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Abstract 
This thesis compares political participation by the public through the Swedish Parliamentary 

Ombudsman (PO) and the German Petitions Committee of the Bundestag (PC). Through 

studies of literature and statistics I examine how citizens can participate through the 

institutions, how frequently they do and the likelihood of sparking a debate while 

participating. 

Using media theories as well as theories of participatory and representative democracy I 

study how citizens can use these institutions for purposes of control and proposition.  

Both institutions deal with complaints but the PC also deals with propositions for 

legislation, making the institution more versatile. The PO deals with more cases than the PC 

and has more far-reaching competences and areas of inspection, although neither institution 

has binding decisions. Thus the direct advantage for citizens using the institutions is the 

chance of reaching out to media and the public through freedom of information laws and the 

German online petition forum. 

The PC to a larger extent fits the representative model while the PO in some respects is 

more a legal than a political institution, being managed by lawyers instead of MPs. Neither 

institution meets the ideals of participatory politics although the German official petition is 

closer to it. 
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1 Introduktion 
Hur kan gemene man delta politiskt i Europa idag? Ett sätt är naturligtvis att rösta i allmänna 

val, men det finns även andra sätt som innebär att medborgarna deltar i politiken och försöker 

påverka mer än vilka som blir representanter i politiska församlingar. 

Det finns organ på lokal, regional, nationell och internationell nivå dit medborgare i EU 

kan vända sig med klagomål och förslag till förbättringar inom politiken. På nationell 

parlamentarisk nivå dominerar två kategorier av institutioner, nämligen petitionsväsende och 

ombudsmän (Riehm m.fl. 2011: 185). Dessa institutioner anses betydelsefulla för 

medborgarna som kan vända sig direkt till dem och förmedla erfarenheter om hur lagarna i 

landet påverkar invånarna och vilka eventuella brister som finns i lagstiftningen. Denna 

funktion har gett upphov till liknelser som en klagomur, säkerhetsventil (Ekroth 2001: 33) och 

nödtelefon (Ismayr 2012: 378). Ytterligare en liknelse är parlamentets seismograf (Deutscher 

Bundestag 2013a), det vill säga ett instrument som registrerar missnöjesyttringar bland 

medborgarna och som därför kan användas som hjälpmedel för att läsa av medborgarnas 

åsikter om politiken. Dessa institutioner kan enkelt uttryckt känna av rörelser inne i 

samhällskroppen och hanterar dessa genom sina verktyg: petitioner och anmälningar till 

ombudsmän.   

Till skillnad från exempelvis deltagande vid allmänna val bygger deltagande genom 

petitioner eller ärenden till ombudsmännen på initiativ från medborgarna och en vilja från 

deras sida att interagera med en politiskt instiftad institution. Om en person själv har 

erfarenhet av att till exempel behandlas illa av en myndighet är det inget krav att meddela 

myndigheten om detta. Den berörda personen skulle kunna hålla sin upprördhet för sig själv 

och inte gå till en kontrollerande instans med ärendet. Därför menar jag att inlämnandet av 

anmälningar, klagomål och petitioner är en aktiv handling som skulle kunna räknas som 

politiskt deltagande. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Denna studie är en jämförelse mellan institutionerna svenska riksdagens 

Justitieombudsmannen, JO, och tyska förbundsdagens petitionsutskott (PU). Syftet med 

studien är att jämföra JO och PU för att belysa och problematisera dessa institutioners nytta 

för medborgarna och samhällsdebatten. För att uppfylla syftet ställer jag följande forsknings-

frågor:  

 

1. Vilka ärenden från allmänheten behandlas av institutionerna? 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Politik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Instrument
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2. Hur mycket utnyttjas möjligheten att kontakta institutionerna? 

3. Vilken möjlighet har medborgarna att ge upphov till debatt via petitioner och JO-

anmälningar? 

 

Med den första frågan undersöker jag och vill besvara hur och när allmänheten kan använda 

institutionerna och därmed de möjligheter och begränsningar som finns för medborgarnas 

deltagande. Den andra frågan ska besvara hur många ärenden institutionerna behandlar per år 

och undersöka om detta kvantitativa mått alls kan anses betydelsefullt enligt olika ideal om 

politiskt deltagande. Den sista frågan ska besvara vilka möjligheter och begränsningar som 

finns för allmänhet och medier att ta del av institutionens handlingar och diskutera aktuella 

ärenden. På så vis får undersökningen såväl kvantitativa som kvalitativa inslag som 

tillsammans täcker tre olika perspektiv, nämligen institutionens, medborgarens och 

samhällsdebattens. Ytterst handlar studien om det politiska deltagandets möte mellan 

medborgarna, institutionerna och medierna och nyttoaspekter av dessa aktiviteter sett genom 

teorier om deltagande och mediers roll i politiken. 

2 Metod och material 
I följande kapitel ska jag först diskutera materialet och de metodiska överväganden och val av 

fall som jag gjort. Därefter presenterar jag en modell för studiens genomförande. Sist i 

kapitlet finns en metodkritik där jag resonerar om studiens validitet och reliabilitet.  

2.1 Val av fall och material 
Jag har valt att jämföra svenska JO med tyska petitionsutskottet därför att Sverige har renodlat 

ombudsmannasystem och Tyskland har renodlat petitionssystem. Därmed tillhör de båda 

länderna inte majoriteten av EU-staterna som har båda system. De andra länderna med enbart 

petitionsväsende är enligt en tysk undersökning Schweiz och Italien (Riehm m.fl. 2011: 224). 

Eftersom Schweiz har ett politiskt system med inslag av direktdemokrati och en ovanligt svag 

centralmakt skulle en jämförelse med Sverige kunna bli missvisande då de politiska systemen 

i övrigt skiljer sig så mycket åt (Landguiden 2012). Italiens instabila politiska system kan 

även detta tala mot relevansen av en jämförelse med Sverige. 

Sverige har varit ett föregångsland med sitt ombudsmannasystem, vilket gör det till ett 

lämpligt studieobjekt. Systemet har sedan via Danmark spridit sig till andra länder som har 

infört ombudsmän (Larsson 1994, 357). I vissa länder tillsätts dessa ombudsmän av 

regeringen, men vid en jämförelse anser jag att fallen jag väljer bör ha det gemensamt att de 
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båda lyder under, alternativt är en del av, parlamentet – inte regeringen. Både PU och JO är 

kontrollinstanser med koppling till respektive nationella parlament.  

Såväl petitioner som JO-anmälningar är en sorts ”citizen-initiated acts” (Verba m.fl. 

1978:314), dvs. att initiativet till deltagandet kommer från medborgarna och att det till 

skillnad från deltagande i allmänna val inte finns en fastlagd tid för när deltagandet bör ske. 

Möjligtvis slutar likheterna där – det återstår att visa. 

Med fallen bestämda står klart att materialet för den här studien måste komma från både 

Tyskland och Sverige. Institutionerna ger information om den egna verksamheten på sina 

hemsidor. I detta ingår deras verksamhetsberättelser, riktlinjer för ärendehandläggning, 

exempel på ärenden och statistiken över inkomna och behandlade ärenden. I webbinformation 

från JO och PU förefaller det som om institutionerna vill understryka den egna verksamhetens 

betydelse. För att balansera dessa beskrivningar använder jag därför även material från 

forskare som ger en mer varierad och saklig bild av institutionerna och inte enbart beskriver 

positiva sidor. Det finns framför allt många övergripande sammanställningar av befogenheter 

och uppdrag för PU och JO som kan bli nyttiga utgångspunkter och källor. Gabriele Kucsko-

Stadlmayer har gjort en jämförelse mellan europeiska ombudsmän med inriktning på de 

lagstadgade befogenheterna. En juridisk avhandling på temat JO (Ekroth 2001) har också varit 

till stor hjälp med sin diskussion om ämbetets uppgifter och existensberättigande. De gånger 

när litteraturen inte har gett mig svar på frågorna har jag också kontaktat institutionerna och 

bett tjänstemän om tilläggsinformation. 

För studiens teoriram har jag framför allt använt klassiker på området politiskt deltagande 

som Sidney Verba och hans kollegers internationella undersökningar, men jag återger också 

med hjälp av nyare undersökningar var forskningen står idag. Carole Pateman och Benjamin 

R. Barber har båda bidragit med verk på ämnet deltagardemokrati. För modellen av 

representativ demokrati står Peter Esaiasson och Robert Dahl. För mediernas roll i denna 

kontext använder jag Jesper Strömbäcks teorier om medier, där de framhålls som en del av ett 

socialt system, och teorin om political efficacy och dess verkan på politiskt deltagande som 

anges av Henrik Serup Christensen. 

 

2.2 Val av forskningsfrågor och teorier 
Meningen med att jämföra JO och PU är att relatera skillnaderna och likheterna mellan dem 

och den nytta medborgarna kan ha av att kontakta institutionen. Eftersom medborgarnas 

perspektiv är det centrala för studien är fokus på institutionernas nytta för allmänheten 
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närvarande vid såväl val av forskningsfrågor som val av teorier. I frågorna speglas 

institutionens nytta genom uppdraget den har från allmänheten och hur institutionen kan 

användas av medborgare för att få upp ett ämne till debatt i medier och på internet. 

Ärendemängden till institutionen kan vara en annan sorts nytta, nämligen den som 

medborgarna anser att institutionen har i och med att de väljer att kontakta den. 

Undersökningens demokratiteorier som jag strukturerat till förenklade idealtyper riktar jag 

också in på resonemanget om hur medborgerligt deltagande bör vara. Dessa kompletteras av 

teorier om mediernas samband med politiskt deltagande. 

Jag övervägde först att undersöka i vilken mån petitioner och JO-anmälningar får den effekt 

som den aktiva medborgaren hade hoppats. Redan efter en kort läsning visade sig detta bli 

svårbedömt. Det beror dels på att institutionens befogenheter är mer komplexa än vad de först 

verkar och dels på att jämförelsen mellan de två länderna inte blir särskilt tillförlitlig eftersom 

sätten att mäta de för medborgarna lyckade ärendena skiljer sig åt. Därför gick jag inte vidare 

på detta spår utan övergick till att studera vilka verktyg institutionerna kan erbjuda 

allmänheten att delta igenom. Med verktyg menar jag ärendetyperna som institutionerna 

behandlar från medborgarna. Dessa är konkret iakttagbara och i stor utsträckning jämförbara.  

Antalet ärenden vid institutionerna skulle kunna vara ett mått på hur mycket befolkningen 

deltar i försök att förbättra politiken eller få upprättelse för någon kränkande behandling från 

myndigheter.  

Resonemanget om mediernas betydelse ska visa hur medborgarna kan få ut sina ärenden till 

fler via institutionen. För att svara på den här frågan om möjligheten att ge upphov till debatt 

skulle jag kunna göra olika undersökningar. Ett sätt vore att undersöka hur ofta JO eller PU 

nämns i exempelvis tidningsartiklar. Men resultatet av en sådan medieundersökning skulle bli 

ännu ett kvantitativt mått som kan vara svårt att tolka, med tanke på urvalet som måste göras 

dessförinnan. Istället granskar jag därför chanserna som generellt finns att få ut innehållet i en 

petition eller JO-anmälan till en större skara människor genom massmedier och internet.  

 

2.3 Modell och metod för studiens genomförande 
Med hjälp av modellen i figur 1 nedan vill jag beskriva undersökningens design. Mina tre 

forskningsfrågor illustreras genom de tre rutorna längst till vänster. Alla frågor ska genomgå 

ett filter med resonemang om möjligheterna till kontroll och förslag, vilket åskådliggörs i 

rutan i mitten. Till sist ses resultatet av jämförelsen mellan JO och PU ur tre perspektiv, varav 

två är idealtyper för medborgarnas deltagande. Även möjligheten att ge upphov till debatt 
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med sitt ärende kan ses i ljuset av demokratimodellerna, eftersom medierna i högsta grad ger 

bidrag till den offentliga debatten i stater med yttrandefrihet och pressfrihet. Men utöver 

demokratimodellerna ska jag se möjligheterna att skapa debatt via institutionerna genom 

teorier om mediernas betydelse för medborgarna och samhällsdebatten. 

 

Forskningsfrågor PU, JO & medier 
               

 
Teorier 

   
Vilka ärenden behandlas?  

Möjligheter till 
kontroll och 

förslag 

 
Nytta enligt 

deltagardemokrati, 
representativ demokrati 

och medieteorier 

   
Hur många ärenden?   

   
Möjlighet till debatt?   

 
Figur 1.  

    

Modell för sambanden mellan forskningsfrågor, filter för kontroll och förslag samt teoretiska 
förklaringsmodeller 

 
Metoden är närläsning av materialet och innebär att jag tillämpar en kvalitativ metod, men jag 

för även in ett kvantitativt mått genom är beräkna hur många ärenden som inkommit till 

respektive institution på ett år.  

Som en introduktion till jämförelsen presenterar jag kortfattat institutionens befogenheter 

utifrån vad de kan göra för medborgarna som kontaktar dem. För att sätta in institutionen i en 

kontext, nämligen ländernas politiska system, redogör jag också för hur institutionen är 

sammansatt och hur detta bestäms. Därefter redovisar jag vilka ärenden som institutionerna 

behandlar, som ska ge svar på den första frågan, vilket illustreras med hjälp av två ärenden 

från varje institution. Dessa har jag för PU:s del tagit ur årsrapporten för 2012 och ur deras 

internetforum. Ämbetsberättelsen för verksamhetsåret 2012/13 från JO har gett exempel från 

Sverige. I sådana sammanställningar tas ärenden upp som antingen anses vara ”de bästa 

exemplen” (Deutscher Bundestag 2013b: 30) eller ”principiellt intressanta beslut” (JO 2014). 

Jag vill därför poängtera att jag låter de valda texterna förbli just exempel och utgångspunkter 

för att därefter ge tilläggsinformation som inte framgår av exemplen. Jag har valt ärenden som 

skiljer sig åt genom att de exempelvis inte kommer från samma politikområde eller berör 

olika många människor – återigen för att illustrera ärendetyper. Jag ska också undersöka 

begränsningar i tid eller hur ofta medborgare kan höra av sig, det vill säga när ett ärende kan 

behandlas av institutionen.  
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För att besvara frågan om antalet ärenden använder jag de senaste siffrorna från PU och JO 

och undersöker vad dessa står för och hur de på det mest rättvisande sättet kan jämföras 

mellan länderna. Tolkningar utifrån dessa är vanskliga, och jag redogör därför närmare för 

mina överväganden i resultatredovisningen. Graden av offentlighet och öppenhet är i fokus 

när jag besvarar den sista frågan om hur väl kommunikationen mellan medborgarnas 

deltagande och offentligheten fungerar. 

 

2.4 Metodkritik 
Undersökningen är en komparativ fallstudie med två fall vilket gör det svårt att generalisera 

slutsatserna till fler länder och institutioner. Jämförelsen mellan institutioner hade kunnat 

involvera fler länder och andra jämförelsepunkter än de här valda. Att bara studera en 

institution och dess för- och nackdelar tror jag blir mindre effektivt än att kontrastera en 

institution mot en annan eller flera andra. Enligt min mening gör just jämförelser studien 

tydligare än den annars skulle bli.  

Genom kopplingen mellan syftet, forskningsfrågorna och teorierna anser jag att jag mäter 

det jag ska mäta givet studiens design, nämligen vilken nytta deltagande genom 

institutionerna kan ha för medborgarna. Om någon annan skulle ställa samma frågor och 

använda samma material skulle de komma fram till samma resultat. Men det är vanskligare att 

bedöma hur någon annan skulle använda teorierna eftersom det har med tolkningen att göra. 

Möjligen skulle tolkningen av resultaten kunna vara en annan. 

I analysen och tolkningen av resultaten använder jag flera teorier, vilket kan ifrågasättas. 

Ledstjärnan har varit att teorierna ska ge adekvata och rimliga förklaringar till vilken nytta 

institutionerna ha för medborgarna. Teoretiska modeller innehåller alltid förenklingar, det 

ligger i sakens natur. Risken med idealtyper som jag använder är dessutom att de inte 

återspeglar verkligheten på ett tillfredsställande sätt. Men en fördel med att använda teorierna 

är att de är just förenklingar. Det bör också påpekas att de två perspektiven på politiskt 

deltagande inte är varandras motsatser utan att de kan komplettera varandra och förekomma 

samtidigt. Även om den strikt representativa demokrativmodellen inte tillåter mycket 

deltagande kan deltagardemokrati rymma representativa fundament (Eriksson 2007:17). 

Barber beskriver det som att den starka demokratin han förespråkar måste utvecklas ur den 

tunna som finns nu: ”Although there is necessarily a tension between the theories, strong 

democratic practice can only come as a modification of liberal democracy” (Barber 2003: 

262). Trots alla begränsningar i studiens material, metod och teoriram, är min bedömning att 
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undersökningen har tillfredsställande validitet och reliabilitet, och säger något väsentligt om 

medborgarnas möjligheter till politiskt deltagande genom JO, PU och medierna. 

 

3 Teori och tidigare forskning 
I följande kapitel redogör jag för forskning inom fältet politiskt deltagande och presenterar de 

teorier om deltagande och medier som jag använder vid jämförelsen mellan PU och JO. 

I tidigare forskning finns mig veterligen ingen jämförelse av den typ som jag gör mellan 

Tyskland och Sverige i denna studie. Det finns dock en sammanställning från 2011 som 

jämför antalet ärenden till petitions- och ombudsinstitutioner i 29 europeiska länder.1 

Jämförelsen gjordes av tyska TAB som är en självständig forskningsinrättning som på 

uppdrag av tyska parlamentet undersöker tekniska och vetenskapliga frågor (TAB 2013). 

Forskarna som skrivit rapporten påpekar hur svårt det är att jämföra siffror från olika länder, 

men presenterar en trend där ingen av de 20 petitionsinstitutionerna vid en jämförelse hamnar 

över 50 petitioner per 100 000 invånare och år, medan 18 av de 26 

ombudsmannainstitutionerna gör det. Av de 29 länderna i undersökningen har de flesta (17 

stycken) både någon form av petitionsväsende och en ombudsman vid parlamentet, det vill 

säga en kombination av de två systemen. I dessa stater får ombudsmännen alltid fler 

anmälningar än vad petitionsstället får petitioner (Riehm m.fl. 2011: 224). Nio av länderna 

har bara ombudsman och de övriga tre har endast ett petitionsställe vid parlamentet. I samtliga 

jämförda länder som bara har ett av systemen får petitionsinrättningarna in färre ärenden än 

ombudsmännen (Ibid. 225). 

Forskarna som gjort undersökningen ger själva ingen förklaring till det mönster som 

framkommer i studien. De understryker att inga förhastade slutsatser bör dras av siffrorna, 

eftersom de inte har kunnat få likvärdiga uppgifter från alla länder och att det därför är svårt 

att veta vad dessa siffror mäter och följaktligen är det också vanskligt att tolka dem (Ibid. 

225). En svårighet är exempelvis att veta om siffrorna hänför sig till all post som har kommit 

in till institutionen, inklusive svar på generella förfrågningar, eller endast klagomålen 

respektive förslagen. Enligt min mening understryker detta relevansen av att problematisera 

frågan om skillnader i de två systemens form och funktion för att eventuellt kunna visa på 

orsaker till ärendevariationen hos de två institutionerna.  

                                                 
1 Undersökningen gjordes 2011 med de dåvarande 27 medlemsstaterna i EU samt Norge och Schweiz. 
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Andra jämförelser mellan petitionssystem och ombudsmannainstitutioner har lagt vikt vid 

den juridiska aspekten (jfr Ekroth 2001, Kucsko-Stadlmayer 2008, Crespo Allen 2001) genom 

att undersöka vilka befogenheter institutionerna har och gå till förarbeten och lagtext i jakten 

på svar. Även om institutionernas befogenheter är högst relevanta för deras funktion finns det 

en politisk aspekt som jag anser bör lyftas fram. Eftersom både petitioner och anmälningar till 

ombudsmän anses vara sätt för medborgarna att påverka politiken och myndigheter vill jag 

lägga fokus på just medborgarnas möjligheter att delta och ge upphov till debatt med dessa 

verktyg. Jag vill alltså se detta som politiskt deltagande snarare än att betrakta den juridiska 

aspekten. 

 

3.1 Politiskt deltagande 
Uttrycket politiskt deltagande kan innefatta så mycket och oreflekterat använt riskerar det att 

bli urvattnat. Därför ger jag först en exposé över definitioner som har använts i tidigare 

forskning för att visa spännvidden av betydelser som finns i detta uttryck. Därefter 

specificerar jag vilken definition denna studie tar sin utgångspunkt i. 

 

3.1.1 Breddningen av begreppet politiskt deltagande sedan 1970-talet  

Sidney Verba och hans kolleger publicerade på 1970-talet undersökningar som bidrog till att 

vidga begreppet politiskt deltagande. Innan denna forskningsgrupp publicerade sina 

jämförelser hade politiskt deltagande i stort sett bara syftat på valdeltagande. Verba m.fl. 

definierade det som ”those legal acts by private citizens that are more or less directly aimed at 

influencing the selection of governmental personnel and/or the actions that they take” (Verba 

m.fl. 1978:1). För dessa forskare kunde politiskt deltagande utöver valdeltagande vara att 

engagera sig i ett parti eller kontakta en makthavare i en fråga av antingen generell eller mer 

privat karaktär (Ibid. 53–54). 

Sedan 1970-talet har det givetvis hänt en del i diskussionen. Bland annat Jan Teorell menar 

att det bakom Verbas definition ligger ett påstående att politikens mål enbart formuleras av 

personerna i regeringsapparaten, såväl politiker som tjänstemän, eftersom det är de som ska 

påverkas av medborgarnas deltagande enligt Verbas definition. Teorell med kolleger menar 

istället att deltagande blir politiskt när handlingen står i relation till ”the authoritative 

allocation of values for a society” och citerar därmed David Eastons definition av politik från 

1953 (Teorell m.fl. 2007:335–336). Beroende på hur politik definieras kan alltså också 

betydelsen av politiskt deltagande ändras. De påpekar att visst deltagande inte alls riktas mot 
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nuvarande politiker eller myndigheter, utan istället mot makthavare i den privata sektorn eller 

i ideella organisationer. Ekman och Amnå förordar en bred definition av politiskt deltagande 

som täcker in mycket av vad samhällsengagemang kan innebära, från att försöka påverka 

politiska institutioner och aktörer till att stödja välgörenhetsarbete och skriva insändare till 

lokaltidningen (Ekman & Amnå 2010:37). 

Brady (1999), som citeras av Teorell, menar att det finns följande fyra beståndsdelar i 

politiskt deltagande: 

1. Beteendet ska gå att observera hos individer. 

2. Dessa individer ska inte tillhöra den politiska eliten. Alltså räknas det enligt denna 

definition inte som politiskt deltagande när politiker eller lobbyister gör något för att 

påverka. 

3. Deltagandet ska syfta till att påverka genom uppmaningen som förs fram. 

4. Måltavlan för deltagandet är politiska beslut. (Teorell m.fl. 2007:336) 

 

Med Eastons definition av politik i bakhuvudet spinner Brady vidare på resonemanget. Om 

det nu inte bara är valda politiker eller tjänstemän på regeringsnivå som påverkar fördelningen 

av värden i samhället, menar de att strävan att vilja påverka politiska beslut är en bättre 

formulering, oavsett vem denna handling sedan riktas mot – traditionella politiska aktörer, 

företag eller organisationer. 

För denna studie använder jag Bradys definition. Politiskt deltagande är vanliga 

medborgare som genom att skicka in petitioner respektive JO-anmälningar försöker påverka. 

De som ska påverkas av deltagandet är politiska församlingar, institutioner och de som är 

anställda där. Definitionen kan kompletteras av Verbas definition av politiskt deltagande som 

lagliga handlingar, eftersom det sker inom det politiska systemet och i särskilda institutioner 

med tydliga regler för ärendegången. 

3.1.2 Dagsläget för forskning om politiskt deltagande 

Medborgarnas intresse för traditionellt politiskt deltagande minskar (Christensen 2011:41). 

Hur detta ska tolkas är omstritt. Vissa anser det vara ett legitimitetsproblem för den 

representativa demokratin, medan andra anser att engagemanget bara har ändrat form och i 

högre grad än tidigare förekommer utanför politiska partier. De minst populära 

deltagandeformerna hos allmänheten är enligt en undersökning från 2002 sådana som är 

direkt kopplade till den representativa demokratin, som att vara medlem i ett politiskt parti 

och jobba ideellt för detta parti (Ibid. 44). Demonstrationer, bojkott eller stödköp av en vara 
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av ideologiska skäl är vanligt bland befolkningen i de flesta undersökta europeiska länderna. 

Att skriva under en namninsamling är det vanligaste sättet att delta politiskt enligt 

undersökningen, och Christensen kommenterar detta med att sådant som kräver relativt lite av 

deltagarna verkar vara populärast (Ibid. 42–43). Denna för deltagarna bekväma aktivism 

återfinns i ett av 2013 års svenska nyord: klicktivism. Det förklaras som: ”aktivism bestående 

av att skriva under upprop på webbplatser, klicka ”gilla” på Facebook och liknande” 

(Språkrådet 2013).  

3.2 Nyttofunktioner för demokrati  
Deltagandets nytta för demokratin har kategoriserats som funktioner för kontroll och förslag. 

Dessa är främst giltiga för inomparlamentariskt deltagande där möjligheterna att utöva 

inflytande är reglerade, vilket gäller för institutionerna i den här undersökningen som är 

knutna till nationella parlament. Att få kontrollera och kritisera den politiska maktutövningen 

hör till den första funktionen, medan den andra betonar hur förslag från fler människor är 

berikande genom att de tillför fler perspektiv som kan göra kvaliteten på besluten bättre 

(Tjörvason 1993: 20).  

3.3 Teorier om demokrati och deltagande 
Nära olika perspektiv på politiskt deltagande står demokratiteorier, närmare bestämt idéer om 

när eller på vilka sätt deltagandet är meningsfullt. Två klassiska teoribildningar i synen på 

medborgarnas roll i politiken är deltagardemokrati och representativ demokrati, som belyser 

det eftersträvansvärda i politiken på olika sätt. Nedan ges först en överblick av de teoriska 

perspektiv som används i uppsatsen och sedan resonerar jag om hur man med dessa tankesätt 

förhåller sig till möjligheterna för medborgarna att utöva kontroll och ge förslag, samt till 

antalet medborgare som aktivt deltar.  

En klassisk teoretiker som diskuterar deltagardemokrati är Carole Pateman. Hon menar att 

ett system med mesta möjliga medborgardeltagande är bra för demokratin. ”Participation 

develops and fosters the very qualities necessary for it; the more individuals participate the 

better able they become to do so.” (Pateman 1970:42–43). Deltagande blir en sorts 

socialisering in i en demokratisk skola där deltagarna kan lära sig att acceptera kollektiva 

beslut genom att aktivt delta kanske först i sin direkta närhet, på exempelvis arbetsplatsen, för 

att sedan kunna utökas till ett deltagande på nationell nivå. Tanken här är att både de fattade 

besluten och människorna blir bättre av deltagande (Christiansen 2011:59). 
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Om Patemans deltagande främst gällde på arbetsplatser och inom organisationer så har 

Benjamin R. Barber utvecklat deltagandetanken till politiken, framför allt i den 

uppmärksammade boken Strong Democracy. En stark demokrati är enligt Barber en sorts 

självstyre snarare än ett representativt styrelseskick. Han menar att en sådan modell inte 

nödvändigtvis bör överlämna alla beslut på samtliga nivåer till enskilda individer, men att en 

majoritet av vanliga människor bakom beslutsfattande inte behöver vara sämre än den 

representativa modellen där få styr över många (Barber 2003: 151). Barber skräder inte orden 

när han påstår att denna moderna och starka styrform utmanar det han kallar politik utklädd 

till demokrati i västvärlden, men som han menar i själva verket är en eliternas politik med 

stora begränsningar (Ibid. 117). Barber föreslår en rad reformer med nya institutioner och 

bestämmandeformer. Förändringarna ska inte bara plockas som russinen ur kakan utan 

komma som ett paket där alla förändringar bör genomföras samtidigt. En och en skulle de nya 

inslagen bli sårbara och kunna missbrukas. Deltagande behöver alltså genomsyra hela 

systemet för att bli den starka demokrati han förespråkar (Ibid. 263).  

Sammantaget anser dessa teoretiker att deltagande är bra för samhället och de som deltar. 

Att kunna kontrollera och kritisera ska vara möjligt för medborgarna. Något som mer liknar 

självstyre än representativt styre bör genomsyra det politiska livet och institutioner som 

tillåter deltagande på många nivåer och områden är eftersträvansvärt. Beslut kan bli bättre av 

att många har varit delaktiga på vägen fram till dem genom att lägga och diskutera förslag. 

Sett till antalet förslag är det bättre ju fler som deltar. 

I den motsatta delen av skalan, långt bort från deltagardemokratins ideal, finns 

elitdemokraterna som menar att medborgarnas deltagande bör begränsas till valen, eftersom 

gemene man inte är tillräckligt kompetent för att fatta svåra politiska beslut (Christensen 

2011:60). Även om den här skolan som ofta citerar Joseph Schumpeter från 1940-talet anses 

ha en negativ människosyn kan problem med deltagardemokrati uttryckas mer försiktigt även 

i vår tid. De som förespråkar representativ demokrati brukar kritisera deltagardemokrati för 

problemen som uppstår med ansvarsutkrävande, eftersom det kan bli diffust vem som har 

ansvar för ett beslut när många deltar. Inom representativa politiska system brukar 

institutionerna utformas så att deltagande är möjligt i olika utsträckning, men att 

representativa strukturer samtidigt gör det klart vem som bär ansvaret (Ibid. 231). Peter 

Esaiasson beskriver nackdelarna med mycket medborgarinflytande på följande sätt: 

Ett ökat deltagande kan också leda till bristande omtanke om helheten och ett framhävande av 

egenintressetänkande. Som medborgare engagerar man sig för att vara med om att bestämma över enstaka 

lokala samhällsområden som skola och barnomsorg där man själv för stunden har sina intressen. 
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Engagemang i de enstaka lokala frågorna kan i sin tur leda till att man tänker på det egna intresset snarare 

än i det bredare perspektivet. (Esaiasson 2002:209) 

 

Han tillägger att egenintresset inte behöver vara den främsta drivkraften för engagemang, men 

att det blir viktigt när den egna vardagen påverkas av det specifika beslutet man försöker 

utöva inflytande på. Som jämförelse ger han deltagande i allmänna val där det finns många 

förslag att ta hänsyn till när man som väljare fattar sitt beslut och av dem blir egenintresset en 

av många möjliga faktorer som påverkar (Ibid. 209–210).   

Robert Dahl förespråkar också en representativ modell men menar inte att det behöver 

finnas ett problem med till exempel lägre valdeltagande som har oroat politiker och 

statsvetare under slutet av 1900-talet och fram till idag. Dahl nämner det som kan framstå som 

en paradox, nämligen att medborgarna i många demokratiska stater har ett allt lägre 

förtroende för vissa politiska institutioner som har setts som grundläggande, samtidigt som de 

uppvisar ett fortsatt stöd för demokratiska idéer (Dahl 2000:35). Detta menar Dahl beror på 

vad han kallar de två dimensionerna av demokrati. Den första dimensionen är de verktyg som 

ger möjlighet för medborgarna att delta. Dessa rättigheter ska inte bara finnas i teorin eller för 

att det ser bra ut, utan de måste gå att använda rent praktiskt med uppbackning av lagar och 

rutiner hos institutionerna. Den andra dimensionen är enligt Dahl att faktiskt ta steget och 

använda de möjligheter som finns. Ett stöd för demokratin som ideal, där man själv som 

medborgare har möjlighet att påverka, måste inte betyda att man använder dessa möjligheter. 

Kanske låter man bli att rösta, men är ändå positiv till representativ demokrati (Ibid. 38). 

Om inte en del av medborgarna deltar politiskt kan det bli svårt för den demokratiska 

ordningen att hävda sitt existensberättigande. Ändå menar Dahl att diskussioner om demokrati 

alltför ofta enbart rör den andra dimensionen. I förlängningen innebär ett sådant resonemang 

att personer som inte använder demokratins möjligheter att försöka påverka skulle vara 

missnöjda med systemet, vilket inte stämmer enligt Dahl (Ibid. 38).  

Sammanfattningsvis bör kontrollen enligt representativ demokrati ske vid val där 

medborgarna väljer representanter som sedan sköter kontrollen av regeringen åt dem genom 

parlamentet. Medborgarna ger förslag till politiken genom att rösta på företrädare vars idéer 

de tycker är vettiga. Huvudsaken för både kontroll och förslag är att möjligheten finns att 

delta på dessa sätt och att den utnyttjas i viss utsträckning. Högt deltagande är positivt i val, 

eftersom väljarna då tar hänsyn till hela paket med alla ingående förslag och eftersom 

egenintresset inte riskerar att ta över. Men sett ur ett annat perspektiv behöver lågt deltagande 
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inte innebära att man är emot demokratiska idéer och institutioner, bara för att man inte deltar 

aktivt själv. 

3.4 Aspekter av mediernas roll för politiken 
Genom gamla och nya medier kan man hålla sig informerad om aktuella politiska frågor. Om 

man tar del av politiska nyheter är sannolikheten större att man själv engagerar sig i politik 

genom att man har kunskap om hur samhället fungerar (Christiansen 2011:51). Om man 

dessutom tar till sig nyheter där andra medborgares deltagande beskrivs är mitt antagande att 

detta ökar motivationen att själv engagera sig. I teorier om politiskt deltagande finns termen 

political efficacy med två aspekter, intern och extern. Den interna dimensionen av begreppet 

innebär att man tror sig kunna förstå och påverka politiska beslut. Den externa dimensionen 

syftar på hur pass öppna för medborgarnas åsikter man tror att institutioner och myndigheter 

är (Ibid.).  

Tidigare forskning visar ett positivt samband mellan politiskt deltagande och political 

efficacy, även om det kan skilja sig åt mellan olika sorters deltagande (Ibid. 52). Genom 

petitioner eller JO-anmälningar som väcker debatt i medierna anser jag att framför allt den 

externa aspekten av political efficacy kan öka hos mediekonsumenterna. Om institutionens 

ärenden får uppmärksamhet skulle allmänhetens tilltro kunna stärkas till att institutionen är 

öppen och har makt att förändra något genom inkomna petitioner eller JO-anmälningar. Men 

det är inte självklart hur sambandet ser ut. Enligt en deltagardemokratisk modell vore också 

ett omvänt samband möjligt, nämligen att tron på att man kan påverka stärks av att man 

deltar. Detta stämmer med den deltagardemokratiska tanken att människor kan fostras in i en 

demokratisk skola genom att delta och få ökad förståelse för hur gemensamma beslut kan tas. 

När det gäller möjligheten att få gehör för ett ärende i medierna hänvisar medieforskaren 

Jesper Strömbäck till en undersökning bland yrkesverksamma journalister som visar att 61 % 

av de svenska journalisterna anser att det är viktigt att det finns ett bra pressmeddelande för en 

nyhet. Det tyder på hur viktiga väl förpackade nyheter är för journalisterna (Strömbäck 

2009:34). Mot bakgrund av detta bör meddelanden om petitioner eller JO-anmälningar 

uppskattas av journalistkåren just för att de enkelt kan göras om till nyheter som granskar 

kritiserade makthavare. Av de svarande journalisterna ansåg 80 % att granskning tillhör deras 

uppgifter (Ibid. 182), vilket förstärker journalisternas syn på sig själva som ”den tredje 

statsmakten”. 

Medborgarna kan ha egna intressen av att få upp sina ärenden på den massmediala 

dagordningen. Strömbäck beskriver den politiska kommunikationen som ett socialt system 
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och menar att det finns ett ömsesidigt beroende mellan medier, allmänheten och politiska 

institutioner. Medierna är beroende av medborgares erfarenheter och synpunkter på hur 

politiken påverkar dem, men de behöver också information från den politiska sfären. Denna är 

i sin tur också beroende av medierna för att få föra fram sina perspektiv på verkligheten och 

via medierna förmedla budskap till väljarna om vad de vill åstadkomma (Ibid. 33).  

Sammantaget kan nyttan för demokratin med kontroll och förslag appliceras även på detta 

perspektiv, eftersom gamla och nya medier genom transparenta institutioner kan gynna både 

kontroll och förslag. Om medier undersöker förslag från medborgarna och dessa sedan 

diskuteras på internet och generellt bland allmänhet och politiker borde det gynna 

förslagsfunktionen i demokratin eftersom fler aspekter kan belysas. Kontrollen passar väl ihop 

med det gamla begreppet om medierna som den tredje statsmakten som ska granska 

makthavare, ställa dem mot väggen och ge en röst åt medborgare. 

4 Resultat  
I det följande kapitlet ska jag presentera de båda institutionerna som senare kommer att 

jämföras. Först kommer en kort introduktion om hur institutionen är sammansatt och vad den 

har för befogenheter, därefter vilka ärenden institutionen behandlar. Detta illustreras med 

hjälp av två ärenden från varje land och en kort sammanfattning som jämför på vilka sätt 

ärendena är lika eller skiljer sig åt. Efter det redogörs för hur ofta institutionen kontaktas och 

hur medborgarna kan ge upphov till offentlig debatt genom sitt deltagande. 

4.1 PU – Institutionens sammansättning och befogenheter 
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages, eller petitionsutskottet, PU, som jag väljer att 

översätta det, är ett av 26 utskott2 i tyska förbundsdagen, som är den första kammaren i 

parlamentet. Utskottet har 26 ledamöter som representerar politiska partier enligt 

mandatfördelningen i parlamentet. Det betyder att konservativa CDU/CSU och 

socialdemokratiska SPD är de största partierna (Ismayr 2012: 379). 

Vid sidan av utrikesutskottet, EU-utskottet och försvarsutskottet är petitionsutskottet det 

fjärde obligatoriska utskottet som måste finnas varje mandatperiod (Riehm m.fl. 2011:35). 

Det säger något om vikten dess existens har tillskrivits.  

                                                 
2 Under föregående mandatperiod 2009–2013. Den nyvalda förbundsdagen har inte tillsatt sina utskott än. 
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PU har till uppgift att behandla förslag och klagomål från allmänheten. För att skicka in en 

petition behöver man varken vara tysk medborgare eller myndig så rätten gäller verkligen alla 

(Deutscher Bundestag 2010: 19).  

Ledamöterna som röstar om petitionerna i utskottet kan besluta att skicka vidare ärendet till 

plenum med olika slags gradering beroende på ärendets prioritet. Det kan skickas vidare som 

material till regeringen och tanken bakom detta är att det ansvariga departementet ska känna 

till ärendet för att beakta det vid eventuella framtida lagändringar. Nästa steg på 

prioritetsskalan är att överföra ärendet till övervägande (zur Erwägung). Därmed visar 

parlamentet att de anser att ärendet bör behandlas igen och att de önskar en ändring från 

regeringen. Den högst prioriterade sortens beslut är de som skickas till regeringen för 

noggrann prövning (zur Berücksichtigung). Då ser utskottet ärendet som så välmotiverat att 

det har påvisats att en ny prövning är absolut nödvändig (Ibid. 38). 

Regeringen är inte bunden till att följa dessa utskottsbeslut utan kan ignorera att se över ett 

ärende eller beslut igen. Det finns heller ingen statistik på hur ofta regeringen följer utskottets, 

som i förlängningen blir parlamentets, råd och när det i så fall leder till omprövning av de 

tidigare fattade besluten (Riehm m.fl. 2011:91). 

Utöver detta kan petitionen skickas för kännedom till partierna i parlamentet, till skillnad 

från material som ges till regeringen. Tanken är att de folkvalda ska kunna använda 

petitionerna som grund eller komplement när de lägger lagförslag i parlamentet (Kucsko-

Stadlmayer 2008: 141). Ett ärende kan också bara avslutas utan att något görs. Detta kan bero 

på att utskottets undersökning inte hittar några fel i myndigheters agerande eller för att en 

lagändring på det föreslagna området inte kan åstadkommas (Deutscher Bundestag 2011: 

7.14.7). 

4.1.1 Förslag om sänkt rösträttsålder 

I det första ärendeexemplet från PU begär petenten, som personen som lämnat in petitioner 

kallas, att rösträttsåldern till förbundsdagen sänks från 18 till 16 år. Som motivering tar 

medborgaren upp att befolkningen blir allt äldre och därmed får de äldre generationerna oftare 

sina intressen representerade i politiken, vilket riskerar att de yngre generationerna åsidosätts. 

Åldersgränsen är fastlagd i grundlagens artikel 39 och om petitionen skulle komma att ändra 

lagen skulle det alltså samtidigt innebära en grundlagsändring (Deutscher Bundestag, 2013c). 

Denna petition är ett tydligt exempel på förslag till lagändring. De ärenden som klassas som 

förslag ska enligt riktlinjerna vara förslag eller krav på hur statliga myndigheter, organ och 

andra inrättningar ska agera. Här framhålls särskilt förslag till lagändring (Deutscher 
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Bundestag 2011: 2.1(2)). Att det skulle krävas en grundlagsändring som i ärendet med att 

ändra rösträtten gör det svårare att få igenom än andra petitioner, men den prövas som andra 

ärenden ändå.  

 

4.1.2 Nekat inresevisum för anhörig 

Över 30 % av petitionerna som gäller utrikesdepartementet (Auswärtiges Amt) handlar om 

nekade visum. Ett specifikt ärende rörde en äldre kvinna boende i Turkiet som ville besöka 

sina barnbarn i Tyskland. Hon hade gjort det tidigare år och alltid fått visum för resan. Men 

den här gången ansåg ambassaden i Turkiet att risken fanns att kvinnan hade för avsikt att 

stanna i Tyskland, eftersom hennes man i Turkiet hade dött och hon kanske därför hade fått 

svårare att försörja sig. Ett av barnbarnen skrev en petition för att framföra sin kritik mot detta 

beslut och motiverade det med att kvinnan inte skulle stanna i Tyskland längre än visumet 

gällde eftersom hon har flera andra barn i Turkiet och en stabil försörjning där. PU gick på 

petentens linje och skickade över petitionen till utrikesdepartementet för övervägande, alltså 

den näst starkaste graden av prioritet (Deutscher Bundestag 2013b: 12). 

Det här exemplet är ett klagomål av rent personlig karaktär där en privatperson motsätter 

sig ett konkret fall av myndighetsutövning. En sådan petition ska innehålla kritik mot hur 

statliga organ, myndigheter eller andra med ansvar för myndighetsutövning har agerat 

(Deutscher Bundestag 2011: 2.1(3)). Den här petitionen som gällde behandlingen av en 

mormor lämnade ett barnbarn in vilket visar möjligheten att lämna in en petition för någon 

annans räkning. 

Eftersom Tyskland är en federalstat behandlar PU vid förbundsdagen bara petitioner som 

gäller den nationella politiken eller nationella myndigheter som detta lagstiftningsorgan har 

makt över. Utrikespolitiken och utrikesdepartementet är därför en del av tillsynsområdet. I 

varje förbundsland i Tyskland finns ett regionalt petitionsutskott och utöver det har vissa 

delstater också ombudsmän, dit ärenden ska skickas som rör politik eller myndigheter på 

regional nivå (Deutscher Bundestag 2010: 20). Av de 15 235 behandlade petitionerna under 

2012 fick 1 393 vidarebefordras till rätt petitionsutskott på delstatsnivå (Deutscher Bundestag 

2013b: 64). 

En petition behandlas inte om ett liknande förslag redan har prövats under samma 

mandatperiod (Deutscher Bundestag 2011: 7.14.7). Eftersom det är politikerna som röstar om 

vad som ska hända med petitionerna anses det inte vara lönt att ta upp samma eller liknande 
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ärenden för prövning och omröstning igen om det inte har tillkommit nya fakta eller 

omständigheter som skulle kunna ändra saken. 

4.2 JO – Institutionens sammansättning och befogenheter 
JO har till uppgift att granska att lagar och författningar följs av myndigheter och enskilda 

tjänstemän i den offentliga verksamheten (Riksdagen 2012). Allmänheten kan lämna in 

anmälningar mot statliga och kommunala myndigheter, domstolar, tjänstemän vid dessa 

myndigheter och mot institutioner som fungerar som myndigheter (Riksdagen 2013a). Att 

tillsynen också gäller domstolar är något ovanligt i en internationell jämförelse och bidrar till 

att framställa JO som en institution med omfattande befogenheter (Kucsko-Stadlmayer 2008:  

360). En JO-anmälan kan gälla den som anmäler eller någon annan och anmälaren behöver 

varken vara svensk medborgare, bo i Sverige eller vara myndig. Till institutionen vänder sig 

personer som anser att myndigheter eller personer som är anställda där har gjort fel 

(Riksdagen 2013a). 

Även om namnet Justitieombudsmannen låter som endast en person finns det fyra JO och 

en av dem är chefs-JO (Ekroth 2001:98). JO har en personalstyrka på ca 65 personer, varav de 

flesta är jurister (JO 2013a). Riksdagen väljer JO och även om det inte finns några formella 

krav mer än svenskt medborgarskap är det oftast tidigare domare eller höga tjänstemän som 

rekryteras till ämbetet (Ibid. 102). Konstitutionsutskottet ingår tillsammans med JO och 

Riksrevisionen i riksdagens kontrollmakt. Utöver att bland annat granska och utfråga 

statsråden (Riksdagen 2013b) kan konstitutionsutskottet avsätta en JO som riksdagen inte 

längre har förtroende för (Ekroth 2001: 103). Konstitutionsutskottet uttalade i en skrivelse 

1967 vikten av att JO är en fristående institution som ”bidrar verksamt till att stärka 

medborgarnas förtroende för rättsordningen. Denna självständighet – som även gäller 

gentemot riksdagen, som aldrig påverkar ombudsmännens handläggning av ärendena – är 

institutionens främsta kännetecken och grunden för dess betydelse” (Ibid. 34). 

JO:s befogenheter är detaljerade i lagstiftningen in i minsta detalj. Här följer en kort 

sammanfattning av befogenheterna så som de beskrivs av riksdagen. I den beskrivningen 

nämns att JO kan uttala sig med syfte att göra rättstillämpningen mer enhetlig och att 

myndigheten kan ge konkreta förslag till lagändring till riksdagen och regeringen. En av JO:s 

starkaste sanktionsmöjligheter torde vara att väcka åtal mot en befattningshavare som 

misstänks ha gjort allvarliga fel i sin tjänsteutövning (Ibid.). Det kan påpekas att denna 

möjlighet att agera åklagare används ytterst sällan (Ekroth 2001: 263). 
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Utöver dessa befogenheter kan JO anmäla att en tjänstemans ansvar bör prövas av en 

disciplinmyndighet, även om JO själva inte kan besluta om åtgärd (Ibid. 203–204). 

JO kan uttala sig kritiskt om en anmäld myndighet eller befattningshavare har agerat fel 

eller olämpligt. Ungefär 10 % av JO:s ärenden utmynnar i ett slags kritik av den anmälda 

myndigheten eller befattningshavaren (Ibid. 267). Ekroth skriver att JO kritiserar direkt 

straffbara fel såväl som de som är misstag utan straffpåföljd. JO kan också utvärdera hur 

lämpliga tagna beslut är, även om en myndighets beslut inte bröt mot några regler. Om JO 

kritiserar en myndighet ger det ingen tvingande påföljd för den kritiserade. Om tjänstemannen 

säger att inget fel har begåtts står ord mot ord trots att JO är en myndighet med sannolikt 

mycket mer juridisk kunskap än en enskild tjänsteman. Av denna anledning kan JO anses vara 

en tandlös tiger. Samtidigt påpekar Ekroth hur viktigt det är att JO har den här möjligheten att 

rikta kritik mot dem som granskas och vikten av att de använder sina befogenheter att göra 

det, eftersom JO:s uttalanden kan bli rättsvägledande i framtiden (Ibid. 265–266). 

 

4.2.1 Kritik mot felaktig utvisning 

Allvarlig kritik riktades mot Migrationsverket som utvisade en man till fel land. Han sökte 

asyl i Sverige men nekades och skulle utvisas till Iran som är det land vars medborgarskap 

han har. Men istället för att verkställa utvisningen till Iran skickade polismyndigheten i 

Gävleborgs län mannen till Irak där han fängslades. JO riktade allvarlig kritik mot 

polismyndigheten och menade att de genom detta felaktiga agerande har stört rättssäkerheten i 

asylprocessen (JO 2013b: 263). 

Efter att ha granskat lagstiftningen anger JO att utvisningar som har beslutats av 

Migrationsverket eller någon av migrationsdomstolarna ska innehålla vilket land personen ska 

skickas till. Detta beslut ska inte ändras av den verkställande myndigheten, i det här fallet 

polisen, eftersom personens skyddsbehov har prövats mot just det land eller de länder som 

angetts i beslutet. Polismyndigheten följde inte Migrationsverkets beslut och förtjänar därför 

enligt JO allvarlig kritik (Ibid. 264). 

Detta exempel gällde bara en person och är således ett klassiskt JO-ärende, där en 

medborgare eller någon anhörig anser att fel har begåtts av myndigheter. Det var personen 

som var ombud för den utvisade som inkom med JO-anmälan, vilket återigen visar 

möjligheten att lämna in en anmälan å någon annans vägnar.  
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4.2.2 Kritik mot stoppande av SDU:s flygblad 

När Sverigedemokratisk Ungdom besökte en gymnasieskola med sitt bokbord förbjöd skolan 

dem att dela ut ett flygblad om islam. Skolan motiverade det med att flygbladets innehåll stred 

mot skolans värdegrund. Ansvariga på skolan hade förhandsgranskat flygbladet och 

information från de andra deltagande partierna och gjort bedömningen att informationen i 

SDU:s flygblad var omöjlig ur ett säkerhetsperspektiv, då skolan fruktade oroligheter som en 

följd av detta flygblad. När SDU trots detta hade flygbladet på sitt bokbord förbjöd skolan 

dem att dela ut det.  

Gymnasieskolan kritiseras av JO både för att de förhandsgranskade materialet från 

partierna och för att de valde att neka SDU möjligheten att sprida sitt flygblad (Ibid. 419–

420). Skolans agerande strider enligt JO mot objektivitetskravet som finns för offentlig 

verksamhet och som innebär att alla är lika inför lagen och att verksamheten ska vara opartisk 

och saklig (Ibid. 422). 

Detta ärende berörde fler än en person. Beroende på hur man väljer att betrakta ärendet 

rörde beslutet dem som anordnade bokbordet eller i ett vidare perspektiv alla elever på skolan 

som genom ett skolledningsbeslut inte kunde ta del av information från SDU. Ärendet anses 

principiellt intressant och tas därför upp i den årliga ämbetsberättelsen eftersom JO:s kritik 

kan bli vägledande för andra skolor i framtiden som överväger att fatta liknande beslut. 

Båda de presenterade ärendena berör offentlig verksamhet, en polismyndighet respektive en 

gymnasieskola, som är föremål för kritiken. Eftersom Sverige är en enhetsstat där 

beslutsfattandet utgår från riksdagen men kan delegeras till lokal nivå har JO som en 

myndighet under riksdagen omfattande kontrollmöjligheter, eftersom även kommunerna ingår 

i tillsynsområdet.  

4.3 Antalet ärenden till institutionerna 
Till PU inkom 15 724 ärenden 2012. De som behandlades under samma år är 15 325, vilket är 

en blandning av ärenden från 2012 och tidigare år. Av dem behandlades 6 808 genom 

parlamentarisk omröstning (se tabell 1). Att de har behandlats av utskottet innebär inte att 

dessa petitioner alla var framgångsrika ur medborgarnas perspektiv utan bara att de har 

räknats som petitioner enligt regelverket och därför har kunnat genomgå förvaltningens 

förberedelse och sedan politikernas omröstning om dem. Av de övriga 8 427 inkomna 

handlingarna fanns till största delen sådana som kunde avskrivas efter att ha skickat material, 

hänvisningar eller råd till personerna (Deutscher Bundestag 2013b: 64).  
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Tabell 1. Antalet ärenden till PU och JO enligt institutionernas senaste 

sammanställningar. 

 Inkomna ärenden Behandlade ärenden 

PU 2012 15 724 15 325, 6 808 parlamentariskt behandlade 

JO 2012/13 7 097 7 068, 6 836 klagomål 

 

De inkomna ärendena är på sätt och vis ett ospecifikt mått på hur attraktiv institutionen är som 

adressat för klagomål. Men antalet behandlade ärenden kan säga mer om vilka handlingar 

som har hittat rätt genom att de har uppfyllt kraven för att bli behandlade. I min studie är det 

viktigaste att hitta likvärdiga siffror för båda länder, så att jämförelsen kan bli rättvisande, 

även om inte antalet är det mest relevanta i min undersökning, utan att studera vilka andra 

skillnader som finns mellan institutionerna. 

JO för statistik efter verksamhetsår som sträcker sig över två halva kalenderår. Under 

2012/13 kom 7 097 nya ärenden in till myndigheten. Antalet avslutade ärenden var 7 068, 

varav 6 836 var klagomål. Dessa 6 836 säger inte heller något om vilket beslut som följde på 

anmälan. Enligt JO:s statistik avskrivs 60 % av klagomålsärendena direkt med den 

information som anmälan innehöll (JO 2013c).  Det skulle bli svårt att jämföra besluten som 

tas av JO respektive PU. Därför anser jag att den bästa lösningen vore att jämföra siffrorna för 

ärenden per år som har behandlats som klagomål hos JO eller petitioner hos PU. Då bör 

siffrorna vara 6 808 för PU och 6 836 för JO (de fetade siffrorna i tabell 1). Redan genom en 

sådan redovisning framgår att JO får fler ärenden än PU i absoluta tal, och om vi lägger till att 

Tyskland har en befolkning på drygt 80 miljoner medan Sveriges är drygt 9 miljoner blir det 

relativa talet ännu större. För att fortsätta på de tyska forskarnas linje (Riehm m.fl. 2011) och 

använda antalet ärenden per 100 000 invånare blir resultatet 8 för PU och 72 för JO, alltså nio 

gånger fler för JO.3 Om jag för jämförelsens skull också använder talen för samtliga 

behandlade ärenden (de kursiverade siffrorna i tabell 1) krymper skillnaden mellan länderna 

men JO:s större antal består med 74 ärenden jämfört med PU:s 19 ärenden per 100 000 

invånare, det vill säga nästan fyra gånger fler. 

4.4 Möjlighet att ge upphov till debatt genom PU och JO 
I Tyskland ges inte personuppgifter vidare till en tredje part eller till medier av PU utan 

används bara i behandlingen internt i utskottet och när petitionerna ges vidare till 

regeringsföreträdare som får svara på kritik. Enligt förbundsdagens personuppgiftsskydd ges 
                                                 
3 Jag har utgått från att Sveriges befolkning är 9 573 466 och Tysklands 80 523 700. 
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bara dessa uppgifter vidare om personen i fråga uttryckligt har gett tillåtelse till det 

(Deutscher Bundestag 2013d). Innehållet i en petition kan lämnas ut, men aldrig 

personuppgifter på den som har skickat in den eller någon information som gör att slutsatser 

kan dras om vem ärendet gäller, om inte samtycke inhämtas från petenten (Intervju med Arite 

Rochlitz, 2013). 

Fram till 2005 ägde petitionsdiskussionerna till stor del rum utom synhåll för 

offentligheten, eftersom utskottets möten inte är öppna för allmänheten (Riehm m.fl. 2011: 

44). I november 2004 lade några parlamentsledamöter från de dåvarande regeringspartierna 

fram tre förslag inför utskottet. Det första gällde att det skulle bli tillåtet att lämna in petitioner 

via e-post, något som tidigare inte var möjligt. Det andra förslaget ville åstadkomma en 

möjlighet att signera petitioner på internet, dvs. att genom sin underskrift visa att man stödde 

petitionens krav. Det tredje förslaget gällde möjligheten att införa offentliga utskottsmöten när 

en petition hade nått 50 000 underskrifter och därmed ansågs vara av stort allmänintresse. 

Efter dessa inlämnade förslag följde en debatt mellan de politiska partierna i utskottet som 

sedan lyckades enas om en lösning som uppfyllde de här förslagens mål (Riehm m.fl. 

2008:202). År 2005 kunde den första offentliga petitionen överlämnas till utskottet (Ibid. 

203). 

Enligt utskottets riktlinjer ska debatterna i internetforumet om de offentliga petitionerna 

bidra med olika personers erfarenheter och synvinklar. För att få sin petition publicerad på 

hemsidan krävs att ämnet är av allmänintresse och att det ämnar sig för saklig diskussion, 

enligt riktlinjerna. Petitionen får inte vara kopplad till en enskild person som går att känna 

igen, så om det rör sig om personliga klagomål eller förslag blir de inte publicerade. När 

petenterna lämnar in en petition online kan de välja om de vill få den publicerad eller inte. Att 

de klickar i ja-alternativet är ingen garanti för att den publiceras. Vissa villkor måste nämligen 

uppfyllas för att detta ska ske och det beslutar tjänstemän på utskottet om. Men alla petitioner, 

oavsett om de anses lämpliga för publicering eller inte, behandlas på samma sätt av utskottet. 

Skillnaden mellan offentliga petitioner och vanliga är att en offentlig petition ligger uppe på 

forumet för diskussion i fyra veckor och har denna tid på sig att samla underskrifter. Om 

50 000 underskrifter nås blir det med största sannolikhet ett offentligt möte om denna petition. 

Vid dessa offentliga möten bjuds petenterna till Berlin och får diskutera sitt ärende med 

utskottets politiker och tjänstemän från det berörda departementet. Mötet filmas och sänds 

direkt på förbundsdagens hemsida (Deutscher Bundestag, 2011). 

Att en petition tas upp till diskussion på ett offentligt möte behöver inte betyda en fördel i 

den meningen att det är mer sannolikt att ledamöterna beslutar att petitionen bör överlämnas 
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till regeringen med särskilt eftertryck. Däremot visar en enkätundersökning som undersökte 

vilka motiv som ligger bakom en petitionsinlämning vilken roll eventuell uppmärksamhet i 

medier och offentlighet spelade för de tillfrågade. Av dem som hade skickat in petitioner via 

traditionell post instämde 36 % i påståendet att motivet för inlämningen var: ”Min petition ska 

bli känd i medier och offentlighet”. För offentliga petitioner, som alltså lämnas in med 

förfrågan om att få den publicerad i internetforumet, var de som instämde 64 % (Riehm m.fl. 

2011: 95). 

På svenska JO blir en inkommen anmälan till allmän handling som alla har rätt att få ut om 

inte uppgifterna måste hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen (JO 2012). En 

sådan sekretessprövning görs av en tjänsteman på JO för varje enskilt ärende, men enligt en 

registrator på JO är det sällan som namn maskeras i utlämnade handlingar (Intervju med 

Jesper Strömberg 2013).  I en europeisk jämförelse framhålls den svenska offentlighets-

principen som långtgående och möjliggör därmed stor transparens i offentlig verksamhet 

(Kucsko-Stadlmayer 2008: 359). Via JO:s hemsida kan man exempelvis prenumerera på JO-

beslut (JO 2013d) vilket kan underlätta för dem som är intresserade av ärenden till JO, 

oberoende av om de är journalister eller andra från allmänheten.  

5 Studiens slutsatser  
Denna studie är gjord för att belysa och problematisera politiskt deltagande vid tyska PU och 

svenska JO och vilken nytta deltagandet kan ha för medborgarna och samhällsdebatten. 

Utifrån resultatet av denna komparativa studie som grundar sig i svaren på de tre 

inledningsvis formulerade forskningsfrågorna, drar jag följande slutsatser. 

 

1. Vilka ärenden från allmänheten behandlas av institutionerna? 

PU ger genom sina ärendetyper förslag, klagomål och offentliga petitioner en mer 

differentierad möjlighet för medborgarna till politiskt deltagande än JO, som enbart tar emot 

klagomål, och därmed kan sägas ha en mer ensidig och domstolslik funktion. Petitioner och 

JO-anmälningar möjliggör för medborgarna att delta politiskt mellan valen, men deltagandet 

är tydligt reglerat. Det ska framhållas att när beslut har tagits av institutionerna är det inte 

tvingande för vare sig myndighet eller makthavare som berörs av beslutet. PU är i högre grad 

en representativ institution, där utskottets medlemmar är folkvalda politiker, och utskottets 

beslut är därmed representativa för befolkningen, åtminstone i teorin. JO kan i princip sägas 

stå utanför politiken såtillvida att besluten där fattas av tjänstemän som inte är politiskt valda. 
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Det finns tidsbegränsningar för ärenden genom att JO sällan behandlar ärenden som gäller en 

händelse mer än två år tillbaka i tiden. Det är också en begränsning att PU inte utreder 

lagförslag med samma krav mer än en gång per mandatperiod. 

 

2. Hur mycket utnyttjas möjligheten att kontakta institutionerna? 

Svenska JO kontaktas i större utsträckning av medborgare än vad tyska PU gör sett till 

befolkningsmängd, enligt båda jämförelsesiffror som har använts. Det är vanskligt att tolka 

vad det betyder och vilken slutsats som kan dras av detta. Men att fler medborgare är politiskt 

aktiva och lämnar in anmälningar till JO borde tolkas positivt såtillvida att medborgarnas 

medvetenhet om och förståelse ökar för hur beslut fattas och varför. Det faktum att PU tar 

emot färre petitioner kan vara så enkel att det krävs mer tankekraft och engagemang att skriva 

ett realistiskt förslag till politisk ändring än att enbart klaga över att man känner sig felaktigt 

behandlad eller kränkt.  

 

3. Vilken möjlighet har medborgarna att ge upphov till debatt via petitioner och JO-

anmälningar? 

Både PU och JO kan erbjuda möjligheter för medborgarna att nå ut med sitt budskap till andra 

via gamla och nya medier. I Sverige är det främst offentlighetsprincipen och möjligheten för 

alla att ta del av offentliga handlingar som kan ha en avgörande roll för att ge upphov till 

debatt genom att alla kan begära ut handlingarna från JO. Tyskland har inte en lika 

långtgående offentlighetsprincip och därmed inte samma öppenhet. Men offentliga petitioner i 

Tyskland kan öka intresset för ärendena hos medier och allmänhet. Medborgare som har 

skickat in petitioner kan bli förebilder för aktivt politiskt deltagande för någon som också har 

funderat på hur politiska reformer skulle kunna genomföras. Enligt en enkätundersökning är 

också viljan att komma ut med sitt ärende i offentligheten en sporre för 64 % av de som 

lämnar in offentliga petitioner, jämfört med 36 % av de petitioner som kommit in på 

traditionell väg. Både PU och JO har begränsade befogenheter att hjälpa medborgarna, men 

möjligheten för personer att nå ut med sitt ärende till allmänhet och politiker via medierna är 

reell i båda länder. Den slutsats jag drar av detta är att den stora nyttan med PU och JO, som 

en följd av offentliga petitioner respektive offentlighetsprincipen, är just att en enskild 

medborgares klagomål eller förslag inlämnat till institutionen kan vinna gehör via medierna 

och därigenom leda till upprättelse och eventuell förändring. 
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6 Diskussion om PU:s och JO:s demokratiska funktion 
Nedan diskuterar jag studiens resultat och slutsatser om politiskt deltagande. Denna 

avslutande diskussion förs med utgångspunkt i mina resultat och slutsatser och i ljuset av de 

inledningsvis presenterade demokratiteorierna (Pateman, Barber, Dahl, Esaiasson) och 

medieteorierna (Christensen, Strömbäck), som därigenom används som förklaringsmodeller 

för studiens resultat och slutsatser. 

6.1 Kontroll och förslag sett ur ett deltagardemokratiskt perspektiv 
Ur ett deltagandeteoretiskt perspektiv är JO en mer renodlad klagoinstitution än PU, eftersom 

JO enbart tar emot klagomål och därmed möjliggör kontroll för medborgarna. Men JO har 

större befogenheter, genom exempelvis möjligheten att väcka åtal, och längre räckvidd än PU 

eftersom Sverige är en enhetsstat, och JO dessutom har tillsyn över domstolarna. Därmed kan 

JO sägas ha starkare muskler än PU, men institutionen erbjuder mindre variation i 

möjligheterna för medborgarna att delta politiskt eftersom förslagsmöjligheten som PU har 

saknas.   

Båda institutioner framställer sig själv som medborgarinriktade men kan inte sägas uppfylla 

kraven på deltagardemokratiska ideal – åtminstone inte i sin mer radikala form. Det är långa 

och många steg mellan medborgarna och beslutsfattande. Dock ska det framhållas att 

förslagsfunktionen hos PU ligger ganska nära dessa ideal, eftersom fler synpunkter i arbetet 

med lagändringar kan leda till bättre beslut (Christiansen 2011: 59). Införandet av den 

offentliga petitionen kan betraktas som ett inslag av deltagardemokrati. Det finns emellertid 

en risk att dessa petitioner uppfattas som mer deltagardemokratiska än de i själva verket är, 

eftersom medborgarna inte i så hög grad kan påverka beslutet och absolut inte är med och 

fattar beslut. Dessutom betyder inte 50 000 underskrifter att kraven i en petition automatiskt 

blir verklighet, eftersom utskottet genom röstning måste enas om att petitionen har hög 

prioritet. De flesta petitioner når aldrig så långt eftersom mindre än hälften av ärendena 

behandlas genom parlamentet (se avsnitt 4.3). Petitioner fungerar därför ofta bara som 

information åt de folkvalda om vad medborgarna funderar över och finner otillfredsställande i 

det tyska samhället.  

Om medborgarnas möjlighet att påverka inte är stor eller direkt framstår dessa möjligheter 

mest bara som en deltagardemokratisk fasad; det som Barber kallar politik utklädd till 

demokrati (Barber 2003: 117). Ingen av institutionernas rekommendationer eller yttranden är 

tvingande för regeringen eller en kritiserad myndighet och deras makt att göra skillnad kan 

därför ifrågasättas. Dessutom måste samhället enligt Barber genomsyras av deltagande för att 
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det ska få önskvärd effekt, och en reformering av hela det politiska systemet skulle därför 

behövas – det skulle inte räcka med en deltagarvänlig institution (Ibid. 263).   

I ett deltagardemokratiskt perspektiv kan många ärenden betraktas som positivt, eftersom 

det tyder på att medborgarna aktivt deltar i politiken och kan utvecklas i demokratisk anda 

(Pateman 1970: 42–43). Detta synsätt innebär en fördel för JO, som används oftare räknat per 

100 000 invånare än vad PU gör. Att PU erbjuder fler och mer differentierade möjligheter för 

medborgarna att delta politiskt avspeglas alltså inte på antalet ärenden. Här ska påpekas att 

tyskarna på grund av landets federalistiska struktur har fler institutioner att vända sig till 

beroende på vilket politikområde petitionen gäller, vilket kan påverka ärendemängden. 

6.2 Kontroll och förslag ur perspektivet representativ demokrati 
PU är en representativ institution då det är folkvalda parlamentsledamöter som tar ställning 

till petitionerna, som möjliggör både kontroll och förslag. JO väljs av folkvalda i riksdagen, 

men institutionen är opolitisk såtillvida att de som granskar anmälningarna och beslutar om 

dem är tjänstemän och jurister. Just på grund av JO:s från politiken fristående ställning kan 

det ifrågasättas om interaktion med institutionen kan benämnas politiskt deltagande, trots att 

det passar in i definitionen för den här studien (se avsnitt 3.1.1). JO tolkar lagarna för att se 

om den kritiserade myndigheten eller tjänstemannen har följt dem och liknar därför mer en 

domstol än en politisk institution. Men anmälningar till JO kan ändå ge uttryck för ett slags 

politiskt deltagande, eftersom JO-anmälare vill försöka påverka myndigheters eller 

makthavares beslut, dvs. traditionella politiska aktörer. Att deltagande genom petitioner och 

JO-anmälningar sker vid institutioner knutna till det representativa systemet kan också 

motivera att det är traditionellt politiskt deltagande. Men till skillnad från deltagande i 

allmänna val kräver petitioner och anmälningar mer personlig tankemöda och engagerat, 

individuellt deltagande eftersom det sker på medborgarens initiativ. Deltagande på PU:s 

internetforum kan närma sig så kallad klicktivism, som inte kräver en särskilt stor 

ansträngning av den som vill stödja en petition med sin underskrift. 

Antalet deltagare bör enligt Dahl inte tillskrivas alltför stor betydelse. Det viktiga är att 

möjligheterna att påverka finns där för medborgarna, och ifall dessa används är mindre 

relevant (Dahl 2000: 38). Ur ett perspektiv av representativ demokrati är valdeltagande mer 

intressant än många ärenden till PU, eftersom folket då genom röstning har förmedlat vilken 

sorts politik de föredrar. 

Om man betänker Esaiassons resonemang om riskerna med egenintresse i 

deltagardemokrati kan båda institutionerna sägas fungera tillfredsställande, eftersom de inte 
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möjliggör direkt och potentiellt farligt mycket inflytande för medborgarna. Experter i form av 

jurister på JO och politiker på PU blir garanter för att inte egenintresset tar över och för med 

sig eventuella negativa konsekvenser för andra medborgare. De restriktioner på direkt 

inflytande som enligt deltagardemokrater är ett tecken medborgarnas maktlöshet, blir i det 

representativdemokratiska perspektivet ett tecken på institutionernas styrka genom att 

medborgare som inte har en helhetssyn på politiska beslut hindras från att få alltför mycket att 

säga till om (Esaiasson 2002: 209). Att JO får fler ärenden än PU kan något cyniskt förklaras 

med att det är lättare att engagera sig när det gäller personliga erfarenheter, eftersom man då 

handlar i rent egenintresse och vill ha upprättelse. 

6.3 Kontroll och förslag genom möjligheten att ge upphov till debatt 
Hos PU och JO har medborgarna en potentiell möjlighet att skapa debatt genom att lämna in 

ärenden. Jag skulle vilja framhålla den indirekta möjligheten att påverka offentlig debatt i 

Sverige främst som kontroll och i Tyskland övervägande som förslag men också till viss del 

som kontroll. Den svenska tryckfrihetsförordningen, och den därmed följande 

offentlighetsprincipen, ska säkra transparens i offentlig verksamhet. Denna insyn möjliggör 

kontroll för alla, i alla fall i teorin. Att namn sällan maskeras i utlämnade offentliga 

handlingar behöver inte spela någon roll men principiellt sett kan det ha betydelse och 

förenkla för journalister och medier att spåra människan bakom ett ärende för en intervju. 

Således kan denna öppenhet ha relevans för mediernas möjlighet att debattera enskilda 

ärenden offentligt. Transparens i offentlig förvaltning kan göra det lättare för medierna att 

utföra sitt uppdrag och därigenom vara den tredje statsmakten. 

Även om Tyskland inte har någon offentlighetsprincip finns även där möjligheten till 

kontroll från allmänhet och medier och förslag av generell karaktär diskuteras på 

petitionsforumet så att alla intresserade kan se och delta. Att inga personliga klagomål 

publiceras på forumet kan kritiseras, eftersom enskilda fall av myndighetsmissbruk som 

potentiellt skulle kunna väcka stor uppmärksamhet i medierna förblir något mellan petenten 

och myndigheten.  

Strömbäck framställer medierna som en del av ett socialt system där medborgare, politiker 

och medier är ömsesidigt beroende av varandra för att få uppmärksamhet (Strömbäck 2009: 

33) och mer öppenhet borde därför uppskattas av alla parter. ”Political efficacy”, det vill säga 

medborgarnas tro på att kunna påverka, skulle kunna förstärkas genom att ärenden får 

uppmärksamhet i gamla och nya medier (Christensen 2011: 51). Petitioner och JO-
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anmälningar är välförpackad information som är bra källor för medier att använda för nyheter 

och debatt. 

6.4 Sammanfattning av diskussionen 
Efter detta resonemang om institutionernas nytta för medborgarna anser jag att PU uppfyller 

kraven på representativ demokrati. Hos denna institution har deltagande medborgare 

möjlighet till både kontroll och förslag genom folkvalda som tar ställning till petitionerna. JO 

är varken direkt representativt eller deltagardemokratiskt, men kan genom sin från politiken 

självständiga ställning erbjuda medborgare en opartisk kontroll av klagomål. Båda 

institutioner kan hjälpa medborgarna att få ut ärenden till offentligheten genom transparens i 

systemet och i PU:s fall dessutom genom den offentliga petitionen. Detta kan gynna både 

medborgaren och samhällsdebatten som får nytt liv av konkreta exempel.  

Ingen av institutionerna uppfyller krav på deltagardemokrati även om införandet av den 

offentliga petitionen i Tyskland med tillhörande offentliga möten och internetdiskussioner 

närmar sig deltagardemokratiska ideal. Att medborgarna inte själva är med och fattar beslut 

utan deltar via politiker och tjänstemän är dock inget tecken på stark deltagardemokrati. Ett 

beslut av JO eller PU i medborgarens favör kräver ingen tvingande åtgärd av den myndighet 

eller tjänsteman som har handlat olämpligt utan kan stanna vid en rekommendation. Att 

chanserna att påverka är så pass små talar för att möjligheten att väcka debatt med sitt ärende 

är institutionernas största nytta för såväl medborgarna som för samhällsdebatten av de 

aspekter som har undersökts i denna uppsats. 
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