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2 VARFÖR SKA VI UTVECKLA DEMOKRATIN? 

Sverige ligger på fjärde plats i världen i The Economists Demokratiindex och har tidigare varit så 

högt som nummer ett. Det kan tolkas som att det är många andra länder i världen som är i 

mycket större behov av att utveckla sina demokratier. Samtidigt behövs föregångsländer som 

kan dra den demokratiska utvecklingen framåt. Om ett land som vårt låter 

demokratiutvecklingen avstanna så finns en risk att vi är med och etablerar ett tänkt 

demokratiskt tak för alla övriga att sträva mot.  

 

Det är svårt att föreställa sig en situation där världens fjärde bästa biltillverkare plötsligt skulle 

sluta utveckla sina bilar. 

 Dagens demokratiindex har en skala från 0-10 där Sverige ligger på 9,45 poäng. En utvecklad 

demokrati kan lyfta taket på skalan till 15. Ett nytt mål för alla att sträva efter. 

Genom att ligga i framkant med ett effektivare och bättre statsskick kan vi stå starkare i den 

internationella konkurrensen vilket främjar svenska medborgare och företag. 

Förbättringar i demokratin kan göra att medborgarna känner ett större ansvar då de är delaktiga 

i samhällsutvecklingen.  
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3 HUR FUNGERAR DIREKT REPRESENTATIV DEMOKRATI? 

3.1 MEDBORGARNA REPRESENTERAR SIG SJÄLVA 
I en direkt representativ demokrati sitter medborgarna i den beslutande församlingen.  

En ämbetshennaregering har som enda mandat att verkställa riksdagens beslut.  

Medborgarna representerar sig själva direkt istället för att de representeras av medlemmar i 

politiska partier. På samma sätt styrs regioner och kommuner. 

3.2 VOTERINGARNA 
Den stora riksdagen innebär att inte alla kan sitta och votera i varje beslut i ett riksdagshus. 

Istället kan medborgaren sitta hemma, på jobbet eller på bussen och votera.  Eftersom de 

redan är valda in i riksdagen (av sig själva) behöver de inte översätta sina åsikter till sympatier 

för olika partier. Istället har de en handfull frågor att ta ställning till. 1 nationell, 2 regionala 

och 3 lokala. En sista fråga är om de har en frågeställning de själva vill lyfta till votering. 

Voteringen går rent praktiskt till så att medborgaren får ett brev till sin adress med frågorna, 

lite information om dem och hur voteringen rent praktiskt går till. Medborgaren uppmanas att 

söka information, bilda sig en uppfattning och tänka över saken några dagar. Nästa gång man 

kanske har sitt Bank-Id framme för att betala sina räkningar avlägger man sina svar med datorn 

eller sin smarta telefon. (Det finns i dagsläget 7 miljoner Bank-Id.) Om man väntar till efter i 

brevet sista angivna dagen så kommer man i systemet automatiskt registreras som att man 

avstått. Skulle man inte ha Bank Id kan man ange den tryckta koden som finns i brevet och har 

man ingen dator eller smart mobil får man ringa och uppge den och sina svar alternativt skicka 

tillbaka den ifyllda voteringslappen med posten.  

 

Om 9375 stycken brev med sex frågor var (+ den sjunde om egen fråga att lyfta till votering) 

skickas 200 dagar per år kommer alla röstberättigade varit med och voterat minst en gång då 

fyra år passerat.  

Lika många brev har då alltså skickats ut som när dagens röstkort skickas ut till ett vanligt val. 

Vi har under tiden fått statistiskt säkra svar på cirka 40.000  nationella, regionala och lokala 

frågor.  

Det mest ”statistiskt normala” svaret är voteringens utfall och ska verkställas. Det är svaret 

från den grupp som statsvetare kallar medianväljarna. Givetvis med proportionerlig hänsyn 

tagen till de som är av annan åsikt.   

Det finns några anledningar till att voteringarna går till på det här viset: 

 

3.2.1 Färre frågor med högre relevans ger högre svarsfrekvens. 

I riksdagsvalet 2014 var det 87 % (www.scb.se, u.d.)som röstade. Det är en hög siffra för en 

representativ demokrati. Eftersom riksdagen redan är vald i en direkt representativ 

demokrati är det dock inte den siffran vi ska jämföra med. Det är snarare de cirka 75 % 

(Sveriges Riksdags Öppna data, u.d.)som den nuvarande riksdagen kommer upp i vid sina 

röstningar. Telefonintervjuer med femtiotalet frågor har mindre än 50 % svarsfrekvens. 

(Holmberg, 2016).  

Högre svarsfrekvens betyder i en demokratisk mening högre legitimitet. 
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3.2.2 Säkerheten 

En sak med e-votering som oroat några debattörer är att de som väljer ska påverkas av 

andra. De menar att bakom skärmen i vallokalen finns det större chans att bevara 

valhemligheten. Den som gått för att rösta i en vallokal tillsammans med någon annan vet att 

om den medföljande är nyfiken så krävs det att man plockar på sig alla partiers valsedlar, 

gärna fler av varje, och tar med sig in bakom skärmen. Om sällskapet är av den 

kontrollerande sorten som problemställningen förutsätter kommer det beteendet verka 

misstänkt och denne kommer utgå från att man inte röstat enligt dennes vilja. På så sätt är 

den valhemligheten inget värd. Om en person blir styrd av en annan vid svarandet på tre 

sakfrågor blir det voteringstekniska felet mindre även att det är förkastligt i ett demokratiskt 

hänseende. Även här ska situationen jämföras med voteringarna i riksdagen där vi vet att alla 

i ett visst parti eller block har ett mycket hårt tryck på sig att trycka som de andra i den egna 

gruppen. Valhemligheten är således rimligtvis större och säkerheten högre i hemmet eller på 

bussen än i riksdagens plenisal. 

 

3.2.3 Beslutskvaliteten 

Något som brukar framhållas som en fördel med representativ demokrati är att 

professionella beslutsfattare har mer tid på sig att sätta sig in i varje fråga så att de kan fatta 

bättre och mer insatta beslut. Det kan röra sig om till 500-700 voteringar per riksdagsår. I 

själva verket fungerar det inte så i riksdagen idag, att alla riksdagsmän sätter sig in i 

tillräckligt mycket bakgrundsfakta till alla voteringar för att garantera kvaliteten, men det är 

inte något vi behöver utveckla här. Medborgaren som endast har att besluta i en handfull 

aktuella frågor, en nationell, två regionala och tre lokala, har däremot en lätt uppgift att bilda 

sig en uppfattning. Särskilt med stöd av rapportering i media och den allmänna 

samhällsdebatten. Beslutskvaliteten blir alltså mycket högre än i dagens riksdag. 

 

3.2.4 Den demokratiska nyttan 

Vi ska inte behöva votera mer än det behövs. Det är slöseri med resurser. 

 

3.2.5 Väljarna väljer inte frågorna 

Ett legitimitetsproblem med representativ demokrati och vissa former av direktdemokrati är 

att väljarna väljer vilka frågor de ska svara på. Det här gör att de som är mycket intresserade 

av ett särskilt politiskt ämne har en stark tendens att samlas när den fråga som ligger dem 

nära hjärtat ska avgöras. På så vis blir starka särintressen ett problem när opinionsinstitut 

använder s.k. webbpaneler etc. Åsikten i sakfrågan skyms av det stora intresset och 

resultatet blir att man inte får reda på vad medianväljaren tycker.  

Med Direkt representativ Demokrati kan de som voterar föreslå frågor till votering. De frågor 

som föreslås av så många att de skickas ut till votering kommer att skickas till andra 

medborgare än de som ställt dem. På så vis får vi reda på exakt vad medianväljaren tycker. 

Hur den enskilda sakfrågan viktas i betydelse jämfört med andra är en annan fråga som 

andra medborgare svarar på. På så vis får vi reda på exakt hur viktig den är för 

medianväljaren. 
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3.3 RAMVERK FÖR EKONOMI OCH HÅLLBARHET 
En av de första uppgifterna för en riksdag i en direkt representativ demokrati är att fastställa 

de stora ramverken inom vilka resurserna ska fördelas. Överskottsmål ska fastslås för att 

garantera välfärden exempelvis. Beslut om reglering av finansmarknaden, kanske ett 

progressivt skattesystem, kanske en fördelningspolitik som ger social mobilitet, stärker 

medelklassen och skapar en stark nationell ekonomi och starka inhemska konsumenter till 

svenska företag? 

Ramverk för hållbarhet behövs på samma sätt för att vi ska nå våra klimatmål. 
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4 EGENSKAPERNA HOS DIREKT REPRESENTATIV DEMOKRATI 

 

4.1 FUNKTIONEN I PRINCIP 
 

 

Principen för en direkt representativ demokrati. Denna cykel är kontinuerlig och 

säkerställer folkstyre. (Demokrati) 

 

 

 

Principen för en representativ demokrati. Cykeln stannar vid punkterna 3 och 4 i fyra 

år. Ingenstans i processen uppstår folkstyre. 

  

1. Ta reda 
på vad 

folket vill.

2. 
Verkställ 

det.

1. Samla åsikter 
i politiska 
partier.

2. Arrangera ett 
val och se vilka 
partier som blir 

störst.

3.Bestäm över 
huvudet på 

folket 
tillsammans 
med andra 

partier.

4. Verkställ det.

5. Se om ni blir 
omvalda.
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4.2 DEMOKRATISK KOMPATIBILITET 
En egenskap som inte ska underskattas är kompatibiliteten med andra demokratiska system. 

Speciellt det system man eventuellt lämnar eller ska växa inuti.  

För att verka inuti en representativ demokrati måste man vara ett politiskt parti. Det är i alla 

tekniska avseenden en politisk ideell förening med ordförande, kassör, stadgar och möten med 

mera. 

 

Ett sådant parti, som ”Folkstyret”, kan verka direkt representativt inom en representativ 

demokrati.  

Ett parti som Folkstyret har då givetvis ingen egen politik utan använder sin partibeteckning 

som en demokratisk, trojansk häst (precis som de direktdemokratiska partier som prövat den 

här vägen). Väl invald i en styrande församling används mandaten för att rösta som 

medianväljarna i varje sakfråga.  

I en styrande församling behöver då de övriga partierna på ett handgripligt sätt förhålla sig till 

folkviljan. De kommer behöva fråga sig hur de ska gå emot folkviljan och ändå kunna säga att 

de representerar sina väljare. De kommer bli tvungna att fråga sig vad det kostar att 

tillsamman manövrera ut folkviljan. Väljarna kan då komma att se att ett folkstyre är att 

föredra och i större grad rösta för det i efterföljande val. 

En annan aspekt på kompatibilitet är att inget alternativ fråntas medborgarna. För de 

medborgare som har en partipolitisk ideologi finns inga hinder mot att kopiera det partiets 

svar istället för att tänka efter vad man själv tycker i frågorna man har att votera i. 

Inget alternativ försvinner således för den som vi ha kvar representativ demokrati - men nya 

demokratiska friheter öppnar sig. 

  



8 
 

4.3 SKALBARHET  
Ett demokratiskt system ska fungera i olika skala. Från minsta möjliga demokratiska enhet till 

största möjliga. Direkt representativ demokrati är helt skalbart eftersom det bygger på en 

sådan enkel och grundläggande princip: 

1. Ta reda på den normala viljan/åsikten/förhållningssättet i gruppen. 

2. Verkställ det. 

På det sättet fungerar många demokratiska familjer. Förmodligen är det vanligare i familjer än 

regelmässiga omröstningar på direktdemokratiskt vis.  

Det är ett intressant tankeexperiment att skala ner den representativa demokratin till 

familjenivån. Vad man kan få se kan upplevas som en spegling av hur man kan förmoda att 

förhållandevis demokratiska familjer fungerade i den representativa demokratins barndom och 

kanske en förklaring till hur konstruktionen en gång skapades. Vi ser scenen framför oss. 1920-

talets Sverige. En mamma och en pappa som vet bäst och en barnaskara som i bästa fall får 

möjlighet att uttala sitt stöd för den ena eller andra föräldern och på så vis få lite av sin vilja 

igenom. En mor (till vänster i bild) som ömmar för de svaga, själv i en utsatt position, och en far 

(till höger) som skrockande förklarar att ”jovisst, men man måste ha ordning på finanserna”. 

Oftast slutar det ungefär som far har tänkt för han har kontroll på pengarna, är starkare rent 

fysiskt och så är maktstrukturerna i samhället byggda av män före honom…  

 

4.4 SUBSIDIARITET 
Beslut ska fattas så när medborgarna som möjligt.  

Så här beskrivs det på Svenska Wikipedia: ”En vanlig sammanfattning av 

subsidiaritetsprincipen är att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Till detta bör 

också läggas högre nivåers skyldighet att stödja lägre nivåer.” 

Det här är den demokratiska princip som idag kränks allra lättvindigast av politiska 

makthavare. Det finns flera anledningar till det. Det upplevs som enklast och effektivast att 

styra uppifrån. Man kan hänvisa till 

samordningsvinster med mera. 

Samtidigt är de regelmässiga kränkningarna av 

subsidiaritetsprincipen en av anledningarna till att 

styret förlorat sin legitimitet. 

För att illustrera hur de olika demokratiska systemen 

hanterar det kan man tänka sig den klassiska bilden 

med maktpyramider.  

I representativ demokrati är statsministern, med sitt 

partis verkställande utskott, högst upp tillsammans 

med regeringen och längst ner i pyramiden är 

medborgarna. 

 

Staten

Landsting

Kommun

Medborgare

Maktens nivåer i Representativ demokrati 
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I en direkt representativ demokrati är du i 

toppen av pyramiden tillsammans med de 

medborgare som finns omkring dig på lokal 

nivå. I skiktet under dig de medborgare 

som finns omkring dig på en regional nivå. 

Längst ner i pyramiden är de som finns på 

en nationell nivå. Där finns även de 

generella och nationella stödfunktioner 

som behövs. Lagstiftning, nationellt försvar 

m.m. Vi har alltså varsin pyramid som 

speglar hur vi uppfattar verkligheten 

omkring oss och det inflytande vi behöver 

för att känna ansvar för, och tillit till, vår 

omgivning.  Direkt representativ demokrati erkänner dig och ditt behov av inflytande. 

Redan språkbruket visar på en väsentlig skillnad. I citatet från ”Wikipedia står att ”beslut ska 

fattas på lägsta ändamålsenliga nivå”.  

I direkt representativ demokrati, Folkstyre, är subsidiaritetsprincipen, eller närhetsprincipen, 

inbyggd i själva systemet och legitimiteten är säkrad genom att vi på ett naturligt sätt har 

större inflytande i vår närhet.  

4.5 ÖVERGÅNGEN TILL DIREKT REPRESENTATIV DEMOKRATI 
För att göra övergången så enkel som möjligt från en representativ demokrati till en direkt 

representativ demokrati använder vi samma språk och benämningar så långt det är möjligt 

som i den nuvarande lagstiftningen. Det är därför de som idag är röstberättigade alla kommer 

att sitta i en ”riksdag” och ”votera” exempelvis. Det gör också tydligt hur systemet fungerar. 

Det gör också att förhållandevis små justeringar behöver göras i riksdagsförordningen, 

regeringsformen med mera. 

För att ändra i dessa lagar behövs två av varandra efterföljande beslut med samma innehåll i 

två olika riksdagar eller ett riksdagsbeslut följt av en folkomröstning. 

 

 

  

Du

Lokala 
medborgare

Regionella 
medborgare

Nationella medborgare

Maktens nivåer i Direkt representativ demokrati 
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5 VILKA PROBLEM MED REPRESENTATIV DEMOKRATI UNDVIKS MED 

DIREKT REPRESENTATIV DEMOKRATI? 

 

5.1 OLIGARKINS JÄRNLAG 
Den tyske sociologen Robert Michels formulerade 1911 denna statsvetenskapliga princip. Den 

säger att alla organisationer, även politiska partier, oundvikligen blir till oligarkier. Oligarki är 

ett grekiskt ord som betyder ungefär ”fåtalsvälde”. Alltså att makten koncentreras till en eller 

ett fåtal personer i organisationen. Ordet ”järnlag” kan ju låta lite konstigt i vår tid men det 

syftar just till det oundvikliga i mekanismen. Förmodligen lät det väldigt modernt 1911. 

Orsakerna till mekanismen ligger i hur en organisation är uppbyggd och hur ledningen av den 

utvecklas över tiden. Ledningen skapar en miljö åt sig själv där de har all information och styr 

flödet av den till resten av organisationen. Till ledningen värvas andra i organisationen som är 

likasinnade. Ledningen blir i konkurrens med andra politiska partiers ledningar mer och mer 

specialiserad och skicklig och skillnaden i kompetens mellan ledningen och medlemmarna 

ökar. Ledningen har till slut ett maktövertag som medlemmarna inte rår på. Politiken formas 

av ledningen och ”rullas ut” till medlemmarna. 

Eftersom utvecklingen är ofrånkomlig känner vi igen det här i alla politiska partier i Sveriges 

riksdag. Det har på senare tid resulterat i att exempelvis Miljöpartiets riksdagsgrupp beslutat 

att Carl Schlyter och Valter Mutt ska lämna sina poster därför att de inte ställer upp på 

partiledningens egen politik (oligarkin) utan istället verkar för den politik som bestämdes av 

partimedlemmarna på partistämman (demokratin). 

Robert Michels slutsats är att demokrati och organisationer, som politiska partier, är 

oförenliga. 

I en direkt representativ demokrati står de politiska organisationerna utanför 

beslutsprocessen. Ämbetshennaregeringen har bara mandat att genomföra de beslut som 

medborgarna i sin riksdag har fattat. De övriga myndigheter och samhälleliga institutioner som 

behövs för administration och verkställande av de politiska besluten kommer enligt Oligarkins 

järnlag fortsatt vara odemokratiska. Det är därför viktigt att det tillsätts resurser för att lagföra 

de tjänstemän och myndighetsutövare som bryter mot offentlighetsprincipen och 

sekretesslagstiftningen.  

5.2 KORRUPTION 
En suppleant i regeringspartiets verkställande utskott får en lägenhet av 

kommunalarbetarförbundet. Vad betyder det för hur hon talar för deras intressen där?  

Den absolut rakaste vägen till att köpa ett politiskt beslut är rimligen att få en majoritet i 

regeringspartiets verkställande utskott. Vem ska stoppa det beslutet? Inte några 

regeringskoalitionspartners, inte oppositionen, inte de egna medlemmarna. Ingen. 

Det är sant att makt korrumperar. De som har makt och personliga kontakter med andra som 

har makt börjar snart utbyta tjänster med varandra. Det är en del av det politiska spelet och en 

integrerad del av representativ demokrati. 
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I en direkt representativ demokrati är det annorlunda. Den onda cirkeln av allt mer 

koncentrerade rikedomar hos starka individer, fackförbund, finansmarknaden och deras 

medarbetare i tankesmedjor, intresseorganisationer och policyprofessionella som tar ett grepp 

om politikerna och de politiska besluten bryts.  

För att påverka en riksdag bestående av alla medborgare behöver man verka i det offentliga 

där man kan bemötas av kritiker. 

5.3 POPULISM 
I det avstånd som uppstår mellan den styrande eliten och folket gror fenomenet populism. Det 

är på så sätt egentligen en sund reaktion på ett systemfel. Ju sämre folket blir representerade 

av de som ska representera dem desto större blir de som när sig på det missnöjet.  

Populism kan vara ett problem i det att de har ofta alltför enkla, och i sak isolerade, lösningar 

på de problem de upplever. Eftersom de växer i ett starkt missnöje kan rörelserna och deras 

reaktioner bli våldsamma och skada samhället och medborgarnas sammanhållning. Nästan 

alltid hävdar de att om bara invandringen stoppades skulle allt vara frid och fröjd.  

All politik som drivs uppifrån utan folklig förankring genererar detta utfall av missnöje. Politik 

som kommer nerifrån och upp upplevs som legitim och rättfärdig.  

Den som vill påverka politiken, till att exempelvis bli mer generös och öppen för flyktingar, 

behöver påverka folket att ta denna ståndpunkt. Om man istället tar den snabba vägen och 

påverkar den styrande eliten att föra en politik utan folklig förankring skapar man på köpet ett 

populistiskt parti eller en Donald Trump.  

I EU försöker de länder som tar emot flest flyktingar exempelvis tvinga andra medlemsländers 

regeringar att ta emot fler flyktingar. Skulle de lyckas med detta skulle vi se ännu större utbrott 

av invandringsfientlig populism i Europa. 

Ingen populist kan påstå att inte folket får säga sitt i en direkt representativ demokrati. 

5.4 RÖSTNINGEN 
Korrumperad betyder förvanskad eller förvrängd. När medborgaren ska välja ett av 7-8 

politiska partier förväntas denne översätta sina åsikter i sympatier för ett politiskt parti. Redan 

vid valurnan är medborgaren alltså tvungen att ge avkall på sina egna åsikter och välja ett av 

de åsiktspaket som finns. Redan vid valurnan är alltså rösten förvrängd, förvanskad och 

demokratin korrumperad. 

Genom blockpolitiken förvanskas rösterna ytterligare. Om det parti du valt blir satta att regera 

så gör de det tillsammans med andra partier som är politiskt positionerade från vänsterkanten 

och in till mitten eller från högerkanten och in till mitten. Om du röstade längst ut till vänster 

är du rimligtvis missnöjd eftersom din röst även blev delvis en röst på mitten. Samma sak om 

du röstat på den yttersta högerkanten för även din röst blev delvis en röst på mitten. Men om 

du tillhör den stora skaran mittenväljare innebär det att du måste välja om ditt val ska kantra 

åt höger eller vänster. För dig finns inget mittenalternativ. 

Man får ofta höra små partier som knappt kommit in i riksdagen på sina partistämmor skryta 

om hur de tvingat igenom både det ena och det andra beslutet under en mandatperiod trots 

att de är fått så få röster. Avsikten är givetvis att säga till sina medlemmar att de är fantastiskt 

duktiga förhandlare. Vad vi väljare hör är att demokratin inte fungerar. 
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Inom en direkt representativ demokrati finns inget spel, blockpolitik och överenskommelser. 

5.5 SLÖSERI MED SKATTEMEDEL – VINSTER OCH FÖRLUSTER I VÄLFÄRDEN. 
Det här är ett stort ämne som kan utvecklas hur mycket som helst. Istället för att göra det kan 

vi bara konstatera att problemet är stort. Diskussionerna om både vinsterna och förlusterna i 

välfärden är tydliga exempel.  

I en direkt representativ demokrati blir det tydligt för medborgarna att de använder sina egna 

pengar när de beslutar hur skattemedel ska fördelas i välfärden. 

5.6 SKATTEFLYKT 
Det så kallade skattefelet på 133 miljarder kronor är pengar som undanhålls skatt på olika sätt. 

Det är inte alldeles ovanligt att de privatpersoner som undanhåller samhället skatt kan göra 

det med motiveringen att politikerna slarvar bort skattepengarna. Det faktum att skattemedel 

slösas gör alltså att systemets legitimitet skadas och skatterna blir svårare att driva in. 

En annan anledning, speciellt för mycket finansiellt starka företag, är förstås om skatterna 

upplevs vara för höga. Då finns det helt enkelt mer pengar att tjäna på att inte betala skatt. 

Det finns en Lafferkurva som beskriver allt det här och på vilken skattenivå staten kan göra det 

optimala uttaget. Det optimala uttaget är alltså den nivå där staten kan klämma ut det största 

beloppet ur medborgarna och företagen innan de börjar skattesmita så mycket att intäkterna 

sjunker. 

Från en medborgares synpunkt är det optimala skatteuttaget den nivå där staten tar ut precis 

så att det täcker kostnaderna för en väl fungerande välfärd utan något slöseri. 

5.7 BIDRAGSFUSK 
Socialförsäkringssystemet omfattar ungefär 220 miljarder årligen. Ungefär 750 miljoner kronor 

av dessa är oriktiga utbetalningar som upptäcks av försäkringskassan.  

Mängdbrott, som föräldrar som oriktigt sjukanmäler sina barn och håller dem hemma från 

förskolan eller skolan för att de ska få en större ersättning från Försäkringskassan än vad de 

har rätt till, är svårare att upptäcka. Det är dessutom lätt för många som har det socialt eller 

finansiellt svårt att rättfärdiga. Man kan påstå att man plockar småpengar ur samma gigantiska 

skattkista som politikerna öser ur och proppar fickorna fulla med. 

I en direkt representativ demokrati är det tydligt att det är våra gemensamma pengar. 

Det gör det tydligt att det inte bara en stöld från samhällets fattiga, det är också ett allvarligt 

svek mot barnen som får betala med missad skolgång för att föräldrarnas ekonomi inte ska 

drabbas av en karensdag. 

5.8 INKLUDERING AV GRUPPER SOM INTE REPRESENTERAS I EN REPRESENTATIV DEMOKRATI 
Identitetspolitik är en sak, demokratisk representation är en annan. En demokrati som till och 

med har ordet ”representativ” i sitt namn borde åtminstone kunna ha täckning för detta. 

Det finns dock medborgare som representeras extra lite jämfört med de medelålders till äldre 

män med svenskt ursprung som helt dominerar svensk demokrati. 
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5.8.1 Individualister 

Svensk representativ demokrati bygger på föreningslivet. Det här utesluter effektivt 

individualister som kan vara enormt företagsamma men har litet intresse för föreningsliv och 

segdragna möten. Individualister skapar ett enormt välstånd för vårt land genom att driva 

företag och annat. Demokratin, och landet, skulle ha stor nytta av deras engagemang.  

I värsta fall lobbar de istället direkt mot den representativa demokratins svagaste länk, 

politikerna.  

5.8.2 Rörelsehindrade 

Det finns drygt en halv miljon rörelsehindrade i landet. Till rörelsehindrades demokratiska 

rättigheter hör inte bara att delta i demokratiska val utan även att kunna väljas in i en 

demokratisk församling. I en direkt representativ demokrati är de invalda och välkomna. 

5.8.3 Lika inflytande oavsett kön 

Idag finns en överrepresentation av ett av könen. Det speglar inte den verkliga fördelningen i 

samhället. Det är många som arbetar hårt på många plan med anledningarna till 

snedfördelningen. Någon anledning att ha de ojämlika strukturerna inbyggda i det 

demokratiska systemet finns inte.  

5.8.4 Lika inflytande oavsett ursprung eller trosuppfattning 

Ingenstans i voteringarna i en direkt representativ demokrati ställs oväsentliga frågor om 

kön, ursprung eller trosuppfattning. Medborgaren behöver inte motivera sina beslut. Det är 

möjligt och ofta högst troligt att det i enskilda fall finns sociala samband och faktorer som 

påverkar besluten men det har ingen betydelse om det är religioner, politiska ideologier eller 

annat. 
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6 FRAMTIDEN 

Vi är medlemmar i EU. Därför behöver vi i det sammanhanget ha politiker som representerar oss 

där. Politiker och politiska partier är också viktiga för samhällsdebatten och för opinionsbildning. 

Vi har gjort oss fria från den omoderna kungamakten, men vi är fortfarande en monarki med en 

kung som har officiella uppgifter.  

Vi har även skakat av oss det omoderna styret från präster och adelsmän, men vi har fortfarande 

kyrkor, präster och ett riddarhus även om det numera bara är symboler för något som var 

relevant i historien. 

Politiker och politiska partier har en plats i en direkt representativ demokrati, fast de har då inte 

har mer politisk makt än vi andra har. I och med att de inte behöver sitta i de beslutande 

församlingarna kan de istället engagera sig i tankesmedjor, politiska debatter och ideologisk 

utveckling. 

7 OM BETECKNINGARNA 

Den första anledningen till att den föreslagna demokratimodellen kallas Direkt Representativ 

Demokrati är att folket representerar sig själva direkt istället för att styras av representanter för 

politiska partier.  

Den andra anledningen är att eftersom representativ demokrati är så dominerande för tillfället 

så måste man inse att alla andra modeller behöver förhålla sig till den. Om vi skulle kalla den nya 

föreslagna modellen för ”demokrati” kort och gott (eftersom det betyder ”folkstyre”) skulle 

ingen förstå vad vi menar när vi säger att vi vill införa ”demokrati”.  

I en språklig mening har vi ju redan demokrati - men inget folkstyre i någon politisk mening. 
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