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Förord 

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika 

rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt 

statsskick och genom kommunal självstyrelse.  

Den offentliga makten utövas under lagarna.” (§ 1 paragraf Regeringsformen) 

 
Ovan finner du den första paragrafen i regeringsformen i vilken den svenska 
demokratin beskrivs (givetvis tillsammans med de övriga paragraferna om bland 
annat alla människors lika värde och rättigheter). År 2021 firar vi 100 år av demokrati 
i Sverige och vi kan vara stolta över att demokratin i Sverige och i Östergötland är 
stark! Vi har ett högt valdeltagande, hög tillit till varandra och för samhällets 
institutioner samt ett aktivt deltagande i demokratiska processer. Men en demokrati 
behöver – både formellt och i praktiken – omfatta alla. Så ser det inte ut idag.  
 
Klyftorna ökar i samhället och i Östergötland skiljer det hela 29 procentenheter 
mellan valdistriktet med högst andel valdeltagare och det som har lägst. Personer 
med hög utbildningsnivå och hög inkomst är överrepresenterade bland 
förtroendevalda medan kvinnor, utrikes födda samt unga och äldre är 
underrepresenterade. På nationell nivå har var tredje förtroendevald utsatts för 
trakasserier, hot eller våld och över 70 procent av kvinnor som arbetar med 
åsiktsjournalistik har utsatts för hot eller trakasserier de senaste åren. Vi ser en 
oroande utveckling mot ökad polarisering där kontakt mellan människor med olika 
bakgrund, erfarenheter och förutsättningar minskar samtidigt lever allt fler i sina 
filterbubblor och gemensamma referenspunkter försvinner. Ett polariserat samhälle 
med ökande misstro ger grogrund för extremism och hotar demokratin.  
 
Så när vi nu firar 100 år av demokrati ska vi känna oss stolta över dess styrka, men vi 
behöver även vara ödmjuka inför dess bräcklighet. Vi behöver inse att demokratin 
inte stärker sig själv, det måste vi göra åt den. 

 
Utifrån den här rapporten och andra underlag; exempelvis den omfattande statliga 
demokratiutredningen från 2014 (Låt fler forma framtiden!) har vi föreslagit ett antal 
åtgärder att se över och diskutera för att vidareutveckla demokratin i länet. Viktigast 
av allt tror vi är att frågan om demokratin och utveckling av densamma levandegörs. 
För en stark demokrati i minst 100 år till. 
 
Avslutningsvis vill jag å Länsstyrelsens vägnar tacka de lokala politiker som bidragit 
med sin tid och sina erfarenheter i samtalen som den här rapporten bygger på. Tack 
för att ni pusslade med era agendor och fann tid att medverka till att skapa förtroliga 
och fina samtal. 
 
 
 
Carl Fredrik Graf 
Landshövding 
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Sammanfattning 

Länsstyrelserna har i uppdrag att arbeta med att uppmärksamma demokratin 100 år 
under 2020-2021. Den här rapporten är en del av uppdraget att kartlägga och 
analysera demokratiutmaningar i Östergötland. 
 
För att få en bild av den lokala demokratin och dess utmaningar beslutade 
Länsstyrelsen att genomföra en rad samtal med lokala folkvalda i kommunerna i 
länet. Sammanlagt har 32 personer från tolv av länets kommuner och från olika 
politiska partier deltagit i samtal. 
 
Samtalen har tagit avstamp i de av regeringen identifierade största utmaningarna för 
demokratin: 
 

• antidemokratiska rörelser 
• demokratiskt utanförskap 
• ett hotat demokratiskt samtal 

 
Demokratisamtalen kom främst att handla om det demokratiska utanförskapet och 
ett hotat demokratiskt samtal. Frågan om antidemokratiska aktörer berördes mer 
kortfattat. Ett ämne som uppkommit i alla samtal (även då frågor om detta inte finns 
med i frågemallen) är frågor rörande rollen som politiker och villkor för det.  
 

Ett hotat demokratiskt samtal 
Under alla samtal berörs frågan om hat och hot mot förtroendevalda. Flera deltagare i 
samtalen beskriver hur de själva utsatts, de allra flesta beskriver enstaka händelse 
men några få beskriver omfattande och återkommande hot och hat mot person och 
familj. Många beskriver hur man låtit bli att publicera något eller att man har en 
strategi att göra det när orken är på topp för att kunna hantera efterföljder. 
 
Hat och hot är en del, en hård och uppskruvad (digital) retorik en annan. Bägge dessa 
fenomen beskrivs försvåra möjligheten att rekrytera till partierna och att det är en 
bidragande orsak till att människor inte vill delta i eller lämnar det politiska livet. 
 

Ett demokratiskt utanförskap 
I många av demokratisamtalen diskuteras det demokratiska utanförskapet. Det görs 
på lite olika sätt men ofta nämns unga samt personer med invandrarbakgrund som 
särskilt ”utanför” men även socioekonomi lyfts som en viktig faktor. Problemet tycks 
uppfattas som mer utbrett i större kommuner. 
 
Det är tydligt att socioekonomi påverkar en individs förtroende för och deltagande i 
demokratin, detta samtidigt som undersökningar visar att de flesta som är politiker 
har hög utbildningsnivå och hög inkomst, så också i Östergötland. Således kan sägas 
att det demokratiska utanförskapet inte enbart är en upplevelse utan faktiskt. 
 
Många människor idag är intresserade av politiska frågor, men få är aktiva i politiska 
partier – hur kommer det sig och hur kan partipolitik bli mer attraktiv och relevant? 
Vi får också allt färre förtroendevalda och uppdragen koncentreras oftare till färre 
personer. 
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Villkor för politiker 
En stor del av demokratisamtalen kom att kretsa kring rollen som politiker och 
villkoren för det. I den här rapporten framgår att deltagarna i samtalen upplever att 
det har en låg status att vara politiker och att det snarast ses som något negativt. 
Denna upplevelse kan sägas bekräftas undersökningarna om allmänhetens förtroende 
för samhällsinstitutioner av SOM-institutet samt av FOIs undersökning om fördomar 
om politiker. Allmänhetens förtroende för politiker är lågt (om än inte minskande) 
och i sociala medier beskrivs politiker genomgående med negativa epitet som lata och 
inkompetenta hycklare. 

 
Detta är ett problem för demokratin som innebär svårigheter att rekrytera nya 
medlemmar in i partierna och att det bidrar till ett politikerförakt som undergräver 
demokratin. 
 
De allra flesta politiker (95 procent i Östergötland) är fritidspolitiker och har ett annat 
arbete som försörjning. I många av demokratisamtalen kom problem kopplade till 
just rollen som fritidspolitiker upp. Problem så som låg/otydlig ersättning, svårighet 
att kombinera sitt uppdrag med familj och lönearbete etcetera. Även andra delar av 
mer administrativ karaktär kan försvåra rollen, så som mötestider, att sakna insyn i 
alla organ eller samtalsklimat i fullmäktige. 
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Länsstyrelsens demokratiuppdrag 

 
År 1918 togs det första beslutet för allmän och lika rösträtt i Sverige och år 1921 var 
första valet som både män och kvinnor fick rösta på lika villkor. Fortfarande hade inte 
alla rätt att rösta; exempelvis var fattiga undantagna (de som tog del av fattigvården) 
och det sista så kallade rösträttsstrecket försvann först 1989 då omyndigförklaringen 
togs bort.1 Även om rösträtten och demokratin har utvecklats sedan beslutet om 
allmän rösträtt finns anledning att vara stolta över och fira att demokratin i Sverige 
fyller 100 år.  Regeringen och riksdagen har beslutat om flera satsningar för att fira 
och genom det försöka stärka demokratin. I ett tillägg till Länsstyrelsernas 
regleringsbrev under 2020 samt under 2021 fick även Länsstyrelserna i uppdrag att 
arbeta med att uppmärksamma demokratin 100 år under 2020-2021. 
 
Uppdraget till länsstyrelserna är tvådelat och består dels av att genomföra och 
redovisa demokratiaktiviteter i länet dels att kartlägga och analysera utmaningar på 
demokratiområdet regionalt samt komma med förslag på insatser för att stärka 
demokratin. Uppdragen samordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Uppdragen i 
sin helhet återfinns i bilaga 1.  
 
Den här rapporten är en del av att kartlägga och analysera demokratiutmaningar i 
Östergötland. 
 

 
 
1 Fia Sundevall Den allmänna rösträtten – när infördes den? artikel på Demokrati100.se  
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Metod 

För att få en bild av den lokala demokratin och dess utmaningar beslutade 
Länsstyrelsen i Östergötland att samtala med de som gör demokrati varje dag – våra 
lokala folkvalda i kommunerna. Som en del av demokratiuppdraget genomfördes 
därför en rad demokratisamtal med lokala politiker i Östergötland under våren 2021. 
På grund av den rådande pandemin genomfördes samtalen via skype i fokusgrupper 
om tre till sex deltagare. Samtalen varade i 70 minuter och inleddes med att 
Länsstyrelsen redogjorde för anledningen till och fokus för samtalet.  
 
För att bjuda in till samtal skickade Länsstyrelsen en förfrågan till samtliga tretton 
kommuner i länet för att få kontaktuppgifter till gruppledare för alla partier i 
fullmäktige. Dessa kontaktades sedan via e-post med en förfrågan om att de eller 
någon företrädare för deras parti kunde delta i ett samtal om demokrati. Ett antal 
påminnelser gick också ut. 
 
Samtalen genomfördes som semistrukturerade intervjuer där diskussionsfrågor 
skickats ut i förväg (se bilaga 2) men där deltagarna även gavs möjlighet att lyfta egna 
tankar. Frågorna bygger på de tre demokratiutmaningar som regeringen identifierat2:  
 

• antidemokratiska rörelser 
• demokratiskt utanförskap 
• ett hotat demokratiskt samtal 

 
Deltagarna i samtalen (32 st) fördelar sig på parti, kön samt kommun enligt nedan: 
 

Partitillhörighet    Kommun    
SD 8  Boxholm 2 
S 2  Finspång 1 
C 4  Kinda 2 
M 5  Mjölby 2 
MP 3  Motala 1 
L 3  Norrköping 4 
KD 3  Linköping 10 
V 3  Söderköping 3 
Konsensus Vadstena 1  Ydre  0 
Totalt 32  Vadstena 1 

   Valdemarsvik 1 
Antal samtal totalt 9 st  Åtvidaberg 3 
Antal kvinnor 12  Ödeshög 2 
Antal män 20  Totalt 32 
Antal personer totalt 32    

 

 
 
2 Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara Regeringskansliet, Kulturdepartementet 2018 
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Avgränsning 
En rapport om lokala demokratiutmaningar kan genomföras på många olika sätt. Vi 
är alla en del av demokratin och det finns dessutom många organisationer och 
föreningar som dagligen arbetar för ett ökat inflytande och förbättrade villkor för 
olika grupper i samhället. Det finns således många som skulle ha kunnat intervjuats 
för att få en heltäckande bild. Den här rapporten har avgränsat sig till att få ett 
perspektiv från de som är folkvalda och arbetar politiskt i den lokala demokratin. 
Rapporten gör således inte anspråk på att ta ett helhetsgrepp på demokratin i 
Östergötland. 
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Folkvalda och val i Östergötland 

Sveriges kommuner ser olika ut på många sätt och till viss del även i hur man 
organiserar sina folkvalda organ. I Östergötland varierar invånarantalet i 
kommunerna mellan 3 726 invånare i Ydre kommun till 164 616 invånare i Linköping 
kommun3 och antalet folkvalda varierar med antalet invånare i kommunen4. Totalt 
finns 575 ordinarie platser i kommunernas fullmäktige och antalet varierar mellan 
21–85 ledamöter. Kommunallagen specificerar ett minsta antal ledamöter i 
kommunernas kommunfullmäktige baserat på antal röstberättigade invånare: 

Kap 5, 5 § (Kommunallag 2017:725) 

Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. 

Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst 
   1. 21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade, 
   2. 31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade och i regioner med 
högst 140 000 röstberättigade, 
   3. 41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade, 
   4. 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade och i regioner med 
över 140 000 röstberättigade, 
   5. 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade, 
   6. 71 i regioner med över 200 000 röstberättigade, och 
   7. 101 i kommuner med över 600 000 röstberättigade och i regioner 
med över 300 000 röstberättigade.5 

Utifrån detta skulle sex kommuner i länet kunna välja att ha det minsta antalet 
ledamöter, 21 st, men i dagsläget är det bara länets minsta kommun (Ydre) som valt 
det alternativet. 
 
Antalet lokala förtroendevalda i Sverige har minskat kraftig sedan 1950-talet. År 1951 
hade Sverige hela 200 000 förtroendevalda. Man får då komma ihåg att antalet 
kommuner vid den här tiden var 2500, vilket ger ett snitt om 80 folkvalda per 
kommun. Men även om en stor del av det minskade antalet förtroendevalda kan 
härledas till kommunreformer så har antalet folkvalda fortsatt att minska de senaste 
20 åren med ca 9000 personer. 2019 fanns enligt SCB 35 886 förtroendevalda6 på 
kommunalnivå, ett snitt om 124st/kommun.7 I Östergötland finns det 1 477 
förtroendevalda. Det går därmed i genomsnitt 313 invånare på varje 
kommunpolitiker, vilket ger en lägre politikertäthet än riksgenomsnittet8 på 288 
invånare per förtroendevald.9 Invånare per förtroendevald brukar ses som en 
indikator på hur stor kontaktytan är mellan politiker och väljare. Det bygger på 
antagandet om att ett mindre antal invånare per politiker ökar chansen för kontakt.  
 

 
 
3 Kommuner i siffror (scb.se) 
4 Antalet ledamöter i kommunfullmäktige beslutas av fullmäktige, men en miniminivå regleras i kommunlagen 5 kap 5 § 
5 Kommunallag (2017:725) 
6 Här används samma definition av ”förtroendevald” som SCB använder sig av och som baseras på kommunallagen: ”Med 
förtroendevalda menas här ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.” 
Från Förtroendevalda i kommuner och regioner SCB 2019 s. 9-10  
7 Förtroendevalda i kommuner och regioner SCB 2019 s. 13 
8 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? SKR 2021 s.10 
9 Förtroendevalda i kommuner och regioner SCB 2019 s. 14 

https://kommunsiffror.scb.se/?id1=0512&id2=0580
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Att antalet förtroendevalda minskar kan tyckas bekymmersamt då en proposition – 
Demokrati för det nya seklet – som antogs av riksdagen i början av år 2002, anger att 
en långsiktig målsättning är att antalet förtroendevalda i kommuner och regioner ska 
öka10. Under 2016 kan demokratiutredningen – Låt fler forma framtiden! – sägas 
bekräfta denna målsättning när den slår fast att de mål som tidigare formulerats om 
ett ökat antal förtroendevalda i kommuner och regioner är fortsatt relevanta11.  
 
Uppdragskoncentrationen hos de förtroendevalda har även den ökat. Det 
genomsnittliga antalet uppdrag per person har ökat från 1,54 år 1999 till 1,69 år 2019, 
Ökningen var större mellan 2015 och 2019, jämfört med 2011 och 2015.12 Färre 
personer utför alltså flera uppdrag nu än tidigare. 
 
Personer med hög utbildningsnivå och hög inkomst är överrepresenterade bland 
förtroendevalda generellt och så även i Östergötland även om det varierar mellan 
kommunerna. Utrikes födda samt unga är underrepresenterade i politiska 
församlingar i länet. Åtta av 13 kommuner kan sägas ha en jämn könsfördelning 
(40/60)13. 
 
På nationell nivå har andelen av befolkningen som är medlem i ett politiskt parti 
minskat sedan 1980-talet (lokala/regionala uppgifter saknas). Även andelen som 
deltar aktivt i ett politiskt partis verksamhet har minskat. Samtidigt har intresset för 
att delta i politiska diskussioner ökat, framför allt bland kvinnor.14 Intresset för 
politik kan alltså sägas ha ökat men de politiska partiernas medlemmar och aktiva blir 
allt färre. 

Valdeltagande 
Valdeltagandet i länet och i de enskilda kommunerna är högt, 88,16 procent av länets 
medborgare röstade i riksdagsvalet 2018, vilket är marginellt högre än riket där 87,18 
procent röstade i riksdagsvalet. I Ydre röstade allra flest, 91,25 procent, och i 
Norrköping var valdeltagandet lägst med 86,32 procent. Detta avser riksdagsvalet 
men det ser liknande ut i region- och kommunval15.  
 
Dock ser fördelningen väldigt olika ut mellan valkretsar både inom och mellan 
kommuner. Den valkrets med flest röstande i riksdagsvalet 2018 ligger i Ekängen i 
Linköpings kommun och den valkrets där minst andel röstade är i Hageby i 
Norrköpings kommun. Det är ingen slump att detta även är exempel på ett 
resursstarkt och ett mer resurssvagt område utan det är en tydlig trend att färre röstar 
i områden med svag socioekonomi. Detta är en del av det demokratiska utanförskapet 
som också identifierats som en av de tre största utmaningarna för demokratin. 
 
 
 

 
 
10 Proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet 2002 
11 Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5 exempelvis s. 267 
12 Förtroendevalda i kommuner och regioner SCB 2019 s. 21 
13 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? SKR 2021 s. 12 
14 Allt färre är medlemmar i politiska partier (scb.se) 
15 Statistik - Val 2018 

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/allt-farre-ar-medlemmar-i-politiska-partier/
https://data.val.se/val/val2018/statistik/index.html
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Demokratiska utmaningar 

Regeringens demokratipolitiska mål så som det anges i strategin är en levande 
demokrati som är uthållig, kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till 
inflytande är jämlika16. Regeringens har tagit fram en strategi för en stark demokrati 
vilken bygger på: 
 
Främja – fler ska vara delaktiga i demokratin 
Förankra – fler ska ha kunskap om demokratin 
Försvara – fler ska stå upp för demokratin17 
 
I strategin lyfter regeringen fram tre demokratiska utmaningar som särskilt viktiga att 
bemöta: 

Antidemokratiska rörelser 
Antidemokratiska rörelser är per definition ett hot mot demokratin då dessa inte tror 
på och/eller önskar demokrati som styrelseskick. Antidemokratiska aktörers 
aktiviteter medför en ökad risk för polarisering i samhället och de har intresse av att 
skapa misstro och splittring. Trots Sveriges historia av samexistens mellan olika 
kulturer, religioner och traditioner beskriver de flesta av dessa aktörer mångfalden 
som ett växande hot. Det finns också grupper som ser våld som ett medel för att 
uppnå förändringar i samhället.18 

Demokratiskt utanförskap 
Även om den svenska demokratin är stark finns det stora skillnader i delaktighet. 
Många varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin. Detta står i strid med 
idealet om politisk jämlikhet och innebär att samhället går miste om viktiga åsikter 
och perspektiv. Det finns en risk att människor som upplever att de inte har 
inflytande tappar tilltron till demokratin, attraheras av antidemokratiska idéer eller 
kanaliserar sin frustration i en destruktiv riktning. Det finns stora socioekonomiska 
skillnader i deltagandet i demokratin. Kvinnor, utrikes födda samt unga och äldre 
personer är underrepresenterade i Sveriges politiska församlingar19 likaså även 
personer med funktionsnedsättningar20. 

Hotat demokratiskt samtal 
Ett öppet och levande demokratiskt samtal förutsätter att det finns tillgång till 
information och analys om samhällsutvecklingen. Det kräver starka och oberoende 
medier i hela landet. En förutsättning för ett levande samtal är också att människor 
engagerar sig i samhällsfrågor, gör sina röster hörda och bildar opinion. 
Nyhetsmediernas förändrade förutsättningar att verka och förändrade medievanor 
har ökat behovet av att var och en besitter medie- och informationskunnighet. Det 
offentliga debattklimatet har blivit allt hårdare och journalister och opinionsbildare 
utsätts för hot och hat.21 

  
 

 
16 Mål för demokrati och mänskliga rättigheter - Regeringen.se 
17 Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara Regeringskansliet, Kulturdepartementet 2018 
18 Ibid 
19 Ibid 
20 Låt fler forma framtiden! s. 587  
21 Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara Regeringskansliet, Kulturdepartementet 2018 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/mal-for-demokrati-och-manskliga-rattigheter/
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Situationen för landets politiker 
Brottsförebyggande rådets återkommande rapport ”Politikernas 
trygghetsundersökning” från 2019 visar att var tredje förtroendevald (30 procent) 
uppger att de utsattes för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska 
förtroendeuppdrag under 2018. Totalt sett är det en något större andel kvinnor än 
män som uppger att de blev utsatta för trakasserier, hot eller våld (32 respektive 
30 procent). På totalen har andelen förtroendevalda som uppger att de blivit utsatta 
ökat jämfört med tidigare år.22 
 
Östergötland är dock ett av de tre län där de förtroendevalda i lägst utsträckning 
angett att de blivit utsatta. Här är andelen 23 procent, vilket kan jämföras med 41 
procent i Stockholms län.23 
 
Forskning från Uppsala universitet visar att trakasserier och hot ökar med högre 
politisk position (kommunstyrelsens ordförande och nämndordförande får motta mer 
jämfört med ledamöter) samt att kvinnor utsätts mer och att det eskalerar än mer för 
kvinnor med högre position.24 
 
Utsattheten för våra folkvalda utgörs främst av hot och trakasserier, medan våld är 
ovanligare. Den vanligaste typen av trakasserier är hot eller påhopp via sociala 
medier. Nästan var fjärde förtroendevald (24 procent) uppger att utsattheten, eller 
oron för att utsättas, påverkar dem i deras uppdrag. Bland de förtroendevalda som 
blivit utsatta är andelen ännu större (42 procent).25 
 

 
 
22 Politikernas trygghetsundersökning 2019 – förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld under 
valåret 2018 Brottsförebyggande rådet Rapport 2019:5 
23 Ibid s. 42-43 
24 Håkansson, Sandra. Forthcoming. Do women pay a higher price for power? Gender bias in political violence in 
Sweden. Journal of Politics 2019 
25 Politikernas trygghetsundersökning 2019 Brottsförebyggande rådet Rapport 2019:5 
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Demokratisamtal i Östergötland 

Samtalen den här rapporten bygger på med lokala politiker i Östergötland visar att de 
allra flesta anser att demokratin i deras kommuner generellt sett fungerar bra, men i 
samtalen lyfts även ett antal problem och utmaningar för demokratin i länet. Samtliga 
anger på olika sätt att de valt att bli politiker för att de vill vara med och påverka och 
förändra samhället men även att de sett förbättringsmöjligheter och att de vill vara en 
del av det demokratiska arbetet. En samtalsdeltagare uttrycker sig såhär: ”Demokrati 
är min religion”. 
 
Den här rapporten bygger på kvalitativa intervjuer och inte kvantifierbara statistiska 
data, därför kommer den inte att jämföra åsikter hos enskilda partier, personer eller 
kommuner utan kommer att beskriva generella utmaningar för demokratin i 
Östergötland. Detta innebär kanske att inte alla förtroendevalda i kommunerna 
kommer att anse att hur problemen formulerats stämmer in exakt så i deras kommun. 
Många delar som beskrivs är dock av en mer generell karaktär och finns – men 
kanske i olika grad – i de östgötska kommunerna26.  

 
Av de tre demokratiska utmaningarna som beskrivs i regeringens strategi för en stark 
demokrati kom samtalen främst att handla om demokratiskt utanförskap och ett 
hotat demokratiskt samtal. Frågan om antidemokratiska aktörer berörs kort och 
beskrivs visserligen som ett allvarligt hot, men inte något man sett som ett konkret 
och faktiskt hot i sina kommuners vardag. Därför kommer den här rapporten inte att 
ha med denna utmaning som en särskild rubrik. Ett ämne som uppkommit spontant i 
alla samtal (även då frågor om detta inte finns med i frågemallen) är frågor rörande 
rollen som politiker och villkor för detta. En stor del av rapporten kommer därför att 
handla om just det under rubriken ”Ett riktigt uselt ’jobb’?”. 
 

Ett hotat demokratiskt samtal 
Hat och hot 
Under alla samtal berörs frågan om hat och hot mot förtroendevalda. Flera deltagare i 
samtalen beskriver hur de själva utsatts, de allra flesta beskriver det som att enstaka 
händelse eller som mindre grovt, men några få beskriver omfattande och 
återkommande hot och hat mot person och familj som både skickats till kommunen 
och hem. Varför man ändå väljer att fortsätta trots en väldigt utsatt och hotfull 
situation är ett starkt engagemang och genuin vilja att förändra samhället. En person 
beskriver att hens barn sagt att ”Om inte du gör detta, vem ska då göra det?”. 
 
Vissa menar att man som politiker ”måste tåla lite” och att man inte kan ta till sig allt 
som skrivs. Andra menar att detta tvärtom inte är något som man bör vänja sig vid 
eller acceptera. Flera beskriver dock hur de på olika sätt vant sig och strategier för 
det. Detta återspeglas i en tendens i samtalen att förminska det som faktiskt hänt. En 
person beskriver att hen inte utsatts personligen, för att senare beskriva hur hens 
partis valstuga vandaliserats. En annan beskriver hur hens partikollegor blivit utsatta 
för misshandel. Att få denna typ av hat och hot riktas mot sin lokal eller sina nära 

 
 
26 Observera att ingen från Ydre kommun deltagit i samtalen.  
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måste såklart ha en påverkan på alla inblandade, inte enbart de direkt utsatta. Liksom 
samtalsklimatet i sig påverkar även om man inte upplever sig själv utsatt. Många 
beskriver hur man låtit bli att publicera något eller i var fall har en strategi att göra 
det när orken är på topp för att kunna hantera efterföljder. Man vet således ofta vad 
som triggar starka reaktioner. Tilläggas bör även att några få deltagare i samtalen 
menar att diskussionen om hat och hot mot politiker är överdriven och att den i sig 
kan hindra de som vill ge sig in i politiken då de får en felaktig bild av utsattheten. 
 
Hat och hot är en del, en hård och uppskruvad (digital) retorik en annan. Bägge dessa 
fenomen beskrivs försvåra möjligheten att rekrytera till partierna och att det är en 
bidragande orsak till att människor inte vill delta i eller lämnar det politiska livet. 
Några i samtalen påpekar att det även kan handla om mer än hot från enskilda och att 
detta ibland är en politisk strategi med organisation bakom. Även en bitvis hård 
samtalston inom politiken beskrivs, se vidare i avsnittet ”Ett riktigt uselt ’jobb’?”. 
 
I vissa kommuner är en del partier väldigt små och det beskrivs potentiellt kunna hota 
demokratin. Exempelvis ökar det risken för kupper av externa parter då de relativt 
lätt kan komma att få majoritet på ett litet årsmöte och på så vis ta över ett parti. 
Detta är något som också hänt, exempelvis att individer från Nordiska 
motståndsrörelsen kommit in i politiska församlingar på andra partiers mandat, även 
om detta skett på annat sätt än genom en kupp mot ett partis årsmöte27. Små partier 
med få aktiva gör även arbetet i partiet tungrott och personberoende, vilket i sig 
förvärrar problematiken med att rekrytera in nya. Detta kan även skapa politiker som 
varken kan eller vill göra plats för nya förmågor, något flera lyfter som ett problem.  
 

Demokratiskt utanförskap 
I många av demokratisamtalen diskuteras det demokratiska utanförskapet. Det görs 
på lite olika sätt men ofta nämns unga samt personer med invandrarbakgrund som 
särskilt ”utanför” men även socioekonomi lyfts som en viktig faktor. Problemet tycks 
uppfattas som mer utbrett i större kommuner, där koncentreras inte sällan 
utanförskapet geografiskt. En deltagare i samtalet uttrycker det som att ”Vi kan spåra 
utanförskapet på postnummer”. Det tycks vara svårare att se och uppleva i mindre 
kommuner där individers socioekonomi inte så tydligt spåras eller klustras i det 
fysiska rummet. Flera deltagare lyfter att det demokratiska utanförskapet ser likadant 
ut som ett utanförskap man talar om i mer generella termer.  
 
Det är tydligt att socioekonomi påverkar en individs förtroende för och deltagande i 
demokratin, detta samtidigt som undersökningar visar att de flesta som är politiker 
har hög utbildningsnivå och hög inkomst, så också i Östergötland.28 Således kan 
sägas att det demokratiska utanförskapet inte enbart är en upplevelse utan faktiskt; 
personer med lägre socioekonomi har de facto färre möjligheter att påverka eftersom 
de mer sällan är förtroendevalda. 
 
I samtalen lyfts sociala medier och digitalisering både som en möjliggörare för fler att 
delta i och följa demokratiska processer och samtal. Men även som en försvårande 
och till en del avskräckande faktor på grund av högt tonläge, hat och hot. Deltagarna 
lyfter att även om enskilda mer sällan än politiker utsätts för hat och hot är debatten i 
sig ett problem; vem vågar uttala sig när man ser vad som kan hända? Man lyfter även 
att debatten ”förråar” sig självt när gränsen för god samtalston flyttas fram och 

 
 
27 Pär Öberg – Wikipedia eller Nazister försökte kuppa in sig på SD-mandat i valet | Expo.se 
28 Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara Regeringskansliet, Kulturdepartementet 2018 

https://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4r_%C3%96berg
https://expo.se/2018/10/nazister-forsokte-kuppa-sig-pa-sd-mandat-i-valet
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tonläget skruvas upp. Vissa i samtalen menar att politiker – och då ofta på riksplanet 
– ibland bidrar till detta genom sin retorik om andra politiker och partier. 
 
I samtalen kommer frågan om kunskap om demokrati upp. Både att generellt höja 
kunskapen i sak, men även att få de mer ”abstrakta” delarna kring demokrati att bli 
”greppbara”. Hur görs politik, vilken kunskap kräver den av utövaren? Vad innebär 
det att vara förtroendevald men också varför är det viktigt? Flera lyfter även att man 
behöver överbrygga glapp mellan politiker och vanliga människor och visa att 
politiker är just vanliga människor. Fler behöver komma in i politiken. Det upplevs 
finnas ett behov både att mänskliggöra politiker men även beskriva vad som de facto 
görs. Vem vet vad som beslutas i en kommunstyrelse?  Mer kring detta beskrivs i 
kapitlet ”Ett riktigt uselt ’jobb’?”. 

Partiernas interna arbete 
Samtalsdeltagarna lyfter även att partiernas interna arbete kan vara ett hinder för 
demokratin. Många möten läggs på kvällar och helger vilket gör det svårare för vissa 
att delta. Måste det vara så? Kan man hitta nya former som både lockar och öppnar 
upp för fler att delta? Någon menar att pandemin kan ha tvingat fram detta, både i 
form av fler digitala möten, men även ett minskat antal kvälls- och helgaktiviteter 
något som annars kan försvåra deltagande för vissa folkvalda.  
 
Många människor idag är intresserade av politiska frågor, men få är aktiva i politiska 
partier – hur kommer det sig och hur kan partipolitik bli mer attraktiv och relevant? 
Det är ju även så att flera grupper är underrepresenterade i politiken och känner ett 
avstånd från den, kan interna reformer hjälpa till att minska detta? Samtidigt 
diskuteras svårigheten att rekrytera i alla samtal. Flera i samtalen anger dock att en 
anledning till att de själv engagerat sig var att ”jag fick frågan”. Är det fler som borde 
få frågan?  
 
Upplevelserna som beskrivs i demokratisamtalen om partiernas interna arbete går 
även att känna igen i de undersökningar som beskrivs i 2014-års demokratiutredning 
Låt fler forma framtiden!.29 
 

Ett riktigt uselt ”jobb”? 
En stor del av demokratisamtalen kom att kretsa kring rollen som politiker och 
villkoren för det. Naturligt på ett sätt då det är en verklighet som politiker lever i, men 
samtidigt inget som explicit stod med i frågemallen. Det kan därför också förstås som 
att villkoren för att vara politiker är så intimt förknippade med förutsättningarna för 
en fungerande demokrati. Frågorna kring rollen som politiker har egna utmaningar, 
men har även delar som går in i de andra demokratiska utmaningarna som samtalen 
berört.  
 
Att vara politiker är inget arbete, det är ett förtroende. För vissa är dock rollen som 
politiker det som ger dem en inkomst. Kanske är det ett problem att de allra flesta 
politiker som syns – riksdagsledamöter, ministrar och kommunstyrelseordförande – 
är de som också har politiken som levebröd och att det är dessa som formar bilden av 
en politiker. 

 
 
29 Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5 
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Låg status och stereotypa fördomar 
En av de frågor som flest berör i samtalen är bilden av en politiker. Flera berättar att 
de ofta bemöts av förvåning och nästan förfäran när de berättar att de är politiker. 
Samtalsdeltagarna beskriver att de blir stigmatiserade och stämplade i sin roll som 
politiker. Flera lyfter att de önskar att det vore mer ’normalt’. Det beskrivs även att 
många upplevs ha en felaktig bild av vad det innebär att vara politiker, att 
samtalsdeltagarna exempelvis möts av förvåning över att de har ett annat arbete eller 
att de inte har kontor i stadshuset. Bilden av en politiker tycks komma från statsråd 
eller kommunalråd och inte spegla hur verkligheten ser ut; att de allra flesta är 
fritidspolitiker. 
 
Man upplever att statusen för politiker är väldigt låg (generellt, men framför allt på 
kommunal nivå) och att detta är ett problem för demokratin som innebär svårigheter 
att rekrytera nya medlemmar in i partierna och att det bidrar till ett politikerförakt 
som undergräver demokratin. 
 
Denna upplevelse som samtalsdeltagarna ger uttryck för kan sägas ha stöd i forskning 
som bedrivs av SOM-institutet vid Göteborgs universitet och som sedan 1986 har 
undersökt svenskarnas förtroende för samhällsinstitutioner. På frågan om förtroende 
för kommunstyrelsens arbete svarar enbart 21 procent att de har ett ”mycket eller 
ganska högt förtroende”, medan 33 procent svarar att de har ett ”mycket eller ganska 
lågt förtroende” för desamma. För de politiska partierna är motsvarande siffror 17 
respektive 41 procent.30 För att illustrera skillnad i svar har även förtroendet för 
kungahuset samt polisen lagts till i en tabell nedan, siffrorna avser 2019. 
 

31 Mycket/ganska högt 
förtroende 

Mycket/ganska lågt 
förtroende 

Kommunstyrelsen 21 procent 33 procent 
Politiska partier 17 procent 41 procent 
Kungahuset 39 procent 24 procent 
Polisen 68 procent 11 procent 

 
Detta låga förtroende är dock inte en samtida trend, 1996 var motsvarande siffror för 
kommunstyrelsen 15 respektive 45 procent och även om förtroendet varierat över tid 
så har det snarare gått något uppåt än nedåt, även om siffrorna visar på ett relativt 
lågt förtroende. 
 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har på uppdrag av Sveriges kommuner och 
Regioner (SKR) undersökt hur politiker som kollektiv omnämns i sociala medier. De 
vanligaste förekommande fördomarna som gavs uttryck för var att politiker är lata, 
inkompetenta, hycklare, översittare eller maktgalna32. Även detta kan sägas spegla 
samtalsdeltagarnas bild av att bli stämplad som politiker och att det generellt inte ses 
som positivt. 
 
Flera deltagare lyfter även att det faktum att du måste skylta med din åsikt – vilket 
parti du tillhör – gör att det blir svårt att rekrytera in nya och att detta hämmar 

 
 
30 Gäller siffror för 2019 (44) Elisabeth Falk Förtroende för samhällsinstitutioner i de nationella SOM-
undersökningarna 1986–2019 [SOM-rapport nr 2020:44] Göteborgs universitet (observera att detta är nationella och inte 
regionala data) 
31 Elisabeth Falk Förtroende för samhällsinstitutioner i de nationella SOM-undersökningarna 1986–2019 [SOM-rapport 
nr 2020:44] Göteborgs universitet 
32 Fördomar mot politiker i sociala medier, Sveriges kommuner och Regioner 2021 
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intresserade från att delta i det politiska livet. Valhemligheten är för många helig, 
men som politiker avslöjar du den för alla. 

Samtalsklimat 
Flera lyfter samtalsklimatet som en utmaning i politikerrollen. Vissa lyfter att de inom 
kommunen har ett bra samtalsklimat och uttrycker det som att det är en frukt av ett 
aktivt arbete. Andra menar att samtalsklimatet i deras kommun är ett problem och 
bidrar till att enskilda ledamöter väljer att inte ta debatter, både i plenum och i andra 
sammanhang. Att vissa kommuner tycks ha detta problem är allvarligt och något som 
skulle behöva ses över. Även de som har ett bra samtalsklimat lyfter att det är synd att 
inte fler politiker väljer att gå upp i talarstolen utan att bara är ett fåtal gör det. 
Samtliga är överens att en god samtalston är av stor vikt för att politiker ska orka med 
sitt uppdrag, samtidigt som det betonas att alla ämnen måste kunna diskuteras i sak.  
 
Samtalsklimatet mellan politiker och övriga samhället lyfts i många samtal och då 
främst de samtal som pågår digitalt via sociala medier. Här lyfter många att det är ett 
problem med ett hätskt samtalsklimat med en hård ton och personangrepp eller drev. 
Detta är något som SKRs rapport om fördomar mot politiker ger uttryck för. I 
undersökningen den bygger på var enbart 0,5 procent av kommentarerna positiva 
eller neutrala.33 Även detta beskrivs som försvårande för att rekrytera in nya i 
politiken – ”Vem vill delta när man ser hur debatten går?” – men även att det tär på 
de som redan är politiker. Här kan man alltså se att detta är en del i problematiken 
med ett hotat demokratiskt samtal. 

”Arbetsvillkor” 
De allra flesta politiker (96 procent på kommunalnivå i riket34, 95 procent i 
Östergötland35) är fritidspolitiker och har ett annat arbete som försörjning.36 Det 
finns ett system för att ge dessa förtroendevalda möjlighet att – utan att förlora 
inkomst – genomföra sin politiska tjänstgöring, oavsett om denna förläggs på 
arbetstid eller inte. I många av demokratisamtalen kom problem kopplade till just 
rollen som fritidspolitiker upp. Vissa menar att även om man har rätt att få tid ledigt 
från sitt arbete för att ägna sig åt sitt förtroendeuppdrag upplever de att acceptansen 
för detta är låg och att ”skav” lätt kan uppstå mellan kollegor och chef. Denna 
uppfattning stärks av intervjuer utförda av 2014-års demokratiutredning Låt fler 
forma framtiden!.37  
 
Frågan om ersättning lyfts i många samtal. Reglerna för detta berättas varierar mellan 
olika uppdrag vilket gör det krångligt för de som ska ansöka både att veta hur, men 
även om, de är berättigade till ersättning. Man beskriver att systemet inte är anpassat 
till de som arbetar skift eller är egenföretagare som ofta har svårt att få ersättning och 
alltså inte enbart arbetar gratis utan kanske även ”betalar” för sin insats.  
 
Låga och otydliga ersättningar beskrivs både som ett problem vid rekrytering och i det 
dagliga arbetet. Man beskriver att arbetsbelastningen ofta är hög; som politiker får du 
innan nämnd och däremellan ett stort antal handlingar att sätta dig in i och hinna 
diskutera med partikollegor och till detta krävs din fritid. En kommuns verksamhet är 
komplex och som politiker ska du ha kunskap om och kunna fatta beslut om en rad 
ämnen i vilka du inte är expert. Detta vilar vårt demokratiska system på till skillnad 
från en teknokrati då beslut lämnas åt experter. Utmaningen beskrivs ligga i att finna 

 
 
33 Fördomar mot politiker i sociala medier, Sveriges kommuner och Regioner 2021 
34 Förtroendevalda i kommuner och regioner 2019 (scb.se) 
35 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? SKR 2021 
36 I demokratisamtalen har både heltids-, deltids- och fritidspolitiker ingått. 
37 Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5 s. 263 

https://www.scb.se/contentassets/e866a18a58aa4d4aafbdf1fb3648df0e/me0001_2019a01_br_me09br2002.pdf
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tid att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt och att det ofta kan vara splittrat att dela 
sin tid mellan familj, lönearbete och politik. Som politiker ställs du sedan till svars för 
de beslut som fattas och när detta sker i en hätsk debatt på sociala medier blir det 
bitvis ett högt pris att betala för sitt engagemang. Problem med låg/otydlig ersättning, 
svårighet att kombinera sitt uppdrag med familj och lönearbete samt åtgärder mot 
detta togs upp i 2014-års demokratiutredning. Där står bland annat: 
 

Den kommunala politikens villkor har förändrats under senare år. Det är 
färre personer som är engagerade som förtroendevalda samtidigt som 
uppdragen har blivit mer krävande. Dessa omständigheter påverkar vem som 
väljer att engagera sig politiskt. Åtgärder bör tas för att anpassa 
förtroendeuppdragen till de omständigheter som råder i det moderna 
samhället.38 

 
Framför allt i mindre kommuner ligger det en utmaning i att de beslut du är ansvarig 
för ofta direkt påverkar personer du känner och träffar varje dag så som din granne, 
dina vänner eller de som arbetar på din mataffär. Detta innebär såklart en särskild 
utmaning i det lilla samhället där man i större utsträckning känner och känner till 
varandra. 
 
Flera samtalsdeltagare lyfter att villkoren för fritidspolitiker både gör det utmanande 
att rekrytera, men att detta särskilt hindrar vissa grupper att delta; de som arbetar 
skift, ensamstående och kvinnor lyfts fram här. Detta är således del av problemet med 
ett demokratiskt utanförskap. 

Administrativa problem 
Som en del i ett komplext demokratiskt system beskriver vissa samtalsdeltagare 
administrativa hinder för demokratin så som de upplever det. Flera lyfter att det är ett 
problem att möten – exempelvis för kommunfullmäktige och möten på regionnivå – 
förläggs på samma tid. Detta är främst ett problem för politiker i mindre kommuner 
och mindre partier där oftare en person har roller både inom den regionala och 
kommunala politiken. Det kan tyckas synd då detta torde vara ett problem som kan 
undvikas, både genom dialog mellan kommunerna och regionen, men även genom att 
fördela uppdrag på fler personer. 
 
Flera företrädare för mindre kommuner – där färre ledamöter i fullmäktige innebär 
att flera partier saknar ledamöter i alla nämnder – påpekar ett problem med 
bristande insyn i den kommunala politiken som helhet. När man saknar 
representation kan det vara väldigt svårt att få reda på vad som diskuteras i de 
sammanhang man inte är med i. Detta ger även de andra partierna ett större 
informationsövertag på totalen. Flera menar även att det kan vara svårt att få tillgång 
till dokument från de nämnder och organ de inte har plats i. I Sverige har vi en 
offentlighetsprincip där offentliga dokument är tillgängliga för alla, men 
samtalsdeltagarna beskriver att denna typ av handlingar klassas som arbetsdokument 
och faller inte under den principen. Andra beskriver problem att handlingar enbart 
skickas ut via post och inte finns tillgängliga digitalt vilket gör det svårt för dem att 
dela dokumenten med partikamrater för diskussion utan att ses fysiskt (något som 
såklart ställts på sin spets under pandemin). Vissa samtalsdeltagare beskriver även att 
de inte har tillgång till kommunens lokaler då de inte sitter i majoritet, vilket beskrivs 
försvåra deras interna arbete med att bereda frågor. 
 

 
 
38 Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5 s. 266 
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Ytterligare en försvårande faktor i den lilla kommunen och i små partier är att alla 
frågor i kommunen ska diskuteras och beredas av ett väldigt litet antal personer i 
deras partier. Det blir ett tungt arbete som också det utförs nästan uteslutande av 
fritidspolitiker.  

Tjänstepersoners makt 
I flera samtal kommer frågan om tjänstepersonernas roll och makt upp. 
Tjänstepersonerna har ofta ett kunskaps- och informationsövertag samtidigt som de 
har stora möjligheter att göra insatser för demokratin. Språket i tjänsteskrivelser 
nämns som en del i detta. I vissa kommuner beskrivs tjänstepersonernas makt som 
ett problem; antingen att gränser mellan tjänstepersoner och politik suddats ut eller 
att tjänstepersoner styr i för stor utsträckning. Man upplever även att många beslut 
flyttats från den politiska nivån till tjänstepersoner, vilket gör det svårare att utkräva 
ansvar samt svårare att få till förändring genom demokratiska val. Att 
tjänstepersoners makt de facto har ökat bekräftas också av olika studier.39 

 
 
39 Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5 s 313 
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Sammanfattande reflektioner 

Politik angår oss alla. Politiska beslut avgör allt från avgiften för basala 
nödvändigheter som dricksvatten eller förskola till storleken på din skatt eller om vi 
ska ha höghastighetsjärnväg (eller inte). Ändå beskrivs politik ibland som något 
annat, något externt som angår politikerna och politikerna sätts ofta i relation till 
”riktiga människor” som att de vore något annat än just människor. 
 
Det demokratiska utanförskapet så som det beskrivs i exempelvis regeringens strategi 
för en stark demokrati och i de samtal den här rapporten bygger på innebär att det 
finns de som inte känner sig representerade av de folkvalda. Det demokratiska 
utanförskapet innebär också att man känner att man har ingen eller begränsade 
möjligheter att påverka samhället och demokratin, att ens röst inte räknas eller i vart 
fall inte når fram. Inte ens i en teoretiskt perfekt demokrati kan nog alla alltid känna 
sig delaktiga och representerade i alla demokratiska beslut, detta är en del av vad det 
innebär att leva i en demokrati; den sämsta statsformen som finns, om man bortser 
från alla andra, som Winston Churchill ska ha sagt. Problemet uppstår när 
upplevelsen av ett utanförskap går att spåra på gruppnivå och när det är särskilda 
grupper i samhället som ständigt är underrepresenterade i demokratin. Då blir den 
representativa demokratin inte representativ utan det blir några (grupper) som 
bestämmer över andra (grupper).  
 
Vi får allt färre folkvalda, färre deltar i politiska partier och det förekommer en 
uppdragskoncentration. Samtalsdeltagarna vittnar om svårigheter att rekrytera till 
uppdrag och till partierna men samtidigt ökar intresset för politik. Här finns således 
problem, men också möjligheter! I rapporten kan två svar på varför anas; mötesform 
och organisering samt villkor för politiker.  
 
Mötesformer och organiseringen i partierna beskrivs som behov av reformering och 
passar inte alla och bygger in eller förstärker utanförskap. Även något så enkelt som 
att fler kanske behöver få en konkret fråga om att engagera sig är det flera som lyfter. 
Här kan man säkert även lägga till det faktum att vi tenderar att umgås med – och 
således rekrytera in –de som liknar oss själva i utbildningsnivå, bostadsort mm vilket 
säkert kan förstärka ett mönster av innanför- och utanförskap som redan finns.  
 
Det andra är det som samtalen till stor del kom att kretsa kring; villkoren för politiker 
– här ingår även till del konsekvenserna av ett hotat politiskt samtal. I den här 
rapporten framgår att deltagarna i samtalen upplever att det har en låg status att vara 
politiker och att det snarast ses som något negativt att engagera sig politiskt. Denna 
upplevelse kan sägas bekräftas undersökningarna om allmänhetens förtroende för 
samhällsinstitutioner av SOM-institutet samt av FOIs undersökning om fördomar om 
politiker. Allmänhetens förtroende för politiker är lågt (om än inte minskande) och i 
sociala medier beskrivs politiker genomgående med negativa epitet som lata och 
inkompetenta hycklare. 
 
Att vara politiker innebär att skylta med sin åsikt, att offentligt avslöja sin 
”valhemlighet” samt att gå med på att granskas offentligt. Idag sker denna granskning 
inte bara formellt (via exempelvis kommunernas revision) utan även – i ofta hätska 
ordalag – på sociala medier. Samtidigt ställs stora krav på de folkvalda. 
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Kommunernas verksamheter är breda och komplexa och berör människor i deras 
vardag. Som kommunpolitiker ska du sätta dig in i och fatta beslut om en rad olika 
frågor inom vilka du inte är expert och ibland fattar du beslut om människor i din 
absoluta närhet. Detta kräver mycket av din tid och engagemang, något de allra flesta 
gör på sin fritid utan ersättning. 

 
De förtroendevalda i denna rapport berättar om att de drivs av ett starkt engagemang 
och en vilja att förändra, förbättra och påverka samhället. Samtidigt beskriver de ett 
uppdrag med låg status, som har lågt förtroende från allmänheten och att de får utstå 
hårda ord och debatter på sociala medier. Detta samtidigt som uppdraget i sig tar stor 
del av ens fritid i anspråk och ger ingen, väldigt låg ersättning eller där det är oklart 
om de kan få ersättning. Hur ska man kunna få fler att bli aktiva under de 
förutsättningarna? När det är lättare och mindre kostsamt att avstå från att engagera 
sig än att ta plats och sätta ut hakan? Steget att ta plats, att avslöja sin valhemlighet 
och delta blir helt enkelt väldigt stort. Tröskeln för den som därtill känner att hen 
saknar kunskap om det demokratiska systemet och som ser att de som redan är inne i 
politiken har en hög utbildning och till synes stor kunskap blir väldigt hög.  
 
I samtalen lyfts frågan om det enbart bör vara de enskilda partiernas uppgift att 
rekrytera till politiken. Samtliga partier upplever problem med att rekrytera på 
samma grunder, lösningen torde därför vara densamma för alla och vissa problem, så 
som att ändra statusen för politiker, ligger inte heller inom vad som är möjligt för ett 
enskilt lokalt parti att förändra. Kanske ligger ansvaret för att få upp intresse och 
status för politikerrollen hos en annan aktör än enskilda (lokala) partier? 
 

Regeringens strategi för att främja demokratin 
Regeringen har som tidigare lyfts identifierat tre strategier för att främja demokratin: 
 
Främja – fler ska vara delaktiga i demokratin 
Förankra – fler ska ha kunskap om demokratin 
Försvara – fler ska stå upp för demokratin 
 
Strategin utgår från den statliga nivån och få åtgärder finns beskrivna på den lokala 
nivån, dock sammanfaller analysen i den här rapporten med flera delar av 2014-års 
demokratiutredning.40  

 
Främja: det behövs fler och inte färre politiker. Detta innebär fler i de politiska 
partierna men även att man bör fundera innan man skär ned på platser i fullmäktige 
även om detta går att göra i enlighet med kommunallagen. Partierna bör fundera om 
det går att sprida ut uppdragen och på så sätt minska uppdragskoncentrationen. Kan 
mindre uppdrag få fler att orka och våga ta steget ut och bli aktiva? Flera behöver 
också få en konkret fråga, få tar på sig uppdrag utan att veta att de är efterfrågade, 
framför allt som ny eller om man känner att man inte riktigt passar in, då blir tröskeln 
för engagemang högre. 
 
Förankra: det finns ett behov av ökad kunskap om demokratin och demokratiska 
processer. Kommunernas fullmäktige kan också fundera på om de tydligare kan 
beskriva och berätta vad de faktiskt gör, hur enskilda kan vara med och påverka och 
hur politiken går till? Det finns även skäl att se över om man kan arbeta för att 
nyansera bilden av en politiker. Politiker har ett stort ansvar, men politiker är också 

 
 
40 Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5  
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vanliga människor. Människor som – oavsett vilket parti de arbetar för – arbetar för 
dig och mig i demokratins tjänst. Hur kommer det sig att förtroendet för politiker är 
så lågt? Hur ska vi få människor att ställa upp på ett uppdrag som är lågstatus, 
krävande, som innebär hårda ord på sociala medier med ett stort ansvar och låg 
ersättning. Det låter som ett riktigt uselt jobb, vi behöver förändra synen och status på 
de som utför det politiska arbetet. För detta krävs en rad åtgärder på olika nivåer. 
 
Försvara: Fler kan stå upp för demokratin om fler delta i den. Om man förstår vad 
demokrati och demokratiska uppdrag innebär. Om man kan skapa en reell känsla av 
att demokratin inte är något annat, något externt, utan är ett grundfundament för 
vårt samhälle som det ser ut idag. En känsla av gemensamt ansvar och att alla behövs. 
En samtalsdeltagare uttrycker det som att ”Synen att ’jag rår mig själv, jag har inte tid 
eller lust att engagera mig i det gemensamma’ gröper ur samhällskontraktet”. Fler 
behöver känna att de har en viktig plats i demokratin och att dess fortlevnad är allas 
ansvar. 
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Mer demokrati i länet 

Det är Länsstyrelsens förhoppning att denna rapport läses av både förtroendevalda 
och tjänstepersoner inom länets kommuner och vi hoppas att dessa personer – som 
gemensamt arbetar för att upprätthålla vår demokrati – känner stolthet för sin insats. 
Demokratin i Östergötland är stark och välförankrad. Men vår demokrati är också i 
ständig utveckling och den här rapporten har pekat på några områden som vi kan 
behöva arbeta mer för att hjälpa demokratin framåt.  
 
I det här kapitlet pekar vi ut ett antal åtgärder som olika aktörer i demokratin kan 
fundera över för att gemensamt göra demokratin starkare. Vi hoppas att den här 
rapporten kan leda till både insikt och handling. Länsstyrelsen vill understryka att vi 
är väl medvetna om att demokrati är något som redan finns på agendan i de flesta 
kommuner och att ett aktivt arbete ofta pågår. Vår förhoppning är att kunna komma 
med förslag och bidra till utvecklingsmöjligheter genom gemensamma insikter från 
demokratisamtalen. 
 

Lyfta frågan om demokrati på dagordningen i kommunerna 
Det finns potential i att såväl politiska partier som kommuner lyfter frågan om 
demokrati högre upp på dagordningen. Att vi i år firar demokratin 100 år kan vara ett 
ypperligt tillfälle att granska sig själva för att se över utvecklingsmöjligheter. 
Demokratiutmaningar ser olika ut i länets 13 kommuner och därför finns ingen 
standardlösning utan varje kommun behöver lyfta frågan och granska sin verksamhet. 
I vissa kommuner är skillnader i valdeltagande väldigt stort och det finns grupper 
som både upplever sig sakna representation och som faktiskt också gör det. Hinder 
för att få in fler i politiken ser också olika ut, liksom vilka som saknas helt på 
partiernas listor. Några samtalsdeltagare har lyft ett hårt samtalsklimat i 
kommunfullmäktige som ett problem då det innebär att färre vågar yttra sig samt kan 
bidra till avhopp. Andra har lyft en (för?) stark tjänstepersonsorganisation eller 
svårighet att få insyn i de organ där det egna partiet saknar representation. 
Demokratifrågan behöver lyftas brett och både frågor om valdeltagande, politisk 
representation och villkor för politiker behöver hanteras. 2014-års 
demokratiutredning är ett bra underlag för en sådan diskussion framför allt kan man 
titta närmare på kapitel 3, 5 och 8.  Rörande lokala politikers villkor finns ett antal 
förslag i kapitel 8 som kan ses över och vissa skulle kunna appliceras direkt medan 
några av förslagen kräver åtgärd från annat håll (exempelvis ändring av 
kommunallagen). Nedan finns förslag på ett antal frågor att lyfta i en översyn av 
demokratin: 
 

• Arbets- och diskussionsklimat i politiken. I samtalen lyfter flera 
politiker att samtalsklimatet i exempelvis kommunfullmäktige är tufft och 
hämmar deltagande. Andra lyfter att de tack vare ett aktivt arbete med detta 
nu har ett bättre samtalsklimat i fullmäktige. Insatser för att undersöka detta 
i den egna kommunen kan göras via intervjuer med ledamöter, genom att 
räkna samtalstid (det finns exempelvis appar som mäter hur talartid fördelas 
mellan män och kvinnor) eller genom en kompetensutvecklingsinsats kring 
bemötande och samtalskultur.   
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• Arvodering. Frågan om arvodering uppkom i många av samtalen. Här finns 
möjlighet för kommunerna att se över och utvärdera sitt system för 
arvodering samt de förslag som demokratiutredningen har för att förbättra 
och förenkla systemet. 

• Utbildning & information. Ett sätt att både bidra till att förtroendevalda 
blir mer trygga i sitt uppdrag (vilket i sig kan förhindra avhopp) samt bidra 
till bättre politiska processer och beslut är att erbjuda 
introduktionsutbildning för nya förtroendevalda. Här finns insatser som både 
partierna och kommunen kan bidra med, men gällande övergripande 
tvärsektoriella frågor finns även resurser att tillgå från både Länsstyrelsen 
och Sveriges kommuner och Regioner.  
Det kan även finnas anledning att utbilda tjänstepersoner kring 
förtroendevaldas villkor samt vad man kan göra för att underlätta för 
politiken exempelvis genom välskrivna tjänsteskrivelser.  
Utbildning/information till en bredare allmänhet om demokrati beskrivs i 
samtalen som av stor vikt. Demokrati är mer än att gå och rösta vart fjärde år 
och även om det är viktigt att utbilda och informera i samband med val är det 
fler andra demokratiaspekter som behöver lyftas kontinuerligt. Vad gör en 
kommunstyrelse, och mer konkret vad har just min kommunstyrelse gjort 
under året? Hur kan en enskild få information om kommande beslut och om 
hur hen kan vara delaktig? Kanske kan kommunerna behöva utveckla sin 
mellanvalsdemokrati, men ofta handlar det om att få fler att hitta till redan 
tillgängliga processer. Här är det av stor vikt att se dem som idag ofta står 
utanför demokratin. Att lyfta demokratin i sig, vad den innebär och hur vi alla 
är en del i denna kan vara ett sätt att stärka den och även få fler att våga vara 
aktiva. Här krävs dock kontinuerliga insatser snarare än enskilda projekt. 

• Underlätta deltagande för alla samt minska avhopp. Att en individ 
som blir invald i en politisk församling inte upplever sig ha möjlighet att delta 
är oacceptabelt. I demokratiutredningen lyfts att avsaknad av barnomsorg 
eller svårighet att kombinera sitt uppdrag med sitt arbete inte ska få hindra 
ett uppdrag i demokratins tjänst. På kommunal nivå kan man fatta beslut om 
att mötestid jämställs med arbetstid så att de förtroendevalda som behöver 
kan ha sitt barn inom barnomsorgen under mötestid samt vara tydlig med 
rätt till ersättning för barnvakt. Tydliga regler för arvodering för alla (även för 
de som arbetar skift eller är egenföretagare) underlättar även det möjligheten 
att våga åta sig och kunna genomföra ett uppdrag. Mötestider, både för 
interna partimöten men även för nämnd och kommunfullmäktigen kan 
behöva ses över för att underlätta för alla att delta. Även regler för möten med 
tydliga sluttider kan behövas. Enligt demokratiutredningen är det enbart fem 
procent av kommunerna och regionerna som uppgav att de antagit en policy 
för när möten ska förläggas för att underlätta deltagandet för förtroendevalda 
med förvärvsarbete eller hemmavarande barn.41 Man bör även se över så att 
man underlättar för personer med funktionsnedsättning att delta i politiken, 
och detta gäller både de fysiska lokalerna samt tillse att ha paus i möten eller 
att material finns tillgängligt i olika format. En annan fråga från samtalen är 
vem/vilka som har möjlighet att använda kommunens lokaler för partiarbete. 

• Mötestider som krockar mellan region och kommuner. Framför allt 
för ledamöter från mindre partier i små kommuner är det vanligt att ha 
uppdrag både inom kommun och region. Partierna kan se över möjligheten 
att fördela uppdrag på fler personer för att förhindra uppdragskoncentration, 
men för att förhindra krockar och underlätta för de som ändå har dubbla 

 
 
41 Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5 s 264 
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uppdrag bör kommunerna och regionen komma överens om mötestider för 
de största organen. 

• Insyn och tillgång till dokument. I framför allt mindre kommuner 
innebär ett mindre antal ledamöter i fullmäktige att partier saknar insyn i alla 
politiska nämnder och organ. Det kan då vara svårt att få information och ha 
koll på kommunen som helhet. Därtill ger detta majoriteten ett större 
övertag. Detta är en demokratifråga som flera kommunerna behöver se över. 
Frågan går att lösa på olika sätt exempelvis genom insynsplatser. 
Kommunerna kan även arbeta för att underlätta åtkomsten till dokument 
exempelvis genom digitala lösningar. Något som ökar insynen både för 
folkvalda och invånare i kommunen och även underlätta för de som kan 
behöva olika stöd på grund av en funktionsnedsättning. 

• Hålla demokratifrågan levande. I demokratiutredningen lyfts vikten av 
att demokratifrågor och frågor om representation hålls levande. De har i sina 
undersökningar sett att ett centralt placerat utskott för demokrati/jämlikhet 
kan bidra till detta. De har även sett att en mångfaldspolicy som innefattar 
förtroendevalda kan vara ett bra verktyg i detta. Vissa kommuner i länet 
arbetar redan på detta sätt har värdefulla lärdomar att dela med sig av. 

• Antalet förtroendevalda och förtroendeuppdrag. Antalet 
förtroendevalda på lokal nivå har minskat och ser ut att fortsätta minska. 
Demokratiutredningens rekommendation är att antalet förtroendeuppdrag i 
kommuner inte bör minska ytterligare. Utredningen anger att det är 
betydelsefullt att kommuner behåller en nämndstruktur som ger möjlighet för 
oerfarna förtroendevalda att skolas in i politiken samt att antalet invånare per 
folkvald inte bör öka ytterligare. I Östergötland har vi flera kommuner som 
skulle kunna minska antalet ledamöter i fullmäktige, men även andra 
kommuner skulle kunna minska ned antalet indirekt valda ledamöter i till 
exempel nämnder. Här kan demokratiutredningens resonemang vara av vikt 
att ta till sig vid eventuella omorganiseringar.  

• Säkerhet. Det är av största vikt att hat och hot inte hindrar förtroendevalda 
att utföra sina politiska uppdrag. Kommunerna bör tillse att resurser finns att 
arbeta förebyggande med exempelvis utbildning, upprättande av 
handlingsplaner och rutiner för att hantera inträffade händelser. 
Kommunerna bör givetvis även tillse att det finns en organisation samt 
rutiner för att hantera de incidenter som ändå inträffar. 

Ändra statusen för att vara politiker 
Många i samtalen som den här rapporten bygger på vittnar om att det har låg status 
att vara politiker. Denna upplevelse bekräftas av flera undersökningar bland annat 
från SOM-institutet som visar ett lågt förtroende för våra folkvalda samt 
undersökningen av FOI som visar att politiker i sociala medier beskrivs som 
inkompetenta och lata hycklare. Låg status för att vara politiker är ett problem då det 
kan innebära ett hinder att delta i det politiska livet och ytterligare försvåra partiernas 
rekryteringsarbete. Att vara folkvald är ett viktigt uppdrag och vi behöver lyfta 
statusen för de som arbetar för vår demokrati varje dag.  
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tog för ett antal år sedan fram kampanjen 
”Världens viktigaste jobb” för att öka kunskapen och nyansera bilden av jobb inom 
välfärden samt av kommuner och regioner som arbetsgivare.42 Kampanjen grundar 
sig i att dessa viktiga arbeten ofta har låg status och att kommunerna har (och enligt 
prognoser kommer att få) svårt att rekrytera kompetent personal. SKR ville helt 

 
 
42 Sveriges Viktigaste Jobb | SKR 
 

https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/sverigesviktigastejobb.137.html
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enkelt göra jobben och arbetsgivarna mer attraktiva och visa på välfärdsjobbens vikt i 
samhället.  Liknande insatser skulle behövas för att lyfta statusen för att vara 
politiker. Dels genom att informera om vad det innebär att vara politiker – i samtalen 
vittnar deltagarna om att bilden av vad de gör sällan stämmer med verkligheten. Dels 
för att lyfta statusen för att vara politiker, de som arbetar i och för vår demokrati varje 
dag. Att förtydliga bilden av vad det innebär att vara politiker kan även öka 
kunskapen om politik och demokrati, vilket i sig även skulle vara en insats för att 
förminska det demokratiska utanförskapet.  
 
Att genomförande insatser för detta ändamål ligger i stort utanför Länsstyrelsen 
uppdrag, dock ingår i demokratiuppdraget att analysera utmaningar på 
demokratiområdet och ge förslag på insatser. Detta är således en viktig del av det 
Länsstyrelsen kommer föra vidare till regeringen när uppdraget slutredovisas.    

Partiernas interna arbete 
Undersökningar visar att allt fler människor är intresserade av politik men färre 
personer är medlemmar i de politiska partierna. Varför ser det ut så? Vad kan 
partierna göra för att vara mer relevanta och intressanta? Hur kan de bidra till att visa 
att partipolitisk diskussion också kan innebära konkreta förändringar och få politiskt 
intresserade att se partierna som ett möjligt medium att diskutera – och göra - 
politik? Partierna behöver se över både sitt interna arbete samt sin kommunikation 
för att nå ut. Till alla. Även här är frågor som mötestider och mötesformer viktiga att 
se över. Kan dessa utgöra hinder för engagemang? Hur arbetar man med sociala 
medier och vilket stöd har partier till sina aktiva i hur man bäst håller en bra dialog 
både online och offline? Många grupper saknas i politiken idag. Representationen ser 
olika ut i olika partier och säkert även i olika kommuner. Här kan partierna se över 
sin egen sammansättning av aktiva; hur ser representationen ut och vad kan det bero 
på? I samtalen anger flera att anledningen till att de har ett politiskt uppdrag är att de 
fick en förfrågan. Vilka ställer man inte frågan till? Det är enbart partierna själva som 
kan tillse att deras egna valbara representerar alla i kommunen. Partierna kan även 
fundera kring att arbeta för att sprida förtroendeuppdrag på fler personer för att 
undvika uppdragskoncentration. Detta är dock inte en helt lätt uppgift då flera vittnar 
om att allt för små uppdrag gör arbetet tungrott, splittrat och svårt att sätta sig in i. 

En politiker kan arbeta var som helst 
De flesta politiker är anställda inom offentlig sektor. Detta kan såklart ha många olika 
orsaker, men i samtalen vittnar flera om att även om det finns lagstöd för att kunna 
vara ledig från sitt lönearbete för politiska uppdrag så är det inte alltid helt lätt eller 
friktionsfritt att få till. Är det lättare att vara förtroendevald hos en offentlig 
arbetsgivare än hos en privat? Här kan alla arbetsgivare – offentliga såväl som privata 
– bidra genom att fundera kring hur de på bästa sätt kan underlätta och skapa 
förutsättningar för en anställd som också är politiskt aktiv.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Demokratiuppdrag regleringsbrev 
 
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende 
länsstyrelserna – Fi2020/02602/SFÖ 
2020-06-04 
 

B. Samordnande och sektorsövergripande 
 
28. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samlat redovisa aktiviteter på 
demokratiområdet som länsstyrelserna genomfört under 2020 eller 
planerar att genomföra under 2021. Redovisningen ska ha särskilt fokus 
på insatser som genomförs i respektive län med anledning av regeringens 
nationella satsning Demokratin 100 år (prop. 2019/20:1 utg. omr. 1). 
Länsstyrelsen i Jönköpings län ska även kartlägga utmaningar på 
demokratiområdet som respektive länsstyrelse har identifierat i det egna 
länet och utifrån kartläggningen lämna förslag på möjliga insatser. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län ska vid uppdragets genomförande 
samverka med kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02). Uppdraget 
ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 
2021. 
 
___________________________________________________________ 
 
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende 
länsstyrelserna - Fi2020/00609 
2020-12-22 
 

B. Samordnande och sektorsövergripande 
1. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska redovisa aktiviteter på 
demokratiområdet som länsstyrelserna genomfört under 2021, med ett 
särskilt fokus på insatser som genomförts med anledning av regeringens 
satsning Demokratin 100 år (prop. 2019/20:1 utg.omr. 1). Länsstyrelsen 
ska även genomföra en analys av de utmaningar på demokratiområdet 
som kartlades under 2020 samt om möjligt utveckla de förslag till 
insatser som tagits fram efter uppdrag i regleringsbrevet för 2020. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län ska vid uppdragets genomförande 
samverka med kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02). Uppdraget 
ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 15 mars 
2022. 
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Bilaga 2 – Utskickade samtalsfrågor 
 
• Hur mår demokratin i din kommun? 
 
• Vilka är det största utmaningarna för demokratin i din kommun? 

 
• Vilka deltar i demokratin via val och vi andra demokratiska processer (tex samråd, 
medborgarinitiativ mm) och vilka gör det inte. Finns olika jämställhets- och 
jämlikhetsaspekter här? Vilka? 
 
Regeringen har i sin strategi för en stark demokrati identifierat följande tre utmaningar 
som störst: 
 

• Demokratiskt utanförskap  
• Ett hotat demokratiskt samtal 
• Antidemokratiska aktörer 

 
• Hur ser du på dessa utmaningar? Hur ser det ut i din kommun? 
 
• Hur tänker du att vi kan förbättra demokratin? Vad behövs för en stark demokrati i 
100 år till? 

 
 



  
 

 

 

 

Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, prövning, 
stöd och bidrag. Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar 
förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även samhällsviktiga 
uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering.  
På så sätt bidrar vi till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland 
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