
 

 

 

Institutionen för statsvetenskap 

 

Direktdemokrati och 
representativ demokrati 

En jämförande analys mellan två demokratimodeller och en 

definierad idealtyp  

Författare: Nando Schwitter 

Handledare: Stefan Höjelid 

Examinator: Patric Lindgren 

Termin: VT2015 

Ämne: Statsvetenskap III 

Nivå: Kandidat 

Kurskod:  2SK300 



  

 

 

 

Abstract 

Representative democracy and direct democracy are two different models of 

democracy. The representative democratic model is used more frequently than the direct 

democratic model. These two models of democracy are the base in this comparative 

study. In the study the Swedish representative democracy and the Swiss direct 

democracy are compared with Robert A. Dahl´s definition of ideal democracy. In order 

to be compared with Robert Dahl´s ideal democracy, both models are first analysed and 

described. The purpose of this survey is to explain each model and compare it with a 

defined ideal type. According to the results of this study both models are close to Dahl´s 

definition of ideal democracy. The results are also highlighting important differences 

between the Swedish and the Swiss democracy system. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledande presentation av arbetets innehåll 

Demokratin har sitt ursprung i det antika Grekland, sedan dess har demokratin och 

synen på den utvecklats väldigt mycket. Idag har demokratin framför allt i 

”västvärlden” blivit ett grundläggande värde. Det råder dock diskussioner om hur en 

ideal demokrati ska se ut. En väldigt betydelsefull person i den debatten är den 

amerikanska statsvetaren Robert A. Dahl. I en del av boken On Democracy definierar 

Dahl vad som är ”Ideal democracy”, eller ideal demokrati på svenska. Den av Dahl 

beskrivna idealtypen kommer att vara en viktig faktor i det här arbetet. Utöver Dahls 

idealtyp kompletteras arbetets innehåll av två demokratimodeller och dess organisation i 

verkligheten. 

Direktdemokrati och representativ demokrati är två av flera olika demokratimodeller 

som finns. Dessa är de två demokratimodeller som valdes att undersökas och jämföras i 

det här arbetet. Jämförandet av demokratimodellerna kommer att genomföras utifrån en 

definierad idealtyp.  Robert A. Dahls definition av en ideal demokrati valdes som 

utgångspunkt i jämförandet av representativ och direktdemokrati.  

För att kunna jämföra de två valda demokratimodellerna på bästa sätt kommer 

undersökningen att utgå ifrån hur modellerna är organiserade i verkligheten. Därför 

valdes två länder med respektive demokratimodell för att undersökas och jämföras. 

Sverige är ett av många länder som använder den representativa demokratimodellen och 

valdes som praktiskt exempel för representativ demokrati i det här arbetet. För att kunna 

jämföra modellerna valdes även en direktdemokratiskt modell. Schweiz är ett land som 

kopplas till direktdemokrati och är därför ett lämpligt val som det andra praktiska 

exemplet i undersökningen. Anledningarna bakom valet av just Sverige och Schweiz är 

mycket enkla. Att arbetet skulle ha en svensk prägel var givet från början och därför var 

det självklart att utgå från Sveriges representativa demokrati i undersökningen. 

Eftersom Schweiz är det landet som främst kopplas ihop med direktdemokrati var även 

det valet självklart. De valda ländernas demokratimodellerna passar utmärkt för att 

undersökas och jämföras i arbetet. 
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Innehållet i det här arbetet grundar sig således i en undersökning där de två valda 

modellernas praktiska funktion jämförs med en demokratisk idealtyp definierad av 

Robert Dahl. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Direktdemokrati och representativ demokrati är således de två valda demokratimodeller 

som ska studeras och jämföras i arbetet. Modellerna kommer att jämföras med varandra 

utifrån valda praktiska exempel på en representativ demokrati och en direktdemokrati. 

Resultatet ska dock förklara mer än enbart beskriva hur respektive modell fungerar. 

Därför valdes Robert A. Dahls definition av en ideal demokrati, ”Ideal democracy”, 

som utgångspunkt i jämförandeanalysen av modellerna. Jämförandet mellan modellerna 

och idealtypen ska besvara arbetets frågeställning som formuleras på följande sätt: 

- Representativ demokrati och direktdemokrati, vad är skillnaderna och 

likheterna mellan respektive modell jämfört med Robert A. Dahls ”Ideal 

democracy” ? 

Undersökningen består således av att jämföra två valda demokratimodeller med en 

definierad idealtyp. I definitionen av idealtypen kommer både kriterier för demokrati 

och konsekvenserna av demokrati att framhävas. Idealtypens roll kan motiveras genom 

att den underlättar att framhäva och förklara likheter och skillnader mellan 

demokratimodeller. Dessutom ska undersökningen ge en överblick över hur respektive 

modell är organiserad i praktiken. Utöver det ska undersökningen visa vilken modell 

som kommer närmast Dahls föreställning av en ideal demokrati. Syftet med 

undersökningen är dock inte att kunna fastställa vilken demokratimodell som är den 

bästa. Istället kommer fokus att ligga på hur demokratimodellerna förhåller sig till 

Robert Dahls teori om en ideal demokrati.  

1.3 Tidigare forskning och teori 

I den här delen följer en beskrivning av de två valda modellerna och deras urprung. 

Delen inleds dock först med en presentation av tidigare forskning om demokratins 

utveckling under tiden. 
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1.3.1 Tidigare forskning 

Robert A. Dahl och hans forskning är en central del i arbetets undersökning som 

behandlar två moderna demokratimodeller. I boken Demokratin och dess antagonister 

beskriver Dahl bland annat hur det som idag definieras som demokrati uppstod från 

början. Dahl förklarar demokratins utveckling sedan det antika Grekland i kapitlet Den 

moderna demokratins källor.
1
 Hur den utvecklingen ser ut är därför relevant eftersom 

det också kan visa hur de olika demokratimodellerna har påverkats olika av 

utvecklingen.  

Dahl beskriver i kapitlet fyra av de viktigaste källorna till dagens definition av 

demokrati. Beskrivningen inleds med Det antika perspektivet och följs upp av Den 

republikanska traditionen. Sedan följer de två sista källorna Representativt styre och 

Den politiska jämställdhetens logik.
2
 Den här delen innehåller en sammanfattad översikt 

över dessa fyra källor som Dahl beskriver. I beskrivningen beskrivs enbart hur tidiga 

demokratisystem fungerade för de som var inkluderade. Dock är det anmärkningsvärt 

att långt ifrån alla som levde under det demokratiska styret, också inkluderades i 

deltagandet i de demokratiska processerna. Innan det förra århundratet har flera grupper 

alltid exkluderats ur deltagandet: kvinnor, barn, slavar med flera.
3
 

I det antika Grekland, närmare bestämt i 400-talets f. Kr. Aten, har demokratin sina 

rötter. I beskrivningen nämner Robert Dahl olika villkor som fanns för att uppnå den 

önskade demokratiska ordningen då. För att undvika konflikter och oenighet krävdes att 

medborgarnas intressen stod i harmoni med varandra. Medborgarna skulle vara 

homogena för att man skulle kunna verka för allas väl, det gemensamma bästa. Att 

uppnå det gemensamma bästa innebar att antalet medborgare i det homogena samhället 

var begränsat. En annan anledning till ett begränsat antal invånare var att alla skulle 

kunna delta i församlingarna och vara delaktiga i styrandet av staden. Förutom 

församlingarna fanns det även en ”administration” som bland annat bestod av rådet som 

förberedde församlingarnas dagordningar.  Alla skulle kunna samlas och ta besluten om 

lagar och politik, den atenska idealbilden var således en direktdemokrati. Därför skulle 

antalet medborgare helst inte ligga på mer 40 000-50 000 som Aten hade då. Det sista 

                                                           

1 Dahl, Robert A., sid 27-28, Den moderna demokratins källor, Demokratin och dess antagonister (1989) 
2 Dahl, Robert A., sid 28, Den moderna demokratins källor, Demokratin och dess antagonister (1989) 
3 Dahl, Robert A., sid 16-17, Introduktion, Demokratin och dess antagonister (1989) 
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av villkoren som Dahl nämner är att stadsstaten helst skulle förbli autonom, både 

militärt och politiskt. Man skulle inte vara beroende av andra parter. 
4
  

Den republikanska traditionen hade vissa gemensamma förutsättningar med det antika 

perspektivet. Medborgarna ansågs att vara lika inför lagen och ingen medborgare skulle 

uteslutas från att vara delaktiga i politiken. En annan parallell är att även republiker bara 

kunde existera i mindre stater. Ett problem var således att anpassa den republikanska 

teorin och demokratiska idéer till stora heterogena nationalstater.
5
  

Dahl beskriver två stycken olika former av republikanism, den aristokratiska och den 

demokratiska republikanismen. Den aristokratiska republikanismen kännetecknade sig 

genom att ge folket en begränsad roll i styret. Medborgarna skulle välja ledarna som var 

kompetenta till att styra. Den mer demokratiska republikanismen som växte fram under 

1700-talet såg folkets egenskaper som möjligheter till ett gott styre. Man fruktade inte 

folket på samma sätt som aristokraterna gjorde.
6
 Republikanismen förändrades genom 

att man gick från ett blandat styre till en konstitutionell maktfördelning. Inspirerad av 

Montesquieu delade man in den lagstiftande, den verkställande och den dömande 

makten i olika institutioner, på det sättet ville man undvika maktkoncentration.
7
 

Problemen som fanns med det antika perspektivet och den republikanska traditionen 

kunde åtgärdas med teorin om ett representativt styre. Att förena den demokratiska idén 

med föreställningen om ett representativt styre, som inkluderar samtliga medborgare, 

skulle göra det möjligt att tillämpa det nya systemet på moderna nationalstater.
8
 Genom 

den nya idéen av ett representativt styra i stora nationalstater säkrade demokratins 

överlevnad. Det nya systemet medförde också att politiska konflikter inte ansågs som 

destruktiva längre. Genom att alla medborgare inkluderades i demokratin, medförde det 

en  konflikt mellan det ”gemensamma bästa” och individuella särintressen. Dessa 

konflikter ansågs dock att vara normala och till och med önskvärda i den nya 

demokratiska ordningen.
9
 

  

                                                           

4 Dahl, Robert A., sid 36-37 (punkt 1-6), Den moderna demokratins källor, Demokratin och dess antagonister(1989) 
5 Dahl, Robert A., sid 50, Den moderna demokratins källor, Demokratin och dess antagonister (1989) 
6 Dahl, Robert A., sid 47, Den moderna demokratins källor, Demokratin och dess antagonister (1989) 
7 Dahl, Robert A., sid 48-49, Den moderna demokratins källor, Demokratin och dess antagonister (1989) 
8 Dahl, Robert A., sid 52, Den moderna demokratins källor, Demokratin och dess antagonister (1989) 
9 Dahl, Robert A., sid 53-54, Den moderna demokratins källor, Demokratin och dess antagonister (1989) 
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Den sista av de fyra källorna som Dahl nämner är den politiska jämställdhetens logik. 

Innebörden av den tanken är att ingen enskild medlem eller en minoritet är tillräckligt 

överlägsen för att styra över en hel sammanslutning. Alla medlemmar i 

sammanslutningen är således kapabla att delta i styresprocessen. Dahl kallar idén för 

”den starka jämställdhetsprincipen”.
10

 Liknande föreställningar har funnits i samhällen 

där de tidigare nämnda källor till demokratin inte har haft något inflytande. Dahl 

nämner exempel som Grekland och Rom, som inte hade tidigare kända exempel att dra 

nytta av när de ”demokratiserades”. Dessutom nämner Dahl också Vikingatinget (900-

talet) och de schweiziska alpkantonerna (1600-talet) som exempel av samhällen där 

liknande föreställningar tillämpades.
11

 

Informationen som presenterades i den här delen av arbetet kommer att underlätta 

förståelsen av demokratisystemens olika delar. Det svenska och det schweiziska 

demokratisystemet speglar olika delar från olika av de nämnda källorna till dagens 

demokrati.  

1.3.2 Direktdemokrati 

Presentationen av de två valda demokratimodellerna inleds med en beskrivning av 

direktdemokratin. Det landet som idag kopplas främst ihop med direktdemokrati är 

Schweiz. Senare i arbetet kommer det schweiziska systemet att undersökas, den här 

delen kommer enbart att innehålla en kortfattad beskrivning av själva 

demokratimodellen. Här redovisas vilka idéer och tankar som ligger bakom den 

direktdemokratiska modellen. 

Det var under det tidiga 400-talet f. Kr. demokratin dök upp på världskartan för första 

gången. I de grekiska stadsstaterna ersatte den direkta demokratin de tidigare 

odemokratiska ledarna. Många av de fria vuxna männen fick rätten att delta direkt i 

styresprocessen.
12

 Direktdemokrati betyder således att medborgarna inkluderas direkt i 

styret, medborgarna i en direktdemokrati skall därför inkluderas direkt i de 

beslutsfattande församlingar. Ju större antalet medlemmar är, desto svårare blir det att 

styra genom direktdemokrati. Den ursprungliga direktdemokratin skulle således inte 

fungera i en modern nationalstat då det vore omöjligt att inkludera samtliga medborgare 

i de besluttande folkförsamlingar. 

                                                           

10 Dahl, Robert A., sid 55, Den moderna demokratins källor, Demokratin och dess antagonister (1989) 
11 Dahl, Robert A., sid 55, Den moderna demokratins källor, Demokratin och dess antagonister (1989) 
12 Dahl, Robert A., sid 27, Den moderna demokratins källor, Demokratin och dess antagonister (1989) 
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Direktdemokratin har dock utvecklats och anpassats sedan den först uppstod i antikens 

Grekland. Idag har Schweiz ett direktdemokratiskt system som även fungerar i en 

modern nationalstat med mer än åtta miljoner invånare
13

. Den moderna 

direktdemokratin är organiserat på ett helt annat sätt än direktdemokratin  i det antika 

Grekland 400 f. Kr. Det innebär bland annat att folket inkluderas på ett helt annat sätt än 

i de traditionella folkförsamlingarna. Principen av direktdemokratin är dock fortfarande 

det samma som då, varje medborgare ska kunna ta ställning och majoriteten har alltid 

rätt. 

1.3.3 Representativ demokrati 

Representativ demokrati är en mycket mer utspridd demokratimodell än den 

direktdemokratiska varianten. Det finns dock olika former av representativ demokrati, 

densvenska representativa demokratimodellen skiljer sig exempelvis från den 

amerikanska eller den franska representativa demokratin. Här nedan presenteras 

tankarna och idéerna bakom representativ demokrati. Hur det svenska representativa 

demokratisystemet ser ut och fungerar beskrivs i ett senare skede av arbetet. 

Idén om ett representativt styre är mer utspridd än direktdemokratin idag, idén har dock 

inte funnits lika länge som den direktdemokratiska modellen. Först under 1700-talet 

etablerade sig tanken att den lagstiftande församlingen i en demokrati skulle bestå av 

ombud som valdes av medborgarna. Representation var dock ingen demokratisk 

uppfinning från början. Institutionen kommer ursprungligen från medeltida 

kungamakter och aristokratier, framförallt i Sverige och England. Viktiga frågor 

behandlades då i församlingar där representanterna från de olika stånden samlades. Det 

representativa systemet skulle dock visa sig att ”rädda” den demokratiska tanken. 

Äntligen fanns ett demokratisystem som kunde tillämpas även på de stora 

nationalstaterna.
14

  

Styret genom representanter är idag den mest utspridda demokratimodellen i världen. 

Representativ demokrati innebär således att medlemmarna i en demokrati väljer de 

representanterna som skall styra landet. Naturligtvis finns det olika former av 

                                                           

13 Bundesamt für Statistik (2015), Bevölkerungsstand und -struktur – Indikatoren, finns på: 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/02/blank/key/bevoelkerungsstand.html (hämtad: 2015-05-19) 
14 Dahl, Robert A., sid 51-52, Den moderna demokratins källor, Demokratin och dess antagonister (1989) 
 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/02/blank/key/bevoelkerungsstand.html
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representativ demokrati, i det här arbetet kommer dock främst den svenska modellen att 

stå i fokus. 

1.4 Metod och material 

Metoden och materialet till arbetet valdes utifrån arbetets innehåll, frågeställning och 

syfte. Här nedan följer en beskrivning av metod och material. 

1.4.1 Metod 

Metoden för undersökningen valdes utifrån den givna frågeställningen. För att kunna 

uppnå arbetets syfte kommer undersökningen att genomföras med en kvalitativ 

textanalys som metod. Eftersom beskrivningen av Dahls idealtyp och beskrivningen av 

de två valda demokratimodellerna finns tillgängliga i form av litteratur och 

internetmaterial, är den kvalitativa textanalysen den mest lämpliga 

undersökningsmetoden. Även beskrivningar av Sveriges och Schweiz demokratisystem 

finns i textform och kommer att användas i undersökningen. 

Arbetet kommer att delas upp i olika delar, i den första delen beskrivs arbetets teorier, 

demokratimodellerna, och tidigare forskning. Innan de praktiska exemplen av 

direktdemokrati och representativ demokrati kommer att jämföras beskrivs teorin 

bakom modellerna kort och koncist. Den tidigare forskningen handlar om demokratins 

utveckling och ska ge en överblick över hur dagens demokrati formades. Demokratins 

utveckling är därför intressant då den underlättar förståelsen av idéerna och tankarna 

bakom de valda demokratimodellerna. 

Undersökningen inleds sedan med en beskrivning av Robert A. Dahls definition av en 

ideal demokrati. Idealtypen består består av två olika delar. Den ena delen är kriterierna 

som behövs för en demokrati enligt Robert Dahl. Utöver det beskrivs en rad önskvärda 

konsekvenser som en demokrati kan medföra. Kriterierna för en demokrati och 

konsekvenserna den kan medföra blir således definitionen av idealtypen. Dahls idealtyp 

kommer sedan att användas för att kunna analysera demokratimodellerna. Idealtypen 

står som utgångspunkt i jämförandet av demokratimodellerna där den ska föreställa en 

”riktlinje” som båda modellerna kommer att jämföras med.  

Efter definitionen av idealtypen presenteras det svenska demokratiska systemet som 

praktiskt exempel av en representativ demokrati. Beskrivningen av modellen kommer 

att fokusera på hur den är organiserat och hur den fungerar. Demokratisystemets 

institutioner och processer kommer därför att vara centrala delar i en beskrivning som 
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ska ge en bra överblick över hur demokratin fungerar i Sverige. Efter beskrivningen av 

det svenska systemet kommer den att jämföras med den av Robert Dahl definierade 

idealtypen. Det som kommer framhävas ur jämförandet är skillnaderna och likheterna 

mellan Sveriges demokratisystem och Dahls idealtyp för att kunna illustrera 

skillnaderna och likheterna mellan idealtypen och det svenska systemet. Målet är att 

kunna förklara hur väl den svenska demokratin stämmer överens med hur den ideala 

demokratin ska se ut enligt Robert Dahl. Samma procedur följer sedan med det 

schweiziska systemet. Genom att jämföra båda modellerna med Dahls idealtyp kommer 

resultaten att visa på vilket sätt de två valda ländernas demokratisystem skiljer sig från 

varandra. Även möjliga likheter kommer att kunna framhävas på det sättet. 

Sista delen i arbetet blir slutsatsen där svaret på frågeställningen skall presenteras. I 

undersökningskapitlet har respektive demokratimodell jämförts med Robert A. Dahls 

syn på en ideal demokrati. Slutsatsen kommer att innehålla en förklaring av resultaten 

från den undersökningen. Bland annat kommer det att förklaras hur systemen förhåller 

sig till varandra och Dahls idealtyp. Fokus kommer också att ligga på hur modellerna 

skiljer sig från Dahls syn. Eventuella likheter och skillnader mellan hur de två 

modellerna förhåller sig till Dahls idealtyp kommer att framhävas i slutsatsen. 

1.4.2 Material 

Mycket material som kommer att användas i arbetet är skrivet av den amerikanska 

professoren och statsvetaren Robert A. Dahl. Som tidigare nämnt kommer hans 

definition av en ideal demokrati att vara en central del i undersökningen. Litteratur som 

källa kommer främst att användas i arbetets första kapitel, där de valda 

demokratimodellerna beskrivs och tidigare forskning presenteras. Men även inledningen 

av det andra kapitlet är baserat på Dahls litteratur. 

Det andra kapitlet i boken Demokratin och dess antagonister är utgångspunkten för 

sammanställandet av den tidigare forskningen, eftersom demokratins utveckling är en 

viktig aspekt för att förstå olika demokratimodellers bakgrund. Den tidigare forskningen 

baserar således till stora delar på Robert Dahls beskrivning av källorna bakom dagens 

demokrati. Eftersom undersökningen kommer att innehålla en djupare beskrivning av 

respektive modell i praktiken, kommer modellerna enbart beskrivas kort och koncist i 

uppsatsens första kapitel. Även beskrivningen av modellerna baserar på Dahls bok 

Demokratin och dess antagonister. 
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En annan av Robert Dahls böcker är On Democracy, boken kommer också att vara 

betydelsefull för arbetet eftersom den innehåller Dahls definition av en ideal demokrati. 

Den delen som innehåller beskrivningen av detta ideal kommer att vara källan till 

undersökningens första faktor, idealtypen. Utgångspunkten för definitionen av denna 

idealtyp blir kapitlena What Is Democracy? och Why Democracy?. 

Den andra och tredje faktorn i undersökningen är Sveriges och Schweiz 

demokratisystem. Materialet till beskrivningen av de två ländernas demokratisystem 

kommer till allra största del att bestå av internetkällor. För att beskriva det schweiziska 

demokratisystemet kommer framförallt material från regeringens offentliga hemsida att 

användas. Även materialet om det svenska demokratisystemet finns tillgänglig på 

internet, närmare bestämt den svenska regeringens hemsida. Den informationen 

kommer att användas för att beskriva respektive demokratissystem som sedan skall 

jämföras med varandra. 

Valet av materialet till arbetet gjordes utifrån de tidigare definierade frågeställningar, 

syfte och metod. Materialet i form av text är skrivet på både svenska, engelska och 

tyska och anses vara lämplig för undersökningen, då den innehåller den informationen 

som behövs för undersökningen.. Förutom informationen om det svenska 

demokratisystemet är de flesta övriga källor inte skrivna på svenska. En stor del av 

litteraturen är skriven på engelska. Internetmaterialet om det schweiziska systemet finns 

både på tyska och på engelska. Eftersom engelska inte är ett officielt språk i Schweiz, 

har den versionen ingen rättslig verkan. Det innebär att de tyska källorna används och 

översätts. 
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2 Undersökning och resultat 

Arbetets andra kapitlet är således undersökningen som består av tre delar, kapitlet 

avslutas med en del där hela undersökningens resultat summeras. Robert Dahls idealtyp, 

Sveriges och Schweiz demokratisystem är dessa tre delar i arbetets undersökning. I 

undersökningen kommer således dessa tre faktorer att beskrivas och jämföras med 

varandra. Dahls idealtyp som används som utgångspunktpunkt definieras först innan de 

två valda demokratisystem jämförs med idealtypen. Resultatet av jämförandet mellan 

modellerna och idealtypen sammanfattas sedan i sista delen av detta kapitlet. 

2.1 Robert Dahls ideala demokrati 

Efter att ha fått en överblick över utvecklingen av demokratin och de två valda 

demokratimodellerna följer nu Robert Dahls definition av en ideal demokrati.  

Avsnittet Ideal Democracy i Robert Dahls bok On Democracy är uppdelat i flera 

kapitel. Två av dessa kapitel är mycket väsentliga i definitionen av idealtypen som 

modellerna sedan kommer att jämföras med. Kapitlen What Is Democracy? (Vad är 

demokrati?) och Why Democracy? (Varför demokrati?) innehåller kriterierna för en 

demokrati och vilka önskade konsekvenser demokratin skall medföra. Kriterierna och 

konsekvenserna som Dahl beskriver i boken kommer att sammanfattas och framhävas i 

den här delen. Tillsammans bildar de en utgångspunkt för arbetets undersökning. När 

modellerna jämförs kommer mest fokus att ligga på hur väl respektive modell uppfyller 

de av Dahl beskrivna kriterierna. Dessutom kommer det också att jämföras vilka av de 

önskade konsekvenser respektive modell medför. Att det schweiziska och det svenska 

demokratimodellen fungerar olika är en självklarhet. Med hjälp av Dahls lista på 

kriterier för en demokrati och önskade konsekvenser som den medför, går det att 

framhäva fler skillnader, men även likheter, förutom de olika systemens organisation.  

I kapitlet What Is Democracy? nämner Dahl fem kriterier som behövs för att alla 

medlemmar i en sammanslutning är jämlika i deltagandet av dess beslutsfattande. Här 

nedan listas de fem kriterierna tillsammans med en kort beskrivning av vad de innebär: 

- Effektivt medbestämmanderätt:  Det innebär helt enkelt att alla medlemmar i 

föreningen skall ha lika och effektiv möjlighet att ”få sin röst hörd”. Alla ska således 

kunna framhäva sin syn om hur politiken skall se ut. 

 

- Lika rösträtt: Samma gäller när det kommer till beslutsfattandet. Alla ska ha samma 

lika och effektiv  möjlighet att rösta. Dessutom måste alla röster vara lika mycket 

värda. 
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- Upplyst förståelse av poltiken: Även här gäller att alla ska ha lika och effektiv 

möjlighet att lära sig innebörden och möjliga konsekvenser av politiken. 

 

- Kontroll över den politiska agendan: Medlemmarna ska ha möjligheten att bestämma 

hur  och vad som ska stå på den politiska agendan inom sammanslutningen. 

 

- Inkluderandet av alla vuxna människor: Helst skall alla vuxna, permanenta 

medlemmar i sammanslutningen ha fullständiga rättigheter som utgår från de fyra 

tidigare kriterierna.
15

 

Nyckelbegreppen i dessa nämnda kriterierna är ”lika” och ”effektiv”. Det innebär 

således att medlemmarna anses som jämlika och att alla processer skall ske på det mest 

effektiva sättet som möjligt. Varför dessa kriterier finns besvarar Dahl på följande sätt: 

“Each is necessary if the members (however limited their numbers may be) are to be 

politically equal in determining the policies of the association”.
16

 Det betyder således 

att det kvittar hur många medlemmar denna sammanslutning består utav, det kan vara 

allt från en liten förening till en stor nationalstat. Kriterierna för demokratin förblir de 

samma. 

Dahl menar dock själv att ingen stat någonsin har haft ett styre som har uppfyllt alla 

dessa kriterier. Det innebär att ingen stat någonsin har varit fullt demokratiskt enligt 

Robert Dahl. Antagligen kommer det inte heller att ske menar Dahl, men ändå är 

kriterierna viktiga. De ska ses som ”guides”, det vill säga vägledande riktlinjer, för de 

som strävar efter att vara demokratier.
17

 Länderna som valdes för undersökningen i det 

här arbetet, Schweiz och Sverige, är båda ”demokratiska” stater. I arbetet undersöks 

bland annat hur väl respektive ”demokrati” uppfyller de nämnda kriterierna. 

Dahl beskriver utöver kriterierna också varför ett demokratiskt styre är bättre än ett 

icke-demokratiskt alternativ. I kapitlet Why Democracy? listar Robert Dahl flera 

önskvärda konsekvenser som en demokrati kan medföra. De nio önskvärda 

konsekvenserna sammanfattas på följande sätt: 

- Genom demokrati undviker man tyranni. 

- Demokratin garanterar medborgarnas grundläggande rättigheter. 

- Medborgarna får en större personlig frihet i en demokrati. 

- Demokrati hjälper människor att värna om deras personliga intressen. 

                                                           

15 Dahl, Robert A., sid 38, What Is Democracy, On Democracy (2000) 
16 Dahl, Robert A., sid 38, What Is Democracy?, On Democracy (2000) 
17 Dahl, Robert A., sid 42, What Is Democracy?, On Democracy (2000) 
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- Möjligheten till självbestämmande är störst i en demokrati, medborgarna lever under 

lagar som de väljer själva. 

- Ett demokratiskt styre ger den största möjligheten till utövandet av moraliskt 

ansvarstagande. 

- Bara en demokrati kan ge en hög nivå på politisk jämlikhet. 

- Moderna demokratier krigar inte mot varandra. 

- Demokratiska länder tenderar att vara mer välmående än icke-demokratiska länder.
18

 

Även de nämnda konsekvenserna kommer att vara en central del i den jämförande 

undersökningen av de två demokratimodellerna. Efter att ha jämfört respektive modells 

uppfyllande av de tidigare nämnda kriterierna kommer även konsekvenserna som 

demokrati medför att jämföras med respektive land. Det är uppenbart att både Sverige 

och Schweiz har fått med sig de allra flesta av de nämnda konsekvenserna. I det här 

arbetet kommer dock också att diskuteras hur dessa nio konsekvenserna kan bekräftas i 

praktiken. Många av de nämnda konsekvenserna är svåra att definiera och de kan vara 

olika starka. Undersökningen kommer därför framförallt att fokusera på hur tydliga 

konsekvenserna är i respektive land. Undersökningens resultat ska framhäva vilka 

konsekvenser som syns tydligast i respektive land och om det eventuellt finns ett 

samband mellan de två demokratierna och konsekvenserna. 

Frågorna ”Vad är demokrati?” och ”Varför demokrati?” besvaras således av de nämnda 

kriterierna för en demokrati och listan av demokratins önskvärda konsekvenser. När de 

valda ländernas demokratisystem kommer att jämföras med varandra kommer det att 

ske utifrån just de nämnda kriterierna och konsekvenserna. 

2.2 Det svenska demokratisystemet 

Den här delen av undersökningen kommer att bestå av tre olika delar som behandlar det 

svenska demokratisystemet. Första delen består av en beskrivning av systemets 

organisation. Institutionerna och maktfördelningen är viktiga faktorer i den delen. 

Beskrivningen av systemet fortsätter sedan med en förklaring om hur det fungerar och 

framförallt vad som är folkets roll i den demokratiska organisationen. Det beskrivs 

således hur folket inkluderas i demokratin och vilka möjligheter som finns för folket att 

påverka poltiken. Efter beskrivningen av systemet följer en diskussion om hur väl 

Sverige uppfyller Robert Dahls fem kriterier för en demokrati. Det kommer även att 

diskuteras om och hur det svenska demokratisystemet medför demokratins önskade 

konsekvenser som Dahl beskriver i boken On Democracy. 

                                                           

18 Dahl, Robert A., sid 60-61, Why Democracy?, On Democracy (2000) 
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2.2.1 Hur systemet är organiserat 

Sverige delas upp i tre olika politiska nivåer, en nationell, en regional och en lokal nivå. 

Utöver dessa tre nivåer finns det även en fjärde nivå som kallas för den europeiska 

nivån. Den nationella politiska nivån består av en lagstiftande och en verkställande makt 

i form av riksdagen och regeringen. Sverige är indelad i 21 stycken län där landstingen 

och länsstyrelserna sköter den regionala politiska nivån. Den lokala politiska nivån i 

Sverige är fördelad på 290 kommuner i landet. Sedan året 1995 när Sverige biträde den 

Europeiska Unionen finns det ytterliggare en politisk nivå, EU-nivån.
19

 

Sammanfattningsvis kan man säga att makten är decentraliserad och fördelad på tre 

olika nivåer i landet så att besluten kan tas på lägsta möjliga nivå. I den närmaste delen 

av arbetet kommer fokus att ligga på hur respektive nivå är organiserad och vilka 

insitutioner som respektive nivå styrs av. Först beskrivs den nationella nivån och 

maktfördelningen emellan dess institutioner. 

Parlament: Den svenska riksdagen är landets lagstiftande församling som består av 349 

folkvalda ledamöter. För att kunna kandidera till riksdagen behöver man ha fyllt 18 år 

senast på valdagen och vara, eller ha varit, bosatt i Sverige. Dessutom behöver man 

företräda ett parti för att kunna väljas in i riksdagen. I riksdagen representeras endast 

partier som har fått 4% eller mer av rösterna i hela Sverige, eller partier som har fått 

över 12% av rösterna i en valkrets. Innan riksdagen beslutar om nya lagförslag 

förbereds frågorna i ett av utskotten, till exempel finansutskottet. Utskotten är 

arbetsgrupper där alla riksdagspartier finns representerade. Riksdagen har inte enbart 

lagstiftningen som sin uppgift, även kontrollen av regeringen och förvaltningen sköts av 

riksdagen.
20

 

Regering:  Motorn i arbetet att förändra lagar i landet är regeringen med statsministern i 

spetsen. Regeringen bildas av det partiet, eller det blocket av partier som har fått flest 

röster i valet. Regeringens ministrar, som även kallas statsråd, utses av statsministern. 

Statsministern i sin tur valdes av riksdagen efter att talmannen har gett ett förslag av en 

statsminister. För att kunna genomföra sin politik behöver regeringen riksdagens stöd. 

Regeringen får hjälp i sitt arbete av regeringskansliet med olika departament, och olika 

                                                           

19 Regeringskansliets kommunikationsenhet (2014), Det offentliga Sverige, finns på: 

http://www.regeringen.se/sb/d/505 (hämtad: 2015-04-20) 
20 Regeringskansliets kommunikationsenhet (2013), Nationell nivå - riksdag och regering, Riksdag, finns på: 

http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3033 (hämtad: 2015-04-20) 

http://www.regeringen.se/sb/d/505
http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3033


  

 

14 

 

statliga bolag och myndigheter. Dessa statliga bolag och myndigheter har som uppgift 

att praktiskt genomföra regeringens och även riksdagens beslut. 
21

 

Domstol: Domstolen är Sveriges dömande makt, riksdagen och regeringen har inget 

inflytande på domstolarna. I Sverige finns det två parallela typer av domstolar, båda 

består av tre olika instanser med olika uppgiftsområden. De två typerna är de allmäna 

domstolarna och de allmäna förvaltningsdomstolarna. De allmäna domstolarna består av 

följande instanser: tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. De allmäna 

förvaltningsdomstolar delas upp i tre andra instanser: förvaltningsrätt, kammarrätt och 

högsta förvaltningsdomstolen. 
22

 

Tidigare nämndes att den regionala politiska nivån är Sveriges 21 län som styrs av 

landstingen och länsstyrelserna. Det är således länstyrelserna och landstingen som 

sköter de politiska uppgifterna på den regionala nivån. Områden som de behandlas på 

den regionala politiska nivån är bland annat socialvård, hälso- och sjukvård samt 

regional samhällsplanering. De politiska besluten tas av den folkvalda församlingen, 

den kallas för landstingsfullmäktige. Landstingsfullmäktige väljer i sin tur ut ett 

landstingsstyrelse som leder och samordnar arbetet. Sedan finns det olika nämnder som 

behandlar olika ärenden som ska tas upp i landstingsfullmäktige. Nämnderna har 

dessutom en verkställande roll. Landstingets främsta uppgiftsområden är hälso- och 

sjukvård, folktandvård, kultur och näringsliv. Dessutom finns det områden som man 

delar ansvaret för med länets kommuner. Ett exempel av ett område där landstinget 

delar ansvaret med kommunerna är kollektivtrafiken.
23

 I alla län i landet finns det 

dessutom länsstyrelser som fungerar som ”statens regionala företrädare”. Länstyrelserna 

fungerar som länk mellan den nationella och den regionala politiska nivån. Chefen för 

ett länsstyrelse är landshövdingen som utses av regeringen. Länstyrelsernas främsta 

uppgifter är inom området socialvård och regional samhällsplanering.
24

 

Den lokala politiska nivån i Sverige är således de 290 kommunerna som finns i landet. 

De politiska frågorna som behandlas på den lägsta nationella nivån handlar om skola, 

omsorg, vatten, energi med mera. Det beslutande organet på den lokala politiska nivån 

                                                           

21 Regeringskansliets kommunikationsenhet (2013), Nationell nivå - riksdag och regering, Regeringen, finns på: 

http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3033 (hämtad: 2015-04-20) 
22 Justitiedepartementet, Domstol (2014), finns på: http://www.regeringen.se/sb/d/16382 (hämtad: 2015-04-21) 
23 Regeringskansliets kommunikationsenhet (2013), Den regionala nivån - län och landsting, Landsting, finns på: 

http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3035 (hämtad: 2015-04-26) 
24 Regeringskansliets kommunikationsenhet (2013), Den regionala nivån - län och landsting, Länsstyrelser, finns på: 

http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3035 (hämtad: 2015-04-26) 

http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3033
http://www.regeringen.se/sb/d/16382
http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3035
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är en folkvald församling som kallas kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges 

beslutsområde är stort, församlingen beslutar bland annat i frågor som berör 

äldreomsorg, skola, energi. Dessutom delar kommunfullmäktige ut tillstånd, till 

exempel bygglov.
25

 Det centrala förvaltningsorganet i kommunen är kommunstyrelsen 

som utses av kommunens folkvalda församling, det vill säga kommunfullmäktige. Det 

största partiet i kommunfullmäktige får således också en majoritet i kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen uppgift är att leda verksamheten i kommunen.
26

  

Utöver de tre nationella politiska nivåerna finns det även en internationell nivå då 

Sverige är medlem i EU. Det innebär att landet omfattas av EU:s regelverk, Sverige är 

också med i beslutsprocessen där detta regelverk skapas och anpassas. De frågor som 

behandlas på EU-nivå handlar främst om internationella handelsavtal eller stöd till 

jordbruk.
27

 Sverige finns representerad i alla, både rådgivande och beslutstagande, 

politiska organ inom den Europeiska Unionen. Sverige representeras bland annat av 

folkvalda ledamöter i Europaparlamentet. Utöver det representeras Sverige av 

statsministern i EU-rådet och statsråd från regeringen i ministerrådet samt tjänstemän 

från regeringskansliet i ministerrådets arbetsgrupper.
28

 

Efter att ha sammanfattat de olika politiska nivåerna och dess organisation i den svenska 

demokratin, beskrivs i nästa del hur organisationen fungerar. Den viktigaste frågan i 

arbetets nästa del är dock hur folkets roll i det svenska demokratisystemet ser ut. 

2.2.2 Folkets roll i den demokratiska organisationen 

Efter att ha presenterat det svenska demokratisystemets organisation, följer nu en 

beskrivning av hur de olika institutioner fungerar. Mest fokus kommer att ligga på 

folkets roll i det demokratiska systemets fungerande. I de svenska grundlagarna står det 

så här om folkets makt i demokratin: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket samt 

att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt”
29

. I den här 

delen av arbetet kommer det att förklaras hur makten i den svenska representativa 

                                                           

25 Regeringskansliets kommunikationsenhet (2013), Den lokala nivån – kommuner, finns på: 

http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3038 (hämtad: 2015-04-27) 
26 Regeringskansliets kommunikationsenhet (2013), Den lokala nivån – kommuner, finns på: 

http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3038 (hämtad: 2015-04-27) 
27 Regeringskansliets kommunikationsenhet (2013), Sverige och EU, finns på: http://www.regeringen.se/sb/d/2463 

(hämtad: 2015-04-25) 
28 Regeringskansliets kommunikationsenhet (2013), Sveriges representation i olika EU-organ, finns på: 

http://www.regeringen.se/sb/d/2463/a/13487 (hämtad: 2015-04-25) 
29 Regeringskansliets kommunikationsenhet (2013), Grundlagarna, finns på: 

http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3026 (hämtad: 2015-04-28) 

http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3038
http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3038
http://www.regeringen.se/sb/d/2463
http://www.regeringen.se/sb/d/2463/a/13487
http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3026
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demokratin utgår från folket. Justitiedepartamentet definierar de allmäna valen som 

hålls på alla politiska nivåer i Sverige som ” det yttersta uttrycket för att vi lever i en 

demokrati”
30

. De allmäna valen i Sverige äger rum vart fjärde år, dessa allmäna val 

täcker både den lokala, den regionala och den nationella nivån. På EU-nivå röstar folket 

inte samtidigt som i de nationella valen. Nedan beskrivs hur de olika valen går till och 

vilka som är röstberättigade. Det beskrivs även de olika nationella politiska nivåernas 

beslutsfattande processer. Beskrivningen börjar med EU-nivån och fortsätter med den 

nationella, den regionala och den lokala nivån. 

Eftersom Sverige är medlem i EU omfattas landet av den Europeiska Unionens 

gemensamma regelverk. I debatten och beslutsprocessen av förnyande eller förändring i 

det regelverket är Sverige också representerat. Det enda folkvalda organet inom den 

Europeiska Unionen är Europaparlamentet. Därför är folkets roll på den internationella 

nivån begränsat till att rösta fram de 20 svenska ledamöterna
31

 som representerar 

Sverige i Europaparlamentet. Europaparlamentsvalet hålls var femte år, senast 2014. 

Rösta i valet får alla svenska medborgare som är 18 år eller äldre på valdagen. 

Dessutom får även medborgare från andra EU-medlemsländer rösta om de är 

folkbokförda i Sverige.
32

 Europaparlamentet är det lagstiftande organet inom den 

Europeiska Unionen. Utöver de folkvalda representanter har Sverige även andra 

representanter i de olika organ inom EU. Exemplvis regeringen som representanter i 

ministerrådet, det högsta beslutande organet inom EU.
33

 

Folkets roll på den nationella nivån är att välja den lagstiftande församlingen i landet, 

riksdagen. Riksdagsvalet, där folket väljer de representanterna som ska styra landet 

under den kommande mandatperioden, hålls vart fjärde år, alltid den tredje söndagen i 

september. Alla svenska medborgare över 18 år som bor, eller har bott i landet, är 

röstberättigade i riksdagsvalet.
34

 Det innebär således att Sveriges röstberättigade 

befolkning väljer de representanter som stiftar lagarna i landet. Lagstiftandeprocessen 

börjar med att ett lagförslag läggs fram. Om en riksdagsledamot eller ett parti lägger 

                                                           

30 Justitiedepartementet (2014), Allmänna val, finns på: http://www.regeringen.se/sb/d/2465 (hämtad: 2015-04-28) 
31 Europaparlamentet Informationskontoret i Sverige, De svenska ledamöterna, finns på: 

http://www.europaparlamentet.se/sv/ledamoterna.html;jsessionid=7FD8EEF0B7FE65E88388D09680360D52 

(hämtad: 2015-04-29) 
32 Justitiedepartementet (2014), Allmänna val, Val till EU-parlamentet, finns på: http://www.regeringen.se/sb/d/2465 

(hämtad: 2015-04-29) 
33 Regeringskansliets kommunikationsenhet (2013), Sveriges representation i olika EU-organ, finns på: 

http://www.regeringen.se/sb/d/2463/a/13487 (hämtad: 2015-04-25) 
34 Justitiedepartementet, Allmänna val (2014), finns på: http://www.regeringen.se/sb/d/2465 (hämtad: 2015-04-29) 

http://www.regeringen.se/sb/d/2465
http://www.europaparlamentet.se/sv/ledamoterna.html;jsessionid=7FD8EEF0B7FE65E88388D09680360D52
http://www.regeringen.se/sb/d/2465
http://www.regeringen.se/sb/d/2463/a/13487
http://www.regeringen.se/sb/d/2465
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fram ett sådant förslag kalls det för motion och om regeringen lägger fram förslaget 

betecknas det som motion. Motionerna och propositionerna utreds sedan av det utskottet 

som är ansvarig för det området som frågan berör. Beslutet tas genom en omröstning av 

de folkvalda representanter, det vill säga riksdagens 349 ledamöter. Folket har möjlighet 

att följa dessa omröstningar, då dessa är offentliga. Man ser således hur varje ledamöt 

röstar i alla omröstningar.
35

 I vissa frågor har även folket möjligheten att ta ställning 

direkt genom folkomröstningar. Hur folkomröstningar fungerar förklaras senare i 

arbetet. 

Den beslutsfattande församlingen på den regionala nivån är också folkvald. 

Landstingsfullmäktige är regionernas och landstingens motsvarighet till riksdagen, 

representanterna väljs också i de allmäna valen som hålls vart fjärde år. Landstingsvalet 

har dock olika regler när det kommer till rösträtten. Precis som på den nationella nivån 

är alla medborgare som är minst 18 år gamla och folkbokförda i landstinget 

röstberättigade. Utöver det får även medborgare från EU-medlemsländer samt Island 

och Norge rösta i landstingsvalen där de är folkbokförda. Medborgare från andra länder 

har också rösträtt på den regionala nivån, om de har bott där minst 3 år i följd.
36

 

Landstingen och regionerna måste hålla sig till ramar som kommer från den nationella 

politiska nivån, det vill säga riksdagen och regeringen. Genom det kommunala 

självstyret, som står skriven i en av landets grundlagar (regeringsformen), har  

landstingen möjligheten att fatta självständiga beslut och bestämma skatteregler. Folkets 

roll på den regionala nivån är således att välja representanterna till 

landstingsfullmäktige. Folket har utöver det flera möjligheter att påverka politiken på 

den regionala nivån. Exempelvis kan medborgare påverka genom att rösta i 

folkomröstningar eller genom att lämna in medborgarförslag. Om folket inte är nöjd 

med ett beslut finns det även möjligheten att överklaga detta beslut.
37

 

Det finns många likheter mellan de olika politiska nivåerna i landet, framförallt mellan 

den lokala och den regionala. De allmäna valen som är lika på alla tre nivåerna är en av 

                                                           

35 Regeringskansliets kommunikationsenhet (2013), Nationell nivå - riksdag och regering, Riksdagen, finns på: 

http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3033 (hämtad: 2015-04-20) 
36 Sveriges kommuner och landsting (2015), Så styrs landsting och regioner, Medborgarna väljer politiker till 

fullmäktige, finns på: 

http://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrning/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrsla

ndstingen.1790.html (hämtad: 2015-05-02) 
37 Sveriges kommuner och landsting (2015), Så styrs landsting och regioner, Det kommunala självstyret , finns på: 

http://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrning/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrsla

ndstingen.1790.html (hämtad: 2015-05-02) 
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likheterna. Även det folkvalda beslutsfattande organet är en gemensam nämnare av 

landets olika politiska nivåerna. Dessutom är reglerna för rösträtt identiska på den 

lokala och den regionala nivån, det innebär således att den som får rösta på regional 

nivå även har rösträtt på lokal nivå. Även det lokala självstyret gäller på den lokala 

nivån precis som på den regionala.
38

 

Folket väljer således politikerna till Europaparlamentet, riksdagen, 

landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. I den svenska representativa demokratin 

väljer folket således de representanter som ska styra landet under den kommande 

mandatperioden, det vill säga de kommande fyra åren. Det  finns dock ett 

direktdemokratiskt komplement i form av folkomröstningar i det svenska 

demokratisystemet. Genom folkomröstningar har det svenska folket möjligheten att 

direkt ta ställning i vissa specifika frågor. På nationell nivå är dock folkomröstningar 

inte alls vanliga, senaste gången folket kunde ta ställning direkt i en fråga var 2003 

(EMU). En folkomröstning i Sverige behöver inte vara beslutande, istället är folkets 

ställningstagande rådgivande. 1955 röstade det svenska folket emot förslaget att införa 

högertrafik, trots det  beslutade riksdagen 1963 att högertrafiken skulle införas ändå.
39

 

Det är således möjligt för makthavarna att besluta emot folkets vilja.Väldigt ofta har 

dock partierna kommit överens att acceptera resultatet av folkomröstningar, trots att det 

enbart är rådgivande.
40

 

Det svenska folket röstar således fram representanterna  genom allmäna och fria val. De 

allmäna valen är därmed det som garanterar att all makt i Sverige utgår från folket, som 

det står i grundlagarna. Folket kan i vissa specifika fall även direkt ta ställning i 

sakfrågor, på nationell nivå sker det dock mycket sällan. Utöver valen och de få 

folkomröstningar har folket även andra möjligheter att påverka politiken i landet. Det är 

exempelvis möjligt att skicka in remissvar, svar på regeringens betänkanden, eller starta 

ett folkinitiativ för att väcka ett ärende på lokal nivå.
41

 

                                                           

38 Sveriges kommuner och landsting (2015), Så styrs en kommun, finns på: 

http://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrning/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrsk

ommunen.735.html (hämtad: 2015-05-03) 
39 Justitiedepartementet (2014), Folkomröstningar,  1955 Högertrafik, finns på: http://www.regeringen.se/sb/d/2467 

(hämtad: 2015-04-30) 
40 Justitiedepartementet (2014), Folkomröstningar, finns på: http://www.regeringen.se/sb/d/2467 (hämtad: 2015-04-

30) 
41 Justitiedepartementet (2014), Delta och påverka, finns på: http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/13456 (hämtad: 

2015-05-08) 

http://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrning/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html
http://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrning/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html
http://www.regeringen.se/sb/d/2467
http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/13456
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2.2.3 Systemet jämfört med Robert Dahls ”ideala demokrati” 

Sveriges representativa demokratimodell har beskrivits och kommer nu att jämföras 

med idealtypen som definierades tidigare i arbetet. Inledningsvis kommer det att 

undersökas hur väl det svenska demokratisystemet uppfyller Robert Dahls kriterier för 

en ideal demokrati. De fem kriterierna som Dahl framhäver är följande: effektivt 

medbestämmanderätt, lika rösträtt, upplyst förståelse av poltiken, kontroll över den 

politiska agendan och inkluderandet av alla vuxna människor.
42

  

Som Robert Dahl beskriver är det i praktiken omöjligt att alla kriterierna uppfylls, men 

det är något som demokratier ska försöka sträva efter.
43

 Att Sverige strävar efter att 

uppnå de kriterierna är mycket uppenbart, alla kriterier uppfylls till en viss grad. Medan 

tre kriterier uppfylls nästintill helt, finns det även två kriterier som inte uppfylls lika bra. 

Lika rösträtt, är en del av det svenska valsystemets grunder
44

, att det kriteriet uppfylls är 

därför självklart. Ett annat av kriterierna, inkluderandet av alla vuxna människor, 

uppfylls också helt. I Sverige har alla vuxna medborgare rösträtt, det innebär att alla har 

möjligheten att delta i landets demokratiska processer. Dessutom har även medborgare 

samma möjlighet att uppnå en upplyst förståelse av politiken, det vill säga att förstå hur 

politiken fungerar och vilken roll man själv har i den processen. Därmed uppfylls även 

det kriteriet. Det finns många olika sätt för medborgarna att uppnå förståelse av 

politiken, då det finns många olika källor som leder till förståelsen. Viktiga verktyg i att 

förmedla och sprida förståelsen är bland annat utbildning och media. Både utbildning 

och media är något som i stort sett alla medborgare har tillgång till.  

De resterande kriterierna uppfylls inte på samma sätt som de två tidigare nämnda 

kriterierna. Effektivt medbestämmanderätt, är ett av de kriterierna som enbart uppfylls 

till vissa delar. Den största möjligheten till medbestämmande i Sverige är att rösta och 

välja de representanterna som styr landet. Men folket har tack vare grundlagar som 

yttrande- och tryckfrihet även möjligheten att få sin röst hörd. Det finns olika 

möjligheter för folket att få sin röst hörd, till exempel genom att debattera, demonstrera 

eller skriva insändare.
45

 Trots det uppfylls inte kriteriet om effektivt medbestämmande 

till hundra procent eftersom besluten fortfarande tas av de styrande representanterna. Ett 

                                                           

42 Dahl, Robert A. (2000), sid 38, What Is Democracy?, On Democracy  
43 Dahl, Robert A. (2000), sid 42, What Is Democracy?, On Democracy  
44 Valmyndigheten (2015), Det svenska valsystemet, Valsystemets grunder, finns på: 

http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/ (hämtad: 2015-05-12) 
45 Justitiedepartementet (2014), Delta och påverka, finns på: http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/13456 (hämtad: 

2015-05-08) 

http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/


  

 

20 

 

kriterium som hänger ihop med medbestämmanderätten är kriteriet att medborgarna ska 

ha kontroll över den politiska agendan. Även här är medborgarnas möjlighet att välja de 

representanter som driver den politiken som förespråkas av väljaren. Medborgaren kan 

genom att få sin röst hörd påverka den politiska agendan, men inte kontrollera den. 

Däremot är det möjligt att övervaka vad som står på den politiska agendan, då den är 

offentlig.  

Det svenska demokratisystemet uppfyller Robert Dahls kriterier till väldigt stora delar i 

teorin, i praktiken utnyttjas dock inte alltid dessa kriterier av medborgarna. Rösträtten 

och medbestämmanderätten exempelvis är något som finns, men vissa medborgare 

väljer att avstå från dessa rättigheter. På samma sätt avstår vissa medborgare från att 

uppnå en upplyst förståelse av politiken eller från att påverka den politiska agendan. 

Således väljer delar av medborgare att exkludera sig ur det demokratiska systemet, det 

innebär dock inte at kriterier inte uppfylls.  

Förutom kriterierna till en demokrati har Robert Dahl även listat olika önskvärda 

konsekvenser av demokratin. Utan tvekan kan vissa av konsekvenserna som Robert 

Dahl nämner tillämpas på Sverige. Dessa är:   

- Genom demokrati undviker man tyranni.  

- Moderna demokratier krigar inte mot varandra.  

- Demokratiska länder tenderar att vara mer välmående än icke-demokratiska 

länder. 

- Bara en demokrati kan ge en hög nivå på politisk jämlikhet.
 46

 

Sverige är ett rikt land som inte befinner sig i krig, varken mot en annan demokrati eller 

någon icke-demokratisk stat. Dessutom styrs landet inte av en tyrann, de ovanstående 

konsekvenserna är således mycket uppenbara i den svenska demokratin. Det går 

dessutom att bekräfta att demokratin ger den högsta nivån av politisk jämlikhet, till 

exempel genom lika rösträtt. Andra konsekvenser syns inte lika tydligt i Sverige och det 

kan diskuteras om och hur de kan appliceras till den svenska demokratin. Det är de 

resterande kriterier som skall diskuteras: 

- Demokratin garanterar medborgarnas grundläggande rättigheter.  

- Medborgarna får en större personlig frihet i en demokrati.  

- Demokrati hjälper människor att värna om deras personliga intressen.  

- Möjligheten till självbestämmande är störst i en demokrati, medborgarna lever 

under lagar som de väljer själva.  

                                                           

46 Dahl, Robert A. (2000), sid 60-61, Why Democracy?, On Democracy  
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- Ett demokratiskt styre ger den största möjligheten till utövandet av moraliskt 

ansvarstagande.
 47

 

Alla dessa resterande konsekvenser som Robert Dahl nämner kan också appliceras till 

den svenska demokratin. Dock inte lika tydligt som de tidigare nämnda, eftersom 

många av de inte är mätbara på samma sätt. Möjligheten till självbestämmande, 

utövandet av moralisk ansvarstagande och att värna om personliga intressen är mycket 

svåra att mäta, eftersom dessa möjligheter kan uppfattas på olika sätt av olika individer. 

Även den personliga friheten och garantin av medborgarnas grundläggane rättigheter är 

komplicerade att mäta. Hur väl dessa konsekvenser uppfylls vore en väldigt långdragen 

diskussion med många olika åsikter, då alla dessa konsekvenser uppfattas på olika sätt 

av folket. Något som däremot kan konstateras är att även dessa konsekvenserna har 

medförts av det svenska demokratisystemet. Alla de nämnda möjligheterna finns för 

medborgarna i den svenska demokratin. Även om dessa konsekvenser redan kan 

tillämpas, finns det dock ett stort potential i demokratin till att få de resterande 

konsekvenserna att bli ännu tydligare i Sveriges demokrati. De önskade 

konsekvenserna, det vill säga de nämnda möjligheterna, kan således fortfarande bli 

större och flera. 

Sveriges demokratiska system uppfyller således de kraven, som Robert Dahl ställer på 

en demokrati, till väldigt stora delar. Även de önskvärda konsekvenser som en 

demokrati medför, enligt Dahl, kan appliceras till väldigt stora delar.  

2.3 Det schweiziska demokratisystemet 

2.3.1 Hur systemet är organiserat 

Den schweiziska staten är uppbyggd på en federalistisk tanke där det finns tre politiska 

nivåer. Vilka dessa nivåer är beskrivs här nedan, i beskrivningen kommer det finnas 

tyska begrepp som kommer att förklaras och/eller översättas för den svenska läsaren. 

 I Schweiz kallas staten för ”der Bund”, direkt översatt på svenska betyder det 

”förbundet”. Det finns tre olika makter inom förbundet, en lagstiftande, en verkställande 

och en dömande. Vilka de är och vad deras uppgifter är förklaras i ett senare skede i 

arbetet. Förbundet är således den nationella politiska nivån i landet. Den regionala nivån 

består av 26 stycken ”Kantone”, den schweiziska motsvarigheten till Sveriges län. 

Kantonerna är de ursprungliga staterna som 1848 tillsammans bildade förbundet. Den 
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lägsta nivån, alltså den lokala nivån består av ”Gemeinden” (kommunerna). 

Kommunerna har förutom de uppgifterna de får av förbundet och kantonerna även egna 

befogenheter inom olika områden.
48

 

Förbundet, kantonerna och kommunerna är således de tre politiska nivåerna i det 

schweiziska federalistiska systemet. De olika politiska nivåerna är organiserade på olika 

sätt. De tre nivåerna är uppbyggd av olika politiska institutioner, vilka de är och hur de 

är organiserade förklaras härnäst. Först ut följer en beskrivning av förbundets 

organisation och maktfördelning. Det beskrivs förbundets olika institutioner och hur 

maktfördelningen mellan dessa ser ut. Förbundets ansvar och makt definieras av den 

schweiziska författningen (Bundesverfassung). Ansvarsområdet av förbundet inkluderar 

bland annat landets utrikes- och säkerhets politik, nationell lagstiftning och ekonomiska 

frågor.
49

 

Parlament: Den lagstiftande församlingen i landet är parlamentet som består av två 

kamrar. Den ena är kammaren är ”der Nationalrat” (nationalrådet) som består av 200 

folkvalda representanter, kantonerna är proportionellt representerade utifrån antalet 

invånare. ”Der Ständerat” (statsrådet) är den andra kammaren i parlamentet. Här finns 

totalt 46 platser, varje kanton har två sitser och de sex semi-kantonerna har en sits var i 

statsrådet.
50

 

Regering: Landets verkställande makt är regeringen som består av de sju medlemmarna 

i ”der Bundesrat” (förbundsrådet) och en ”Bundeskanzler/in” (förbundskansler). Den 

verkställande makten utses av den lagstiftande församlingen, regeringen utses således 

av parlamentet. Varje år väljs en ”Bundespräsident/in” (förbundspresident) som är en av 

medlemmarna i förbundsrådet. Hon eller han är fortfarande likställt med resten av rådet, 

hennes eller hans uppgifter som förbundspresident är främst representativa. Dessutom är 

förbundspresidenten mötesordföranden i förbundsrådets möten.
51

 

                                                           

48 Der Bundesrat (2015), Föderalismus, finns på: https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-

der-schweiz/schweizer-foederalismus.html (hämtad: 2015-04-23) 
49 Der Bundesrat (2015), Föderalismus, Der Bund – von der Verfassung ermächtigt , finns på: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-foederalismus.html 

(hämtad: 2015-04-22) 
50 Der Bundesrat (2015), Das politische System der Schweiz, Das Schweizer Parlament, finns på: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-parlament.html (hämtad: 

2015-04-23) 
51 Der Bundesrat (2015), Das politische System der Schweiz, Die Schweizer Regierung, finns på: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-regierung.html (hämtad: 

2015-04-23) 
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Domstol: Den högsta rättsväsliga institutionen i landet är ”Das Bundesgericht” 

(förbundsdomstolen). Domstolen består av 38 ordinarie och 19 deltidsdomare som väljs 

av landets regering. Det innebär således att landets dömande makt väljs av landets 

verkställande makt.
52

  

Landets 26 kantoner kan jämföras med Sveriges 21 län, de bildar den näst högsta 

politiska nivån i landet. Kantonerna är likvärdiga enligt den schweiziska författningen 

och alla har sin egna författning. Dessutom har alla kantoner sina egna parlament och 

regeringar. Kantonernas parlament och regeringarna är inte organiserat på samma sätt 

som på den federala nivån. Parlamenten i de olika kantonerna väljs, precis som på 

federal nivå, av folket. Det som skiljer kantonerna från staten är att även regeringen är 

folkvald på kantonal nivå. Kantonernas uppgiftsområde innehåller allt som inte enligt 

den schweiziska författningen är förbundets, det vill säga den nationella nivån, 

angelägenhet. Skola, vård och kultur är några exempel av de politiska områden där 

kantonerna har mycket handlingsutrymme.
53

  

Utöver de 26 kantoner i landet finns det även cirka 2 400 kommuner (Gemeinden). 

Antalet kommuner sjunker ständigt eftersom, framförallt kommuner med få invånare 

slutar sig samman för att kunna sköta sina uppgifter på ett bättre sätt. En femtedel av 

landets kommuner har ett eget folkvald parlament, de resterande fyra femtedelarna har 

ett direktdemokratiskt styre. Det innebär att kommunernas medborgare deltar i 

kommunförsamlingar där besluten på den lägsta politiska nivån i landet tas. Vissa av 

kommunernas uppgifter är tilldelade från staten, ett exempel av en sådan uppgift är att 

föra befolkningsregistret. Utöver de tilldelade uppgifter har kommunerna även ett eget 

ansvar i frågor inom områden som skola, energiförsörjning, vägarbete, skatteregler med 

mera.
54

 

  

                                                           

52 Der Bundesrat (2015), Das politische System der Schweiz, Eidgenössische Gerichte, finns på: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/eidgenoessische-gerichte.html 

(hämtad: 2015-04-24) 
53 Der Bundesrat (2015), Föderalismus,  Kantone haben ein Höchstmass an Souveränität, finns på: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-foederalismus.html 

(hämtad: 2015-04-22) 
54 Der Bundesrat (2015), Föderalismus, Die Gemeinden sind weitgehend selbständig , finns på: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-foederalismus.html 

(hämtad: 2015-04-22) 
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2.3.2 Folkets roll i den demokratiska organisationen 

Utifrån beskrivningen av det demokratiska systemet i Schweiz följer en förklaring av 

folkets roll i demokratin. Hittills har framförallt landets representativa organ 

presenterats. Den här delen kommer att behandla folkets roll i den schweiziska 

direktdemokratin. Förutom de allmäna valen, där representanter för de olika 

parlamenten väljs, beskrivs även andra uppgifter som folket har i det direktdemokratiska 

systemet. Även här delas beskrivningen av folkets roll upp i de olika nivåerna i 

federationen. Eftersom Schweiz inte är med i EU finns ingen del om den Europeiska 

Unionens olika organ. Istället beskrivs de tre federalistiska nivåerna som består av 

förbund, kantoner och kommuner (Bund, Kantone und Gemeinden).   

På den federala nivån, förbundet (Der Bund), har folket olika uppgifter. Dels röstar 

folket fram de representanter som ska sitta i parlamentets första kammare, den som 

kallas Nationalrat. Den andra kammaren väljs på den kantonala nivån som beskrivs 

senare i den delen. Båda kamrar har lika befogenheter , ett beslut måste således 

godkännas av båda kamrar för att det ska vara giltig.
55

 Valen till Nationalrat sker alltid 

med fyra års mellanrum, senast var 2011. Platserna i parlamentet fördelas proportionellt 

mellan partierna och kantonerna utifrån antalet invånarna i kantonerna.
56

 

Röstberättigade är alla schweiziska medborgare över 18 år. De schweiziska 

medborgarna som bor utanför landet har också rätten att rösta. Förutsättningen är dock 

att de finns inskrivna i valregistret i en kommun, exempelvis där de bodde innan de 

flyttade utomlands. Alla som får rösta i parlamentsvalen är också berättigade att rösta i 

folkomröstningarna.
57

 I folksomröstningarna har folket möjligheten att besluta direkt i 

olika sakfrågor från alla politiska områden behandlas.
58

 Systemet av folkomröstningar 

kommer att förklaras efter att folkets roll på de tre politiska nivåerna har redovisats. 

Folkets roll på den kantonala nivån består bland annat av att välja den andra kammaren 

(Ständerat) i det nationella parlamentet. Det sker i de flesta kantoner vart fjärde år, i 

vissa av kantoner väljs representanterna till Ständerat  bara vart femte år. De flesta 

                                                           

55 Die Bundesversammlung, Die Bundesversammlung, finns på: http://www.parlament.ch/D/ORGANE-

MITGLIEDER/BUNDESVERSAMMLUNG/Seiten/default.aspx (hämtad: 2015-05-04) 
56 Die Bundesversammlung, Der Nationalrat, finns på: http://www.parlament.ch/D/ORGANE-

MITGLIEDER/NATIONALRAT/Seiten/default.aspx (hämtad: 2015-05-04) 
57 Die Schweizer Behörden Online,  Wer ist stimmberechtigt?, finns på: https://www.ch.ch/de/stimmrecht (hämtad: 

2015-05-04) 
58 Der Bundesrat (2015), Wählen und abstimmen, finns på: https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-

politische-system-der-schweiz/schweizer-foederalismus.html (hämtad: 2015-04-30) 
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kantonala parlament väljs också vart fjärde år.
59

 På den kantonala nivån är rösträtten 

annorlunda än på den nationella nivån. Kantonerna kan även ge utländska medborgare 

rösträtt, än sålänge har dock enbart en tredjedel av kantonerna gjort det. Även 

minderåriga kan få rätten att rösta på kantonal nivå, rösträtt för alla över 16 år finns 

dock bara i en kanton (Glarus).
60

 Förutom valen till Ständerat och det kantonala 

parlamentet finns det även på den kantonala nivån folkomröstningar. 

 Även på den lokala politiska nivån, i landets kommuner (Gemeinden), har folket en 

viktig roll. I en femtedel av landets kommuner finns det ett folkvald parlament, precis 

som på den federala och kantonala nivån väljs den också vart fjärde år.
61

 Även 

rösträtten är den samma som på den kantonala nivån.
62

 Majoriteten av kommunerna har 

ett direktdemokratiskt styre där folket kan delta i så kallade ”kommunförsamlingar” 

(Gemeindeversammlungen). I dessa församlingar tas besluten på den kommunala 

nivån.
63

 

Folket har utöver att välja de nämnda representanter även andra möjlighter att påverka 

politiken i landet. Folkomröstningar är en av dessa möjligheter. Det finns två vägar som 

kan leda till en folkomröstning, de kallas för Initiativ och Referendum. Men folket har 

även möjligheten att lämna in en Petition, varje individ kan göra det.
64

 Som tidigare 

nämnt kan folket även på den kantonala och lokala nivån delta i folkomröstningar. 

På alla politiska nivåerna kallas folket till valurnorna fyra eller fem gånger per år.
65

 

Innan det kan bli en folkomröstning krävs det en lansering av en såkallad Volksinitiative 

(folkinitiativ) eller ett Referendum. Ett Initiativ är ett krav på en författningsändring och 

kan startas av alla röstberättigade medborgare. Om Initiativet får tillräckligt många 

                                                           

59 Der Bundesrat (2015), Wählen und abstimmen, Wahlen, finns på: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-foederalismus.html 

(hämtad: 2015-04-30) 
60 Die Schweizer Behörden Online, Wer ist stimmberechtigt?, finns på: https://www.ch.ch/de/stimmrecht (hämtad: 

2015-05-04) 
61 Der Bundesrat (2015), Wählen und abstimmen, Wahlen, finns på: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-foederalismus.html 

(hämtad: 2015-04-30) 
62 Die Schweizer Behörden Online, Wer ist stimmberechtigt?, finns på: https://www.ch.ch/de/stimmrecht (hämtad: 

2015-05-04) 
63 Der Bundesrat (2015), Föderalismus, Die Gemeinden sind weitgehend selbständig , finns på: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-foederalismus.html 

(hämtad: 2015-04-22) 
64 Der Bundesrat (2015), Die Politik mitbestimmen, finns på: https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-

politische-system-der-schweiz/politische-mitspracherechte-der-schweizer-buerger.html (hämtad: 2015-05-05) 
65 Der Bundesrat(2015), Wählen und abstimmen, Abstimmungen, finns på: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-foederalismus.html 

(hämtad: 2015-04-30) 

https://www.ch.ch/de/stimmrecht
https://www.ch.ch/de/stimmrecht
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/politische-mitspracherechte-der-schweizer-buerger.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/politische-mitspracherechte-der-schweizer-buerger.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-foederalismus.html
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underskrifter och inte dras tillbaka kommer det att röstas om initiativet. På nationell 

nivå krävs det 100’000 underskrifter på 18 månader för att det skall bli en 

folkomröstning av ett initiativ. På de lägre nivåerna gäller andra regler, men även på de 

nivåerna kan initiativ lanseras av röstberättigade medborgare. På den kantonala och 

kommunala nivån är det till och med möjligt att starta ett initiativ för en 

lagförändring.
66

  

Den andra vägen som kan leda till en folkomröstning är att starta ett Referendum. 

Vanligtvis brukar parlamentet vara den lagstiftande organen, det schweiziska folket har 

dock möjligheten att stoppa en lagförändring. Varje röstberättigad medborgare, även de 

som inte bor i landet, har möjligheten att inleda ett såkallad ”fakulatives Referendum”. 

Om minst 50 000 underskrifter samlas in, eller om minst åtta kantoner kräver en 

omröstning inom 100 dagar 
67

 kommer det att bli en folkomröstning om 

lagförändringen. Vissa lagförändringar medför dock ett obligatoriskt Referendum, det 

händer när författningen (Bundesverfassung) skall ändras. Då krävs det att majoriteten 

av folket och kantonerna godkänner det.  På den kantonala och regionala nivån är 

områden där ett Referendum kan lanseras ännu större än på den federala nivån.
68

 

En annan möjlighet för folket att påverka politiken är genom en petition, ett förslag, 

som lämnas in till landets myndigheter. Myndigheterna är inte förpliktade att behandla 

dessa förslag, det är dock mer vanligt än ovanligt att de gör det. En petition kan lämnas 

in av vem som helst, oavsett ålder och nationalitet.
69

 

Sammanfattningsvis kan man säga att folket har många olika funktioner och möjligheter 

i det schweiziska demokratiska systemet. Trots att det finns folkvalda lagstiftande organ 

har folket genom folkomröstningar det sista ordet även i lagstiftningen. Innan 

folkomröstningar och val informeras folket av landets regering (der Bundesrat). Några 

veckor innan folkomröstningar skickar regeringen ut information och argumentation om 

                                                           

66Die Schweizer Behörden Online, Volksinitiativen, finns på:  https://www.ch.ch/de/initiativen/ (hämtad: 2015-05-06) 
67 Der Bundesrat (2015), Die Politik mitbestimmen, Ein Referendum lancieren, finns på: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/politische-mitspracherechte-der-

schweizer-buerger.html (hämtad: 2015-05-05) 
68Die Schweizer Behörden Online, Referenden, https://www.ch.ch/de/referenden (hämtad:2015-05-06) 
69Die Schweizer Behörden Online, Petitionen, https://www.ch.ch/de/petitionen (hämtad:2015-05-06) 

https://www.ch.ch/de/initiativen/
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/politische-mitspracherechte-der-schweizer-buerger.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/politische-mitspracherechte-der-schweizer-buerger.html
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de frågor som det röstas om.
70

 Den direkta demokratin i Schweiz speglas på alla tre 

politiska nivåerna i landet. 

2.3.3 Systemet jämfört med Robert Dahls ”ideala demokrati” 

Innan undersökningen av de två demokratimodellerna avslutas skall även det 

schweiziska demokratisystemet jämföras med Robert Dahls definition av en ideal 

demokrati. Den schweiziska direktdemokratin skall inledningsvis jämföras med 

idealtypens kriterier. Kriterierna är följande:  effektivt medbestämmanderätt, lika 

rösträtt, upplyst förståelse av politiken, kontroll över den politiska agendan och 

inkluderandet av alla vuxna människor.
71

  

Den schweiziska direktdemokratin uppfyller alla krav i teorin, men i praktiken uppfylls 

inte kraven på samma sätt. Tydligast är kravet av att alla vuxna medborgare ska 

inkluderas i politiken. Den möjligheten finns, men väldigt många medborgare väljer att 

inte utnyttja den. Röstandelen i både folkomröstningarna och parlamentsvalen brukar 

vara väldigt lågt. Båda har de senaste åren haft en röstandel på under 50% av de 

röstberättigade.
72

 Kravet uppfylls således inte i praktiken, trots att det finns lika rösträtt 

för alla vuxna medborgare och utöver det även stora möjligheter till effektivt 

medbestämmande. Genom den direkta demokratin är just möjligheterna till effektivt 

medbestämmande och kontrollen över den politiska agendan mycket stora. Det frivilliga 

exkluderandet ur det demokratiska systemet tyder också på att kravet om upplyst 

förståelse av politiken inte uppfylls. Den låga röstandelen speglar folkets ointresse för 

politiken, som delvis beror på bristande förståelse för den. Att röstandelen är så låg 

bevisar således att förståelsen av politikens är något som kan, eller snarare måste, 

förbättras i landet. 

  

                                                           

70 Der Bundesrat (2015), Wählen und abstimmen,  Der Bundesrat informiert, finns på: 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-foederalismus.html 

(hämtad: 2015-04-30) 
71 Dahl, Robert A. (2000), sida 38, What Is Democracy, On Democracy  
72 Bundesamt für Statistik (2015), Politik, Die wichtigsten Zahlen, finns på: 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/17/01/key.html (hämtad:2015-05-14) 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/17/01/key.html
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Det schweiziska demokratisystemet medför också många av de önskvärda konsekvenser 

som Robert Dahl listar upp i boken What is Democracy?. Schweiz är bland annat känd 

för att vara neutral och ett av de rikaste länderna i världen. Dessutom utesluter 

demokratisystemet ett tyrannisk styre och den politiska jämlikheten i landet garanteras 

också. Dessutom har folket genom Initiativ och Referendum möjligheten att bestämma  

lagarna man lever under själva. Det kan därför konstanteras att följande av de önskvärda 

konsekvenserna kan appliceras helt till den schweiziska demokratin:  .  

- Genom demokrati undviker man tyranni. 

- Möjligheten till självbestämmande är störst i en demokrati, medborgarna lever under 

lagar som de väljer själva. 

- Bara en demokrati kan ge en hög nivå på politisk jämlikhet. 

- Moderna demokratier krigar inte mot varandra. 

- Demokratiska länder tenderar att vara mer välmående än icke-demokratiska länder.
73

 

Dahl nämner utöver de ovanstående konsekvenser även följande önskade konsekvenser 

av demokrati: 

- Demokratin garanterar medborgarnas grundläggande rättigheter. 

- Medborgarna får en större personlig frihet i en demokrati. 

- Demokrati hjälper människor att värna om deras personliga intressen. 

- Ett demokratiskt styre ger den största möjligheten till utövandet av moraliskt 

ansvarstagande.
74

 

De kan inte tillämpas till den schweiziska demokratin med samma självklarhet som de 

övriga. Precis som i Sverige är det uppenbart att även demokratisystemet i Schweiz 

medför de av Dahl definierade önskvarda konsekvenser. De fyra resterande 

konsekvenser kan dock fortfarande förbättras, exempelvis den personliga friheten eller 

garantin av de grundläggande rättigheter. Exakt som i den svenska demokratin är det 

svårt att mäta hur stora dessa möjligheter är. Dessutom är det även i det här fallet så att 

olika individer uppfattar möjligheterna på ett olika sätt. Det går således inte att applicera 

de helt till den schweiziska demokratin heller, därför att dessa konsekvenser är något 

som fortfarande kan utvecklas även i den demokratin. Demokratin har gett många 

positiva konsekvenser i Schweiz, men det finns uppenbart en möjlighet att vissa 

önskade konsekvenser kan bli ännu tydligare i landet. 

  

                                                           

73 Dahl, Robert A. (2000), sid 60-61, Why Democracy?, On Democracy  
74 Dahl, Robert A. (2000), sid 60-61, Why Democracy?, On Democracy  
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Även den schweiziska demokratin uppfyller således kriterierna till väldigt stora delar. 

När man sedan jämför systemet med konsekvenserna kommer man fram till ett liknande 

resultat som när Sveriges demokratisystem jämfördes med idealtypen. Hur exakt det 

svenska och det schweiziska systemet förhåller sig till varandra sammanfattas under 

nästa rubrik. 

2.4 Skillnader och likheter mellan demokratimodellerna  

Både den schweiziska och den svenska modellen har beskrivits utifrån den politiska 

organsationen och folkets roll i systemen. Dessutom har båda modeller jämförts med 

Robert Dahls definition av den ideala demokratin. Sista delen i undersökningen ska 

därför framhäva och förklara hur de två undersökta modellerna förhåller sig till 

varandra.  

Båda modeller byggs upp på flera olika politiska nivåer, det finns bara en väsentlig 

skillnad mellan demokratisystemens decentralisering. Det som är identiskt mellan 

länderna är att båda följer subsidiaritetsprincipen, det betyder att de har olika politiska 

nivåer så att beslut kan tas på den lägsta möjliga nivån. I Schweiz kallas nivåerna för 

kommunal, kantonal och federal, i Sverige däremot kallar man nivåerna för lokal, 

regional och nationell. Trots olika begrepp är de två systemen organiserade på samma 

sätt. Även uppgiftsområden som nivåerna har i respektive land är mycket lika. Den enda 

väsentliga skillnaden i den politiska organisationen är att Sverige är medlem i den 

Europeiska Unionen, något som Schweiz inte är. Därför finns inte den internationella 

EU-nivån med i den schweiziska politiska organisationen. Däremot har länderna också 

en liknande maktfördelning mellan den lagstiftande, den verkställande och den 

dömmande makten. Parlamentenen är i båda demokratisystemen de lagstiftande 

makterna och regeringarna i respektive land ansvarar för verkställandet. Båda länders 

dömande makt utgörs av de högsta domstolarna. 

I Sverige finns det folkvalda lagstiftande församlingar på alla politiska nivåer i landet. I 

Schweiz finns det också en folkvald lagstiftande församling på den federala nivån. Även 

i kantonerna och i vissa kommuner väljer folket de lagstiftande församlingar. I de 

mindre schweiziska kommunerna finns det dock ingen folkvald församling som är 

ansvarig för lagstiftandet, istället styrs dessa kommuner genom ren direktdemokrati. 

Fler skillnader mellan de två demokratisystemen finns det i de politiska institutionernas 

organisation. De nationella parlamenten i Sverige och Schweiz skiljer sig från varandra. 
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Det schweiziska parlamentet består utav två kamrar (Nationalrat & Ständerat), i 

Sverige däremot består riksdagen bara av en kammare. Båda parlamenten har dock 

samma funktion, de är den lagstiftande makten i landet. 

De största skillnaderna mellan modellerna hittas  i folkets roll i de två 

demokratisystemen. Folket i den representativa demokratin, Sverige, och folket i 

direktdemokratin, Schweiz, har uppenbarligen olika uppgifter och möjligheter. Något 

som är identisk i båda länder är att folket väljer de lagstiftande församlingarna på de 

politiska nivåerna vart fjärde år. I Schweiz finns det dock inte bara dessa val utan folket 

har också möjligheten att rösta i folkomröstningar. Folket i Schweiz röstar väldigt ofta, 

mellan fyra och fem gånger per år sker folkomröstningar på alla politiska nivåer i 

landet.
75

 Folkomröstningarna gör inte bara att folkets roll i demokratisystemen är olika, 

de är också den största skillnaden i lagstiftningsprocessen i respektive demokrati.  

Som tidigare framförts finns det folkvalda församlingar som ansvarar för lagstiftningen 

i båda länder. Skillnaden mellan de två demokratiers lagstiftning är att det schweiziska 

folket har det sista ordet i lagstiftningen. Det finns till och med möjligheten att störta ett 

beslut som har tagits av parlamentet. I Sverige däremot är det de folkvalda 

representanterna som tar de slutgiltiga besluten i lagstiftningen. Skillnaden medför 

bland annat en utav de önskade konsekvenserna av demokratin kan appliceras bättre till 

Schweiz än till Sverige.  

- Möjligheten till självbestämmande är störst i en demokrati, medborgarna lever under 

lagar som de väljer själva.
 76

 

Utöver den konsekvensen medför båda demokratimodellerna de av Dahl nämnda 

konsekvenserna på ett väldigt liknande sätt. Den schweiziska direktdemokratin och den 

svenska representativa demokratin medför således inte märkvärdigt skilda 

konsekvenser. Skillnaderna mellan demokratimodellerna kan dock också ses när man 

jämför de med Robert Dahls kriterier till demokrati. Det schweiziska demokratisystemet 

uppfyller kraven om effektivt medbestämmande och kontroll över den politiska agendan 

bättre än det svenska demokratisystemet. Det beror på möjligheten att lansera 

folkinitiativ och såkallade Referndum. Genom dessa har folket en större möjlighet till 

effektivt medbestämmande och har även möjligheten att kontrollera den politiska 

                                                           

75 Der Bundesrat (2015), Wählen und abstimmen, finns på: https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-

politische-system-der-schweiz/schweizer-foederalismus.html (hämtad: 2015-04-30) 
76 Dahl, Robert A., sid 60-61, Why Democracy?, On Democracy (2000) 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-foederalismus.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz/schweizer-foederalismus.html
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agendan. Sveriges representativa demokrati uppfyller däremot kravet om att inkludera 

alla vuxna medborgare till en högre grad än Schweiz. Trots att möjligheten till 

deltagande i det demokratiska systemet är lika stort i båda länder, är Sverige ett stort 

steg före Schweiz i detta avseende. Valdeltagandet i de senaste allmäna valen i Sverige 

låg på 85,81%
77

, i de senaste allmäna valen i Schweiz låg valdeltagandet på bara 

48.5%
78

. Inkluderandet uppfylls således bättre i Sveriges representativa demokrati. 

  

                                                           

77 Valmyndigheten (2015), Tidigare val, 2014 riksdag, kommun och landsting, finns på: 

http://www.val.se/tidigare_val/val2014/index.html (hämtad: 2015-05-15) 
78 Bundesamt für Statistik, Politik (2015), Die wichtigsten Zahlen, finns på: 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/17/01/key.html (hämtad:2015-05-14) 

http://www.val.se/tidigare_val/val2014/index.html
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3 Slutsats 

Utifrån undersökningens resultat är det slutligen möjligt att dra arbetets slutsats. I 

inledningskapitlet formulerades arbetets frågeställning på följande sätt: Representativ 

demokrati och direktdemokrati, vad är skillnaderna och likheterna mellan respektive 

modell jämfört med Robert A. Dahls ”Ideal democracy” ? 

De genomförda undersökningarna utifrån Robert A. Dahls idealtyp och de två valda 

modellerna har gett ett resultat som ger svar på den frågeställningen. 

Både det svenska och det schweiziska demokratisystemet har visat sig att 

överensstämma mycket väl med Robert Dahls definition av ideal demokrati. Båda 

demokratimodeller uppfyller kraven, som Robert Dahl ställer på en ideal demokrati, till 

väldigt stora delar. Även de av Dahl nämnda önskade konsekvenser av en demokrati 

jämfördes med de två modellerna. Det visade sig att både det svenska och det 

schweiziska systemet medförde dessa konsekvenser. Det gick dock också att framhäva 

respektive systems svagheter, genom att framhäva att inte alla konsekvenser medförs på 

det bästa sättet. Både Sveriges och Schweiz demokratisystem kan medföra vissa 

konsekvenser ännu bättre än vad de redan gör. Undersökningen av båda modellerna och 

Robert Dahls definition av ideal demokrati har således inte bara visat att båda modeller 

har mycket gemensamt i förhållande till idealtypen. Resultatet visar också på vilket sätt 

det direktdemokratiska och det representativa demokratiska systemet skiljer sig från 

varandra. Dessutom framhävs också respektive modells starka och svaga sidor. 

Både det svenska och det schweiziska systemet har mycket gemensamt med den 

definierade idealtypen. Det är dock inte möjligt utifrån undersökningens resultat att 

peka ut ett system som stämmer bättre överens med den ”ideala demokrati” än det andra 

systemet. Skillnaderna mellan demokratisystemen gör att respektive modell uppfyller 

kraven på olika sätt. Systemen har olika ”starka” och ”svaga” sidor som framhävs just 

när respektive system jämförs med idealtypen. Den representativa demokratin i Sverige 

exempelvis lyckas mycket väl med att inkludera landets vuxna medborgare, något som 

inte funkar lika bra i Schweiz. I det schweiziska direktdemokratiska systemet har 

medborgarna däremot en större möjlighet till effektivt medbestämmande och att 

kontrollera den politiska agendan.  
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Slutsatsen hade blivit en annan om det schweziska demokratisystemet hade kunnat 

inkludera medborgarna bättre. Hade det varit fallet hade den schweiziska modellen 

uppfyllt kraven, som Robert A. Dahl ställer till en ideal demokrati, till en ännu högre 

grad. Det svenska systemet hade då inte kunnat uppfylla dessa krav till samma grad och 

det schweiziska systemet hade varit närmare den ”ideala demokratin”. Så är dock inte 

fallet, vilket leder till slutsatsen att det inte går att framhäva den ena modellen som mer 

”ideal” än den andra. Idealtypen är, precis som Robert Dahl beskriver, en ”guide” för 

stater som strävar efter demokrati.
79

 Sverige och Schweiz riktar sig båda efter dessa 

vägledande riktlinjer och det resulterar i att båda demokratier medför ett flertal önskade 

konsekvenser. För båda demokratimodellerna finns det dock fortfarande möjligheten att 

förbättra systemet ytterligare och komma ännu närmare den idealtypen som arbetet 

utgick ifrån.  

  

                                                           

79 Dahl, Robert A., sid 42, What Is Democracy?, On Democracy (2000) 
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Sammanfattning 

Arbetet inleds med en beskrivining av dess utgångspunkt och innehåll. Den 

representativa demokratimodellen och den direktdemokratiska demokratimodellen 

framhävs som arbetets utgångspunkt. Dessutom nämns även en idealtyp definierat av 

Robert A. Dahl som en viktig del av arbetets innehåll. I det inledande kapitlet 

formuleras även undersökningens frågeställning och dess syfte. En direktdemokrati 

(Schweiz) och en representativ demokrati (Sverige) skulle jämföras med hjälp av en 

definierad idealtyp. Syftet med undersökningen är att både framhäva likheter och 

skillnader mellan respektive demokratimodell och den av Dahl definierade ideala 

demokratin.  Inledningskapitlet innehåller även en beskrivning av det valda materialet 

och den valda metoden.  Materialet som valdes var består bland annat av  litteratur 

skriven av Robert Dahl, för att kunna definiera idealtypen i arbetet. Dahls litteratur 

kompletteras av internetmaterial med en beskrivning av det svenska och det schweiziska 

demokratisystemet. Det sista som presenteras i inledningskapitlet är tidigare forskning 

och arbetets teori. Under rubriken tidigare forskning beskrivs demokratins utveckling 

från det antika Grekland till dagens samhälle. Slutligen presenteras den 

direktdemokratiska och den representativa demokratimodellen mycket kortfattad. 

Arbetets andra kapitel består av undersökningen av respektive demokratimodell och den 

definierade idealtypen. Idealtypen som modellerna jämförs med är det första som 

beskrivs i det andra kapitlet. Definitionen av idealtypen sker genom kriterier som skall 

uppfyllas och konsekvenser som skall medföras av demokratimodellerna. 

Undersökningen fortsätter med en noggrann beskrivning av den svenska representativa 

demokratin. Beskrivningen är uppdelad i olika delar, där den första delen ägnar sig åt 

systemets organisation. Den decentraliserade politiska organisationen och 

maktfördelningen mellan de olika politiska nivåerna och organen förklaras i den delen. I 

nästa del ligger Sveriges folk i fokus, det beskrivs vilka uppgifter och möjligheterna 

medborgarna i Sveriges representativa demokrati har. Efter att demokratisystemets 

organisation, och folkets roll i den organisationen har beskrivits, jämförs den svenska 

demokratimodellen med den tidigare definierade idealtypen. Undersökningen fortsätter 

sedan med den schweiziska direktdemokratin. Processen är den samma som när det 

svenska demokratisystemet undersöktes. Först förklaras hela demokratisystemet och 

sedan jämförs den med idealtypen.  
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Efter att båda valda demokratisystem har beskrivits och jämförts med Robert Dahls 

ideala demokrati, avslutas kapitlet med ett summerande av skillnader och likheter 

mellan respektive modell. Det framhävs hur respektive modell förhåller sig till 

idealtypen och hur modellerna skiljer sig ifrån varandra. Idealtypen gör det möjligt att 

framhäva respektive modells starka och svaga sidor. Efter att likheterna och 

skillnaderna mellan modellerna har framhövts och förklarats avslutas arbetet med det 

korta kapitlet som innehåller slutsatsen. I slutsatsen utvärderas undersökningens resultat 

för att kunna besvara arbetets frågeställning. 
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