
Presentation av Aktiv Demokrati (AD)



Olika statsskick
Representativ demokrati, direkt demokrati 

& flytande demokrati



Representativ demokrati

● Det system vi har idag
● Vi röstar på partier som 

representerar oss i 4 år
● Färdiga ideologiska paket som 

alltid blir en kompromiss
● Vanlig kritik är partipiskor, 

toppstyrning och 
ansvarsfrihet

● Knapptryckarkompaniet



Direkt demokrati

● En person, en röst - i 
varje sakfråga

● Finns bland annat i 
Schweiz

● Vanlig kritik är att alla 
inte har tid att rösta i 
alla frågor



● En blandning/syntes 
mellan båda systemen

● Rösta själv i de sakfrågor 
du vill engagera dig i

Flytande demokrati



● Delegera din röst i de 
sakfrågor du inte har 
tid, kunskap eller lust 
att sätta dig in i

● Delegat = Representant
● Delegaten röstar åt dig i 

en viss sakfråga

Flytande demokrati



● Röstresultatet blir t.ex.
57% Ja & 43% Nej

● Ledamöterna förmedlar 
rösterna enligt en 
fördelning som speglar 
resultatet

● Med t.ex. 10 mandat:
6 Ja & 4 Nej

● Även blankröster 
förmedlas

Flytande demokrati



● Delegaterna presenterar sig i röstsystemet
○ Värden
○ Tankar
○ Vem hen är

● Då får de som vill delegera sin röst en tydlig bild av vem delegaten 
är och kan välja den delegat som känns rätt i just den sakfrågan

Vad är en delegat?



Låter bra. 
Men hur ska det gå till?

Behövs det inte majoritet för att flytande demokrati 
ska fungera?



Flytande demokrati i praktiken

● På exempelvis kommunivå får AD ett mandat
● Med ett mandat i en kommun kan AD introducera 

systemet
● Personen som blir ledamot i kommunen för AD:s 

räkning blir en politisk journalist
● Kallas röstförmedlare



Röstförmedlarens uppgifter

● Delta i KF-möten (Kommunfullmäktige)
● Driver inte egen agenda, är sakfrågeneutral
● Rapportera tillbaka till AD:s röstsystem om vilka motioner 

som togs upp
● Lägga upp omröstningar om motionerna i AD:s röstsystem
● Rapportera sakfrågeargument för och emot i en viss motion
● När en omröstning är klar: Rösta på KF-möten enligt 

röstresultat i AD:s röstsystem
● Lägga fram motioner från folket på KF-möten



Processen i röstsystemet

● De som är röstberättigade i kommunen röstar om motionen
● Alla får rösta, inte bara medlemmar i AD - är i övriga partiers 

intresse att anmäla sig som delegater och rösta i AD:s system
● När omröstningen är klar tar röstförmedlaren med sig 

resultatet tillbaka till KF och röstar enligt resultatet i AD:s 
omröstning

● En vågmästarroll för AD ger folket stort inflytande i politiken



Hur tar man fram motioner i 
en flytande demokrati?

 



Från förslag 
till motion
● Förslag till motioner kommer 

in från röstberättigade i t.ex. 
kommunen.

● Förslagen läggs till i en 
prioomröstning

● Man drar och släpper de olika 
förslagen i den 
prioritetsordning man tycker 
förslagen är bra eller dåliga i 
AD:s röstsystem



Motioner skrivs och presenteras

● Exempelvis 3 motioner, som hamnat högst efter en 
viss tid, väljs ut

● Motionerna presenteras på kommunfullmäktige av 
AD:s ledamot

● Motionen kommer sedan tillbaka till AD:s röstsystem 
och det blir ytterligare en omröstning inför KF-
omröstningen



Varför gör AD det här?
Vad tänker ni effekterna av 
flytande demokrati kan bli?



Visioner

● Ökat inflytande i vardagen
● Ökat demokratiskt samtal
● Ökat medvetande om samhället
● Ökad gemenskap och förståelse
● Minskad rädsla 
● Ökad beslutskvalité, tillsammans fattar vi bättre 

beslut och tar vara på den kollektiva intelligensen




