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1. INLEDNING 

 
”Alla människors lika värde förutsätter i en demokrati att var och en upplever möjligheten och 

rätten att göra sin röst hörd. Så är inte fallet: Endast 15 procent av medborgarna tycker sig kunna 

påverka politiska beslut på nationell nivå mellan valen” (SOU 2016:5 s. 20) 

Detta konstateras inledningsvis i slutbetänkandet för 2014 års Demokratiutredning. Trots att 

Sverige är ett av världens mest demokratiska länder upplever en överväldigande majoritet av 

svenska medborgare att de inte kan göra sin röst hörd annat än vart fjärde år i de allmänna valen. 

Det är bland annat mot denna bakgrund man ska förstå att det sedan drygt 20 år tillbaka finns en 

svensk demokratipolitik. Svensk demokratipolitik har varit föremål för två statliga utredningar, 

den första år 2000 (SOU 2000:1) och därefter en utredning som påbörjades 2014. Denna går 

under namnet Delaktighet och jämlikt inflytande, och slutbetänkandet Låt fler forma framtiden 

presenterades i januari 2016 (SOU 2016:5). Uppdraget för 2014 års utredning var att motarbeta 

den trend av upplevd maktlöshet som antyds i citatet ovan genom att formulera åtgärdsförslag för 

att öka politiskt engagemang och stärka alla individers möjlighet till delaktighet och inflytande 

(SOU 2016:5 s. 3). En idé som präglar utredningens slutbetänkande är att skapa bättre 

förutsättningar för en välfungerande dialog mellan medborgare och politiker. Genom föreslagna 

satsningar med att anordna samtal mellan de representerade och deras politiska representanter ska 

fler medborgare, menar man, kunna uppleva delaktighet och inflytande. Demokratiutredningen 

uttrycker att det är av betydelse för den representativa demokratins legitimitet att medborgarna 

har förutsättningar att delta i politiska processer och möjlighet att framföra sina synpunkter inför 

ett beslut (SOU 2016:5, s. 411). Med andra ord är det nödvändigt med en dialog mellan politiker 

och medborgare.  

I denna uppsats kommer Demokratiutredningens idéer om politisk representation och om dialog 

mellan politiker och medborgare mellan valen att stå i fokus och utsättas för kritisk granskning. 

För att ge granskningen ett teoretiskt ramverk har en klassisk teori om politisk representation 

valts ut. Ramverket i fråga är Hanna Pitkins teori från 1967 om lyhörd politisk representation 

som kommer att utgöra utvärderingskriteriet i den kritiska granskning som Demokratiutredningen 

kommer att utsättas för. Vad som förenar Demokratiutredningens förslag och Pitkins teori är ett 

återkommande fokus på dialog mellan politiska representanter och de representerade. Hos 
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Demokratiutredningen är dialog ett förslag om lösning för att komma till rätta med den 

bristfälliga legitimiteten inom den svenska politiska representationen. Hos Pitkin är dialog en 

förutsättning för att hennes krav om lyhörd politisk representation ska kunna komma till stånd. 

Men vad skulle Pitkin säga om Demokratiutredningens idéer och åtgärdsförslag? Går det att säga 

att ett av världens mest demokratiska länder har en demokratipolitik som svarar mot Pitkins 

måttstock? I denna uppsats tar jag på mig ett par pitkinska glasögon för att kritiskt granska 

samtida svensk demokratipolitik, dess idéer om politisk representation med särskilt fokus på 

deras förslag om ett utökat inslag av dialog mellan medborgare och politiker mellan valen.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och kritiskt granska den senaste Demokratiutredningens syn 

på politisk representation med ett särskilt fokus på deras förslag om ett utökat inslag av dialog 

mellan medborgare och politiker mellan valen. Demokratiutredningen etablerar inledningsvis tre 

nyckelbegrepp – inflytande, delaktighet och representativitet – som kommer att prägla hela 

utredningen och där en välfungerande dialog mellan politiker och medborgare ses som en 

grundläggande förutsättning. Dialog mellan medborgare och politiker är alltså en idé om 

lösningar på problem i Demokratiutredningen.  

 

Det bedömnings- eller utvärderingskriterium som kommer att användas för att kritiskt granska 

utredningens idéer om politisk representation och dialog hämtas från Hanna Pitkins teori från 

1967. Pitkin formulerar idén att en välfungerande politisk representation förutsätter att politiker 

utför sitt representationsuppdrag på ett lyhört sätt. Detta innebär att makthavarna i en 

representativ demokrati måste bli bättre på att lyssna på medborgarna, samt att de måste kunna 

förklara sina ståndpunkter på ett begripligt sätt. Den tolkning som här görs av Pitkins teori är att 

hon efterfrågar en förbättrad dialog mellan politiska representanter och medborgare som innebär 

att politikerna utvecklar en bättre inlyssnings- och förklaringsförmåga. Pitkins teori utgör 

uppsatsens teoretiska nav, och utvalda delar av utredningens slutbetänkande kommer att 

analyseras med denna teori som utvärderingskriterium.  Uppsatsen ämnar besvara följande fråge-

ställning: 

 

Varför och på vilket sätt vill Demokratiutredningen förbättra dialogen mellan medborgare och 

politiker och hur väl lever dessa idéer och åtgärdsförslag upp till Pitkins krav på lyhördhet? 

 

Uppsatsens analys är upplagd som en ”tvåstegsraket”. För att kunna bedriva en transparent kritisk 

granskning krävs det att denna föregås av en klargörande beskrivning av de idéer som ska 

granskas. Den första delen av uppsatsens analys kommer därför ägnas åt att klargöra 

Demokratiutredningens idéer och tankestruktur om politisk representation och dialog mellan 

medborgare och politiker mellan valen. Ambitionen i analysens första del är alltså 

idébeskrivande. Därefter följer analysens andra led där det som framkom i det idébeskrivande 



	  

	  

6	  

momentet ligger till grund för en kritisk granskning med Pitkins teori som utgångspunkt och 

utvärderingskriterium. Här är ambitionerna således idékritiska.  

 

För att nå det idébeskrivande syftet i analysens första led används tre operationaliseringsfrågor 

som har formulerats med hjälp av Pitkins teori. Genom att låta Pitkin vara en närvarande 

referenspunkt i det idébeskrivande momentet skapas ett verktyg för att sålla ut relevanta idéer och 

tankestrukturer hos Demokratiutredningen till det idékritiska momentet.  Den tredje 

operationaliseringsfrågan utgör en liten vidareutveckling av Pitkins teori, där det språkbruk som 

används i dialogen mellan politiker och medborgare lyfts som en tänkbar förutsättning för 

välfungerande politisk representation och dialog.  

 

Operationaliseringsfrågorna för det idébeskrivande momentet lyder:   

 

i) Vilka krav ställer Demokratiutredningen på den politiska representationen? 

Syftet med denna fråga är att förhålla Pitkins krav på den politiska representationen med 

Demokratiutredningens syn på hur de anser att politiska representanter ska förvalta sina uppdrag. 

Hos Pitkin är begreppen lyhördhet och långsiktighet centrala nyckelord. Går det att hitta liknande 

värderingar eller idéer hos Demokratiutredningen?  

 

ii) Hur och i vilken omfattning förväntas folkvalda politiker och medborgare att föra en dialog 

med varandra mellan valen, enligt Demokratiutredningen?  

Denna fråga syftar till att förhålla Demokratiutredningens idéer rörande kontakten mellan 

medborgare och politiker mellan valen med Pitkins åsikter på samma ämne. Pitkin anser att det 

ska föreligga ”ett tillstånd av ständig mottaglighet och beredskap att svara på medborgarnas 

åsikter och önskemål” bland politiska representanter. Delar Demokratiutredningen denna 

uppfattning?  

 

iii) I vilken utsträckning problematiserar Demokratiutredningen det språkbruk som används i 

politikers kontakt med medborgarna? 

I dialogen mellan politiker och medborgare, precis som i alla dialoger, är språkbruk en central 

dimension. Syftet med denna fråga är att lyfta att politikers språkbruk är avgörande för vilka 
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förutsättningar det finns för jämlikt deltagande och inflytande för alla medborgare. Därför har 

denna infallsvinkel tilldelats en egen operationaliseringsfråga.  

 

Med hjälp av dessa frågor nås det första, idébeskrivande, ledet i analysens tvåstegsraket. Därefter 

går uppsatsen vidare till det idékritiska ledet, och till sist kommer uppsatsens frågeställning att 

kunna besvaras.  

 

3. TEORI 

 
I denna uppsats är det Demokratiutredningens idéer som är av intresse, ambitionen är inte att 

undersöka hur pass verklighetsförankrad utredningen är. Politisk representation är uppsatsens 

mest centrala begrepp, vilket framförallt baseras på Hanna Pitkins definition och teori. Det är 

utifrån en pitkinsk norm som Demokratiutredningens syn på politisk representation utvärderas 

och därigenom aktualiseras diskussionen om vilka krav det går att ställa på dialogen mellan med-

borgare och politiker. Men innan det går att redogöra för Pitkins teori behövs ett klargörande av 

vad som egentligen avses med representativ demokrati. Teorikapitlet börjar därför med att 

redogöra för vad som kan åsyftas med representativ demokrati och ge exempel på olika 

förhållningssätt till detta politiska system, för att därefter presentera Pitkins teori. Sist i teori-

kapitlet kommer även ett avsnitt om hur språk utgör en politisk resurs, något som blir aktuellt i 

diskussionen om hur dialogen mellan medborgare och politiker skulle kunna förbättras.  

 

3.1 REPRESENTATIV DEMOKRATI OCH VALDEMOKRATI  

Litteraturen om representativ demokrati är nästintill oändlig. Det som här eftersöktes var en 

definition av representativ demokrati som var lämplig och användbar i förhållande till uppsatsens 

syfte och frågeställning, och härifrån föll valet på att utgå från antologin Demokratins 

mekanismer. Antologins redaktörer, Gilljam och Hermansson, närmar sig den representativa 

demokratin genom att redogöra för vad de kallar valdemokrati. Detta begrepp utgör en 

beteckning för sådana demokratiideal som betonar vikten av regelbundet återkommande val 

mellan konkurrerande alternativ av representanter (Gilljam och Hermansson, 2003, s. 15). 

Valdemokrati betraktas här som en idealtyp, medan den representativa demokratin är en realtyp. 

En av anledningarna till att det blir viktigt att hålla isär dessa båda begrepp, menar författarna, är 
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att alla dagens existerande demokratier i huvudsak är representativa. Det riskerar att uppstå 

förvirring ifall en inte håller isär den representativa idealmodellen, alltså valdemokrati, och de 

faktiskt existerande styrelseskicken, alltså representativa demokratier (Gilljam och Hermansson, 

2003, s. 16). En idealtyp innebär en analytisk renodling (Teorell och Svensson, 2007, s. 42), och 

inte ett normativt ideal. Teorivalets lämplighet ligger alltså dels i det faktum att 

valdemokratibegreppet utgör en teoretisk referenspunkt som möjliggör systematisering. Denna 

referenspunkt blir användbar för att kunna avgöra hur en aktör, i detta fall Demokratiutredningen, 

förhåller sig till olika idéer om politisk representation. Då uppsatsen är ute efter att beskriva och 

kritisk granska Demokratiutredningens idéer om politisk representation framstår detta teorival 

som en lämplig utgångspunkt. Med valdemokratibegreppet i verktygslådan kan systematiseringen 

av Demokratiutredningens idéer och förhållningssätt förenklas. Tanken med teorivalet är även att 

genom vad som presenteras i nästkommande avsnitt, valdemokratibegreppets åtskillnad mellan 

ansvars- och mandatmodellerna, påvisa hur dessa distinktioner skulle kunna utnyttjas i analysen 

för att renodla Demokratiutredningens förhållningssätt till politisk representation och dialog 

mellan medborgare och politiker. Med ansvars- och mandatmodellerna är tanken även att 

illustrera en vanligt förekommande standardindelning i förhållningssättet till politisk 

representation. Dessa begrepp kan därför utgöra användbara verktyg för att strukturera upp 

granskningen och tolkningen av Demokratiutredningens idéer om politisk representation och 

dialog.  

 

3.2 REPRESENTATION OCH DIALOG I ANSVARS- RESPEKTIVE MANDATMODELLEN 

Begreppet valdemokrati kan delas in i två olika modeller vilka kallas ansvarsmodellen och 

mandatmodellen (Esaiasson, 2003, s. 83). Ansvarsmodellen baseras på vad som kallas 

ansvarsutkrävande i efterhand. Detta är en retrospektiv modell som utgår från att väljarna ska 

blicka tillbaka och utvärdera den gångna mandatperioden baserat på partiernas och kandidaternas 

prestationer. Därifrån ska väljarna besluta ifall de vill tilldela de styrande fortsatt förtroende 

baserat på ett väl utfört arbete, eller om de vill straffa regeringen genom att istället rösta på 

oppositionen (Esaiasson, 2003, s. 85). Mandatmodellen i sin tur är en framåtblickande modell 

som grundas i nyckelbegreppet mandatgivande. Här är det inte lika viktigt att ställa partier och 

kandidater till svars vad de tidigare åstadkommit, utan istället är tanken att väljarna ska förhålla 

sig till partiernas framtidsvisioner (Esaiasson, 2003, s. 85).  
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De båda modellerna har helt olika förhållningssätt till väljarna och deras förmågor (Esaiasson, 

2003, s. 85), vilket blir aktuellt för uppsatsens fokus på dialog mellan medborgare och politiker 

mellan valen. De som förespråkar ansvarsmodellen har en skeptisk hållning till väljarnas 

förmågor och kompetens. Modellen utgår från att väljarna varken har särskilt välgrundade eller 

långsiktiga idéer om politik, eller att de skulle kunna peka ut skillnaderna mellan olika politiska 

partier. Ansvarsmodellen antar att väljarnas åsikter skulle ändras mycket och ofta om de skulle få 

tillgång till mer information. Därför utgår man från att valda representanter som arbetar som 

yrkespolitiker på heltid är bättre lämpade att se vilka olika beslutsalternativ som finns till hands 

(Esaiasson, 2003, s. 85). Slutsatsen blir enligt ansvarsmodellen att väljarnas kortsiktiga och 

långsiktiga intressen inte sammanfaller i särskilt stor utsträckning (Esaiasson, 2003, s. 85). 

Härifrån görs tolkningen att dialog mellan politiker och medborgare mellan valen inte alls är 

viktigt enligt ansvarsmodellen. Då väljarna bedöms vara inkompetenta att förstå komplexiteten i 

politiska frågor, oförmögna att peka ut skillnader i olika sorters politik och så pass nyckfulla att 

de skulle ändra sina ställningstaganden ofta bedöms det vara olämpligt att engagera väljarna i det 

politiska arbetet. Det enda som verkar krävas av väljarna är att utifrån bästa förmåga på valdagen 

bedöma ifall politikerna har skött sig eller inte. Mandatförespråkarna förutsätter å andra sidan att 

medborgarna är kunniga och välinformerade om politiska frågor (Esaiasson, 2003, s. 85). 

Väljarna antas ha tydliga åsikter i olika sakfrågor och en klar bild över vad som skiljer de olika 

partierna åt. Faktum är att väljarna, enligt mandatmodellen, anses ha så pass välutvecklade åsikter 

att de inte skulle ändras alls om de fick tillgång till mer kunskap och information. Med andra ord 

menar mandatmodellen att väljarnas kortsiktiga och långsiktiga intressen stämmer väl överens, 

och genom att lägga sin röst på det parti som ligger närmast de egna åsikterna kan medborgarna 

styra politiken genom sina egna intressen (Esaiasson, 2003, s. 85). Inte heller mandatmodellen 

kan sägas lägga särskilt stor vikt vid dialogen mellan medborgare och politiker i perioderna 

mellan valen. Då väljarnas kort- och långsiktiga intressen sammanfaller bedöms väljarna vara i 

princip lika kompetenta och välinformerade som de politiska representanterna. Politikernas 

intressen och väljarnas intressen överlappar i så pass stor utsträckning att det inte uppstår något 

behov av dialog i perioderna mellan valen. För mandatmodellen uppstår ett behov för de politiska 

representanterna att föra en dialog med väljarna i anslutning till valen för att delge sina 

framtidsvisioner. Men i denna uppsats undersöks alltså idéerna om dialog mellan medborgare och 

politiker i perioderna mellan de allmänna valen i enlighet med Demokratiutredningen fokus. 
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Teorins ordval, ”väljare”, antyder även det att förhållningssättet till relationen mellan de politiska 

representanterna och de representerade i ansvars- och mandatmodellen främst fokuserar på 

situationer som uppstår i samband med valrörelser. Att jag istället väljer ordet ”medborgare” 

beror på att denna uppsats fokuserar på relationen mellan de politiska representanterna och de 

representerade i perioderna mellan de allmänna valen, i enlighet med Demokratiutredningens 

uppdrag. 

 

Redogörelsen för ansvars- och mandatmodellen fyller främst funktionen att bolla upp för vad som 

komma skall, vilket är Hanna Pitkins teori om lyhörd politisk representation. Att valdemokrati-

begreppet och dess indelning mellan mandat- och ansvarsmodellen inte uppmärksammar 

betydelsen av dialog mellan valen gör det nödvändigt att finna en annan teori som erbjuder mer 

utvecklade resonemang på detta ämne. Standardindelningen som ansvars- och mandatmodellerna 

erbjuder blir helt enkelt otillräcklig för denna uppsats givet att jag vet att Demokratiutredningen 

fokuserar så mycket på dialog mellan medborgare och politiker. Denna typ av standardindelning 

blir alltså otillräcklig för att förstå den samtida svenska demokratipolitiken. Men trots dess 

otillräcklighet fyller det ändå en viktig funktion att redogöra för ansvars- och mandatmodellerna i 

och med att detta gör Pitkins teori än mer angelägen. Det krävs en teori som Pitkins för att förstå 

Demokratiutredningens idéer och tankestrukturer. Mandat- och ansvarsmodellen kommer att 

figurera på sina håll i analysen, men är inte att betrakta som uppsatsens främsta analysverktyg. 

Det är istället Hanna Pitkins teori som presenteras i nästkommande avsnitt.    

 

3.3 POLITISK REPRESENTATION OCH LYHÖRDHET 

Ovan diskuterades två olika sätt att se på representativ demokrati. Utan att egentligen ha 

definierat begreppet medför denna diskussion två olika förhållningssätt till representativ 

demokrati och två sätt att se på relationen mellan medborgare och valda. Härifrån går det nu att 

fortsätta till att definiera det mest centrala begreppet i denna uppsats – politisk representation. En 

känd och vedertagen definition av politisk representation formulerades av Hanna Pitkin i boken 

The concept of representation från 1967. Med hjälp av denna definition kommer uppsatsens 

kritiska granskande av Demokratiutredningen att formuleras och på så sätt utgör den uppsatsens 

teoretiska nav. Definitionen lyder:  
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”Representing (here) means acting in the interest of the represented, in a manner responsive to 

them” (Pitkin 1976, s. 209) 

 

Peter Esaiasson har översatt Pitkins grundidé på följande sätt: ”representation innebär att 

representanterna på ett lyhört sätt handlar i de representerades intresse” (Esaiasson, 2003, s. 41). I 

fortsättningen är det Esaiassons formulering som kommer att användas. Vad som är av störst 

intresse i denna definition är betoningen på lyhördhet. Pitkin menar att en politisk representant 

ska kunna sköta sitt jobb på ett sådant sätt att konflikter med de representerade inte ska behöva 

uppstå (Pitkin 1967, s. 209). Men om konflikter ändå uppstår ska representanterna kunna förklara 

sina beslut och sitt agerande för medborgarna på ett tydligt sätt (Pitkin, 1967, s. 209). Politiska 

representanter får förvisso inte heller agera på ett sådant sätt att man jämt går medborgarnas 

önskemål till mötes, utan politiska beslut måste vara förankrade i långsiktiga intressen snarare än 

i nuvarande preferenser (Pitkin, 1967, s. 210). Väljarna kan ha långsiktiga intressen som de själva 

inte är medvetna om och i sådana fall är den politiska representanten berättigad att själv vidta 

åtgärder för att värna om dessa, även om det går emot väljarnas vilja (Pitkin, 1967, s. 210). Detta 

kräver dock att den politiska representanten kan ge tydliga och begripliga förklaringar till varför 

önskemål och intressen inte nödvändigtvis sammanfaller (Pitkin, 1967, s. 209). Politiker i en 

representativ demokrati måste vara kapabla att bedöma situationer och handla på ett sådant sätt 

att väljarna upplever att deras åsikter uppmärksammas (Pitkin, 1967, s. 232). I en representativ 

demokrati måste det därför finnas ett system som hanterar medborgarnas önskningar och åsikter, 

och de politiska representanterna ska svara på dessa behov såvida det inte finns goda skäl att inte 

göra det (Pitkin, 1967, s. 232). Det måste förvisso inte föreligga oavbruten aktivitet i inlyssnandet 

och besvarandet av folkets önskemål, men det måste föreligga ett tillstånd av ständig 

mottaglighet och beredskap att svara (Pitkin, 1967, s. 232). Lyhördhet handlar alltså dels om att 

makthavarna måste bli bättre på att lyssna på medborgarna, och dels om att de måste kunna 

förklara sina ståndpunkter på ett begripligt sätt.  

 

Att lyssna på andras åsikter, utifrån dessa själv ta ställning och därefter förklara denna ståndpunkt 

tolkas här som grundförutsättningarna för en dialog. Detta meningsutbyte behöver nödvändigtvis 

inte ske öga mot öga, utan dialog mellan politiker och medborgare sker via en mängd olika 

plattformar, till exempel via partiprogram, media och sociala medier. Härifrån görs tolkningen att 
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även om Pitkin själv inte uttryckligen använder ordet ”dialog” innebär hennes krav på lyhördhet i 

förlängningen även ett krav på en fungerande dialog mellan representanter och de representerade. 

En kritiker eller opponent skulle kunna invända att lyhördhet inte måste handla om dialog, utan 

att det också kan innebära att politiker snappar upp oartikulerade behov utan någon direkt 

kommunikation med medborgarna. Detta skulle kunna utgöra en aspekt av lyhördhet, men det 

ena behöver inte utesluta det andra. Den tolkning som här görs av Pitkins teori är att kravet på 

lyhördhet i förlängningen ställer krav på en välfungerande dialog mellan medborgare och 

politiker. Sedan kan det tillkomma ytterligare krav utifrån andra tolkningar av hennes teori, men 

dessa kommer inte att aktualiseras inom ramen för denna uppsats.  

 

Pitkin skiljer mellan en idealistisk och en realistisk syn på representation (Pitkin, 1967, s. 238). 

Det är emellertid inte tydligt ifall Pitkin talar om en idealtyp i metodvetenskaplig mening eller 

om ett normativt ideal. Dock menar Pitkin att båda dessa synsätt behövs, att politisk 

representation bär på en inneboende och nödvändig spänning mellan ideal och prestationer 

(Pitkin, 1967, s. 240). En av de mest grundläggande konflikterna i diskussionen om politisk 

representation rör vilka intressen den politiska representanten främst ska företräda. Är det främst 

nationen, valkretsen eller partiet? Pitkin menar att diskussionen om hur de politiska 

representanterna ska utföra sitt uppdrag snarare borde fokusera på det representativa politiska 

systemet som helhet, istället för att snöa in på exakt vad eller vem man som politisk representant 

”borde” företräda (Pitkin, 1967, s. 221).  

 

Utifrån denna redogörelse av Pitkins teori går det att göra en tolkning av vad denna innebär i 

förhållande till uppsatsens frågeställning. Ordet ”dialog” är alltså inte något som Pitkin själv 

använder, dock är det ändå så hennes lyhördhetskrav tolkas i denna uppsats. Nedan följer hur 

Peter Esaiasson har tolkat Pitkin:  

 

”Lyhördhet inbegriper mer än att bara lyssna och förstå de representerade. För att villkoret ska 

vara uppfyllt måste representanterna även kunna förklara sina ståndpunkter på ett begripligt 

sätt. Med andra ord förutsätter lyhördheten en fungerande dialog mellan representanter och de 

representerade” (Esaiasson, 2003, s. 49) 
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Om Esaiassons argumentation bryts ner i olika fragment får man ut ”att lyssna”, ”att förstå”, ”att 

förklara” och ”att ta ställning”. Går det att säga att dessa delar sammanlagt utgör 

förutsättningarna för en dialog? Ja, detta är tolkningen som görs i denna uppsats. Det som skulle 

tala emot denna tolkning skulle vara det faktum att det handlar om dialogen mellan medborgare 

och politiker, vilken är speciell ur flera olika aspekter. Men trots att denna dialog ofta sker via 

andra plattformar handlar det ändå om dialog. Med Pitkins teori, Esaiassons översättning och den 

ovanstående tolkningen tar jag mig an Demokratiutredningens idéer om politisk representation 

och dess förhållningssätt till dialog som lösning på de problem som utredningen identifierar. Med 

hjälp av dessa pitkinska glasögon är ambitionen att uppsatsen ska ha en tydligt deduktiv prägel. 

Tanken med detta teorival och utvärderingskriterium är att undersöka hur pass ”pitkinsk” 

Demokratiutredningen och i förlängningen samtida svensk demokratipolitik är.  

 

3.4 LYHÖRDHET OCH SPRÅKET SOM EN POLITISK RESURS 

Den tredje operationaliseringsfrågan i analysens idébeskrivande moment handlar om språkbruket 

som politiker använder i kontakten med medborgarna. Anledningen till att detta uppmärksammas 

är att en dialog knappast kan kallas funktionell och kvalitativ om inte båda samtalsparter förstår 

varandra. Hur tydligt och lättillgängligt politiker talar får alltså konsekvenser för vilka för-

utsättningar det finns för Demokratiutredningens mål om att i större utsträckning inkludera alla 

medborgare i politiken för att skapa mer jämlikt deltagande och inflytande. Därför följer här ett 

avsnitt om hur språk kan utgöra en resurs och ett maktmedel i politiken.  

 

Språket som en politisk resurs har främst varit föremål för diskussion inom fältet för deliberativ 

demokratiforskning. Deliberativ demokrati bygger på idén att offentliga samtal som är öppna för 

alla medborgare ska leda till mer legitima beslut än vad som är möjligt då enbart en liten grupp 

politiska representanter tilldelas beslutsmakten (Reinikainen och Reitberger, 2004, s. 312). Att 

språk utgör en resurs i sådana sammanhang förefaller uppenbart. Kritiker av det deliberativa 

idealet förespråkar ofta, kanske föga förvånande, den representativa demokratin. Lynn Sanders 

hävdar att den deliberativa demokratin har elitistiska inslag, och åberopar istället den 

representativa modellen för att på så sätt möjliggöra rättvisa för och inkludering av alla 

medborgare (Sanders, 1997, s. 349).
 

Sanders medger att även i en representativ demokrati 

dominerar visserligen högutbildade grupper det politiska samtalet. Men här finns inte samma 



	  

	  

14	  

krav på att motivera och försvara sin åsikt, vilket kan gynna resurssvaga gruppers inflytande 

eftersom de kan sakna dessa verbala verktyg (Sanders, 1997, s. 372).
 
Sanders menar att allas 

intressen ska vara lika mycket värda i en demokrati, oavsett hur väl man förmår artikulera tankar 

och åsikter. Enligt Sanders riskerar inflytande att kopplas till vältalighetsförmåga och 

utbildningsnivå i en deliberativ demokrati. Med uppsatsens tredje operationaliseringsfråga upp-

märksammas emellertid hur språk utgör en politisk resurs även i den representativa demokratin. 

Detta blir aktuellt för denna uppsats eftersom ”inflytande” är ett av Demokratiutredningens 

nyckelbegrepp, och eftersom en legitim politisk representation enligt Demokratiutredningen 

förutsätter att medborgarna har möjlighet att delta och framföra sina synpunkter och åsikter (SOU 

2016:5, s. 411). Med andra ord måste det finnas förutsättningar för dialog. Dessutom, om väljarna 

inte förstår innebörden av vad de politiska representanterna säger kan de inte heller inta en 

välinformerad ståndpunkt och utan denna information går det inte att utöva rätten till ansvars-

utkrävande som Demokratiutredningen argumenterar så starkt för. Om de politiska 

representanterna använder ett svårbegripligt språkbruk som försvårar, eller omöjliggör, likvärdigt 

deltagande för alla medborgare utgör detta dessutom ett hinder från att uppnå en lyhörd 

representation i likhet med det Pitkin beskriver.   

 

3.5 SAMMANFATTNING 

Begreppet representativ demokrati tolkas i denna uppsats som en benämning på ett faktiskt 

styrelseskick som gör anspråk på att vara i huvudsak representativt. Det idealtypiska begreppet 

valdemokrati preciserar hur detta kan gå till. Inom det idealtypiska valdemokratibegreppet görs 

en åtskillnad mellan mandatmodellen och ansvarsmodellen. Ingen av dessa modeller 

uppmärksammar betydelsen av dialog mellan politiker och medborgare mellan valen, vilket gör 

det nödvändigt att finna en annan teori som erbjuder mer utvecklade resonemang på detta ämne. 

På så sätt bollar mandat- och ansvarsmodellerna upp för Hanna Pitkins teori om lyhörd politisk 

representation. I Pitkins teori aktualiseras nämligen kravet om en välfungerande dialog mellan 

medborgare och politiker. Pitkin menar att politiska representanter ska lyssna in och förstå 

väljarnas åsikter, förhålla sig till dessa åsikter i beslutsprocessen och därefter på ett tydligt och 

begripligt sätt förklara ställningstaganden och resultat för väljarna. En av de faktorer som kan 

komma att påverka ifall dialogen mellan politiker och medborgare kan kallas välfungerande eller 

inte är språkbruket som används, och huruvida det är tillgängligt och begripligt för båda parter. 
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För att göra en liten vidareutveckling av Pitkins teori tillägnas därför en operationaliseringsfråga 

åt politikers språkbruk, och hur det utgör en aspekt av hur man skapar förutsättningar för dialog 

och en välfungerande politisk representation som präglas av delaktighet och jämlikt inflytande. 

Utifrån dessa teoretiska utgångspunkter kommer uppsatsen att ta sig an Demokratiutredningens 

idéer om politisk representation och dialog mellan medborgare och politiker. Men för att besvara 

uppsatsens frågeställningar krävs först en redogörelse för hur analysen kommer gå tillväga, vilket 

presenteras i följande kapitel.  

 
 
4. METOD  
 
4.1 MATERIAL OCH URVAL 

Det är ett förhållandevis nytt fenomen att ha ett eget sakpolitiskt område för demokratifrågor i 

Sverige, exempelvis är det först från 1998 som Sverige har haft en demokratiminister 

(Riksdagens årsbok 1998/99 s. 104). Därav är utbudet av texter och dokument på detta ämne 

betydligt mer begränsat än inom många andra politikområden. Utbudet av tänkbart 

undersökningsmaterial begränsas ytterligare av det faktum att uppsatsen inte är ute efter att 

granska skildringar av hur svensk demokratipolitik fungerar i praktiken. Istället ämnar denna 

uppsats undersöka de idéer och tankestrukturer som genomsyrar svensk demokratipolitik. Mot 

denna bakgrund blev uppsatsens val av fall 2014 års Demokratiutredning, och uppsatsens 

undersökningsmaterial är utredningens slutbetänkande. Demokratiutredningen är här att betrakta 

som ett fall av samtida svenska demokratipolitiska idéer. Textmaterialet som studeras, det vill 

säga slutbetänkandet, valdes på grund av att det dels går att betrakta som ett uttryck för den 

aktuella utredningen och dels som ett uttryck för samtida svensk demokratipolitik.  

 

Man kan benämna uppsatsens urvalsmetod som ”mest trolig”-metoden. 1  När det gäller 

uppsatsens fall har detta valts utifrån var det antas vara mest troligt att finna vissa demokrati-

politiska idéer och resonemang. 2014 års Demokratiutredning bedöms vara det fall där det är 

mest troligt att finna grundläggande idéer som präglar samtida svensk demokratipolitik. Att 

Demokratiutredningen är en parlamentarisk utredning gör att de idéer som uttrycks här har bred 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Inte att förväxla med most likely-metoden som i enlighet med Teorell och Svensson bygger på en 
hypotesprövning (Teorell och Svensson 2007, s. 154).  
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politisk förankring. Förutom att tillfråga en stor mängd experter har utredningen nämligen tagit 

hjälp av en parlamentarisk referensgrupp bestående av representanter från samtliga riksdags-

partier (SOU 2016:5 s. 3). Detta gör att Demokratiutredningen betraktas som det fall där det är 

mest troligt att finna idéer som avspeglar det rådande demokratipolitiska läget. Även om detta är 

en idécentral studie är det ändå, som Metodpraktikan påpekar, viktigt att reflektera över vilka 

aktörer som har fått chansen att bära fram sina idéer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud 2012, s. 247). I detta fall anses Demokratiutredningens aktörer bädda för ett fall där 

idéer och tankestrukturer med bred politisk förankring får komma till uttryck. Dessutom anses 

Demokratiutredningen vara det fall där det är mest troligt att idéer om samtida svensk demokrati-

politik är allra bäst formulerade och genomarbetade. En statlig utredning som denna anses skapa 

bästa tänkbara förutsättningar för att kunna presentera väl genomarbetade idéer på ämnet politisk 

representation och dialog. Utifrån denna urvalsmetod skapas även argument för resultatens 

generaliserbarhet. Som tidigare nämnts är målet att kunna generalisera uppsatsens resultat till 

rådande idéer om svensk demokratipolitik på statlig nivå.  Om det skulle visa sig att väl ut-

vecklade idéer om dialog och politisk representation inte får komma till uttryck ens inom ramen 

för en statlig utredning går det att ifrågasätta i vilken utsträckning de är närvarande inom samtida 

svensk demokratipolitik.  

En strategisk urvalsmetod har alltså tillämpats. Dels gällande val av fall, men även i valet av 

slutbetänkandet som uppsatsens undersökningsmaterial, då man enligt Metodpraktikan vinner på 

att låna resonemang från strategiska val av fall även i valet av vilket material som ska analysera 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2012, s. 249). Inom strategiska materialval går 

det att göra en åtskillnad mellan typiska och kritiska material. De typiska materialen väljs för att 

”det (inte) finns…anledning att tro annat än att resultatet ser likadant ut i de flesta materialtyper 

eller sakområden” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2012 s. 249). Uppenbarligen 

har de flesta andra material inte har haft samma förutsättningar eller resurser som Demokrati-

utredningen att presentera väl genomtänkta idéer och tankestrukturer som dessutom har så pass 

bred politisk förankring. Istället är Demokratiutredningens slutbetänkande att betrakta som ett 

kritiskt materialval utifrån att det valda materialet ”ställer saker på sin spets” (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud 2012 s. 249) med argumentet att här, om någonstans, borde man hitta 

väl genomarbetade idéer och tankestrukturer. När det kommer till val av material kan man inom 

ramen för en kvalitativ textanalys antingen ”välja snävt eller fiska brett” (Esaiasson, Gilljam, 
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Oscarsson och Wängnerud 2012 s. 248). Demokratiutredningens slutbetänkande är ett snävt 

material, vilket betraktas som ”det säkrare men ibland tråkigare” alternativet (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud 2012 s. 249). Att fiska brett hade i detta fall varit att granska 

motioner, att granska hur myndigheterna och den ansvariga ministern arbetar, kanske att intervjua 

de personer som medverkat i utredningsarbetet osv. Men istället föll valet på att granska ett enda 

textmaterial, Demokratiutredningens slutbetänkande, som i sin helhet bedöms som intressant och 

relevant. Dock går det att konstatera att textmaterialet inte är lämpligt att behandla i sin helhet 

inom ramen för en kandidatuppsats. Istället uppstår en urvalsprocess för att välja ut ett antal 

kapitel vilka kommer att bli uppsatsens analysobjekt. Sammanlagt består slutbetänkandet av 16 

kapitel, och även om det på en gång går att stryka vissa kapitel som ointressanta bedöms ändå 

uppskattningsvis nio kapitel att på olika sätt utgöra potentiella analysobjekt.  

Till slut valdes tre av slutbetänkandets kapitel ut för analys:  

• Kapitel 3 - Om delaktighet och jämlikt inflytande 

• Kapitel 7 - De förtroendevalda och den sociala representativiteten  

• Kapitel 11 - Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting 

 

Dessa kapitel anses utifrån uppsatsens syfte och frågeställning vara lämpliga analysobjekt, vilket 

kommer att argumenteras för i de nästkommande tre avsnitten. Dock finns självfallet en 

medvetenhet om att denna urvalsprocess riskerar att resultera i att något viktigt förbises, som 

faran alltid är när en tvingas att göra ett urval.  

 

4.1.1 KAPITEL 3 – GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER OCH UTGÅNGSPUNKTER  

Kapitel 3, Om delaktighet och jämlikt inflytande, har valts ut för att skapa en överblick av 

Demokratiutredningens grundläggande principer och utgångspunkter kring representativ 

demokrati. I detta kapitel formuleras slutbetänkandets syn på den representativa demokratin samt 

vari dess styrkor och svagheter anses ligga. Betänkandets tre ledord – inflytande, delaktighet och 

representativitet – definieras i detta kapitel (SOU 2016:5, s. 76, 78 och 81), och dessa definitioner 

är avgörande för att kunna följa slutbetänkandets tankegångar och argumentationer. I dessa 

definitioner finns alltså kärnan i uppsatsens analys. Dessa är en grundläggande förutsättning för 

att kunna förhålla Demokratiutredningens syn på representativitet och dialog till Pitkins teori. I 
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detta kapitel förs dessutom en diskussion om olika demokratiideal, där det representativa och det 

deliberativa idealet står som varandras motpoler. Betänkandet tar tydlig ställning för det 

representativa idealet (SOU 2016:5, s. 85). Dessa grundläggande ställningstaganden, definitioner 

och argument är en självklar utgångspunkt och kärnan i uppsatsens analys för att kunna uppnå 

syftet och besvara frågeställningen.  

4.1.2 KAPITEL 7 – PROBLEMFORMULERING  

I kapitel 7, De förtroendevalda och den sociala representativiteten, återfinns 

Demokratiutredningens problemformulering. Här redovisar slutbetänkandet vilka hinder som 

anses föreligga för att uppnå en, i deras tycke, välfungerande politisk representation. Genom att 

tydliggöra vilka problem slutbetänkandet identifierar går det att förhålla dessa till Pitkins 

problembild. Kort sammanfattat handlar Demokratiutredningens problemformulering om att den 

politiska representationen lider av bristande legitimitet. Det finns flera anledningar till detta, men 

en aspekt som utredningen särskilt lyfter är avsaknaden av jämn politisk representation från alla 

samhällsgrupper (SOU 2016:5, s. 205). De grupper som identifieras som underrepresenterade är 

kvinnor, utrikes födda, unga (SOU 2016:5, s. 243) lågutbildade och låginkomsttagare (SOU 

2016:5, s. 241) samt nationella minoriteter (SOU 2016:5, s. 242). I förhållande till uppsatsens 

frågeställning blir det här intressant att renodla utredningens idéer kring varför dessa grupper är 

underrepresenterade. Särskilt intressant blir det att granska ifall utredningen kommenterar vilken 

roll de anser att dialog mellan medborgare och politiker kan ha för att komma till rätta med den 

bristande legitimiteten som präglar den politiska representationen.   

4.1.3 KAPITEL 11 – ÅTGÄRDSFÖRSLAG  

Slutligen valdes kapitel 11 ut, Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting, vilket 

presenterar en av flera tänkbara lösningar på de problem som formulerades i kapitel 7. Det 

åtgärdsförslag som Demokratiutredningen här presenterar för att råda bot på den bristande 

legitimiteten är att svenska kommuner och landsting bör utöka sin verksamhet med 

medborgardialoger. Detta kan exempelvis ske genom så kallade samråd med medborgarna, vilket 

utgör ett av flera förslag till hur en medborgardialog kan arrangeras (SOU 2016:5, sid 388). Med 

hjälp av dessa medborgardialoger hoppas utredningen att nå målsättningen om ökat inflytande 

och deltagande för alla medborgare. Kapitel 11 valdes ut då dessa åtgärder är särskilt intressanta i 
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förhållande till uppsatsens frågeställning då det handlar om att tillgängliggöra, förenkla och 

förbättra dialogen mellan politiker och medborgare. I detta kapitel finns det goda förutsättningar 

för utredningen att ge exempel på hur dialog, både muntlig och skriftlig, mellan politiker och 

medborgare ska fungera i praktiken. För den kritiska granskningen blir det här intressant att, med 

hjälp av Pitkin som utvärderingskriterium, undersöka ifall åtgärdsförslaget om medborgardialog 

håller som lösning på den problembild som utredningen presenterar. Det uppstår även en 

spännande friktion mellan kapitel 11 och vad som presenterades i kapitel 3, där Demokrati-

utredningen tydligt tog ställning för det representativa demokratiidealet. Hur ska dessa 

medborgardialoger arrangeras för att inte urvattna den representativa demokratin med 

deltagardemokratiska inslag?  

Genom detta urval anses uppsatsens textmaterial ha en röd tråd och tydlig koppling dels i 

förhållande till varandra och dels i förhållande till uppsatsens frågeställning och teoriavsnitt.  

 

4.2 KVALITATIV TEXTANALYS  

I denna uppsats kommer en kvalitativ textanalys av Demokratiutredningens slutbetänkande att 

göras. En kvalitativ textanalys går ut på att belysa det väsentliga innehållet i en text genom 

intensivläsning av utvalda delar. Kvalitativa textanalyser har två huvudsakliga användnings-

områden där det ena handlar om att systematisera innehållet i ett textmaterial, och det andra går 

ut på att kritiskt granska textens innehåll (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012, s. 

211). Dock anses det ena inte nödvändigtvis behöva utesluta det andra i denna uppsats, utan här 

görs istället tolkningen att en transparent kritisk granskning förutsätter att denna föregås av en 

systematisering. En systematisering kan även benämnas som ett begripliggörande (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012, s. 211). Att enbart kritiskt granska utan att 

dessförinnan begripliggöra texten för läsaren hade riskerat att resultera i en felsökarprocess, 

vilket är en av de vanligaste fallgroparna när en utövar idékritik (Beckman, 2005, s. 77). För att 

inte bli en så kallad ”felsökare” är det viktigt att den som åtar sig utmaningen att kritiskt granska 

en text anammar den så kallade generositetsprincipen. Denna innebär att forskaren eller studenten 

anstränger sig för att ge en så tydlig, rimlig och tilltalande bild av textmaterialet som möjligt 

(Beckman, 2005, s. 78). Här tolkas Beckmans generositetsprincip som att ett begripliggörande av 

texten är nödvändigt för att kunna utöva transparent kritik. Som en naturlig följd av denna 

tolkning blir uppsatsens syfte tudelat, där analysen först ägnar sig åt ett beskrivande av 
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Demokratiutredningens idéer och värderingar, och därefter ett kritiskt granskande. Hanna Pitkins 

teori om lyhörd politisk representation är närvarande både i det idébeskrivande och i det kritiskt 

granskande syftet. Pitkins teori har legat till grund för formuleringen av 

operationalieringsfrågorna som kommer att användas i systematiseringen, och kommer därefter 

att utgöra det utvärderingskriterium mot vilket slutbetänkandet kommer att granskas. Genom att 

låta Pitkins teori utgöra en teoretisk referenspunkt i den kritiska granskningen minimeras risken 

för att andra normativa värderingar skulle smyga in. De enda bedömningskriterier och 

värderingsnormer som Demokratiutredningen här ska ställas mot är Pitkins.  

 

4.2.1 ATT BESKRIVA  

En vanlig uppdelning rörande olika sorters kvalitativa textanalyser är den mellan 

systematiserande ambitioner och kritiskt granskande ambitioner. De systematiserande 

undersökningarna är alla olika varianter på analyser som har beskrivande syften, och de kan i sin 

tur delas in i tre olika tillvägagångssätt: att klassificera, att logiskt ordna eller att klargöra 

tankestrukturer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012, s. 211). Det är den 

sistnämnda, att klargöra tankestrukturer, som är ambitionen med det första ledet i analysen. Här 

handlar det om att belysa och begripliggöra det väsentliga innehållet i den aktuella texten 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012, s. 211). För denna uppsats rör det sig om 

att uttolka Demokratiutredningens idéer gällande politisk representation och dialog. För att kunna 

göra en kvalitativ textanalys med beskrivande ambitioner krävs en aktiv läsning där forskaren 

eller studenten hela tiden ställer frågor till texten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 

2012, s. 210). Därför har följande operationaliseringsfrågor formulerats till analysens beskrivande 

del. Uppsatsens tre operationaliseringsfrågor presenterades inledningsvis i kapitlet Syfte och 

frågeställning, men återupprepas här: 

i) Vilka krav ställer Demokratiutredningen på den politiska representationen? 

ii) Hur och i vilken omfattning förväntas folkvalda politiker och medborgare föra en dialog 

med varandra mellan valen, enligt Demokratiutredningen? 

iii) I vilken utsträckning problematiserar Demokratiutredningen det språkbruk som används i 

politikers kontakt med medborgarna? 
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Dessa frågor har formulerats med hjälp Pitkins teori och definition av politisk representation, och 

utifrån uppsatsens tolkning av hennes lyhördhetskrav. Pitkins teori kommer inte uttryckligen att 

figurera i det idébeskrivande momentet, men hennes idéer är ändå närvarande i detta moment 

eftersom de kommer att användas som ett verktyg för att sålla ut relevanta idéer och 

tankestrukturer hos Demokratiutredningen till det idékritiska momentet. Det är först i analysens 

andra idékritiska led som Pitkins tankar uttryckligen formuleras och där hennes teori, i egenskap 

av granskningens utvärderingskriterium, ställs mot Demokratiutredningens idéer och tanke-

strukturer. 

 

4.2.2 ATT KRITISKT GRANSKA  

Om man vill gå ett steg längre än de systematiserande studierna förmår, går det enligt 

Metodpraktikan att göra en kritiskt granskande studie. Här återfinns idékritiken, vilken i denna 

uppsats inte kommer att utgöra ett alternativ till ett systematiserande utan en vidareutveckling. I 

en idékritisk analys tar studenten eller forskaren ställning till textens argumentation i förhållande 

till på förhand bestämda normer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012, s. 212). 

Här går det att göra en åtskillnad mellan intern och extern idékritik. Den interna idékritiken 

grundar sig i de ideal som texten själv säger sig försvara som sin egen utgångspunkt (Beckman, 

2005, s. 71). Den externa idékritiken utgår istället från värden och ideal som inte nödvändigtvis 

delas med de som texten bygger på, utan istället formuleras egna normativa krav för att 

undersöka hur väl textmaterialet kan sägas leva upp till dessa (Beckman, 2005, s. 74). Denna 

uppsats kommer att ägna sig åt extern idékritik, dock har inga egna normativa krav formulerats 

utan istället görs en teorianknytning där normativa värderingar kommer till uttryck. Genom att 

låta Pitkins teori utgöra referenspunkten i idékritiken går det att prata om en normativ 

teorianknytning, utan att några av mina egna normativa värderingar tillåts att komma till uttryck. 

När uppsatsen granskar Demokratiutredningens idéer om politisk representation och dialog är det 

alltså med hjälp av de pitkinska glasögonen som kritiken formuleras.   

Uppsatsens analys kommer följaktligen gå i två steg:  

1. Först, under punkt 5.1, klargöra Demokratiutredningens idéer eller tankestruktur om 

politisk representation och dialog mellan medborgare och politiker mellan valen. Detta 

görs genom att ställa tre operationaliseringsfrågor till textmaterialet.  
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2. Därefter, under punkt 5.2, kritiskt granska vad som framkommit i beskrivningen i 

förhållande till Hanna Pitkins definition om politisk representation och dess krav på 

lyhördhet.  

 

5. ANALYS 

5.1 BESKRIVNING  

5.1.1 DEMOKRATIUTREDNINGENS SYN PÅ POLITISK REPRESENTATION 

Vilka krav ställer Demokratiutredningen på den politiska representationen? 

 

Representativitet utgör ett av utredningens tre nyckelord tillsammans med delaktighet och 

inflytande (SOU 2016:5, s. 73).  

 

Graden av delaktighet kan enligt Demokratiutredningen ses som ett mått på hur pass välmående 

demokratin är. Valdeltagande är ett sätt att mäta delaktighet, men det går även att mäta genom 

deltagandet på andra politiska arenor, till exempel i politiska partier eller i föreningar (SOU 

2016:5, s. 79). Att delaktighet är ett så pass viktigt värde handlar inte bara om alla individers rätt 

att delta i politiken, utan även om vikten av att medborgarna har en normativ förståelse för 

demokratiska värderingar (SOU 2016:5, s. 80). Genom att stimulera brett politiskt deltagande 

skapas socialt kapital i de deltagande grupperna så att den ömsesidiga tilliten i samhället stärks 

(SOU 2016:5, s. 80). Därför måste svensk demokratipolitik dels arbeta för att öka den politiska 

delaktigheten, men också arbeta med att inhämta åsikter från de delar av befolkningen som deltar 

i lägre utsträckning (SOU 2016:5, s. 81). 

 

Om det politiska deltagandet är brett och spritt över alla samhällsgrupper skapas förutsättningar 

för att fler åsikter och röster ska kunna komma till uttryck, och då kan även inflytandet betraktas 

som jämlikt (SOU 2016:5, s. 35). Med politisk delaktighet följer alltså politiskt inflytande. Att 

utöva inflytande som enskild medborgare eller tillsammans med andra handlar om förmågan att 

påverka de politiska representanterna (SOU 2016:5, s. 27). Antingen genom att rösta i de 

allmänna valen, eller genom att framföra åsikter till politiker så att opinionsbildningen påverkas. 
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Demokratiutredningen betonar vikten av att alla delar av befolkningen måste finnas 

representerade i de beslutsfattande församlingarna. Social representativitet är en förutsättning för 

att jämlikt politiskt inflytande ska kunna komma till stånd (SOU 2016:5, s. 35). Graden av 

politiskt inflytande påverkas nämligen idag i stor utsträckning av socioekonomiska resurser som 

utbildning, inkomst samt kulturellt och socialt kapital. Mellan olika samhällsgrupper framträder 

därför tydliga skillnader både i väljarnas intresse för att delta i politiska beslutsprocesser och i 

den upplevda förmågan att kunna utöva inflytande (SOU 2016:5, s. 76). 

 

Därefter följer utredningens tredje nyckelord, vilket alltså är representativitet. Representativitet 

definieras av Demokratiutredningen som att folkvalda politiker ska agera som representanter för 

väljarnas åsikter och fatta beslut baserat på deras intressen (SOU 2016:5, s. 82). Utredningen gör 

en åtskillnad mellan å ena sidan åsiktsrepresentativitet och å andra sidan social representativitet, 

så som ofta görs inom representationsforskningen. Det förstnämnda handlar om att representera 

väljarnas åsikter och det senare avser hur väl de folkvalda församlingarna avspeglar väljarkåren i 

fråga om kön, ålder, inkomst, utbildning, etnisk bakgrund osv. (SOU 2016:5. s. 82). Utredningens 

definition av representativitet är tydligt kopplad till att representera väljarnas åsikter. Emellertid 

är argument för vikten av social representativitet ständigt återkommande i de tre kapitel som har 

studerats. Bred social representativitet anses av Demokratiutredningen vara nödvändigt för att 

kunna uppnå ökad delaktighet och ökat politiskt inflytande. Demokratiutredningen uttrycker även 

att den representativa demokratins legitimitet beror på huruvida alla delar av befolkningen 

upplever att de är representerade (SOU 2016:5, s. 83). När så är fallet stärks samspelet mellan 

väljare och valda (SOU 2016:5, s. 84).  

 

Utredningens motivering för betydelsen en god social representation är intressant för uppsatsens 

frågeställning. Samspelet mellan medborgare och politiker handlar om att politiker som delar 

sociala och kulturella erfarenheter med en särskild väljargrupp också har ”en bättre förmåga att 

fånga upp, lyssna in och förmedla deras intressen och åsikter” (SOU 2016:5, s. 84). Detta tolkas 

som att betänkandet anser att delade sociala och kulturella erfarenheter skapar förutsättningar för 

en effektiv dialog. Det är tydligt att en förbättrad dialog mellan medborgare och politiker hänger 

ihop med bredare social representativitet enligt Demokratiutredningen. Utifrån tolkningen som 

görs av Demokratiutredningens idéer om detta orsakssamband framstår det som att orsakspilarna 
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kan gå i båda riktningar. Satsningar för att stimulera politiskt engagemang inom under-

representerade grupper och därigenom bredda den sociala representativiteten kan i sin tur leda till 

att dialogen mellan medborgare och politiker förbättras. Samtidigt kan satsningar på en mer 

välfungerande dialog, genom exempelvis medborgardialoger på kommun- och landstingsnivå, 

leda till att underrepresenterade grupper får komma till tals i större utsträckning. Detta kan i 

förlängningen leda till bredare social representativitet.  

 

I diskussionen om olika demokratiformer, antingen den representativa eller den 

deltagardemokratiska, anser Demokratiutredningen att den representativa klart är att föredra. 

Detta på grund av att dess främsta styrka ligger i det regelbundna ansvarsutkrävandet, vilket gör 

att representativ demokrati betraktas som bättre lämpad att fördela resurser rättvist och effektivt 

(SOU 2016:5, s. 88). För att återkoppla till mandat- och ansvarsmodellerna bidrar Demokrati-

utredningens ställningstagande för ansvarsutkrävandets funktioner till att tydliga drag av 

ansvarsmodellen går att urskilja. Utredningen tycker sig förvisso se vissa fördelar i att 

implementera deltagardemokratiska inslag som komplement till den representativa demokratin. 

Men samtidigt understryker de gång på gång att den representativa demokratins funktionalitet är 

utgångspunkt och huvudfokus för denna utredning (SOU 2016:5, s. 85). Förvisso upp-

märksammas även vissa svagheter med den representativa demokratin, främst risken med att 

politikernas önskan att bli omvalda gör att de tillfredsställer väljarnas önskemål utan att ta hänsyn 

till nästkommande generation (SOU 2016:5, s. 88). Därför måste den representativa demokratin 

ständigt eftersträva ett långsiktigt tänkande i hur man bemöter de önskemål som uttrycks för 

dagen (SOU 2016:5, s. 88). Här går det att koppla Demokratiutredningens idéer till 

mandatmodellen. Betoning på långsiktighet sammanfaller med den framåtblickande inställning 

som mandatmodellen representerar i motsats till ansvarsmodellens retrospektiva och ut-

värderande förhållningssätt.  

 

Gällande de representationsideal utredningen förhåller sig till återfinns en problematisering av 

detta i kapitel 7. Demokratiutredningen konstaterar att politiska representanter kan ha olika syn 

på vad eller vem hen främst företräder, antingen partiet eller medborgarna. Dessutom finns det 

som tidigare nämnt en tudelning mellan det som kallas social representativitet och åsikts-

representation. Betänkandet betonar visserligen vikten av bred social representativitet, men i 
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diskussionen gällande olika representationsideal ger de ingen entydig bild av vad de anser att 

politisk representation idealt bör eftersträva. Utredningen konstaterar baserat på mätningar att det 

är ytterst få svenska politiker som i första hand ser sig som representanter för medborgarna, utan 

betydligt vanligare är att de ser sig som representanter för partiet (SOU 2016:5, s. 210). Men 

”sammantaget tycks de flesta politikerna kombinera olika representationsideal även om de 

fortfarande i första hand agerar som partiombud. Att ledamöter samtidigt verkar för att driva 

gruppintressen står inte nödvändigtvis i konflikt med viljan att representera det politiska partiet. 

Dessa intressen kan sammanfalla” (SOU 2016:5, s. 210).  Det tycks överlag som att Demokrati-

utredningen inte förespråkar ett renodlat representationsideal, utan att politiker kan kombinera 

flera olika ideal samtidigt. Utredningen kommenterar inte heller det faktum att så få politiker i 

första hand ser sig själva som medborgarnas representanter, eller hur denna inställning kan 

påverka den representativa demokratin. Det går att fråga sig om denna inställning till 

representation kan komma att påverka politikers förhållningssätt till dialogen med medborgarna. 

Om man betraktar sitt representationsuppdrag som så pass frånkopplat från medborgarna är det 

möjligt att det komma att påverka ambition och motivation till att lyssna på väljarnas åsikter samt 

att på ett begripligt sätt förklara sina egna ståndpunkter och beslut.  

 

Det går alltså översiktligt att sammanfatta vilka krav Demokratiutredningen ställer på den 

politiska representationen på följande sätt:  

 

• Utredningen tar tydlig ställning för den representativa demokratins fördelar framför de 

deliberativa 

• Demokratiutredningen återkommer ofta till vikten av regelbundet ansvarsutkrävande, på 

grund av att detta anses vara det mest effektiva sättet att fördela resurser på ett rättvist sätt 

• Den svenska politiska representationen bör eftersträva hög legitimitet bland medborgarna 

• Folkvalda politiker ska representera väljarnas åsikter och fatta beslut som grundas i 

väljarnas intressen  

• Beslut som är fattade av politiska representanter ska kännetecknas av hållbarhet och 

långsiktighet och ta hänsyn till kommande generationer  
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• De representerade ska avspegla befolkningen i fråga om kön, ålder, inkomst, utbildning 

och etnisk bakgrund. Med andra ord ställer Demokratiutredningen krav på en bred social 

representativitet  

• Betänkandet tar inte någon tydlig ställning i frågan kring de olika representationsideal 

som politiska representanter kan tänkas ha 

 

5.1.2 DIALOGEN MELLAN POLITIKER OCH MEDBORGARE  

Hur och i vilken omfattning förväntas folkvalda politiker och medborgare föra en dialog med 

varandra mellan valen, enligt Demokratiutredningen? 

 

Utifrån de tre kapitel som har studerats går det att urskilja följande nyckelord i 

Demokratiutredningens syn på dialogen mellan politiker och väljare i perioderna mellan de 

allmänna valen: informationsspridning, återkoppling, förankring av beslut samt 

åsiktsinhämtning. Samtliga nyckelbegrepp aktualiseras främst i samband med åtgärdsförslaget 

om medborgardialoger.  

 

När det gäller kravet på informationsspridning handlar detta främst om ett behov av att informera 

medborgarna om de påverkanskanaler som finns och om demokratins grundläggande värderingar 

(SOU 2016:5, s. 94). För att kunna delta i demokratiska processer måste en inneha dessa 

kunskaper, och det har framkommit att framförallt bland utrikes födda och unga är vetskapen om 

hur lokal demokrati fungerar väldigt dålig (SOU 2016:5, s. 417). Kravet på informationsspridning 

är även centralt i diskussionerna om de medborgardialoger som kommuner och landsting 

uppmuntras anordna. Betänkandet anser att dessa dialogers framgång i stor utsträckning beror på 

informationen som skickas ut och på vilket sätt den förmedlas. Utredningen uppmuntrar 

kommuner och landsting att arbeta med riktade informationsinsatser som är anpassade till olika 

målgruppers språkfärdighet eller funktionsförmåga (SOU 2016:5, s. 417)  

 

Även återkoppling tas även upp i samband med beskrivningen av medborgardialogerna. Vid 

sidan av kravet på tydlig och tillgänglig information om mötet, anses även återkoppling vara 

avgörande för ifall dessa initiativ ska kunna fördjupa och utveckla demokratin. Om politikerna 

inte återkopplar vad medborgardialogerna resulterade i kan dessa göra mer skada än nytta, 
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eftersom återkoppling är ett krav för att väljarna ska kunna utöva upplyst ansvarsutkrävande 

(SOU 2016:5, s. 436). Det går alltså återigen att konstatera att Demokratiutredningen använder 

begreppet ”ansvarsutkrävande” frekvent, vilket gör att deras syn på politisk representation i stor 

utsträckning sammanfaller med den modell som Gilljam och Hermansson väljer att kalla 

”ansvarsmodellen” (för fler exempel se SOU 2016:5 s. 88 eller 412). Utifrån Demokrati-

utredningens betoning på vikten av återkoppling skulle detta kunna tolkas som en indikator på i 

vilken omfattning medborgare och politiker förväntas föra en dialog med varandra. Förslaget om 

medborgardialoger är alltså inte enbart är knutet till en viss tid och plats, utan med kravet på 

återkoppling antyder Demokratiutredningen att dialogen måste fortskrida även efter att mötet har 

avslutats.  

 

Slutbetänkandet lägger även stor betoning vid beslutsförankring i samband med förslaget om 

medborgardialoger. Att förankra får emellertid inte blandas ihop med att informera, då det senare 

inte ger något utrymme för invändningar eller alternativa åsikter – något som 

Demokratiutredningen anser vara väldigt viktigt. Dessa dialoger ska inte bara handla om 

information, utan främst om diskussion mellan medborgare och politiker i ett tidigt stadium i 

beslutsprocessen (SOU 2016:5, s. 408). Enligt Demokratiutredningen är det av stor betydelse för 

demokratins legitimitet att medborgarna har förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter 

inför ett beslutsfattande (SOU 2016:5, s. 411). Det framkommer emellertid att alla frågor inte kan 

anses lämpliga för medborgardialog och samråd. Så kallade ”politiskt känsliga” frågor eller 

ämnen som inte anses ”mogna” kan leda till alltför heta diskussioner för att bli aktuella för en 

medborgardialog (SOU 2016:5, s. 401). Dock ger Demokratiutredningen inga specifika exempel 

på vilka diskussionsämnen de anser vara olämpliga för medborgardialoger.  

 

Utredningen tar, som tidigare nämnt, mycket tydlig ställning för det representativa 

demokratiidealet som till skillnad från det deliberativa ger alla medborgare samma förutsättningar 

till att delta och påverka. Det krävs därför en medvetenhet, menar Demokratiutredningen, om att 

det finns en risk att medborgardialoger leder till ökad politisk ojämlikhet (SOU 2016:5, s. 412). 

Medborgardialog och samråd får inte riskera att den representativa demokratin slår över i 

direktdemokrati, eftersom det bara är den representativa demokratin som kan möjliggöra jämlikt 

inflytande och förutsättningar till ansvarsutkrävande (SOU 2016:5, s. 412). Dock är det uppenbart 
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att en förbättrad och fördjupad dialog mellan medborgare och politiker måste komma till stånd 

för att den politiska representationen ska återfå stärkt legitimitet, men dessa möten och samtal får 

inte äventyra grundtanken med representativ demokrati. Häri återfinns kanske de flesta 

frågetecknen i slutbetänkandets tankestruktur. Hur är tanken att de lokalpolitiker runt om i landet 

som ska arrangera medborgardialoger ska veta när deras initiativ urholkar den representativa 

demokratin istället för att stimulera politiskt deltagande och inflytande? Medborgardialoger 

arrangeras i syfte att bredda politiskt deltagande och inflytande bland underrepresenterade 

grupper, men samtidigt kan dessa arrangemang aldrig garantera jämlikt inflytande på det sätt 

röstning kan. Detta tycks vara Demokratiutredningens moment 22 – att svensk demokratipolitik 

måste komma till rätta med den politiska representationens bristande legitimitet vilket kräver 

åtgärder med deltagardemokratiska influenser, och samtidigt måste man värna om det 

representativa demokratiidealet. 

 

Sist men inte minst är åsiktsinhämtning ett återkommande tema i slutbetänkandet. Betydelsen av 

att inhämta åsikter från olika delar av befolkningen, särskilt från underrepresenterade grupper, 

anses stor. Det är viktigt att inte bara de grupper som redan är politiskt aktiva ska få utgöra de 

enda medborgarrösterna i debatten, vilket skulle kunna lura politikerna att tro att dessa åsikter 

representerar hela befolkningen. Uppsökande arbete efterfrågas i stor utsträckning av Demokrati-

utredningen, och detta arbete bör helst ske öga mot öga och inte skriftligen (SOU 2016:5, s. 404).  

 

Demokratiutredningen uppmärksammar även en rad problem med de medborgardialoger som 

hittills har arrangerats av kommuner och landsting. Bland annat det faktum att dessa många 

gånger har uppfattats som informationsmöten snarare än dialoger, och att mötena har kritiserats 

för att vara ett sätt för makthavare att skapa konsensus eller för att legitimera redan fattade beslut 

snarare än att inhämta synpunkter (SOU 2016:5, s. 409). Dessutom bjuds medborgarna sällan in 

till dialog i början av processen för att delta i problemformuleringen, utan istället arrangeras 

medborgardialoger vanligtvis när beslutet redan är fattat (SOU 2016:5, s. 408). 

 

För att svara på frågan hur och i vilken omfattning politiska representanter förväntas föra en 

dialog med väljarna mellan valen går det att urskilja följande i Demokratiutredningens slut-

betänkande: 
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• Demokratiutredningen anser att dialog mellan medborgarna och politiker är nödvändigt 

för att en representativ demokrati ska kunna klassas som legitim 

• Dock måste samtida svensk demokratipolitik värna om den representativa demokratin och 

inte urholka den med alltför många inslag av dialog mellan medborgare och politiker  

• Nyckelord för Demokratiutredningens förhållningssätt till dialogen mellan medborgare 

och politiker är informationsspridning, återkoppling, förankring av beslut samt 

åsiktsinhämtning 

• Informationsspridning och återkoppling blir främst aktuellt i skriftlig form medan 

åsiktsinhämtning och beslutsförankring helst bör ske via fysiska möten 

• Genom förslaget om utökat arbete med medborgardialoger på kommun- och 

landstingsnivå etablerar Demokratiutredningen en plattform för regelbunden dialog 

mellan medborgare och politiker 

• Med betoningen på återkoppling går det att uttolka att Demokratiutredningen inte enbart 

menar att dialogen mellan politiker och medborgare ska vara knuten till själva mötet där 

medborgardialogen äger rum, utan den måste fortgå även efter att mötet har avslutats 

 

5.1.3 POLITIKERS SPRÅKBRUK I DIALOGEN MED MEDBORGARNA 

I vilken utsträckning problematiserar Demokratiutredningen det språkbruk som används i 

politikers kontakt med medborgarna? 

 

Politikers språkbruk nämns på ett flertal ställen i de kapitel som har valts ut för granskning. 

Första gången är i kapitel 3 i diskussionen om medborgarnas inflytande. Här lyfter 

Demokratiutredningen det faktum att maktstrukturer förstärks och återskapas bland annat genom 

vårt språkbruk. Dock klargörs det att denna problematik inte kommer att avhandlas inom ramen 

för denna utredning, då detta är en demokratiutredning och inte en maktutredning. Betänkandet 

rekommenderar emellertid regeringen att tillsätta en ny maktutredning eftersom dessa frågor är i 

behov av vidare granskning.  Att betänkandet uppmärksammar problematiken rörande med-

borgarnas varierande språkliga resurser och att detta kan ta sig uttryck i politisk delaktighet och 

politiskt inflytande samt i samhällets maktfördelning är dock värt att nämna.  
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Demokratiutredningen problematiserar de kommunikativa utmaningar som uppstår för de 

politiska representanterna när en betydande del av medborgarna inte har svenska som modersmål, 

och även hur detta påverkar utrikes föddas möjligheter till deltagande och inflytande. Faktorer 

som påverkar ens möjligheter att delta och påverka är bland annat ”språklig tillhörighet” (SOU 

2016:5, sid 91). Det framstår dock som om slutbetänkandet med formuleringen ”språklig 

tillhörighet” enbart tycks ha kommunikationssvårigheter mellan politiker och de medborgare som 

inte har svenska som förstaspråk i åtanke. Att även medborgare som har svenska som modersmål 

kan ha svårigheter att förstå vad politiker säger uppmärksammas inte, trots att detta 

uppenbarligen skulle påverka även deras möjligheter till inflytande och deltagande. Det 

konstateras förvisso att det föreligger en betydande utbildningsklyfta mellan politiker och 

medborgare i Sverige idag (SOU 2016:5, sid 241), men betänkandet diskuterar inte hur detta kan 

påverka relationen mellan politiker och medborgare (exempelvis genom språkförbistringar). 

 

I kapitel 11, som presenterar åtgärdsförslaget om medborgardialoger, omnämns 

språkproblematiken upprepade gånger. Demokratiutredningen tar upp frågan om politikers 

språkbruk både rörande den informationen som skickas ut till medborgarna och rörande det 

språkbruk som används på dessa möten. ”Det är också viktigt att beakta tillgänglighetsaspekten, 

t.ex. att det är möjligt för alla att delta oavsett funktionsförmåga. Ytterligare en aspekt som är av 

vikt är att språket som används i den information som sänds ut och att språket som används på 

mötet är begripligt och tillgängligt” (SOU 2016:5, sid 432). Detta är enda gången i det undersökta 

textmaterialet som utredningen uppmärksammar att inte bara det skrivna ordet, utan även det 

talade bör präglas av enkelhet och tydlighet för att underlätta dialogen med väljarna. I samband 

med diskussionen om medborgardialoger poängteras även att återkopplingen måste ske på ett 

lättillgängligt sätt för alla kommunens eller landstingets medlemmar, men framförallt för de som 

deltagit i dessa möten. ”…vad som har framkommit i en medborgardialog och i vilken 

utsträckning synpunkterna påverkat beslut bör sammanställas vid samtliga medborgardialoger 

och kommuniceras på ett tillgängligt sätt” (SOU 2016:5, sid 436), och även ”När fullmäktige 

fattar beslut efter att ha samrått med medlemmarna bör fullmäktige också tydligt kommunicera 

hur medlemmarna fått möjlighet att komma in med synpunkter och hur dessa har påverkat 

besluten” (SOU 2016:5, sid 436). Denna betoning på tillgänglighet och tydlighet i återkopplingen 

handlar uppenbarligen om språkbruk.  Just i detta avseende problematiserar alltså Demokrati-
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utredningen det språk som politiker använder i dialogen med medborgarna, och betonar vikten av 

att detta är tydligt och lättillgängligt.  

 

För att summera huruvida Demokratiutredningen problematiserar det språkbruk som används i 

politikers dialog med medborgarna går det att konstatera följande: 

 

• Demokratiutredningen uppmärksammar att språk är ett maktmedel och en politisk resurs 

• Demokratiutredningen aktualiserar frågor om politikers språkbruk främst när det gäller 

kontakten mellan politiker och utrikes födda svenskar för att säkerställa denna 

väljargrupps rätt till deltagande och inflytande 

• Betänkandet betonar återkommande vikten av tydlig, begriplig och lättillgänglig 

kommunikation med väljarna rörande inbjudningar till medborgardialoger samt i den 

efterföljande återkopplingen 

• I samband med åtgärdsförslaget rörande medborgardialoger omnämner Demokrati-

utredningen även vikten av att även politikers talade språk bör präglas av enkelhet och 

tydlighet 

 

Med detta är analysens första, idébeskrivande, led färdigt. Här har det redogjorts för 

Demokratiutredningens idéer och tankestrukturer rörande politisk representation och dialog 

mellan medborgare och politiker mellan valen. Nu kan analysen fortsätta till det andra, 

idékritiska, ledet.  

 

5.2 EXTERN IDÉKRITIK  

I detta kapitel kommer resultaten från analysens första beskrivande led att granskas utifrån 

Pitkins teori om lyhörd politisk representation. Målet med detta kapitel är att undersöka hur väl 

Demokratiutredningens idéer om representation och dialog mellan medborgare och politiker lever 

upp till Pitkins krav på lyhördhet. Granskningen börjar genom att utgå från definitionerna. Hur 

skiljer sig Demokratiutredningens definition av representativitet från Pitkins?  

 

”De folkvalda bör agera som representanter för väljarnas åsikter och fatta beslut baserat på 

deras intressen” (SOU 2016:1, s. 82) 
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”Representation innebär att representanterna på ett lyhört sätt handlar i de representerades 

intresse” (Pitkin, 1967, s. 209) 

Den kanske mest uppenbara skillnaden är att Demokratiutredningen och Pitkin använder olika 

begrepp; Pitkin talar om politisk representation medan Demokratiutredningens ledord istället är 

representativitet. Baserat på hur de båda texterna behandlar dessa begrepp görs emellertid 

bedömningen att de har samma relation i åtanke, det vill säga relationen mellan medborgare och 

deras folkvalda politiska representanter. Begrepp kommer därför hädanefter att betraktas som 

synonymer. Men även om Demokratiutredningen och Hanna Pitkin anses åberopa samma relation 

finns det stora skillnader i var de lägger betoningen i definitionerna. Pitkin framhåller att 

representationen måste vara lyhörd, vars motsvarighet inte går att finna i Demokratiutredningens 

definition. Att ”agera som representanter för väljarnas åsikter” förutsätter visserligen att de 

politiska representanterna måste vara medvetna om vilka väljarnas åsikter är. För att bli varse om 

detta krävs någon form av kommunikation eller dialog. Men trots att detta går att utläsa i 

Demokratiutredningens definition går det inte att enbart från själva definitionen uttolka några 

särskilda krav som ställs på denna dialog.  

Vad som är gemensamt för Pitkins och Demokratiutredningens definitioner är att de fokuserar på 

väljarnas intressen. Både Pitkin och Demokratiutredningen gör skillnad på medborgarnas 

nuvarande preferenser och deras långsiktiga intressen, och det är främst de sistnämnda som bör 

ligga till grund för politiskt beslutsfattande. Vad som åsyftas med denna åtskillnad kan illustreras 

genom detta citat ur Demokratiutredningen:”…beslutsfattarnas önskan att tillfredsställa väljarna 

och att bli omvalda (kan) leda till att de inte tar hänsyn till nästkommande generations intressen 

och behov. Ett beslutsfattande som strävar efter att möta de önskemål som uttrycks för dagen ger 

på lång sikt ofta negativa konsekvenser för miljön och det ekonomiska välståndet” (SOU 2016:5, 

s. 88). Pitkin resonerar på ett snarlikt sätt: ”Representanten får inte agera på ett sätt så att han går 

de representerades önskemål till mötes utan att detta är förankrat i långsiktiga intressen” (Pitkin, 

1967, sid 209). Häri är de tankestrukturer som ligger till grund för definitionerna förenliga med 

mandatmodellen. Att politiska representanter har mandat att uttolka medborgarnas och framtida 

generationers långsiktiga intressen har tydliga likheter med mandatmodellens framåtblickande 

inställning där väljarna i första hand ska förhålla sig till partiernas framtidsvisioner. 
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Efter att ha påvisat likheter och skillnader i definitionerna av politisk representation går 

uppsatsen nu vidare till att undersöka om dessa mönster även återspeglas i Pitkins och 

Demokratiutredningens tankestrukturer.  Med en lyhörd representation menar Pitkin bland annat 

att de folkvalda politikerna ska kunna förklara sina beslut och ställningstaganden på ett tydligt 

och begripligt sätt. Detta blir särskilt viktigt när medborgarnas nuvarande preferenser och 

långsiktiga intressen går emot varandra. Även Demokratiutredningen gör som sagt skillnad på 

intressen och åsikter. Dessutom lägger slutbetänkandet stor vikt vid betydelsen av tydlighet från 

de politiska representanterna i uppdraget att informera medborgarna om deras demokratiska 

rättigheter (SOU 2016:5, s. 416). Samma krav på tydlighet ställs på kallelser till möten i de lokala 

församlingarna (SOU 2016:5, s. 432). Här handlar det främst om skriftlig kommunikation, utan 

möjlighet till direkta gensvar och motfrågor. Huruvida denna information upplevs som tydlig och 

tillgänglig av mottagarna blir med andra ord svårt för avsändarna att avgöra. Pitkin å sin sida gör 

inga uttryckliga åtskillnader mellan skriftlig och muntlig dialog.  

Kravet på tydliga och begripliga förklaringar aktualiseras även i slutbetänkandet apropå 

rekommendationen att utöka arbetet med medborgardialoger på kommun- och landstingsnivå, 

och här går det att utläsa en hel del pitkinska resonemang. Medborgardialogerna är ett 

lösningsförslag för att råda bot på det ojämnt fördelade politiska deltagandet och inflytandet, och 

åtgärdsförslaget kan betraktas vara kopplat till att bredda dels åsiktsrepresentativiteten men 

framförallt den sociala representativiteten. Granskningar av de medborgardialoger som 

genomförs i dagsläget visar att ”svenskfödda, äldre personer med högre utbildning var 

överrepresenterade i dialogerna” (SOU 2016:5, s. 403). Alltså finns de all anledning att arbeta för 

att underrepresenterade grupper bjuds in till att delta och framföra sina åsikter för att på så sätt 

skapa förutsättningar för ett mer jämlikt fördelat deltagande och inflytande. Det faktum att 

Demokratiutredningen uppmuntrar till dialog mellan politiker och medborgare är i allra högsta 

grad är förenligt med Pitkins krav på lyhördhet, då en fungerande dialog mellan politiker och 

medborgare antas vara en förutsättning för att uppnå lyhördhetskravet (se sida 13 i uppsatsen). 

I samband med åtgärdsförslaget om medborgardialoger betonar Demokratiutredningen behovet 

av återkoppling till medborgarna för att de måste få veta att deras åsikter värdesätts och fanns i 

åtanke vid beslutsfattandet. Utan återkoppling anser Demokratiutredningen att medborgar-

dialogerna inte går att betrakta som framgångsrika. Om medborgardialoger genomförs utan åter-
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koppling, eller om resultatet på något annat sätt inte kan klassas som transparent, kan 

medborgardialogerna snarare skada den lokala demokratins legitimitet (SOU 2016:5, s. 436). 

”Återkoppling är också viktigt för deltagarnas möjligheter till ansvarsutkrävande och det 

påverkar därmed också den politiska jämlikheten. Återkoppling bör särskilt ske till de som deltar 

i medborgardialogerna, men också till allmänheten överlag” (SOU 2016:5, s. 436). Att kräva 

återkoppling antyder att Demokratiutredningens förhållningssätt till dialog mellan medborgare 

och politiker är att den kanske inte ska vara ständigt pågående, men i alla fall inte enbart vara 

knuten till en viss tid och plats. Istället måste dialogen fortskrida även efter att alla har lämnat 

mötesrummet och gått hem, för att värna om den lokala demokratins legitimitet. Dessutom 

aktualiseras behovet av tydliga förklaringar från politikerna i särskilt stor utsträckning i 

återkopplingen till medborgarna när det beslut som fattas inte är förenligt med de åsikter som 

medborgarna uttryckte. Här sammanfaller Pitkins och Demokratiutredningens tankestrukturer 

tydligt med varandra - att Demokratiutredningen kräver dialog mellan politiker och medborgare, 

att de åsikter som framförs av medborgarna måste tas i beaktande när politiker fattar beslut, och 

att resultaten därefter på ett tydligt och begripligt sätt ska återkopplas till medborgarna. Den 

tolkning som görs av Pitkins teori stämmer mycket väl överens med de krav som 

Demokratiutredningen ställer på dialogen mellan medborgare och politiker inom ramen för 

åtgärdsförslaget om medborgardialoger.  Förutsatt att dessa blir ett fast inslag i lokalpolitiken 

bedöms Demokratiutredningen ur denna aspekt möta Pitkins krav på lyhördhet genom att etablera 

ett dialogforum för medborgare och politiker. Dock skulle Pitkin förmodligen inte tycka att denna 

typ av arrangemang skulle vara tillräckliga för att den politiska representationen ska kunna kallas 

lyhörd. Pitkin menar att det ska föreligga ”ett tillstånd av ständig mottaglighet och beredskap att 

svara på väljarnas åsikter och önskemål” bland politiker (Pitkin 1967, s. 232). Punktinsatser som 

medborgardialoger räcker alltså inte till för att tillgodose hela lyhördhetskravet. 

Demokratiutredningen har möjligen i andra kapitel presenterat åtgärdsförslag som ska utgöra 

komplement till medborgardialogerna, och dessa behandlas som sagt inte i denna uppsats. Dock 

är det ändå viktigt att påpeka att medborgardialogerna på egen hand inte kan åstadkomma 

förutsättningar för en lyhörd politisk representation i pitkinsk mening.  

Det går även att ifrågasätta hur lätt det skulle vara att implementera åtgärderna med utökade 

medborgardialoger runtom i landet. Undersökningar som Demokratiutredningen tagit del av visar 

att medborgardialoger inte alltid är populära hos svenska lokalpolitiker. 83 procent av Sveriges 
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kommuner anordnar någon typ av medborgardialog (SOU 2016:5, s. 392), men det framkommer 

även att de förtroendevalda ofta är ointresserade av att arrangera deltagardemokratiska moment i 

lokalpolitiken (SOU 2016:5, s. 399). I jämförelse med de andra europeiska länderna framkommer 

det att svenska politiker är allra mest skeptiska till deltagardemokratiska inslag (SOU 2016:5, s. 

399). Dessa attityder i kombination med det dominerande representationsidealet bland svenska 

politiker, att de flesta ser sig som representanter för partiet och inte för väljarna (SOU 2016:5, s. 

210), kan komma att påverka förutsättningarna för att med hjälp av medborgardialoger realisera 

lyhörd representation.  

Det går att utläsa fler drag av pitkinskt resonemang i slutbetänkandet, bland annat apropå frågan 

om att förhålla sig till olika representationsideal. Både Pitkin och Demokratiutredningen tar 

nämligen avstånd från att förespråka något specifikt representationsideal. Under rubrik 5.1.1 

redogjordes det för hur Demokratiutredningen avstår från att ta ställning till hur folkvalda 

politiker ska förhålla sig till sina uppdrag (SOU 2016:5, s. 210). Häri finns en viss likhet med 

Pitkin, då även hon tar avstånd från att sortera in de politiska representanterna i olika fack 

beroende på vad de i första hand anser sig representera. Detta är, enligt Pitkin, helt fel sätt att 

närma sig begreppet politisk representation. Istället borde man betrakta de politiska 

representanternas sätt att utföra sina uppgifter i mer generella termer och sätta de representativa 

uppdragen i en kontext som en del i ett stort politiskt system (Pitkin, 1967, s. 221).  Både Pitkin 

och Demokratiutredningen är alltså ovilliga att fastslå något allmänt representativt ideal till de 

folkvalda politikernas uppdrag.  

Avslutningsvis uppmärksammas Demokratiutredningens återkommande efterfrågan på bredare 

social representativitet, vilket kan kopplas till Pitkins lyhördhetskrav. Att Demokratiutredningen 

anser att social representativitet är så pass viktigt beror bland annat på att politiker som delar 

sociala och kulturella erfarenheter med en viss väljargrupp antas ha ”en bättre förmåga att fånga 

upp, lyssna in och förmedla deras intressen och åsikter” (SOU 2016:5, s. 84). Detta tolkas som att 

Demokratiutredningen anser att bred social representativitet skulle möjliggöra en mer kvalitativ 

och effektiv dialog mellan medborgare och politiker. Dock skulle orsakssambandet lika gärna 

kunna gå i motsatt riktning i enlighet med resonemanget som presenterades på sida 24 i 

uppsatsen. Utifrån den tolkning som gjorts av Pitkins teori är även lyhördheten nära 

sammankopplad med den effektiva och kvalitativa dialogen mellan medborgare och politiker. 
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Även i detta samband tycks orsakspilarna kunna gå i båda riktningar. Att politiker anammar 

lyhördhetsprincipen kommer förmodligen att ha påverkan på dialogen mellan medborgare och 

politiker. Och om svensk demokratipolitik implementerar åtgärder för att förbättra dialogen 

mellan politiker och medborgare kan detta leda till att representationen uppfattas som mer lyhörd, 

förutsatt att man följer alla Demokratiutredningens krav på tydlig kommunikation och 

återkoppling.   Häri anas ett sätt att förena Demokratiutredningens fokus på bred social 

representativitet med Pitkins krav på en lyhörd politisk representation – båda är nära förbundna 

med dialogen mellan medborgare och politiker.  

Med Pitkins teori om lyhörd politisk representation som utgångspunkt och utvärderingskriterium 

går det att konstatera att 2014 års Demokratiutredning på fler punkter lever upp till det pitkinska 

lyhördhetskravet. Både i slutbetänkandets definitioner och i sättet att resonera finns många 

gemensamma nämnare. Däribland kan nämnas Demokratiutredningens sätt att särskilja väljarnas 

åsikter från deras intressen, kravet på återkoppling genom tydliga och begripliga förklaringar av 

politiska beslut och sättet att förhålla sig till olika representationsroller. Dessutom går det att 

förena Demokratiutredningens sätt att argumentera för bred social representativitet med Pitkins 

krav på en lyhörd politisk representation, då de båda är nära sammankopplade med dialogen 

mellan medborgare och politiker. Det går även att konstatera att åtgärdsförslaget som har 

granskats, det om medborgardialoger, inte på egen hand kan åstadkomma förutsättningar för en 

lyhörd politisk representation i pitkinsk mening. Men förslaget om medborgardialoger utgör en 

viktig komponent för att uppnå lyhördhet.   
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6.1 SLUTSATSER  

Syftet med uppsatsen har varit beskriva och kritiskt granska den senaste Demokratiutredningens 

syn på politisk representation med ett särskilt fokus på deras förslag om ett utökat inslag av 

dialog mellan medborgare och politiker mellan valen. För att nå detta syfte har uppsatsen använt 

olika teoretiska referenspunkter och analysverktyg. Dels har Gilljam, Hermansson och Esaiassons 

begreppsapparat om valdemokrati, samt ansvars- respektive mandatmodellen presenterats och 

använts på sina håll i analysen. Den främsta funktionen för denna teori var emellertid att bolla 

upp för uppsatsens främsta analysinstrument, vilket har varit Pitkins teori om lyhörd politisk 

representation som har gett uppsatsens dess teoretiska ramverk. Pitkins teori låg till grund för 

operationaliseringsfrågornas formuleringar i det idébeskrivande momentet samt utgjorde 

utvärderingskriteriet i det idékritiska momentet. Frågan som uppsatsen har haft för avsikt att 

besvara löd: 

 

Varför och på vilket sätt vill Demokratiutredningen förbättra dialogen mellan medborgare och 

politiker och hur väl lever dessa idéer och åtgärdsförslag upp till Pitkins krav på lyhördhet? 

 

Utifrån det idébeskrivande analysmomentet går det att dra följande slutsatser rörande 

frågeställningens första led:  

 

Demokratiutredningens ledord – delaktighet, inflytande och representativitet – genomsyrar ut-

redningens idéer och tankestrukturer. Att öka delaktigheten och inflytandet hos under-

representerade väljargrupper anses vara avgörande för att komma till rätta med den bristande 

legitimitet som präglar den politiska representationen i Sverige. Demokratiutredningen ger 

uttryck för att det är nödvändigt med dialog mellan medborgare och politiker för att den 

representativa demokratin ska kunna kallas legitim. Samtidigt måste det representativa 

demokratiidealet vara utgångspunkten för all dialog mellan medborgare och politiker, och det är 

inte önskvärt att svensk demokrati skulle få alltför många deltagardemokratiska inslag. 

Demokratiutredningen vill förbättra dialogen mellan medborgare och politiker genom att etablera 

och institutionalisera ett forum för dialog, och den åtgärdsrekommendation som presenteras är 

kommun- och landstingsorganiserade medborgardialoger. Att bjuda in främst under-

representerade grupper till dialog leder till att fler röster och åsikter får komma till tals, och 
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framförallt betonas här vikten av bred social representativitet. Medborgardialoger betraktas av 

Demokratiutredningen även som ett utmärkt tillfälle för politiker att ägna sig åt åsiktsinhämtning, 

informationsspridning och beslutsförankring. Dock betonar Demokratiutredningen att även om 

politiker bjuder in medborgarna till samtal så kommer den beslutsfattande makten alltjämt enbart 

att ligga hos politikerna.  

 

På vissa punkter i åtgärdsförslaget rörande medborgardialoger är Demokratiutredningen väldigt 

tydlig i vad de förväntar sig och efterfrågar. Demokratiutredningen kräver att svenska politiker på 

ett enkelt och tydligt sätt återkopplar resultatet av medborgardialogerna till väljarna och även att 

enkelhet och tydlighet ska prägla de dialoginbjudningar som skickas ut till medborgarna. 

Dessutom måste den skriftliga information som går ut till medborgarna om hur svensk demokrati 

fungerar och vari medborgarnas demokratiska rättigheter ligger utmärkas av enkelhet och 

tydlighet. Demokratiutredningen tycks ställa fler krav på den skriftliga dialogen mellan 

medborgare och politiker än på den muntliga. I en kommentar nämns vikten av att politiker 

använder ett lättillgängligt språkbruk under medborgardialogerna. De politiska representanterna 

uppmanas även att arbeta aktivt med sitt språkbruk i kontakten med utrikes födda medborgare för 

att även de som inte pratar perfekt svenska ska kunna uppleva delaktighet och inflytande. Dock 

ger Demokratiutredningen inga konkreta exempel på vad som kännetecknar enkel, lättillgänglig 

och tydlig kommunikation. Detta lämnas till läsaren att avgöra på egen hand.  

 

För att gå vidare till frågeställningens andra led går det att utifrån det idékritiska analysmomentet 

dra följande slutsatser om hur Demokratiutredningens idéer och tankestruktur förhåller sig till 

Pitkins krav på lyhördhet:  

 

Demokratiutredningens tankestruktur bygger på följande antaganden:  

 

Problembild: den politiska representationen präglas av bristande legitimitet vilket 

främst beror på bristfällig social representativitet   

 

Lösningsförslag: ökad politisk delaktighet och ökat politiskt inflytande inom alla 

samhällsgrupper skulle skapa en mer legitim politisk representation 
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Åtgärdsrekommendation: inför kommun- och landstingsorganiserade 

medborgardialoger för att stimulera ökat deltagande och inflytande  

 

Pitkins teori om vad legitim politisk representation innebär bygger på följande antagande 

 

Hypotes: Politisk representation måste präglas av lyhördhet för att kunna kallas 

legitim 

 

Kravet på lyhördhet innebär att politiker måste bli bättre på att lyssna på väljarna och förstå deras 

åsikter, och att politiker dessutom måste kunna förklara sina ståndpunkter och beslut på ett 

lättillgängligt sätt. Härifrån görs tolkningen att lyhördhet förutsätter dialog mellan representanter 

och de representerade. Bara för att medborgardialoger arrangeras behöver detta alltså inte 

innebära att dessa samtal kan klassas som lyhörda. Däremot är dialog mellan medborgare och 

politiker en förutsättning för att den politiska representationen ska kunna klassas som lyhörd. 

Baserat på detta går det att dra en första slutsats rörande Demokratiutredningens idéer i 

förhållande till Pitkin – att Demokratiutredningen efterfrågar ett forum för dialog mellan politiker 

och väljare är förenligt med Pitkins krav på lyhördhet, då en fungerande dialog mellan politiker 

och väljare antas vara en förutsättning för att nå upp till lyhördhetskravet. Både Pitkin och 

Demokratiutredningen utgår från att dialog stärker den politiska representationens legitimitet. 

 

Med Pitkins definition av lyhördhet som utvärderingskriterium, hur väl håller Demokrati-

utredningens åtgärdsförslag om dialog som lösning på problemet med bristande legitimitet? 

Genom att etablera och institutionalisera ett samtalsforum för medborgare och politiker går det att 

säga att utredningen genom förslaget om medborgardialoger ur en aspekt möter Pitkins krav på 

lyhördhet. Lyhördheten går att finna på flera punkter i Demokratiutredningens idéer och 

tankestrukturer. En lyhörd dialog mellan politiker och medborgare inom alla samhällsgrupper 

skulle kunna möjliggöra att fler får uppleva delaktighet och inflytande, den sociala 

representativiteten skulle även den förhoppningsvis bli bredare, och därigenom skulle 

legitimiteten för den politiska representationen stärkas. Men det går även att finna resonemang, 

eller kanske snarare avsaknad av vissa resonemang, som gör att lösningsförslaget inte till fullo 
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lever upp till lyhördhetskravet. Dels skaver det lite att Demokratiutredningen ser 

medborgardialogerna som ett forum för beslutsförankring. Slutbetänkandet betonar visserligen att 

detta ska vara tillfällen för dialog och åsiktsinhämtning, och inte förväxlas med något slags 

informationsmöte. Men samtidigt uppmuntras lokalpolitiker att använda dessa möten till 

beslutsförankring, vilket betraktas som lite motsägelsefullt och inte särskilt lyhört. Därutöver 

saknas ett resonemang i slutbetänkandet om att även dialogen mellan svenskfödda medborgare 

och deras politiska representanter kan präglas av bristande lyhördhet. Bristfällig dialog verkar 

enligt Demokratiutredningen bara vara ett problem i relationen mellan politiker och utlandsfödda 

medborgare. Det hade med fördel förts ett resonemang kring när och varför även svenskfödda 

medborgare kan uppleva dialogen med politiker som otillräcklig eller svårtillgänglig. Dessutom 

går det att ifrågasätta det faktum att Demokratiutredningen tycks ställa betydligt högre krav på 

och i större utsträckning problematisera den skriftliga kommunikationen mellan medborgare och 

politiska representanter. Enligt den tolkning som görs i denna uppsats av Pitkins krav på 

lyhördhet borde detta rimligtvis inkludera både muntlig såväl som skriftlig dialog.  Här anses 

några avgörande resonemang saknas för att Demokratiutredningens lösningsförslag ska kunna 

klassas som hållbart i förhållande till Pitkins teori. 

 

Sammanfattningsvis går det att säga att Demokratiutredningens idéer och tankestrukturer ur vissa 

aspekter genomsyras av kravet på lyhördhet. Men vissa motsägelsefulla kommentarer samt av-

saknaden av vissa andra resonemang gör att utredningen i sin helhet inte till fullo kan sägas leva 

upp till Pitkins teori om vad som anses vara en lyhörd politisk representation.  
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6.2 UPPSATSENS BIDRAG OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

Utifrån granskningen av Demokratiutredningen går det att konstatera att det finns många olika 

idéer om vilka krav som bör ställas på de politiska representanterna. I denna uppsats lyftes kravet 

om en välfungerande dialog mellan medborgare och politiker. Varför har det varit intressant att 

belysa och granska detta i en kandidatuppsats? Idén om dialog är ett i högsta grad närvarande 

värde i Demokratiutredningens slutbetänkande. Det främsta problem som Demokratiutredningen 

identifierar är att den politiska representationen i Sverige präglas av bristande legitimitet på grund 

av att så pass få svenskar upplever möjligheter inflytande och delaktighet i perioderna mellan 

valen. Lösningen ligger i att göra satsningar för att politiskt inflytande och politisk delaktighet 

ska tillgängliggöras för fler.  Den självklara följdfrågan blir då - hur skapas ökad delaktighet och 

ökat inflytande? Uppsatsens bidrag har främst legat i att testa med vilken hållbarhet dialog utgör 

en lösning på de problem som slutbetänkandet har identifierat. För att kunna göra denna 

granskning på ett strukturerat vis har Hanna Pitkins teori om lyhörd politisk representation 

använts som utvärderingskriterium.  

 

Sverige räknas som ett av de mest demokratiska länderna i världen enligt rapporter från Freedom 

House. Enligt 2016 års rapport över politiska rättigheter och civila friheter erhöll Sverige 

toppresultat i samtliga mätningar (Freedom House, 2016). Just av denna anledning har det varit 

extra intressant att undersöka detta politikområde. Vad vill man egentligen med svensk 

demokratipolitik? Vilka idéer bygger politiken på? I detta fall smalnades undersökningsområdet 

av genom att fokusera på Demokratiutredningens idéer om politisk representation och dialog. 

Detta skapade förutsättningar för en granskning som är högst relevant utifrån hur det svenska 

samhället ser ut år 2016.  Idag, när många svenska medborgare inte upplever sig vara 

representerade och där missnöjet riskerar att gynna populistiska eller extrema partier, är frågor 

om representation och dialog mer aktuella än någonsin om vi ska undvika att skapa ett än mer 

polariserat politiskt klimat. Att granska hur samtida svensk demokratipolitik tar sig an dessa 

utmaningar är därför uppenbart relevant, men också intressant ur en statsvetenskaplig synvinkel. 

Valet att göra granskningen med hjälp av Hanna Pitkin skapar ett intressant upplägg genom att 

tillämpa en klassisk politisk teori på ett samtida fall. När det gäller den utomvetenskapliga 

relevansen gör denna uppsats ett bidrag genom att granska och konkretisera vad svensk 

demokratipolitik egentligen går ut på. För medborgare kan frågor om demokrati och folkstyre lätt 
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uppfattas som abstrakta och avlägsna i perioderna mellan de allmänna valen. Utöver att rösta vart 

fjärde år är det många som inte upplever sig delta i det demokratiska systemet i särskilt stor 

utsträckning. Därför är denna granskning av allmänt intresse då frågor som rör demokrati, 

politisk representation och dialog berör alla svenska medborgare.  

 

Den sammanvägda känslan efter att ha läst slutbetänkandet till 2014 års Demokratiutredning är 

att samtida svensk demokratipolitik ofta verkar utifrån motsägelsefulla och komplicerade 

förutsättningar. Demokratiutredningen menar att den största och mest angelägna utmaningen för 

svensk demokratipolitik ligger i att motarbeta den bristande legitimiteten som präglar den 

politiska representationen. Med hjälp av medborgardialoger hoppas Demokratiutredningen skapa 

ökat politiskt deltagande och inflytande. Lösningen är alltså att implementera fler 

deltagardemokratiska inslag i den representativa demokratin för att kunna inkludera fler 

medborgare. Dock får dessa deltagardemokratiska initiativ absolut inte skada eller äventyra den 

representativa demokratin. För de lokalpolitiker runt om i landet som ska implementera dessa 

åtgärder måste detta framstå som en synnerligen komplicerad uppgift. Mycket lämnas åt läsaren 

att tolka ut på egen hand, och det ter sig som en mycket svår utmaning att lyckas förena 

representativ demokrati med deltagardemokratiska inslag på bästa sätt. Deliberation, å ena sidan, 

skapar uppenbarligen inte förutsättningar för jämlikhet deltagande och inflytande. I debatter och 

diskussioner har inte alla medborgare samma möjligheter att göra sin röst hörd, till skillnad från i 

ett val med allmän rösträtt.  Dock är det å andra sidan uppenbart att en välfungerande politisk 

representation måste innehålla ett dialogmoment mellan de representerade och representanterna 

för att kunna kallas legitim. Hur skapas då en politisk representation som präglas av jämlikt 

deltagande och inflytande? En del av svaret står att finna i medboragardialoger, men på samma 

gång är svaret på frågan en del av grundproblematiken. Detta framstår som Demokrati-

utredningens moment 22, och den övervägande känslan efter att ha läst slutbetänkandet och 

skrivit denna uppsats är alltså att svensk demokratipolitik står inför enorma utmaningar. Utifrån 

detta dilemma finns även uppslag för en mängd intressanta granskningar för framtida forskare 

och studenter.  

 

När det gäller framtiden för den politiska representationen i Sverige och dess förutsättningar att 

bli mer lyhörd är det vissa resonemang och meningar ur slutbetänkandet som känns relevant att 
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flagga för. Det handlar dels om den dominerande synen bland svenska politiker rörande olika 

representationsideal, alltså att de allra flesta inte ser sig själva som väljarnas representant, utan 

som partiets. Detta förhållningssätt i kombination med svenska politikers negativa attityd till att 

involvera medborgarna i politiska beslutsprocesser skulle kunna leda till att avståndet mellan de 

politiska representanterna och de representerade blir ännu större. Häri finns behov av vidare 

granskning och uppföljning för att se hur dessa attityder utvecklas, vilket framtida forskare och 

studenter får ta sig an. Demokratiutredningens mål var att presentera åtgärdsförslag som 

möjliggör att fler medborgare tillåts forma Sveriges framtid. För att fler svenskar ska bli 

intresserade av politik och vilja engagera sig krävs det att politikerkåren är villig att inkludera 

medborgarna. Avsaknad av denna goda vilja i kombination med det politiker- och 

etablissemangsförakt som råder i delar av den svenska väljarkåren riskerar att skapa ett än mer 

polariserat politiskt klimat än det vi ser idag. För att inte riskera denna utveckling finns det all 

anledning för svensk demokratipolitik att fortsätta arbetet för att de politiska representanterna ska 

vilja och kunna utföra sina förtroendeuppdrag på ett inkluderande sätt. En öppen och tydlig 

dialog mellan politiker och medborgare kan ses som ett effektivt verktyg för att skapa ett mer 

inkluderande politiskt klimat, där alla Sverige medborgare oavsett socialt eller kulturellt kapital 

kan uppleva delaktighet och inflytande.  
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