
Framtidens
demokrati



2050

● Gränslös kommunikation via intuitiva och 
kraftfulla gränssnitt

Prognos:

● Mångfacetterat medielandskap (inga 
informationsbubblor eller åsiktskorridorer)

● Människor organiserar sig i större och mindre 
grupper med hög tillit och stort behov att hitta 
gemensamma lösningar och kompromisser



Flytande demokrati
1) Rösträtt i alla sakfrågor (direktdemokrati)
2) Rätt att delegera 

- när du vill, till vem/vilka du vill
3) Möjlighet att delegera till flera

- inom olika politikområden
- prioritera mellan delegater

4) Delegater kan också delegera

Möjligheter:
- mer engagerade medborgare
- högre legitimitet
- bättre beslut (den kollektiva intelligensen)

Risker
- medie-/demagog-/pöbelvälde
- centralisering av makt till ett fåtal superdelegater

Utmaning:
- kombinera valhemlighet med valsäkerhet



Utveckling av förslag

Experter

Medborgare

Intresse-
organisationer

Troll

Utskott

Företag

Alla kan skapa förslag

Alla kan vara med och utveckla 
förslag

Nya versioner tävlar om deltagarnas 
stöd - de bästa överlever

Gruppen avgör när förslaget är redo 
för omröstning

Innan förslaget går till omröstning 
måste det godkännas av ett råd, 
eller omarbetas



Besluten ska finansieras

Alla kan delta i budgetarbetet
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Budgetområden

Projekt P: 35''

Reform R1: 100''

Satsning S: 20''

Besparing B: -30''

Reform R2: 50''

Prognos/kostnadskalkyl

Fördelnings-
omröstning

1) Bedöm budgetens storlek 
och varje besluts förväntade 
utfall

2) Fördela medel över 
budgetområden

3) Prioritera mellan nya beslut

När det finns utrymme inom ett 
budgetområde allokeras medel 
till nästa högst prioriterade 
beslut.

Beslut att genomföra
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Initiativ

Förslag

Granskning

Votering

Kontroll

Budgetering

Utförande

Utvärdering

Avbryts

Ogiltigt

Avslås

Anmärkning

Kasseras

Utvecklas

Stöds

Formuleras

Godkänns

Godkänns Bifalls

Finansieras

Rapporteras

Publiceras

Bort-
prioriteras

Återvinns



Flytande demokrati

● Gränslös kommunikation via intuitiva och 
kraftfulla gränssnitt

● Mångfacetterat medielandskap (inga 
informationsbubblor eller åsiktskorridorer)

● Människor organiserar sig i större och mindre 
grupper med hög tillit och stort behov att hitta 
gemensamma lösningar och kompromisser

2050
Förutsättningar för demokrati:

✓ Alla kan delta i det demokratiska 
samtalet

✓ Välinformerade medborgare

✓ Behovet och förmågan att fatta 
beslut gemensamt är stort



Men, vad blir det av politikerna?
➢ Delegater

➢ Kuratorer

➢ Förtroendeuppdrag

➢ Professionella förslagsutvecklare

➢ Faciliterare

Mer spännande karriärmöjligheter än någonsin!

Ordet "politikerförakt" stryks ur ordlistan



Tack!

Joakim Sigvald
joakim.sigvald@gmail.com

Finns på Adlibris/Bokuswww.direktdemokraterna.se
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