
 
 

 

Demokratin – utmaningar och 
möjligheter 

 
I år firar Sverige demokratin 100 år och Länsstyrelsen har i uppdrag att arbeta 
med demokrati i Östergötland. Med anledning av detta anordnar Länsstyrelsen 
i samarbete med Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings 
universitet det här fortbildningstillfället om demokrati som vänder sig till 
politiker och tjänstepersoner inom offentlig sektor samt andra intresserade.  
 
Under dagen kommer vi att få ta del av två forskare som dels lyfter villkoren för 
kommunernas och regionernas högsta politiker dels problematiserar kring barns 
plats i en demokrati. Länsstyrelsen kommer även att presentera den rapport om 
demokratin i Östergötland som Länsstyrelsen tagit fram. Rapporten bygger på 
intervjuer med politiker i länet om utmaningar för den lokala demokratin.  
 
PLATS: Konsert och Kongress Linköping samt digital livesändning 
 
TID: 20 oktober 13:00-15:30 
 
ANMÄLAN: Anmäl via länk senast den 13 oktober 
Länk konsert och kongress 
Länk digitalt deltagande 
 
 
 
Har du några särskilda kostbehov eller önskemål om hjälpmedel så hjälper vi 
dig gärna med det, ange detta i anmälan 
 

  

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---ostergotland/2021-09-09-demokratin---utmaningar-och-mojligheter.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---ostergotland/2021-09-09-digitalt-seminarium--demokratin---utmaningar-och-mojligheter.html


 
 

 

Program 
 

13:00  Inledning Ann Holmlid, Länsråd Länsstyrelsen Östergötland  

13:15  Ensam på toppen – om uppdraget som ordförande i 
kommun- och regionstyrelse 

 I en enkätstudie fick Sveriges KSO och RSO svara på frågor om 
sitt uppdrag i relation till bland annat arbetsmiljö, stress samt 
hat, hot och våld. Resultatet målar upp en bild av ett brett 
engagemang och komplexa frågor men även en utsatt position 
(40 procent upplevt hat, hot eller våld de tre senaste åren) med 
stort ansvar och utmaningarna med att kombinera uppdraget 
med familjeliv. 

  
Johan Wänström är universitetslektor i statsvetenskap på 
Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings 
universitet. Han forskar främst om lokal politik och förvaltning. 

14:00 Paus 

14:15 Demokratiutmaningar i Östergötland  

  Länsstyrelsen Östergötland presenterar den rapport om lokal 
demokratin i Östergötland som tagits fram under 2021 där 
kommunpolitiker i länet fått berätta om de demokratiska 
utmaningar som de ser i sin kommun. Samtalen har utgått ifrån 
de demokratiska utmaningar som regeringen tagit upp i sin 
strategi för en stark demokrati. Samtliga anmälda deltagare får 
ett elektroniskt exemplar av rapporten. 

 Karin Linkhorst på Länsstyrelsen Östergötland är ansvarig 
för myndighetens uppdrag krig demokrati och har tagit fram 
rapporten. 

 



 
 

 

 14:45  Barn och demokrati: barns röster och politiska deltagande 
 

I år firar vi 100-års jubiléet för införandet av allmän och lika 
rösträtt i Sverige. Men samtidigt som demokratin har inkluderat 
allt fler grupper i politiskt beslutsfattande och diskussioner om 
barns rättigheter har fått stort genomslag så kvarstår att de 
närmare 20 procent av Sveriges medborgare som är under 18 år 
inte har full tillgång till det politiska medborgarskapet. I denna 
föreläsning diskuteras barn och ungas demokratiska 
representation utifrån samtida och historiska krav på 
sänkningar av rösträttsåldern och i relation till hur barn och 
ungas globala protester har kommit att ifrågasätta dagens 
demokratiska system. 
 
Jonathan Josefsson är forskare vid LiU med inriktningen Barn, 
politik och medborgarskap i samtida demokratier. Jonathan 
forskar även om ungdomsaktivism. 

 


