholms enträgna och självklara krav på respekt för äldres
kunskap och förmåga, och att gruppen i all sin olikhet är en
resurs. Jag tror att det banbrytande jobb som Barbro Westerholm gjort bör få än mer betydelse nu och framåt. Inte minst
eftersom hon ofta framfört WHO:s data över hälsoriskerna
med att inte känna sig behövd.
Om samhället i dess olika skepnader – politik, forskning,
arbetsliv, föreningsliv, det sociala livet på skärmarna och utanför, och inte minst i konsten – kan efterfråga den lagrade och
tillgängliga erfarenhet som finns i gruppen äldre, är det en
vinst.
För plötsligt är man där – avtackningen med kollegerna. Man
ser sig runt. Arbetskamraterna och ens chef, de är alla där,
men sneglar efter ett tag på klockan och ska vidare till något
där inte du ska vara med.
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Du är pensionär och tillhör nu gruppen äldre som gått i pension.
”Pensionär?” frågar man vänligt i kassan för att ge dig rabatt.
Ja, ja det stämmer.
In droppar en del erbjudanden, om hörseltest, influensavaccin
eller om helt verkningslösa piller. Gemensamt för alla ”inbjudningar och erbjudanden” är att äldre också är en målgrupp för
en marknad. Tala om att få vara delaktig – din konsumtionsförmåga är fortfarande attraktiv. Det är en delaktighet som
kan jämföras med den fiktiva delaktighet som erbjuds den
grupp som kallas unga i form av digitala techjättars cyniska
algoritmdrivna gemenskaper på sociala medier.
Digitaliseringen ska inte bara kritiseras. Den är faktiskt i dag
ett kitt som skapar delaktighet och gemenskap, något jag är
djupt tacksam över att få vara del av. Jag kunde aldrig ana
vad jag skulle få vara med om tack vare digitaliseringen. 1
Men kanske är det så att digitaliseringen – detta stora tekniska genombrott, som varje dag utvecklar ofattbara färdigheter i form av ettor och nollor – kommer bäst till sin rätt
i kombination med äldres erfarenheter och längre perspektiv.
Dessa erfarenheter kan traderas över till nästa generation för
att framsteg än mer ska kunna förfinas och för att ta i bruk de
landvinningar som görs.

1

Läs mer om äldre och digitalisering i Birgitta Jonssons text i antologi
delen Demokratin och digitaliseringen.
100 år till   125

Demokratin och delaktigheten

”

Digitaliseringen ska inte bara kritiseras.
Den är faktiskt i dag ett kitt som skapar
delaktighet och gemenskap, något jag är
djupt tacksam över att få vara del av.

Detsamma vill jag argumentera för när det gäller politiken
och demokratin. I dag tycker många att demokratin är på tillbakagång och att samhället möter oöverstigliga utmaningar.
Men med några år på nacken kan dessa utmaningar ses från
ett annat perspektiv. Det är inte första gången Sverige tar
emot stora grupper människor som flytt krig och förföljelse,
det är inte första gången Sverige är i regeringskris. Och dessa
utmaningar har tidigare mötts av reformer som vi i dag kan
lära och inspireras av.
Vi har även erfarit tider då produktionen såg annorlunda
ut. I dagens klimatkris kanske ordet gammaldags kan bli ett
ord med positiv klang, när det handgjorda blir det eftersträvansvärda. När min cykelhandlare och tillika cykelreparatör
förklarade varför min utmärkta damcykel var så snabb sa han:
”Den är gjord och sammansatt av en människa”.
Det finns andra erfarenheter, varav en del håller på att försvinna; den kunskap som överlevare från Förintelsen har. De
som sett vad hat och hot mot den andre innebär, de som vet
vad demonisering av medmänniskor kan leda till, de som vet
vad brist på respekt för alla människors lika värde innebär.
Dessa erfarenheter delas tyvärr också av många minoriteter
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i vårt land, och i flera andra länder. Likväl har personer födda
på 30- och 40-talen, som en gång naivt trott att detta aldrig skulle upprepas, nu fått uppleva ett ifrågasättande av alla
människors lika värde, ett ifrågasättande av demokratin. Allt
orkestrerat av fanatiska och icke-demokratiska populistiska
krafter, understödda av techjättarnas algoritmer. Därför är
det vårt kunskapsarv kring dessa frågor som vi ska bidra med
och dela med oss av till generationerna efter oss, för att motverka det som sker i dag. Det är inte förlegad kunskap, det är
användbar och nödvändig kunskap.
Jag tror att den framtid som vi nu skönjer, och som snart blir
historisk tid, måste byggas på gemensam kunskap – den kombination av erfarenhet och kunnande som varje generation
har. Det kräver ömsesidighet och lyssnande. Dels lyssnande
på den techkunskap och de slutsatser mina barnbarn har, dels
livsvisdom, eller marinerade erfarenheter som jag vill kalla det.
Det må vara odling, läsvärd litteratur eller kanske framför allt
erfarenheter av tidigare politiska händelser. Jag vet att det kan
göra nytta hos mina barns generation.
Demokrati är delaktighet. Delaktighet är ömsesidighet.
Avslutningsvis vill jag rikta mig till oss äldre – var framfusiga,
och låt oss också bidra och vara med att försvara och främja
demokratin.
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Sverige
ismael ataria

1.
Vi lämnar vår lägenhet med ett osynligt märke,
som om något i bilen gått sönder
och läcker en väg efter oss,
lämnar spår av en delad ensamhet.
Vi säger inte mycket,
vår resa darrar som en hägring
och det är lika långt till flygplatsen
som till varandra.
Hembyn är en bruksort av fällda persienner
där adventsljusen glittrar med sina trekanter,
lyser som drömmar,
som suset från den stora industrin.
En halvdöd neonskylt blinkar till
och sköra vingar spricker upp över torget.
Betongfundament reser sina gravstenar
och kala träd sträcker sina skeletthänder mot himlen,
som om de döda vaknat
och griper efter de decemberspruckna molnen.
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Arbetsförmedlingens skylt lyser upp gågatan
där tysta pizzerior stirrar ut i tomma intet.
En hund rastas intill en grånad snödriva

och inne på kommunhuset sover paragraferna.
Allt detta kaffe som runnit under broarna.

Alla dessa försök att rama in vår lilla verklighet
och det enda vi egentligen har gemensamt
är vår längtan efter förändring.

2.
Vi rör oss vidare genom landskapet
och på radion sjunger en ny röst en gammal refräng
som plötsligt avbryts av en varning om halt väglag,
att någon kolliderat på väg 62.
Vi pratar framtidsplaner och inredning.
Vi härmar en röst vi lärt oss,
planerar en oviss framtid
och en bleknad sydstatsflagga
slänger mot framsidan av ett eternithus,
där några slitna bilar hastigt parkerats.
De väldiga träden har marscherat ända fram till vägen
och i mörkret smyger hopplösheten förklädd till samtid,
en tyst tiger som går in i julefrid
med en gnagande rädsla för sin omvärld.
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De blå snökäpparna växer ur varje dike,
ser till att plogen ska följa mallen, skyffla svagheten ur vägen
och avstånden glesnar,
melodikrysset tänker, husens fönster är tända.
Vi är vakna
men ändå mitt i en stor slummer.
Jag undrar för en kort sekund hur lång tid vi har kvar,
hur länge båten håller tätt, hur väl vi spacklat alla hålen.
I riksdagens rabatt av blåsippor
växer ett nätverk av rötter,
förankrade i en mark som surnat och blivit bitter
och det enda vi egentligen har gemensamt
är vår längtan efter förändring.

3.
Skogen byts ut mot öppna fält,
ett slättland av kråkor fläktar upp sina små virvlar
av snöig åkermark,
några ensilagebalar ligger utspridda,
liknar snögubbar efter matrast
och under bilen stänker saltet.
Vi är barn med gamla slitna ansikten
som hukar under åren.
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En industri tornar upp på vår högra sida.
Skorstenspipor reser sig som revolvermynningar,
röken liknar en vålnad,
kanske är det arbetarklassens gast
som söker upprättelse, spökar runt i landet.
Den hittar inte rätt, kommer aldrig hem,
ger fritt spelrum för likgiltigheten
och ute på nätet smyger frustrationen
som en lönnmördare mellan orden.
Så mycket vi längtar efter; resa, flytta, bilda familj,
hitta något gemensamt att klamra fast vid,
drivved under en förlisning.
Vi vill komma lite närmre varandra
men det enda vi egentligen har gemensamt
är vår längtan efter förändring.

4.
Staden målas upp som en gråsvart pastell.
Höghusrader glimmar som tänder i en hopslagen käft
som genomborrat varje människa med en känsla
av att det är upp till var och en
att klara sig själv.

132   100 år till

Demokratin och delaktigheten

Vid varje busshållplats står gamnackarna
och bläddrar sig igenom dagens skörd,
lägger ner så ofantligt med tid på att buffra
och låtsas läsa
för att slippa se in i varandra.
Genom landet reser en sax, ett blågult tygskynke
som slits i två delar, de som vill och tror
och de som låser in och glömmer bort
att vi alla är en del av ett mångfärgat lapptäcke.
En tystnad leker med vårt samtal,
tar sig in och fäller krokben för bekvämligheten.
Jag får en vag känsla av att vi inte berättar hela sanningen,
att något bortom orden genomskådat vår livslögn,
att vi aldrig någonsin skänkt oss till varandra.
Ett flygplan stiger mot himlen.
Vi är så nära varandra att varje andetag
skulle kunna vara vårt eget
men ändå springer vi genom livet
på armlängds avstånd till varandra.
Vi murar in våra hjärtan,
lyckas få in alla saker som sägs höra till
men det enda vi egentligen har gemensamt
är vår längtan efter vad som helst.
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prolog: allas delaktighet fˆr allas lik a v‰rde

Rosaline Marbinah har ett stort engagemang i civil-

samhället och särskilt inom ungdomsrörelsen. Hon är ledamot i Arvsfondsdelegationen, och har tidigare varit ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer och för
Utrikespolitiska förbundet. Hon utsågs 2020 av regeringen
till särskild representant i ungdomsfrågor, säkerhet och demokrati för Sveriges ordförandeskap i OSSE 2021. Marbinah
studerar statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
1 . k ampen fˆr och motst Â ndet till kvinnor
i svensk politik. d Â , nu och k anske sedan

Josefin Rönnbäck

är filosofie doktor och lektor i
historia och verksam vid Luleå tekniska universitet. Hennes
forskning handlar om kampen för demokrati och medborgarskap. Rönnbäck är en flitigt anlitad föreläsare och har skrivit
avhandlingen: Politikens genusgränser. Kvinnors kamp för poli
tiskt medborgarskap i Sverige. Hon har medverkat i antologier
som exempelvis Ingen självklarhet, Rösträttens århundrade och
Kvinnor på gränsen till medborgarskap.
2 . det demokratiska utanfˆrskapets geografi

Ali Abdelzadeh är lektor och filosofie doktor i stats-

vetenskap och verksam vid Högskolan Dalarna och forskare
vid Marie Cederschiöld högskola. Hans forskningsintressen
kretsar kring ungas samhällsengagemang, politiskt deltagande
och utvecklingen av för demokratin viktiga kompetenser,
såsom social tillit, politiskt intresse och tolerans. Abdelzadeh
har bland annat arbetat på Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor samt Delegationen mot segregation.
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Erik Lundberg är lektor och docent i statsvetenskap

och verksam vid Högskolan Dalarna och Marie Cederschiöld
högskola i Stockholm. Hans forskning handlar om civilsamhälle, mellanmänskliga attityder, politiskt engagemang och
offentlig förvaltning. Lundberg har bland annat intresserat
sig för vilken roll engagemang i civilsamhället har för utvecklingen av social tillit och tolerans, hur olika typer av föreningar bemöter våldsbejakande extremism och civilsamhällets
deltagande i det statliga kommitté- och remissväsendet.
3 . pÂ demokr atins bakg Â rd

Åsa Strahlemo är förbundsordförande i organisationen Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, DHR. Inom
DHR arbetar hon för att personer med nedsatt rörelseförmåga ska vara fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället. Åsa Strahlemo är socionom och har en magisterexamen
från Uppsala universitet inom socialt arbete med inriktning
på personer med funktionsnedsättning och äldre.
4 . tre ungdomsorganisationer om engagemang,
delaktighet och mˆjligheter att pÂverka

Jêran Rostam är förbundsordförande för RFSL Ung-

dom, Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Hen har
mycket erfarenhet av att jobba med hbtqi-frågor, jämlikhet
och normkritik. Rostam arbetar för att skapa fler sammanhang för unga hbtqi-personer, ökade möjligheter till inflytande och delaktighet samt med politiskt påverkansarbete för
att öka hbtqi-ungdomars rättigheter.
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Bartosz Stroinski är förbundsordförande för Förbun-

det Vi Unga. Han är även ledamot i Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstyrelse och ledamot i styrelsen för LSU
- Sveriges ungdomsorganisationer. Stroinski har en bred bakgrund i civilsamhället och driver främst landsbygds-, folkbildnings- och demokratifrågor. Han är även en av medförfattarna
till Fores antologi om hoten mot den liberala demokratin Va?!
Är demokratin hotad?.

Hanna Thessén är förbundsordförande i Rädda Barnens Ungdomsförbund och har under många år varit engagerad i organisationen. Hennes engagemang föddes ur en upplevelse av att inte bli tagen på allvar på grund av sin ålder och
hon kämpar i dag för att barn och unga ska släppas in i demokratin på lika villkor som vuxna.
5 . den lokala representativa demokratin
≤ orosmoln och ljuspunkter,

Gissur Ó Erlingsson är professor i statsvetenskap
och verksam vid Linköpings universitet. Hans forskning
handlar framför allt om kommunal demokrati, korruptionsrisker i kommunsektorn och kommunstrukturens framtid.
Erlingsson har skrivit en rad läroböcker samt internationella
forskningsartiklar, populärvetenskapliga essäer och krönikor
som tangerar dessa ämnen. Under 2022 är han ordförande för
SNS Demokratiråd, och för SNS Demokratirådsrapport 2022:
Den lokala demokratins vägval.
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6 . m ycket har fˆr ‰ndr ats sedan gustaf adolfs
tid ≤ reflektioner kring demokr ati, ‰ldres
delaktighet och gener ationsˆverskridande
samtal

Kerstin Brunnberg är journalist och tidigare VD för

Sveriges Radio, chef för ArkDes och ordförande för Statens
kulturråd. Hon är ledamot i Migrationsverkets insynsråd,
Delegationen för migrationsstudier och har ett flertal styrelseuppdrag, däribland som styrelseordförande för stiftelsen
Expo, Kulturhuset Stadsteatern samt för nyhetsplattformen
Vad vi vet. Brunnberg vann Stora journalistpriset år 2004 och
är engagerad i kultur- och samhällsfrågor.
7 . s verige

Ismael Ataria är poet, författare och spoken word-

artist. Med hundratals poesiframträdanden har han gjort sig
känd som en av landets bästa livepoeter. Han har skrivit krönikor för tidningar och radio, och gett ut diktsamlingarna Allt
jag vill för dig, Ingen annan, Bokstavsängeln och Längtan till
Whatever. Ismael Ataria har mottagit flera utmärkelser, bland
annat Landstinget Värmlands Frödingstipendium.
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