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Inledning 
Dagens representativa demokrati ses av de flesta som en självklarhet, men trots det anses 
legitimitet i det politiska systemet vara eftersträvansvärt. Genom ett högt deltagande i de 
allmänna valen legitimerar folket detta parlamentariska system, varför de senaste årens sjunkande 
valdeltagande, sett ur detta perspektiv, är ett problem.  

Valdeltagandet i de svenska riksdagsvalen har minskat betänkligt sedan mitten av 70-talet, från 
94 procent vid valet 1976 till 81 procent vid valet 20021. När regeringen 1997 tillkallade 
Demokratiutredningen för att belysa demokratins framtid beslutades därför även att det låga 
valdeltagandet skulle studeras. Dessutom skulle Demokratiutredningen föreslå åtgärder för att 
öka medborgarnas delaktighet och engagemang i det demokratiska systemet.2 I 
Demokratiutredningens slutbetänkande En uthållig demokrati! (SOU 2000:1) står följande att läsa: 

 

Det är […] utredningens uppfattning att den svenska folkstyrelsen fortsatt ska sträva efter ett 
högt valdeltagande och att denna strävan ska gälla alla förekommande val – således även 
Europavalet. Den svenska välfärdsstaten bygger på ett starkt folkligt stöd som ytterst 
manifesteras i ett högt valdeltagande. Med ett fortsatt sjunkande valdeltagande finns risk för att 
legitimiteten i det offentliga beslutsfattandet sjunker och att välfärdsstatens förankring inte 
längre framgångsrikt kan upprätthållas.3

 

Högt valdeltagande sägs här vara av yttersta vikt vilket jag återkommer till under min analys. I 
analysen kommer jag dekonstruera en rad citat av den här typen för att bland annat titta närmare 
på hur demokratin och den demokratiska medborgaren konstrueras i texten. Jag ska dock inte gå 
händelserna i förväg varför jag nu övergår till att beskriva mitt syfte. 
 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av ett diskursanalytiskt angreppssätt granska vilken 
bild som ges av begreppet demokrati i Demokratiutredningens slutbetänkande En uthållig demokrati! 
(SOU 2000:1). Vad avses med ordet demokrati? På vilka sätt försöker man öka valdeltagandet 
och stärka demokratin? Viktigt i sammanhanget är även att titta på hur den demokratiska 
medborgaren föreställs. För att undersöka detta tittar jag bland annat på hur demokratin och det 
demokratiska subjektet på olika sätt konstrueras i texten. 

 

                                                 
1 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____27329.asp, 2005-01-24 
2 SOU 2000:1 En uthållig demokrati! s. 285ff 
3 Ibid. s. 178 
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Avgränsningar och material 
Den första avgränsningen jag gjorde var att jag beslutade mig för att koncentrera mig på 
Demokratiutredningens rapporter, vilka har publicerats i form av SOU-rapporter. Kommittén 
bakom Demokratiutredningen valde annars tre olika arbetsformer: seminarier, en egen webbplats 
samt de skriftliga rapporterna. Efter diverse problem kopplade till det empiriska materialet kom 
jag slutligen att koncentrera mig på Demokratiutredningens slutbetänkande – En uthållig demokrati! 
(SOU 2000:1) – som Demokratiutredningen den 15 februari år 2000 överlämnade till dåvarande 
statsrådet Britta Lejon4. Då slutbetänkandet är en SOU-rapport på cirka 300 sidor valde jag att i 
första hand koncentrera min analys på kapitlet ”Demokrati” (s. 13-47).  
 

Demokratiutredningen 
Demokratiutredningen var en parlamentarisk kommitté som den 11 september 1997 tillkallades 
av chefen för Statsrådsberedningen. Den 1 oktober 1997 valdes före detta statsrådet Bengt 
Göransson till Demokratiutredningens ordförande. De ledamöter som valdes att ingå i den 
parlamentariskt sammansatta kommittén kom från alla riksdagspartier, dessutom utsågs ett antal 
experter samt huvudsekreterare och biträdande sekreterare att också ingå i kommittén.5  

Utredningens utgångspunkt var varje medborgares rätt till full delaktighet i samhället. 
Emellertid tillkom sedermera ett tilläggsdirektiv om att ”studera det låga valdeltagandet och 
föreslå åtgärder för att öka medborgarnas delaktighet och engagemang i det demokratiska 
systemet.”6

 

Bakgrund 
I följande stycke har jag för avsikt att kortfattat presentera demokratins utveckling i enlighet med 
traditionell demokratihistoria. Detta för att sätta in demokratin i en historisk och vetenskaplig 
kontext. 

Demokrati betyder som bekant folkstyre. Robert A. Dahl (2003) menar att det var inom vissa 
av de grekiska stadsstaterna, framför allt Aten, som demokratin började ta sin form under 400-
talet f. Kr. Demokratin uppstod emellertid inte ur tomma intet, redan innan atenarna själva talade 
om ”demokrati” menade de att vissa former av jämlikhet var önskvärt i deras politiska system: 
likhet inför lagen och alla medborgares rätt att tala i den styrande församlingen. När sedan folket 
fick en allt större auktoritet och ensamt betraktades som legitim maktutövare så var ordet 
demokrati det mest träffande namnet på det nya systemet.7  

                                                 
4 Ds 2001:26, Politik för folkstyrelse på 2000-talet, Förord av Britta Lejon 
5 SOU 2000:1 s. 3ff 
6 http://www.regeringen.se/sb/d/3808/a/22272, 2005-04-18 
7 Robert A. Dahl (2003): Demokratin och dess antagonister s. 27ff 
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För att det skulle vara tal om en demokratisk ordning enligt det grekiska synsättet krävdes 
emellertid att ett antal villkor var uppfyllda. Dessa gick bland annat ut på att det skulle vara 
direktdemokrati samt att medborgarna skulle vara en mycket homogen grupp med samma språk, 
etnicitet och religionsfrihet. Vidare skulle medborgarantalet vara mycket begränsat, detta av tre 
skäl: för att undvika heterogenitet och splittring, för att kunna få den kunskap om staden och 
medmänniskorna som krävdes för att kunna förstå och särskilja det gemensamma bästa från de 
egna intressena och slutligen för att medborgarna skulle kunna församlas och fungera som 
stadens suveräna styresmän. Därutöver skulle stadsstaten vara ekonomiskt självförsörjande och 
fick inte ingå förbund med andra stadsstater. Undantag var i krig då det militära läget kunde kräva 
förbund eller allianser med andra stadsstater.8  

Bakgrunden till de nutida demokratiska institutionerna kan, förutom i antikens Grekland, 
enligt Dahl spåras på flera andra håll, tre av dessa är: den republikanska traditionen, det 
representativa styrets idé samt den politiska jämställdhetens logik9. I denna uppsats nöjer jag mig 
dock med att koncentrera mig på framväxten av de representativa styrelseformerna.  

Representationen var enligt Dahl egentligen ingen demokratisk idé, utan en av den medeltida 
kungamaktens och aristokratins institutioner, där de olika stånden företräddes av representanter. 
På 1700-talet började politiska publicister inse att genom att förena den demokratiska idén om 
folkstyre med en icke-demokratisk institution som ståndsrepresentation kunde demokratin ges en 
helt ny dimension. Det folkliga styret behövde, i och med representationen, inte längre begränsas 
till små stater utan kunde omfatta både stora landområden och ett ofantligt antal människor.10  

Även om dessa principer vann inflytande långt tillbaka i tiden är dagens demokratiska 
institutioner inte sällan relativt unga. Vad gäller Sveriges demokratiska genombrott så behöver 
man enligt Demokratiutredningen inte gå tillbaka speciellt långt i historien. Det var framför allt 
efter andra världskriget som demokratin framstod som den slutliga segraren över andra idéer om 
hur den svenska politiken skulle organiseras.11 1974 års regeringsform bekräftar Sveriges 
demokratiska styre enligt följande:  

 

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 
åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och 
parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.” (Regeringsformen 1:1)12

 
Så här beskrivs alltså demokratins historia traditionellt, som en linjär utveckling med en rad 
kausala samband från antikens Grekland fram till i dag. Även Demokratiutredningen är en del av 

                                                 
8 Dahl (2003): s. 36ff 
9 Ibid. s. 44 
10 Ibid. s. 50ff 
11 SOU 2000:1 s. 14ff 
12 Ibid. s. 15 
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denna tradition. Därför väljer jag att betrakta denna bakgrund som en del av den tidigare 
forskning som gjorts kring demokrati.  

 

Tidigare forskning 
Majoriteten av all demokratiforskning har denna traditionellt linjära syn på demokratin, så även 
den tidigare forskning om Demokratiutredningen som jag har kommit i kontakt med. Denna 
tidigare forskning består av två böcker, En uthållig demokrati? av Jesper Strömbäck (red.) (2001) 
samt Demokrati är inte ärftligt! av Tomas Wennström och Leif Stenberg (2000).  

Demokrati är inte ärftligt! är producerad av ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) och har således 
kopplingar till folkbildningen och den så kallade ”folkrörelsedemokratin”. Wennström och 
Stenberg har en positiv syn på Demokratiutredningen och ger intryck av att de vill sprida 
Demokratiutredningens ”evangelium”. Detta görs genom att de sammanfattar 
Demokratiutredningens slutsatser och sedan argumenterar för dessa. Vidare ligger dessa slutsatser 
till grund för de samtal som publiceras i boken. På detta sätt är det alltså Demokratiutredningens 
demokratisyn som genomsyrar Wennströms och Stenbergs argumentation och därmed hela 
boken.13   

Antologin En uthållig demokrati? intar dock en mer kritisk hållning i förhållande till 
Demokratiutredningen och dess demokratisyn. Författarna problematiserar och kritiserar här 
denna syn utifrån olika perspektiv. Jesper Strömbäcks kapitel, ”I skuggornas värld”, som handlar 
om mediernas roll i den politiska vardagen intar något som liknar ett diskursanalytiskt perspektiv. 
Han säger bland annat att det är våra föreställningar – och inte verkligheten i sig – som ligger till 
grund för våra handlingar och åsikter.14 Strömbäck är dock fokuserad på förhållandet mellan 
politik och media och problematiserar inte själva demokratibegreppet. Det gör å andra sidan 
författarna i flera av de andra kapitlen, men inte utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv.  

Det finns dock andra sätt att se på demokratin och dess historia. 
 

Olika demokratiuppfattningar 
Inspirerad av Michel Foucault väljer jag att se på demokratin och det demokratiska subjektet som 
kontingenta historiska konstruktioner. Det finns ingen faktisk demokrati där ute, demokratin är 
ingenting annat än hur den representeras i olika sammanhang, exempelvis av 
Demokratiutredningen. 

Enligt Pär Höglund (2002) är målet med politisk diskursanalys delvis att förstå hur olika 
meningssystem – diskurser – formar människors förståelse för sina roller i samhället15. Med detta 

                                                 
13 Tomas Wennström & Leif Stenberg (2000): Demokrati är inte ärftligt! 
14 Jesper Strömbäck (2001): ”I skuggornas värld. Om demokrati och journalistik i andrahandsinformationssamhället.”  
i En uthållig demokrati? Sju debattinlägg om Demokratiutredningen och demokratins framtid, Jesper Strömbäck (red.) s. 70 
15 Pär Höglund (2002): Hur ska EU styras? s. 6 
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i åtanke är det följaktligen problematiskt att inte problematisera och analysera 
historiebeskrivningen över huvud taget om man gör anspråk på att göra en politisk diskursanalys.  

Själv har jag ingen ambition att göra en diskursanalys av demokratins historia, dock följer jag 
den av Foucault inspirerade tradition som ser demokratin som något som konstrueras diskursivt 
genom historien. Denna tradition problematiserar själva demokratibegreppet till skillnad från den 
”pluralistiska” skolan som istället präglas av en linjär demokratisyn. Dahl är ett exempel på en 
företrädare för den pluralistiska skolan.16  

Den mesta litteratur av den som jag har tagit del av som har en diskursanalytisk utgångspunkt 
är emellertid inte fokuserad på själva demokratibegreppet, det är snarare maktbegreppet som här 
står i centrum. Det handlar om att olika skolor definierar begreppet makt på olika sätt. Härav 
följer emellertid att man även ser olika på begrepp som demokrati. Vad gäller definitionen av 
maktbegreppet så återkommer jag till den i mitt teoriavsnitt.  

Barbara Cruikshank (1999) är ett exempel på en författare som följer den foucauldianska 
traditionen. Hon menar att individerna i en liberal demokrati med olika medel fostras till 
självstyrande medborgare. Detta sker exempelvis genom den sociala välfärden men även genom 
olika ”självhjälpsprogram”. Hennes huvudtes är att såväl den demokratiska medborgaren som 
politiken i sig ständigt återskapas genom denna typ av processer17. Ett kärnfullt citat som visar på 
hennes syn lyder: ”Citizens are not born; they are made.”18 Detta faller i linje med min uppsats, 
synen på hur medborgaren skapas genom olika processer samt hur man med olika medel fostras 
till att bli självstyrande medborgare.  

Att det är så få som diskursanalytiskt har studerat demokratibegreppet ser jag som beklagligt. 
Enligt mig är nämligen diskursanalys ett mycket fruktbart angreppssätt vid studier av fenomen 
och begrepp som tas för självklara. Genom att diskursanalytiskt ”dekonstruera” olika begrepp 
kan man se hur begreppens diskursiva betydelser får sociala konsekvenser. Samt hur ett begrepps 
konstruktion och manifestation bidrar till att undertrycka alternativa tolkningar av begreppet. 
 

Disposition  
Uppsatsen består i huvudsak av fyra delar vilka är inledning, teori och metod, analys samt avslutande 
diskussion. Efter denna inledning, där jag beskrivit mitt syfte och kort tagit upp bakgrund samt 
tidigare forskning, kommer en redogörelse för de teorier och metodologiska angreppssätt som jag 
använt vid analysarbetet. I analysdelen besvarar jag mina frågeställningar och visar med några 
belysande exempel hur min analys konkret har gått till. I avslutningen presenterar jag vad jag 
kommit fram till och diskuterar resultatet. Dessutom fördjupar jag diskussionen kring ett antal 
intressanta teman som kommit upp i analysen. 

 

                                                 
16 Mats Beronius (1986): Den disciplinära maktens organisering s. 37ff 
17 Barbara Cruikshank (1999): The will to empower s. 3ff 
18 Ibid. s. 3 
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Teori och metod 
I denna del av uppsatsen presenterar jag den teori och metod som jag använt mig av. Då jag har 
använt mig av diskursanalys för att studera mitt empiriska material ger jag en snabb introduktion 
till diskursanalysen. Något utförligare presenterar jag ett antal begrepp som är viktiga för min 
analys. Sedan övergår jag till beskriva vilka metodologiska angreppssätt jag valt att använda mig 
av från de olika diskursanalytiska perspektiven.  
 

Teori  
Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) menar att ordet diskurs oftast rymmer 
”en eller annan idé om att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi 
agerar inom olika sociala domäner.”19 Enklare uttryckt kan en diskurs sägas vara ”ett bestämt sätt 
att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).”20 

Diskursanalys innebär en teoretisk och metodisk helhet där teori och metod är 
sammanlänkade21. För att arbeta med diskursanalys måste man, enligt Winther Jørgensen och 
Phillips, acceptera fyra grundläggande filosofiska premisser. Dessa hänger ihop med det faktum 
att diskursanalysen har en socialkonstruktionistisk grund. Winther Jørgensen och Phillips 
hänvisar till Vivien Burr när de räknar upp dessa fyra nyckelpremisser.  

Den första premissen handlar om vår inställning till självklar kunskap. Vår kunskap om 
omvärlden kan inte betraktas som objektiv, den speglar inte någon verklighet som finns ”därute” 
utan är snarare en produkt av våra sätt att kategorisera världen. Vidare är vår syn på och kunskap 
om världen kulturellt och historiskt präglade. Våra handlingar bidrar till att konstruera den sociala 
världen och därmed bevara vissa sociala mönster. Den tredje premissen handlar om sambandet 
mellan kunskap och sociala processer och innebär att det är genom social interaktion vi får vår 
kunskap. Den sista premissen rör sambandet mellan kunskap och social handling. Vår kunskap 
om världen leder till att vissa former av handlingar blir naturliga medan andra blir otänkbara. 
Olika världsbilder leder således till olika sociala handlingar och den sociala konstruktionen av 
kunskap får därmed sociala konsekvenser.22

Dessa premisser har under uppsatsskrivandet fått vägleda mitt arbete. För att ytterligare 
presentera vad som varit vägledande för mig övergår jag nu till ett par något utförligare 
definitioner av begreppet diskurs. 

 

                                                 
19 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips (2000): Diskursanalys som teori och metod s. 7 
20 Ibid. 
21 Ibid. s. 10 
22 Ibid. s. 11 ff 
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Diskurs 
Nedan definieras begreppet diskurs något utförligare, framför allt på det sätt Michel Foucault och 
Norman Fairclough beskriver det. Foucault myntade begreppet diskurs i början på 1970-talet23 
medan Fairclough är en av förgrundsgestalterna inom den kritiska diskursanalysen.  

Sara Mills (1997) menar att ordet diskurs inte kan förenklas till en betydelse eftersom det 
används så olika av olika teoretiker. Foucault själv ger exempelvis flera olika definitioner av 
begreppet diskurs. Mills menar dock att ett produktivt sätt att se på diskurser enligt ett 
foucauldianskt perspektiv är att se en diskurs som praktiker som systematiskt formar de objekt 
den behandlar. En diskurs existerar således inte av sig själv, en diskurs är något som producerar 
någonting annat.24 Fairclough (2003) menar i sin tur att olika diskurser är olika representationer 
av aspekter av världen. Olika aspekter av världen representeras på skilda sätt, därför kan vi tala 
om olika diskurser.25 Till skillnad från Foucault och diskursteorins definition av diskurs så består 
en diskurs enligt Fairclough uteslutande av lingvistiska element26. 

Vidare kan olika diskurser eller världsuppfattningar ha olika ställningar. Ett begrepp som 
förklarar hur en diskurs kan inta en dominerande ställning är hegemoni.   

 

Hegemoni 
En bestämd världsuppfattning, eller en diskurs, kan sägas ha en hegemonisk ställning när den 
framstår som den enda naturliga medan alternativa världsuppfattningar undertrycks. Enligt 
Höglund kan emellertid ingen diskurs etableras så totalt att alla andra diskurser försvinner. I ett 
socialt fält existerar det alltid flera olika diskurser parallellt med varandra. När två diskurser står 
mot varandra är de antagonistiska. Vid antagonism försöker de olika diskurserna genom 
hegemoniska interventioner (hegemonic pratices) upplösa antagonismen så att en enda diskurs 
dominerar fältet. Detta görs bland annat genom att fixera betydelsen hos så många element som 
möjligt runt ett centralt begrepp, en nodalpunkt, i den aktuella diskursen. Nodalpunkten är i mitt 
fall demokrati. När en mängd andra begrepp fixeras kring demokratin och de alternativa 
tolkningarna av begreppet demokrati har trängts undan har den aktuella uppfattningen av 
demokratin uppnått en hegemonisk ställning.27  

Enligt Winther Jørgensen och Phillips är det viktigt att i sammanhanget tänka på att den givna 
organiseringen av världen är ett resultat av politiska processer med sociala konsekvenser. 
Sammankopplingen mellan demokrati och olika värden eller egenskapar sker diskursivt, det är 
inget som är av naturen givet.28 Därför blir min uppgift att försöka visa på hur 

                                                 
23 Höglund (2002): s. 6 
24 Sara Mills (1997): Discourse s. 7-17 
25 Norman Fairclough (2003): Analysing discourse s. 124 
26 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 72 
27 Höglund (2002): s. 12ff 
28 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 39, 44 och 56         
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Demokratiutredningen diskursivt ger demokratin ett visst innehåll och hur demokratin framställs 
som det enda naturliga sättet att organisera ett samhälle.   

Ett annat begrepp som är viktigt för min analys är makt. Jag väljer att använda mig av 
Foucaults maktbegrepp som är nära förbundet med kunskap. 

 

Makt 
Mills menar att Foucault är väldigt kritisk mot synen att makt skulle handla om att begränsa 
människors frihet eller att hindra någon från att förverkliga sina önskningar. Foucault menar 
istället att makt är något som finns på alla nivåer i sociala relationer, makten är alltså inte något 
som en part kan inneha (eller ta från någon annan).29 Enligt Foucault är makten en form av 
handling eller relation som är under förhandling i varje socialt möte mellan människor, makten är 
aldrig fixerad och stabil30.  

Winther Jørgensen och Phillips menar att det enligt diskursteorin är makt som frambringar det 
sociala. Vidare poängterar de att begreppet makt, enligt detta synsätt, understryker kontingensen i 
vår sociala omvärld, det är makten som frambringar kunskapen om våra identiteter. Och 
kunskapen, identiteterna och de sociala relationerna är alla kontingenta: vid en given tidpunkt är 
de alla på ett bestämt sätt men kunde lika gärna ha varit annorlunda. Samtidigt som makten 
skapar vissa förutsättningar för oss skär den å andra sidan av alternativa möjligheter.31

Att betrakta makt på detta sätt innebär inte att man bortser från statens makt, det innebär helt 
enkelt bara att maktrelationerna sträcker sig utanför statens begränsningar32. 

Det viktiga i mitt fall blir att fokusera på maktens mikroprocesser, hur vårt sätt att tänka 
påverkas och hur vi disciplinerar oss själva till att vara demokratiska subjekt.  

Förknippat med Foucaults maktbegrepp är governmentality. Med stöd i Kenneth Peterssons 
(2003) tolkning och översättning av begreppet väljer jag fortsättningsvis att kalla det för 
styrningsmentalitet33.  

 

Styrningsmentalitet 
Enligt Foucault är dagens samhälle normaliserande och disciplinerande där indirekta 
makttekniker ständigt är osynligt närvarande34. Sophia Lövgren (2002) menar att det 
governmentalityteorin intresserar sig för är denna form av icke-tvingande styrning genom 
självdisciplinering.35 I min uppsats handlar det om hur individerna med olika medel styrs till att 
                                                 
29 Mills (1997): s. 19ff 
30 Ibid. s. 39 
31 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 45 
32 Ibid. s. 38 
33 Kenneth Petersson (2003): Fängelset och den liberala fantasin s. 22ff 
34 Ulf Olsson (1999): Drömmen om den hälsosamma medborgaren s. 32 
35 Sophia Lövgren (2002): Att skapa ett framtidens folk s. 27ff 
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bli ”demokratiska medborgare”. Lövgren skriver att det under liberalismen (och neo-liberalismen) 
finns en skyldighet att vara fria och aktiva medborgare36. Viktigt att påpeka är dock att 
styrningsprocesserna i det moderna samhället är positiva – skapande, producerande och 
uppmuntrande – snarare än negativa – bestraffande eller hindrande. Exempelvis utlovas 
människor ekonomiskt stöd, sjukvård och utbildning till priset av ökad insyn i och direkt eller 
indirekt kontroll av vardagslivet.37 Styrningen syftar till att forma vårt beteende enligt de rådande 
normerna38. Men styrningsmentalitet ska, enligt Lövgren, inte ses som 

 

institutioners maktutövning eller som principer och idéer ursprungna från politiskt tänkande. 
Det handlar istället om en mängd vardagliga praktiker, tekniker och praktiska kunskapsformer 
som tar sig olika former, men som alla syftar till att fostra individer. Det handlar om en specifik 
kunskapsform som använder specifika begrepp, teorier och metoder mot ett givet objekt och 
en given verklighet.39

 
När man studerar styrningsmentaliteter av detta slag står hur och mot vad makten utövas i fokus. 
Maktens mikroprocesser är av stor vikt, dessa riktas mot den mänskliga kroppen, ofta indirekt, 
genom att påverka människors sätt att tänka, känna och uppfatta sig själva. Att individen själv 
aktivt deltar i förändringen och skapandet av sig själv spelar en stor roll.40

 

Metod 
Under denna rubrik presenterar jag de analytiska redskap jag valt att använda mig av. Det handlar 
framför allt om redskap från den kritiska diskursanalysen varför jag först presenterar denna teori 
väldigt kortfattat. 

 

Kritisk diskursanalys 
Vid kritisk diskursanalys ska man dels fokusera på den kommunikativa händelsen, dels på 
diskursordningen41. Den kommunikativa händelsen är i mitt fall Demokratiutredningens 
slutbetänkande. Diskursordningen är alla de olika diskurser som verkar inom ett område, en 
social institution eller domän och utgör således de resurser (diskurser och genrer) som står till 
förfogande. I mitt fall innebär diskursordningen alla de diskurser som används vid talet om 
demokrati.  

                                                 
36 Lövgren (2002): s. 28 
37 Olsson (1999): s. 30 
38 Lövgren (2002): s. 29 
39 Ibid. s. 31 
40 Olsson (1999): s. 34 
41 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 73 
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Winther Jørgensen och Phillips skriver att varje form av språkbruk, enligt Fairclough, är en 
kommunikativ händelse som har tre dimensioner: 1) text, det vill säga tal, skrift, bild eller en 
blandning av det språkliga och det visuella; 2) diskursiv praktik, vilket innebär produktion och 
konsumtion (tolkning) av texter och 3); social praktik. Alla tre dimensioner ska tas med vid en 
diskursanalys, man ska med andra ord titta på textens egenskaper, de produktions- och 
konsumtionsprocesser som hör ihop med texten samt den bredare sociala praktik som den 
kommunikativa händelsen är en del av. 

Den kritiska diskursanalysens centrala mål är att kartlägga relationen mellan språkbruk och 
social praktik. Vilken roll de diskursiva praktikerna spelar för upprätthållandet av social ordning 
eller hur de bidrar till social förändring. 

Vid en kritisk diskursanalys studeras den diskursiva praktiken med fokus på hur textförfattaren 
använder redan existerande diskurser, och hur mottagaren tolkar texten med hjälp av existerande 
diskurser och genrer. Textanalysen koncentrerar sig i sin tur på de språkliga drag hos texten som 
konstruerar diskurser lingvistiskt. Vid analysen av den sociala praktiken undersöks hur den 
diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den rådande diskursordningen samt vilka 
följder det kan få. För att analysera den sociala praktiken krävs emellertid även annan teori utöver 
diskursanalysen eftersom social praktik, enligt Fairclough, har både diskursiva och icke-diskursiva 
element.42

 

Analytiska redskap 
I följande stycke redogör jag för de analytiska redskap jag valt att fokusera på. 

När det gäller min uppsats har jag valt att ha delar av Foucaults diskursanalys som teoretisk 
utgångspunkt men vid det rent praktiskt metodologiska tillvägagångssättet har jag dock valt att 
använda mig av verktyg främst från den kritiska diskursanalysen. Att kombinera element från 
olika diskursanalytiska angreppssätt på detta sätt är något som Winther Jørgensen och Phillips 
rekommenderar vid en faktisk diskursanalys43. Rent konkret handlar det i mitt fall om en 
textanalys med inspiration från olika diskursanalytiska perspektiv. Skälet till att jag väljer en 
kombination är att jag ser både för- och nackdelar med respektive typ av diskursanalys.  

I Faircloughs kritiska diskuranalys hittar jag många konkreta tillvägagångssätt som jag menar är 
användbara, framför allt den textorienterade analysen till skillnad från Foucaults mer abstrakta 
analyser44. Då min studie är relativt begränsad vad gäller tid samt att mitt empiriska material 
enbart består av Demokratiutredningens slutbetänkande har jag dock valt att inte ägna mig åt att 
studera hur texten tolkas av mottagarna. Beträffande analysen av den diskursiva praktiken väljer 
jag istället att bara fokusera på hur texten är producerad i förhållande till andra diskurser. Även 

                                                 
42 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 73ff 
43 Ibid. s. 14 
44 Ibid. s. 95 
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den sociala praktiken har utelämnats i analysen eftersom detta inte är nödvändigt att studera för 
att besvara mina frågeställningar.  

I textanalysen tittar jag exempelvis på två viktiga grammatiska element: transitivitet och modalitet.  
Transitivitet innebär att man tittar på hur händelser och processer relateras till olika subjekt och 
objekt. Vid studiet av modalitet analyseras hur författaren förbinds med sina uttalanden, i vilken 
grad författaren instämmer i en sats.45  

Ett annat exempel på textfenomen jag väljer att titta på är författarnas antaganden 
(assumptions). Fairclough menar att texter oundvikligen gör antaganden, vad som sägs i en text 
sägs alltid mot bakgrund av vad som inte sägs, vad som tas för givet46. Genom att titta dels på 
vad som faktiskt sägs i texten men framför allt vad som inte sägs (vad som tas för givet utan att 
sägas) i texten får man en bild av författarens syn i den aktuella frågan.  

I den textnära analysen använder jag mig även av några av de begrepp som används inom 
framför allt diskursteorin. Ett exempel är ekvivalenskedjor (equivalence and difference). Det innebär 
att vissa begrepp ekvivaleras (associeras) med varandra i långa kedjor, i mitt fall handlar det 
exempelvis om att begreppet demokrati förbinds med begrepp som tolerans, respekt och 
ansvarstagande. Genom att på detta sätt förbinda en mängd olika begrepp med demokrati blir alla 
dessa begrepp en del av den aktuella diskursen. Allt som står i strid med dessa begrepp står 
därmed även i strid med demokratin, begreppen ekvivaleras med varandra genom sin 
gemensamma fientlighet gentemot exempelvis nazismen.47    

Problem som kan uppstå vid en kombination av detta slag är att de olika angreppssätten 
definierar vissa begrepp på olika sätt. Genom att jag konsekvent håller mig till den ena av 
definitionerna när detta dilemma uppstår menar jag dock att det inte innebär något problem för 
min analys. Exempel på ett begrepp som får helt olika betydelse hos Foucault respektive 
Fairclough är ideologi. I den kritiska diskursanalysen anses en ideologi vara något som ”skymmer 
sikten” för människor så att de uppfattar världen enligt ideologins önskemål. En ideologisk 
diskurs är enligt detta synsätt en diskurs som bidrar till att upprätthålla eller transformera 
maktrelationer.48 Ett allvarligt problem med att använda begreppet ideologi på detta sätt är enligt 
Foucault att det skulle innebära att det finns en verklighet utanför diskursen, en absolut sanning 
som ideologin är i konflikt med49. Foucault menar att man inte kan ta ett steg åt sidan och 
betrakta verkligheten från en position utanför diskurserna, det är omöjligt att avgöra vilken 
diskurs som representerar en sann bild av verkligheten. Därmed blir ideologibegreppet enligt 
detta synsätt i det närmaste tomt.50

 

                                                 
45 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 87ff 
46 Fairclough (2003): s. 40 
47 David Howarth (2000): Discourse s. 106ff  
48 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 79 
49 Mills (1997): s. 32 
50 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 24 
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Analys 
Jag har valt att dela in analysen i olika teman som jag anser vara viktiga i Demokratiutredningens 
slutbetänkande. Det är främst sådant som är återkommande i rapporten och sådant som får stort 
utrymme jag koncentrerar mig på. Då rapporten är cirka 300 sidor lång kan jag inte analysera allt 
material i samma utsträckning, därför har jag alltså valt att fördjupa min analys kring ett antal 
teman vilka jag valt att kalla demokratins moraliska grund, demokratifostran, deliberativ demokrati, 
demokrati = parlamentarism samt demokrati och marknadsliberalism. Temat demokrati = parlamentarism 
har även fått en underrubrik som lyder det civila samhället. 

Allmänt om Demokratiutredningens slutbetänkande kan konstateras att rapporten innehåller 
väldigt få konkreta förslag på hur demokratin ska bibehållas och förstärkas. Detta beror 
förmodligen på kommitténs politiska bredd, ledamöterna var representanter från alla 
riskdagspartier. Denna bredd är givetvis en styrka men nackdelen är just att det blir väldigt få 
konkreta förslag hur man ska åstadkomma det önskvärda resultatet. Slutbetänkandet kan på sina 
ställen, enligt mig, nästan verka uddlöst, vaga formuleringar och abstrakta filosofiska resonemang 
är inte ovanliga. Denna typ av icke-konkreta texter kan tolkas som att författarna är osäkra på sin 
sak men i detta fall beror det, som jag tidigare påpekat, troligtvis på Demokratiutredningens 
politiska bredd. Bredden innebär att bakom den färdiga texten döljer sig sannolikt en mängd 
kompromisser. Jag vill dock hävda att samtidigt som texten kan anses vara innehållslös så säger 
den väldigt mycket. Denna paradox anser jag bero på demokratins hegemoniska ställning i 
västvärlden. Eftersom demokratin tas för given som den enda tänkbara styrelsemodellen i större 
delen av världen så kan olika utredningar och kommissioner av Demokratiutredningens typ 
världen över ställa väldigt höga krav på vad som ska impliceras i demokratin. Även om texten 
alltså till vissa delar kan tyckas vara väldigt uddlös och intetsägande så säger den samtidigt väldigt 
mycket om vad demokratin innebär.   

Tydligt genom hela texten är att det är en liberal demokrati – med hög grad av autonomi där 
medborgarna själva har ansvaret att föra den demokratiska traditionen vidare – som förespråkas. 
Vi har en skyldighet att vara fria och aktiva medborgare. 

Av relevans för min analys är att försöka utröna vem texten är skriven för, eftersom en text 
skrivs på olika sätt beroende på vem som förväntas läsa texten. De tänkta läsarna av 
Demokratiutredningens rapporter är enligt min uppfattning främst olika myndigheter. Men 
kommittén hade säkerligen även en förhoppning om att enskilda medborgare skulle finna intresse 
i texterna då rapporterna exempelvis överlämnades till samtliga Sveriges huvudbibliotek och 
gymnasiebibliotek51. Anledningen till att jag menar att det i första hand är olika myndigheter som 
är de tänkta läsarna är främst på grund av hur rapporterna är skrivna. Språket och upplägget 
appellerar sannolikt myndigheter i högre grad än enskilda medborgare.  

Med syfte att vara grund för ett nationellt rådslag om demokrati och delaktighet skickades 
Demokratiutredningens slutbetänkande till ett stort antal myndigheter, kommuner, landsting och 

                                                 
51 SOU 2000:1 s. 4 
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organisationer, totalt 924 instanser, samt till 501 slumpmässigt utvalda medborgare52. Att det var 
en majoritet av myndigheter och liknande som fick slutbetänkandet skickat till sig tyder även det 
på att det främst var dessa som var de tänkta läsarna. 

 

Demokratins moraliska grund 
I följande stycke är min avsikt att visa hur Demokratiutredningen ger begreppet demokrati en rad 
moraliska innebörder, samt visa vilket ansvar medborgarna har för demokratin. 

Demokratiutredningen har en moralisk grund för sitt demokratiska program, med principen 
om alla människors lika värde i centrum53. Denna moraliska grund finns även formulerad i 
Regeringsformen 1:2 och lyder som följer: ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för 
alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”54. Nedan följer 
ett citat där den moraliska grunden diskuteras vidare: 

 

Denna moraliska hållning är dock inte endast en abstrakt idé. Den bör inte bara prägla 
förhållandena medborgare emellan utan också relationerna mellan makthavare och 
medborgare. Den förpliktar att omsättas i handling. Varje medborgare förbinder sig att visa 
tolerans och respekt, särskilt gentemot de människor som man av olika anledningar inte är 
överens med. Grundvärderingen ger skäl för empati och solidaritet, för ett engagemang och 
ansvar som sträcker sig utöver egenintresse, familjeband, kön, etnicitet, religion etc. På denna 
grund byggs den mellanmänskliga tillit, som i sin tur är en förutsättning för att konflikter ska 
kunna lösas på fredlig väg och under bevarat förtroende. Om denna grund inte fortsätter att 
diskuteras, kritiseras och vårdas, riskerar den att erodera.55

 
Detta citat visar på att det handlar om en plikt som rör alla medborgare, även makthavare. Denna 
plikt innebär att man som demokratisk medborgare ska visa tolerans och respekt gentemot sina 
medmänniskor. Demokratin som alltså anses vila på denna grund ingår här i en ekvivalenskedja 
tillsammans med ord som empati, solidaritet, engagemang och ansvar. Och om diskussionen om 
demokratins moraliska grund uteblir menar författarna att denna grund och därmed även 
demokratin kan gå förlorad. En demokratisk medborgare är således förpliktad att aktivt fundera 
och diskutera kring demokratins grund.  

Vidare är citatet ovan ett exempel på hur Demokratiutredningen försöker naturalisera sitt 
budskap. Genom att omvandla subjektiva uppfattningar till objektiva utlåtanden ger man mer 
tyngd åt sina argument. I början av citatet säger författarna att den moraliska hållningen bör prägla 
både förhållandena medborgare emellan och relationen mellan makthavare och medborgare. 
Genom ordet ”bör”, visar författarna att det är en uppfattning från deras sida, det formuleras inte 

                                                 
52 http://www.regeringen.se/sb/d/3808/a/22272, 2005-04-18 
53 SOU 2000:1 s. 19 
54 Ibid. s. 17 
55 Ibid. s. 17 



 14

som en kategorisk sanning. Sedan fortsätter emellertid citatet med en rad meningar formulerade 
som objektiva sanningar som dessutom innehåller ”kraftfulla” ord som förpliktar och förbinder. 
Den moraliska hållningen förpliktar att omsättas i handling och varje medborgare förbinder sig att 
visa tolerans och respekt. Att på detta sätt gå från en subjektiv modalitet till en rad objektiva 
modaliteter bidrar till att argumenten är svårare att ifrågasätta. 

Ytterligare en aspekt av ovanstående citat är hur det utgör ett exempel på en hegemonisk 
intervention. Man försöker fixera betydelsen hos begrepp som tolerans, respekt, empati och 
solidaritet kring nodalpunkten demokrati. På detta sätt utesluter man alternativa tolkningar av 
begreppet demokrati. 

Texten innehåller som synes begrepp från en moralisk diskurs, vilket på sina håll ger texten en 
något abstrakt framtoning. Många moraliska principer presenteras men få konkreta förslag på hur 
man ska leva upp till dessa. Att på detta sätt införliva element från andra diskurser kallar 
Fairclough för interdiskursivitet, vilket är en typ av intertextualitet. Intertextualitet innebär att 
kommunikativa händelser bygger på tidigare händelser, texter bygger på element och diskurser 
från andra texter. Fairclough ser detta som ett uttryck för både stabilitet och instabilitet, 
kontinuitet och förändring. Genom att existerande diskurser används i nya sammanhang skapar 
man förändring, emellertid begränsas möjligheterna till förändring av maktrelationer.56 Fairclough 
använder således begreppen interdiskursivitet och intertextualitet främst för att förklara hur 
förändring kommer till stånd. I mitt fall menar jag dock inte att användandet av element från en 
moralisk diskurs i talet om demokratin skulle leda till en förändrad uppfattning av demokratin. Ej 
heller att det är något nytt att använda moraliska argument till försvar för demokratin, det jag vill 
poängtera är att genom att använda sig av begrepp från en annan diskurs (som i detta fall är 
värden som i stort sett alla människor stöder) så förstärks demokratins hegemoniska ställning. 

Författarna påpekar vidare att det är ”viktigt och legitimt att staten dels främjar sådant som 
stöder demokratin, dels klart bekämpar sådant som strider mot demokratin.”57 När det som här 
handlar om grundläggande moraliska värden är det förmodligen inte många som har något att 
invända mot att Demokratiutredningen resonerar enligt ovan. Om vi däremot tar ner argumenten 
på en mer konkret nivå framstår dock inte detta resonemang som lika självklart. 
Demokratiutredningen presenterar nämligen en viss bild av vad det är för demokrati som är 
eftersträvansvärd och förespråkar således att sådant som inte stöder denna demokratiuppfattning 
ska bekämpas. Detta återkommer jag till under rubriken demokrati = parlamentarism. 

En passage i texten lyder: ”Till skillnad från varje annan idé om samhällets organisation 
accepterar och utgår demokratin från att vi är olika och ska så få vara.”58 Här ger författarna en 
bild av vilka demokratins fiender kan tänkas vara. Alla läror som inte accepterar våra olikheter är 
odemokratiska. Vidare menar författarna att av synen på alla människors lika värde följer en rad 
moraliska konsekvenser, till exempel jämlikhet och respekt. Dessutom kan flera moraliska 

                                                 
56 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 77ff 
57 SOU 2000:1 s. 18 
58 Ibid. s. 19 
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principer, exempelvis rättviseprinciper och solidaritetsprinciper härledas ur grundvärdet.59 Här 
ingår återigen begreppet demokrati i en ekvivalenskedja med andra positivt laddade ord, 
demokrati leder till rättvisa och solidaritet sägs det. Men dessa moraliska principer får ingen 
närmare definition, så vad det rent konkret innebär får läsaren själv avgöra. Det finns som bekant 
olika sätt att definiera begrepp som jämlikhet och rättvisa, därmed beror tolkningen av 
demokratibegreppet till stora delar på vad jag som läsare implicerar i exempelvis 
jämlikhetsbegreppet. Dock säger de följande: ”Den regelstyrde fanatikern driver sina principer på 
bekostnad av grundläggande värden, medan den pragmatiske kompromissaren till slut förlorar 
den klara moraliska blicken.”60 För att implementera demokratins värden i sin vardag bör man 
således kompromissa om principer, men detta kompromissande får inte gå för långt. Man får inte 
blint förlita sig på regler och principer eftersom demokratins moraliska värden då är i fara, det 
krävs lite kompromissande mellan regler och moraliska värderingar. Men om kompromissandet 
går för långt tappar man enligt författarna sin moraliska fokus. 

Demokratin har alltså en moralisk grund som innebär att alla medborgare måste förhålla sig till 
vissa moraliska principer för att vara ett demokratiskt subjekt. Det handlar bland annat om 
tolerans, respekt, empati och solidaritet, vilket jag tidigare varit inne på. Dessa värden är 
medborgaren förpliktad att införliva i sin vardag. Hur vi medborgare på olika sätts styrs till att 
införliva dessa värden i vårt vardagliga liv ska jag nu närmare gå in på. 

 

Demokratifostran 
Demokratiutredningen försöker på olika sätt förmå fler att engagera sig i politiska frågor. Det 
poängteras att skolan, folkbildningen och ideella organisationer har en nyckelroll att spela61. 
Folket ska på olika sätt och inom olika områden fostras till att bli demokratiska medborgare. Här 
kan tankarna om styrningsmentalitet hjälpa till att belysa hur människor genom självdisciplinering 
styrs till ett demokratiskt agerande. Att så är fallet framgår flertalet gånger i texten, både explicit 
och implicit. Det sägs exempelvis uttryckligen att det är viktigt att få folk att engagera sig politiskt 
på olika sätt, detta ska ske genom individens egna val. Men denna styrningsmentalitet framgår 
inte lika tydligt på andra ställen. Följande citat är ett exempel där ”viljan till styrning” finns latent i 
texten:  

 

Medborgarna måste ges autonomi för att var för sig och i olika slag av gemensam 
självförvaltning i största möjliga utsträckning själva ordna sina liv. Den offentliga 
maktutövningen får inte klä av medborgarna denna vilja att ha kontroll över och ta ansvar för 
sina liv.62  

                                                 
59 SOU 2000:1 s. 19 
60 Ibid. 
61 Ibid. s. 34 
62 Ibid. s. 20 
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Texten kan tyckas säga att det är individernas egna val att ordna sina liv som de själva finner 
lämpligast. Emellertid tolkar jag det som att individen är skyldig att ta ansvar för att följa 
demokratiska principer. Individen ska genom självreglering följa demokratins påbjudna normer 
och är skyldig att ordna sitt liv därefter. Det handlar således om en styrning vars syfte är att få oss 
som medborgare att forma vårt beteende enligt de rådande normerna, vilket enligt Lövgren är 
kännetecknande för styrningsmentalitet63.  

Ett annat betydligt tydligare exempel på att medborgarna är förpliktade att ta ansvar för 
demokratins utveckling och bevarande är när det talas om medborgardygder. Det nämns ett antal 
egenskaper som medborgarna kan odla fram eller träna upp, dessa bildar vad 
Demokratiutredningen benämner som en medborgaranda. Här sägs det även att:  

 

Demokratin kräver av sina medborgare att klart inse och hävda dessa grundläggande värden. 
[…] Det ligger inbäddat i medborgaridentiteten att ta ett medansvar för att levandegöra 
[medborgardygderna] genom att skapa och förstärka de demokratiska institutionerna.64

 
Här ställs det som synes höga krav på oss som medborgare, demokratin kräver att vi ska inse 
dessa värden, och alla har ett ansvar att införliva dessa demokratiska dygder i den personliga 
identiteten. Demokratin blir således inte bara något som man ska förhålla sig till i det offentliga 
livet, demokratin blir en del av den enskilde individens identitet. Vi skapas som demokratiska 
subjekt genom denna diskurs. Winther Jørgensen och Phillips menar att identitet, enligt 
diskursteorin, är detsamma som en identifikation med en subjektsposition i en diskursiv struktur 
och att denna identitet konstitueras genom ekvivalenskedjor, det vill säga identiteten ekvivaleras 
med en rad egenskaper65. I mitt fall handlar det om att identiteten som demokratisk medborgare 
representeras diskursivt, och därigenom skapas, genom att subjektet ”demokratisk medborgare” 
tillskrivs en rad karaktärsdrag. 

Att demokratin ska vara en del av den enskilde individens identitet visar sig även i följande 
citat: ”Folkstyrelsens syfte är […] ett samhälle av individer, som är besjälade av en medborgaranda 
som håller tron på rättfärdighet och solidaritet levande.”66 Varje enskild individ ska alltså 
förmänskliga de dygder som förbinds med den så kallade medborgarandan. 

Genom sitt aktiva deltagande anses medborgarna få ”träning i att skapa tillit”, det handlar om 
en ”skolning” och ”förädling av sina mer primitiva instinkter” sägs det67. Vi medborgare ska med 
andra ord övas i och formas till ett demokratiskt leverne. Nedan följer ännu ett citat som kan 
förstås som ett tecken på styrningsmentalitet: 

                                                 
63 Lövgren (2002): s. 29 
64 SOU 2000:1 s. 19ff 
65 Winther Jørgensen & Phillips (2000): s. 51 
66 SOU 2000:1 s. 31 
67 Ibid. s. 33 
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Demokratin är den livsstil, den livsform eller det sinnelag som både utgör en förutsättning för 
och är ett resultat av det medvetet utformade och levande styrelsesättet. En sådan hållning kan 
inte bara teoretiskt försvaras. Först när den tillämpas och hävdas i samtal och handlingar blir 
den trovärdig.68

 
Demokratin är inte bara ett värde, det är en livsstil som vi medborgare ansvarar för att praktiskt 
tillämpa och hävda i vår vardag. Det räcker inte med att fundera kring demokratins principer, för 
att vara en demokratisk medborgare ska man också aktivt omsätta dessa principer i praktiken. 
Återigen ska våra värderingar och handlingar formas enligt de rådande normerna. Detta uttalande 
ges en extra tyngd genom att det är formulerat som en objektiv modalitet. Det finns inget 
utrymme för ifrågasättande i citatet ovan.  

Det är inte bara vi medborgare som intar en subjektsposition i denna diskurs, även demokratin 
blir ett aktivt subjekt. Demokratin själv kräver att vi ska inse och hävda grundläggande värden. 
Texten konstruerar alltså demokratin som ett subjekt. Samtidigt som demokratin anses vara en 
”individuell viljeakt” som innebär en ”opåtvingad övertygelse om att demokratin är det bästa 
(eller i varje fall det minst dåliga) sättet att organisera en gemensam problemlösning”69, så blir 
demokratin genom texten ett aktivt subjekt som kräver en rad saker av sina medborgare. Detta 
ser jag som ett tecken på att författarna försöker förstärka demokratins position genom att i 
texten ge den universell karaktär. 

Fairclough menar att genom att försöka förmå partikulära värden att framstå som universella 
så bibehåller värdet sin dominans, sin hegemoniska ställning70. Detta är enligt mig precis vad 
Demokratiutredningen ägnar sig åt, att framställa demokratin – som annars kan tolkas på olika 
sätt – på ett bestämt sätt för att denna tolkning ska behålla sin dominerande ställning. Ett 
exempel på detta, som jag redan varit inne på, är hur författarna förstärker den dominerande 
bilden av demokratin genom vad Fairclough kallar för antaganden (assumptions). Mot bakgrund 
av vad som inte sägs i texten får man en bild av vad författarna tar för givet. Genom att utelämna 
diskussionen om varför demokratin skulle vara bättre än alla andra sätt att organisera ett samhälle 
tas det för givet att det förhåller sig så.  

Det finns många mer eller mindre tydliga tecken på att Demokratiutredningens argumentation 
bygger på detta faktum. Ett exempel är när författarna talar om demokrati som en idé som står 
över ideologier, att demokratin som procedur är ”överlägsen alla andra”. De skriver då att: 

 

Vi är medvetna om att den uppfattningen belastas av en något intern, bekräftande karaktär. 
Den framstår verkningslös gentemot dem som inte är övertygade demokrater. Den bygger upp 
de redan trosvissa men vinner inga nya anhängare. Vi har ändå valt att arbeta i denna tradition 

                                                 
68 SOU 2000:1 s. 33ff 
69 Ibid. s. 17ff 
70 Fairclough (2003): s. 58 
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för att slå vakt om och utveckla det som är gemensamt i det svenska samhällsskickets 
värdegrund.71

 
Här poängterar alltså författarna att de är medvetna om att argumentationen inte övertygar någon 
som är av annan uppfattning, ändå väljer de denna typ av argumentation. Om demokratin inte 
skulle ha den ohotade ställning som den har i dag skulle de säkerligen ha valt ett annat sätt att 
argumentera. En anhängare av socialismen skulle ju till exempel aldrig kunna föra samma typ av 
argumentation till stöd för sin ideologi. För att ge ett exempel så skulle en socialist i en politisk 
debatt inte bara kunna anta att alla människor är för en jämn fördelning och gemensamt ägande 
av resurser, detta på grund av att socialismen som politisk ideologi inte har någon hegemonisk 
ställning. Men när det handlar om demokratin så tyder Demokratiutredningens slutbetänkande på 
att utredningens ledamöter är av uppfattningen att alla tänkta läsare accepterar den bild av 
demokrati som ges. Alla är för demokrati, det förekommer över huvud taget ingen diskussion om 
att det skulle kunna förhålla sig på något annat sätt. Därför behöver de inte koncentrera sina 
argument på att övertyga opponenter. Vikten läggs istället på annat, exempelvis vad vi som 
medborgare har för skyldigheter i förhållande till demokratin. 

Detta leder till att kraven på oss medborgare kan ställas relativt högt. Om demokratin inte togs 
för självklar skulle kraven sannolikt inte se ut som de nu gör. Men som demokratisk medborgare 
ska man nu exempelvis ha ”en vilja att sätta sig in i olika frågor, ifrågasätta, engagera sig, ta 
ansvar, ta initiativ och försöka förstå också hur andra resonerar.”72 Detta är enligt mig ett 
exempel på den skyldighet vi, under liberalismen (och neo-liberalismen), har att vara fria och 
aktiva medborgare. 

Det är framför allt när demokratin, som ovan, kräver vissa saker av oss medborgare som den 
intar en subjektsposition i texten. Dock finns det även andra exempel, ett är när demokratin sägs 
ha en ”förmåga att i decennium efter decennium höja kvaliteten på sina välfärdstjänster”73. Här 
får alltså demokratin en aktivt handlande roll utan att ställa krav, det är demokratin själv som har 
förmågan att höja kvaliteten på välfärden.  

Förutom medborgaren (det demokratiska subjektet) och demokratin själv så intar även 
författarna en subjektsposition genom vissa formuleringar: ”Demokrati förutsätter, bland annat, 
en upplyst förståelse.”74. Även här ställs det krav på oss som medborgare, vi måste sträva efter en 
upplyst förståelse, men i denna mening är det inte demokratin som subjekt som kräver denna 
upplysta förståelse av oss medborgare. Med denna formulering blir det snarare textförfattarna 
som intar en subjektsposition som fordrar upplyst förståelse från medborgarna. Författarna har i 
exemplet ovan en auktoritet i förhållande till läsaren. Det visar sig bland annat genom att 
meningen är formulerad som en objektiv modalitet. Men det är framför allt när demokratin får en 

                                                 
71 SOU 2000:1 s. 40 
72 Ibid. s. 20 
73 Ibid. s. 43 
74 Ibid. s. 98 
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subjektsposition i texten som auktoriteten ger sig till känna. Då formuleras meningarna i ännu 
högre grad som objektiva sanningar utan någon möjlighet till alternativa tolkningar. Nedan följer 
emellertid ett citat som är ett exempel på en subjektiv modalitet, det är återigen författarna som 
intar subjektspositionen: 

 

Vi menar att den svenska demokratiska traditionen både innehåller och bör innehålla 
betydande element av självorganisering, decentralisering och självförvaltning. […] I flera av 
folkrörelserna har egenansvaret, samvetsplikten och strävanden efter även statligt oberoende 
varit en bärande idé.75

 
Genom formuleringen ”vi menar” anförs inte satsen som en objektiv sanning, det är en subjektiv 
uppfattning från Demokratiutredningens ledamöter att det förhåller sig på det sättet. Vidare i 
citatet säger de att den demokratiska traditionen ”bör innehålla” ett antal element. Detta innebär 
också en lägre grad av affinitet med (instämmande i) satsen. Detta kan tyda på en viss ödmjukhet 
eller osäkerhet i förhållande till textmottagarna. Även om den bild av demokrati som presenteras 
är i det närmaste totalitär i många avseenden finns det ändå ett antal formuleringar som ger 
utrymme för en något annan tolkning.  

För att återgå till det ovan anförda citatet och ambitionen att, i frihetens namn, styra 
medborgarna så är ord som självorganisering, självförvaltning, egenansvar och samvetsplikt uttryck som 
kan förbindas med styrningsmentalitet. Vi är fria medborgare som själva ska organisera våra liv, 
det är vårt eget ansvar och upp till vårt personliga samvete att följa den demokratiska traditionen. 
Genom formuleringar av det här slaget ger man en viss bild av vad demokratin innebär, 
medborgaren internaliserar sen denna bild och låter sig därmed frivilligt styras enligt de rådande 
normerna.  

Rätten till deltagande är förbunden med ”individuella förpliktelser att vara engagerad, 
inblandad, inbegripen och intresserad.”76 Men vad blir då följden om man inte tar sitt ansvar som 
demokratisk medborgare? Om man inte är engagerad eller intresserad? 

 

För både kollektivens och de enskildas skull måste de medborgerliga imperativen att ta ansvar 
och att bidra inskärpas, odlas och efterfrågas. Med mindre kan man inte hejda att elitismen, 
vanmakten och utanförskapet växer i det svenska samhället. En demokrati av medborgare som 
på olika sätt och i olika sammanhang tar ansvar för fler än sig själva utgör både målet och den 
enda vägen fram till det målet.77

 
Som synes leder en brist på ansvarstagande enligt texten till elitism, vanmakt och utanförskap. 
Varje enskild individ måste alltså aktivt motverka dessa tendenser och det görs genom att 
                                                 
75 SOU 2000:1 s. 30 
76 Ibid. s. 36 
77 Ibid. s. 37 
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individen utnyttjar sina demokratiska fri- och rättigheter, alla ska bidra och ta ansvar. Vi är således 
– återigen – skyldiga att vara aktiva och fria medborgare. Dessutom formuleras detta som en 
objektiv sanning, det är en modalitet med hög grad av affinitet, författarna understryker här sin 
auktoritet i förhållande till textmottagaren.  

Ett mer konkret exempel där författarna diskuterar hur delaktigheten ska öka gäller 
brukarstyrelser. De anser att genom att införa brukarstyrelser på en rad områden kan man öka 
medborgarnas vilja att ta kommunala uppdrag, ”brukarmakt bidrar till att stärka demokratin” 
menar de. Även Agenda 21-arbetet nämns som ett försök att få fler att engagera sig, man har här 
försökt få med kommuninvånare i Agenda 21-grupperna för att utveckla samarbetet mellan dem 
och kommunens politiker och tjänstemän. Dock konstateras det att detta samarbete ofta gått 
trögt.78 Konkreta försök att förmå individer att engagera sig politiskt och därmed leva upp till sin 
roll som demokratisk medborgare pågår med andra ord alltjämt. 

I detta stycke har jag med ett flertal olika exempel visat på hur vi medborgare med olika medel 
fostras till att bli demokratiska subjekt. Genom att demokratin framställs på ett bestämt sätt 
påverkas individernas tankar och handlingar. Maktens mikroprocesser styr på detta vis 
individerna till ett visst beteende.  

I sammanhanget har även olika subjektspositioner blivit tydliga. Det handlar framför allt om 
hur demokratin respektive medborgaren konstrueras som aktiva subjekt genom texten. Individen, 
det demokratiska subjektet, ska ordna sitt liv efter demokratins normer. Dessa normer handlar i 
mångt och mycket om att man ska vara aktiv och delta i demokratiska processer i så hög grad 
som möjligt, vilket för mig in på diskussionen om den deliberativa demokratin.  

 

Deliberativ demokrati 
Demokratiutredningen förespråkar vid ett flertal tillfällen att demokratin ska vara deliberativ. 
Explicit säger de att det är en deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter som de argumenterar 
för. En deliberativ demokrati innebär enligt Demokratiutredningen att folket är aktivt på olika 
sätt, argumentation och samtal anses vara av central betydelse79. Enligt Rune Premfors och Klas 
Roth (2004) går åsikterna isär om vad den deliberativa demokratin innebär. Dock menar de att de 
olika åsikterna alla består av en gemensam kärna som utgörs av tre idéer. Dessa tre idéer 
formulerar de enligt följande: 

 

Det första elementet innebär […] att de grundläggande villkoren för människors demokratiska 
samexistens måste fastläggas i öppen diskussion mellan jämlika medborgare, dvs. genom 
deliberation. Det andra elementet utgörs av den normativa tesen att legitimitet och rationalitet i 
offentligt beslutsfattande också bäst uppnås genom deliberation. Det tredje gemensamma 
elementet, slutligen, avser de procedurmässiga villkoren för deliberation. I Habermas 

                                                 
78 SOU 2000:1 s. 144ff 
79 Ibid. s. 22 
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inflytelserika formulering handlar det om villkor som medborgare skulle välja om de ”kunde 
deltaga som fria och jämlika, i diskursiv viljebildning.”80

 
Stor vikt läggs alltså vid jämlikhet, deltagande och öppen diskussion. Dessa anses vara en 
förutsättning för bland annat legitimitet. 

Demokratiutredningen konstaterar i sitt slutbetänkande att grunden för ett högt politiskt 
deltagande är en garanti om att deltagandet leder till inflytande. Detta hänger ihop med att 
medborgarskapet anses bestå av tre inbördes beroende kvaliteter: deltagande, inflytande och 
delaktighet. Demokratiutredningen menar att ett högt deltagande leder till att medborgarna 
utvecklar fundamentala kvaliteter i samhället, vilket generar ett stort humant och socialt kapital 
som hela samhället har nytta av. Som synes är de deliberativa strävandena ett medel för att nå hög 
politisk medvetenhet och ett starkt politiskt engagemang. Följaktligen är detta stycke om den 
deliberativa demokratin i många avseenden väldigt nära kopplat till stycket demokratifostran: 

 

Att ha tillgång till diskussioner och beslut som avgör ens öde är en förutsättning för att alls 
vilja delta. Det ställer krav på såväl fysisk som psykisk tillgänglighet. Det är viktigt att den 
politiska demokratin, oavsett vilken räckvidd den anförtros, kan svara mot medborgarnas 
förväntan på delaktighet.81

 
I stycket demokratifostran koncentrerade jag mig mycket på det ansvar som vi medborgare har i 
förhållande till demokratin, men i citatet ovan är det istället demokratin som har ett ansvar 
gentemot oss medborgare. Demokratin ska kunna svara mot medborgarnas förväntningar, vilka i 
detta sammanhang handlar om fysisk och psykisk tillgänglighet. För att vilja delta så måste 
diskussioner och beslut vara lättillgängliga för medborgarna. Även om citatet alltså tar upp 
demokratins ansvar i förhållande till medborgarna är det centrala ändå att skapa gynnsammare 
förutsättningar för medborgarnas vilja till deltagande. På ett annat ställe i texten sägs det att den 
demokratisyn som ger själva deltagandet en central roll kraftfullt bör försvaras eftersom den leder 
till att nödvändiga medborgardygder fostras, vilket alltså visar på den nära kopplingen mellan den 
demokratiska fostran och deltagardemokratin82.  

Demokratiutredningen argumenterar på flera olika sätt för en deliberativ demokrati. Denna 
argumentation är som sagt i många avseenden nära förbunden med den demokratifostrande 
synen: 

 

Vi menar att demokratins människosyn vilar på en oavvislig tilltro till varje medborgares 
kapacitet att lära sig av sina erfarenheter, skaffa sig kunskap och bilda sig en uppfattning. […] 

                                                 
80 Rune Premfors & Klas Roth (2004): ”En demokratisyn och ett forskningsfält” i Deliberativ demokrati Rune Premfors 
& Klas Roth (red.) s. 12 
81 SOU 2000:1 s. 37 
82 Ibid. s. 35ff 
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Demokratin är en individuell viljeakt, en bekännelse till ett människovärde. […] Det är genom 
argument och handlingar som medborgare och demokratins olika institutioner kan utbreda 
demokratins värden och hållningar.83

 
Här är ”argument” och ”handlingar” centrala, medborgarna ska genom sina erfarenheter skaffa 
sig kunskap och bilda sig en uppfattning i politiska frågor. Samtidigt sägs demokratin vara en 
individuell viljeakt vilket alltså kan härledas till resonemanget om att demokratin ska vara en del av 
den enskildes identitet. Individen ska formas till att själv vilja ta ansvar för demokratin. 

Det viktiga beträffande den deliberativa demokratin är, enligt Demokratiutredningen, de 
politiska samtalen. Därför måste det skapas arenor där medborgare ”från olika håll kan mötas 
och ställa frågor om gemenskapens premisser” sägs det84. Författarna lägger gång på gång stor 
vikt vid de demokratiska samtalen och möjligheterna till möten mellan medborgarna. Dock 
menar jag att Demokratiutredningen har en kluven inställning till denna (deliberativa) 
deltagardemokrati. Samtidigt som de på vissa ställen fäster stor vikt vid medborgarnas möjligheter 
till aktivt deltagande visar de en viss ängslan inför en del deltagardemokratiska initiativ, detta 
spörsmål går jag djupare in på under rubriken demokrati = parlamentarism.  

Det viktigaste vad gäller medborgarnas deltagande är känslan av delaktighet vilken definieras 
enligt följande: ”[Delaktighet] uppnås när varje medborgare är övertygad om att hon – närhelst 
hon vill – har tillgång till den gemensamma politiska styrelsen.”85 Författarna påpekar att ingen är 
formellt utestängd från den politiska styrelsen, dock framhäver de att exempelvis klasstillhörighet, 
ålder och etnicitet skapar ojämlika förutsättningar för deltagandet. Därför poängterar de gång på 
gång vikten av att underlätta alla medborgares deltagande. Det sägs bland annat att: 

 

En välfungerande demokrati utmärks av ett effektivt och jämlikt deltagande. Med vår 
demokratiuppfattning innebär det ett samhälle med aktiva ansvarstagande medborgare med 
lika möjligheter att påverka sin vardag såväl som samhällsutvecklingen i stort. Alla 
samhällsgrupper ska vara delaktiga i politiken. Den ska inte utformas av några få grupper, 
medan andra hamnar utanför.86

 
Det visar sig tydligt i ovan anförda citat att ansvaret för demokratin ligger hos såväl medborgarna 
som samhället. Medborgarna ska vara aktiva och ansvarstagande medan samhällsansvaret består i 
att ge alla medborgare lika möjligheter till att påverka. Citatet är även ett exempel på hur 
författarna försöker naturalisera sitt budskap. Det inleds med en mening formulerad som en 
objektiv sanning (objektiv modalitet) för att sedan fortsätta med en mening där det tydligt 
framgår att det är demokratiutredningens subjektiva uppfattning som deklareras (subjektiv 
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85 Ibid. s. 36 
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modalitet). Sedan följer två korta koncisa meningar som är formulerade på ett sätt som inte 
erbjuder någon möjlighet till andra tolkningar. Den subjektiva uppfattningen är omgiven av 
”objektiva” utlåtanden, vilket bidrar till att den subjektiva uppfattningen får mer tyngd. 

Demokratiutredningen menar att delaktigheten kan ökas genom att öka den kommunala 
självstyrelsen. Ju större självständighet kommunerna erhåller gentemot staten, desto bättre blir 
förutsättningarna för ett lokalt politiskt deltagande, menar författarna. Vidare menar de att man 
inom kommunerna bör sträva efter att skapa fler förtroendeuppdrag som sprids bland 
medborgarna.87 Även skilda valdagar nämns som ett förslag på hur deltagandet i den kommunala 
politiken kan öka.  

 

Det starkaste argumentet för skilda valdagar har att göra med att valrörelser har en 
mobiliserande effekt på väljarna, och inte minst partiorganisationerna. Med långa 
mandatperioder riskerar verksamheten att tappa i tempo. I samband med riksdagsval ökar 
andelen som upplever sig som anhängare till ett parti jämfört med mellanvalen. Det finns även 
en risk att partiorganisationerna får en svacka på ett par år efter valet under en fyraårsperiod. 
[…] Vi menar att i det prekära läge som det svenska partisystemet nu befinner sig finns det skäl 
att noggrant pröva flera vägar att stimulera partiarbetet och lokala politiska diskussioner. Skilda 
valdagar kan vara ett sätt att lösa problemet med långa mandatperioder.88

 
Genom att införa skilda valdagar menar man alltså att det politiska engagemanget ökar. Detta är 
som sagt ett exempel på hur man vill öka medborgarnas deltagande vilket återigen visar på 
kopplingen mellan deltagardemokratin och den demokratifostrande ambitionen. Även 
kopplingen mellan de politiska partierna och Demokratiutredningens önskan om ett ökat 
deltagande menar jag är av intresse i citatet ovan. En orsak till att man vill införa skilda valdagar 
är för att andelen som upplever sig som anhängare till ett parti ökar i samband med val. 
Dessutom påpekar författarna att det svenska partisystemet befinner sig i ett prekärt läge vilket 
man vill råda bot på genom att pröva flera vägar (i detta fall skilda valdagar) att stimulera 
partiarbetet. Det demokratiska deltagandet ska således helst ske genom partipolitiskt engagemang, 
med andra ord är det ett parlamentariskt deltagande man i första hand strävar efter. Detta har jag 
berört tidigare och som sagt är det något som är återkommande genom texten vilket jag närmare 
utvecklar nedan.  

 

Demokrati = parlamentarism 
På ett flertal ställen i rapporten framgår det med all önskvärd tydlighet att det är den 
parlamentariskt representativa demokratin som Demokratiutredningen har i åtanke när de 
beskriver den svenska demokratin. Exempelvis talar de om att de parlamentariska 
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församlingarnas betydelse utmanas av en rad olika fenomen, vilka enligt Demokratiutredningen 
präglas av ”betydligt mindre möjligheter till medborgerligt deltagande, brett kunskapsinhämtande 
och offentligt ansvarsutkrävande.”89 Detta beskrivs som oroande eftersom medborgarnas 
deltagande, inflytande och delaktighet hotas. Således förknippar Demokratiutredningen allt som 
inte faller inom parlamentarismens ramar med en brist på, för demokratin (enligt 
Demokratiutredningen), fundamentala värden. De tar exempelvis upp lobbning och medialisering 
som utmanare till parlamentarismen.  

En något mer ambivalent inställning menar jag att Demokratiutredningen har till de nya 
sociala rörelserna. På vissa ställen beskrivs även dessa som en utmaning mot den parlamentariska 
demokratin medan de på andra ställen beskrivs som ett värdefullt komplement till den 
representativa demokratins basfunktioner (dock kan de inte ersätta partiarbetet sägs det).90 Även 
om de alltså beskriver exempelvis lobbning och nya sociala rörelser som utmaningar så beskrivs 
de ändå inte som hot mot demokratin.  

Det gör däremot nazismen, vilken genom hela texten fått representera demokratins antites. 
Gång på gång återkommer författarna till nazismen, vilken delvis har som mål att avskaffa 
demokratin, som demokratins största fiende91. Genom nazismens enbart negativa representation 
i diskursen blir den ett hot. Om nazismen skulle ha någon positiv representation skulle den enligt 
David Howarth (2000) bli en del av den aktuella diskursen. Här är det dock fråga om ett 
fullständigt avståndstagande från nazismen. Antagonismen mellan de olika värdena – i detta fall 
demokrati kontra nazism – tydliggörs genom att olika betydelser koncentreras kring de två 
polerna i opposition med varandra. En rad moraliska värden ekvivaleras med demokrati genom 
sitt gemensamma avståndstagande från nazismen.92  

Författarna påpekar dock att allt som strider mot tanken om alla människors lika värde 
automatiskt är demokratins fiende, här lyfts även rasism, fascism och vissa kommunistiska 
rörelser samt religiösa sekter fram som hot mot demokratin, men det är alltså nazismen som fått 
representera demokratins antites. Det hävdas att nazism och fascism beror på en allmän 
omedvetenhet om demokratins värden, som i sin tur beror på utebliven reflektion och 
självkritik93. Detta vill jag koppla an till avsnittet om demokratisk fostran. Nazism beror, enligt 
denna argumentation, till syvende och sist på att den demokratiska fostran har misslyckats. 
Medborgare som inte reflekterar över sin roll i det demokratiska samhället riskerar att gå miste 
om kunskaperna om demokratins värden vilket i sin tur alltså kan leda till nazism och fascism. 

Ett av ”demokratins dilemman”, vilket innebär att demokratin – genom sin yttrande-, 
organisations-, mötes- och demonstrationsfrihet – erbjuder sina medborgare frihet och möjlighet 
att förgöra den leder till att demokratins fiender får relativt stort spelrum. Det finns dock en 
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mängd medborgarsammanslutningar som inte har antidemokratiska mål men som ändå anses 
vara till förfång för de traditionella folkrörelserna. Jag har tidigare varit inne på de nya sociala 
rörelserna som ett exempel på detta, ytterligare ett exempel är nätverket som organisationsform. 
Författarna menar att nätverkens ökade betydelse som organisationsform utgör en utmaning för 
folkrörelsedemokratin.94 När de skriver om detta visar det sig att det är den representativa 
demokratin som är den enda önskvärda: 

 

Folkrörelserna [skolar] medlemmarna i demokratiskt utövande, genom att lära dem 
mötesteknik i en representativ demokrati. De utgör på så vis en rekryteringsbas för framtida 
förtroendevalda. I ett nätverkssamhälle riskerar detta att förbises, där i stället medborgare med 
ett gemensamt intresse knyter sig samman och tillsammans aktivt arbetar för att främja just 
detta intresse.95

 
Det önskvärda är alltså att medborgarna skolas in i ett parlamentariskt demokratiskt system 
medan andra arbetsformer enbart främjar vissa intressen. Det är ett öppet ställningstagande för 
parlamentarismen och mot nätverkssammanslutningar. De poängterar dock att nätverket som 
organisationsform gynnar medborgarnas möjlighet till effektivt deltagande, vilket tidigare i texten 
har framkommit som centralt för demokratin. Det är således inget fel på organisationssättet 
bortsett från att det inte gynnar en parlamentarisk skolning. Beträffande sista meningen i citatet 
ovan, att medborgarna knyter sig samman för att främja ett visst intresse, menar jag att detta 
kännetecknar även de etablerade politiska partierna. De är sammanslutningar som främjar ett 
visst intresse (att det förs en politik som de anser vara bäst för samhället som helhet). Så jag 
menar därför att den största skillnaden egentligen är just organisationsformen och arbetssättet. 
Därför visar Demokratiutredningens kritik på detta område att den springande punkten är 
parlamentarismen. Denna rädsla för andra organisationsformer kan enligt mig tyckas 
motsägelsefull då författarna vid ett flertal tillfällen i övrigt betonar att det är en 
deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter som är det eftersträvansvärda:  

 

Det är processen och det är samtalen mellan flera berörda som är värdefulla i sig. […] Vi […] 
hävdar att mellanvalstidens många samtal och diskussioner och försök att lösa gemensamma 
problem är det demokratiskt verkligt centrala. Att bara rösta räcker inte.96

 
Detta tyder på att det är politiskt intresse och engagemang från medborgarna som är det viktiga, 
varför det nödvändigtvis måste ske inom parlamentarismens former ger de egentligen ingen 
förklaring till. Även om Demokratiutredningen alltså på sina ställen menar att det är de politiska 
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samtalen och processerna som är det centrala i demokratin beskriver de ändå röstningen som en 
plikt. ”Plikten att rösta upplevs inte längre lika stark” skriver de när de diskuterar tänkbara 
orsaker till det låga valdeltagandet.97 Ett annat exempel på att det är den parlamentariska 
demokratin som eftersträvas är följande citat: ”Flera tecken [pekar] på att den verkliga makten 
numera i viss utsträckning finns bortom den representativa demokratins korridorer. Det måste 
vara en central uppgift för den representativa demokratin att kräva makten tillbaka.”98 Uppgiften, 
att kräva makten tillbaka, formuleras i denna mening som något som måste vara centralt. När den 
representativa demokratin hotas av alternativ krävs det enligt Demokratiutredningen krafttag för 
att den representativa demokratin ska återfå sin makt och legitimitet. 

Genom denna diskussion framträder Demokratiutredningens traditionella syn på begreppet 
makt. Makten finns bortom den representativa demokratins korridorer och ska krävas tillbaka 
sägs det. Makten framstår med andra ord som en fysisk realitet i texten och blir således något 
som man empiriskt kan observera. Detta till skillnad från den foucauldianska synen som menar 
att makten aldrig är fixerad och stabil99. Angående denna syn på makt säger Mats Beronius 
(1986): ”Makt är […] inte ett ting utan en praktik i vilken subjekten formas och omformas.”100 
Enligt detta synsätt är intresset istället inriktat på hur makten kommer till uttryck.  

 

Det civila samhället 
För att åter anknyta till alternativa politiska arbetssätt och ytterligare betona den ambivalenta 
hållning Demokratiutredningen har kontra dessa övergår jag till diskussionen om det civila 
samhället. Det civila samhället – det som är utanför marknad, stat och familj – axlar ett stort 
ansvar för demokratins fortlevnad enligt författarna.  

 

För oss leder […] resonemanget [om att skapa arenor där medborgare från olika håll kan 
mötas] till ett försök att delvis lösgöra diskussionen om den svenska demokratin från dess 
dominerande bindning till stat, kommun och representativ demokrati för att starkare knyta den 
till det civila samhället.101

 
Här intar författarna en annan ståndpunkt när de vill nedtona den representativa demokratins 
betydelse. De menar istället att det centrala i en vital demokrati är ett starkt deltagande och att 
detta deltagande måste leda till inflytande. När de sedan övergår till att diskutera hur deltagandet 
ska generera inflytande kommer de återigen tillbaka till den parlamentariska synen. De skriver: 
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Vi tror till och med att ett av de stora och växande problemen med den svenska folkstyrelsen 
hänger nära samman med att ett deltagande i de traditionella formerna för politik inte alltid 
innebär något inflytande. […] Att demokratin verkar sakna handlingsförmåga och 
handlingskraft, ja att själva dagordningen är alltför inskränkt och blygsam har varit en 
huvudlinje i kritiken från aktivister i de nya sociala rörelserna. Den kritiken måste tas på allvar 
så att inte den representativa demokratins legitimitet ytterligare försvagas. Demokratin 
förutsätter med andra ord såväl effektivitet som legitimitet.102  

 
Visserligen är man inne på att ta kritiken på allvar men främst med syfte att inte ytterligare 
försvaga den representativa demokratins legitimitet. Någon diskussion om att välkomna nya 
politiska organisationsformer förekommer inte. Dessutom innebär övergången mellan den näst 
sista och den sista meningen ett ställningstagande i denna fråga. I den sista meningen i citatet 
skriver författarna ”demokratin” när de syftar på den representativa demokratin, vilken de talade 
om i meningen innan. Detta är ett exempel på ett antagande (assumption), den enda tänkbara 
demokratin är den representativa. En annan aspekt i detta sammanhang är subjekts- och 
modalitetsglidningen. Citatet inleds med ”vi tror” vilket innebär en subjektiv modalitet med låg 
affinitet, vidare skriver de att demokratin ”verkar” sakna handlingsförmåga, vilket även det 
innebär en subjektiv modalitet med låg affinitet. Dock är det nu de nya sociala rörelserna som är 
subjektet istället för författarna. Citatet fortsätter sedan med en kategorisk modalitet när det sägs 
att kritiken ”måste tas på allvar”. Avslutningsvis är det demokratin som intar subjektspositionen i 
en mening präglad av hög affinitet. På detta sätt ger man ännu mer kraft åt den springande 
punkten: den representativa demokratin ska värnas. 

För att sammanfatta diskussionen om parlamentarismen konstaterar jag att 
Demokratiutredningen tar ställning för den representativa demokratin. Dock präglas detta 
ställningstagande av ambivalens. Samtidigt som exempelvis de nya sociala rörelserna välkomnas 
som ett värdefullt komplement till den representativa demokratins basfunktioner beskrivs dessa 
rörelser som en utmaning för demokratin. Demokratin ska präglas av ett stort utrymme för 
initiativ från medborgarna, det är samtalen och de politiska processerna som är det centrala. Här 
spelar det civila samhället en stor roll. Dock måste medborgarnas initiativ ske inom ramarna för 
den representativa demokratin. Om medborgarnas autonomi blir för stor måste den 
representativa demokratin kräva makten tillbaka.  

Den sammantagna bilden av demokratin som visar sig i slutbetänkandet är enligt min 
uppfattning nära förbunden med marknadsliberalismen. Genom texten tycks marknadsekonomi 
och demokrati gå hand i hand, den ena förutsätter den andra. Detta för mig in på diskussionen 
om demokrati och marknadsliberalism. 
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Demokrati och marknadsliberalism 
På somliga ställen i texten utelämnar Demokratiutredningen vissa diskussioner. Anledningen till 
att de gör det beror förmodligen främst på avgränsningar men kan även tolkas som ett medvetet 
(eller omedvetet) utlämnande för att ytterligare förstärka den dominerande diskursen. Ett 
exempel är när det talas om rätten till rörelsefrihet. Anledningen till att texten formuleras som 
den gör beträffande detta ämne har enligt mig att göra med nyliberalismens hegemoniska 
ställning och dess nära koppling till den västerländska demokratin. ”Demokratins ideal förutsätter 
ett öppet samhälle” sägs det, medan det ”är i diktaturer och av självhärskare som ett fritt utbyte 
över gränserna förnekas.”103 Fri rörlighet förknippas med demokrati medan begränsningar i 
människors rörelsefrihet förknippas med diktatur. Diskussionen om fri rörlighet har, enligt min 
tolkning, att göra med den allt mer tilltagande globaliseringen och de internationella 
organisationernas, exempelvis EU:s, ökade betydelse.  

Begränsningar i rörelsefriheten förknippas alltså med diktatur, samtidigt som man inte ens 
nämner att tillgången till det Europeiska medlemskapet (EU-medlemskapet) blir alltmer 
svårtillgängligt för personer utifrån104. Det förefaller som att Demokratiutredningens globalisering 
i detta avseende inte sträcker sig utanför Europas gränser. Genom att utelämna denna diskussion 
helt och hållet framstår vurmandet för den fria rörelsefriheten som mindre trovärdigt. Författarna 
anser att rörelsefriheten är av fundamental betydelse för demokratin men när det råder brist på 
denna rörelsefrihet så omnämns det inte som något problem. Förvisso skriver de: 

 

Ambitionerna att vidmakthålla och förbättra förutsättningarna för demokrati får inte göra halt 
vid Sveriges statsgräns eller EU:s gräns mot omvärlden. Arbetet för demokrati måste gälla hela 
världen.105

 
Dock nämner de alltså inte EU:s stängda gränser utåt över huvud taget, det stannar vid ett kort 
konstaterande att arbetet för demokrati måste gälla hela världen. Genom att ändå nämna det så 
garderar sig Demokratiutredningen för kritik mot att det skulle handla om en eurocentrisk 
demokrati. Att de inte går djupare in på ämnet handlar förmodligen främst om, vilket jag nämnde 
tidigare, rapportens avgränsning men kan även tolkas som ett (medvetet eller omedvetet) 
accepterande av en av den nyliberala globaliseringens förutsättningar såsom Håkan Thörn (2004) 
presenterar den, nämligen att rörelsefriheten i första hand gäller varor och kapital106. 

Vissa av Demokratiutredningens uttalanden ligger enligt mig med andra ord i linje med 
nyliberalismen. Fri rörlighet anses vara av yttersta vikt för demokratin, men EU:s stängda gränser 
omnämns som sagt inte i sammanhanget. När det kommer människor utifrån (utanför EU:s 
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stängda gränser) förefaller rörelsefrihetens betydelse för demokratin helt plötsligt inte vara lika 
viktig längre. Rörelsefriheten gäller följaktligen först och främst de som har resurser, vilket enligt 
min tolkning, med stöd i Demokratiutredningens demokratisyn, är direkt odemokratiskt. Detta 
eftersom det mest fundamentala i Demokratiutredningens demokratibegrepp är tanken om alla 
människors lika värde. Om fundamentala demokratiska rättigheter då enbart gäller vissa tillämpas 
inte tanken om alla människors lika värde i praktiken. Att Demokratiutredningen underlåter att 
beröra denna problematik tolkar jag således som ett (medvetet eller omedvetet) accepterande av 
den nyliberala ekonomiska hegemonin.  

Ytterligare tecken på att det kan förhålla sig på detta sätt är den koppling som 
Demokratiutredningen gör mellan marknadsekonomi, ekonomisk tillväxt och demokrati. Enligt 
den nyliberala synen är marknadsekonomi en förutsättning för demokrati och denna 
argumentation antyds även i Demokratiutredningens slutbetänkande. Visserligen formuleras det 
på ett försiktigt sätt men återkommer gång på gång. Exempelvis sägs det att ”Ekonomisk tillväxt 
tycks framkalla både en vilja och en förmåga att demokratisera” samt att ”En positiv ekonomisk 
utveckling tycks gynna demokratins utveckling.”107 I båda meningarna är affiniteten låg, tillväxt 
tycks gynna demokrati. Vad som dock innebär ett tydligare ställningstagande för ett nyliberalt 
förhållningssätt är följande: 

 

Politiken måste inse sina begränsningar och koncentrera sitt arbete på områden där dess 
värden och styrsystem är överlägsna marknadens, civilsamhällets och familjens. Det innebär 
bl.a. att säkerställa de långsiktiga spelreglerna för andra aktörer. Av såväl politikens som 
näringslivets företrädare måste vi kunna förvänta oss att de uppträder med respekt för den 
andre utifrån en insikt om att båda gynnas av att det andra systemet fungerar väl, och 
omvänt.108

 
Detta kanske inte tycks vara så anmärkningsvärt vid första anblicken, författarna säger att 
politiken ska säkerställa de långsiktiga spelreglerna för marknaden. Men i praktiken leder detta till 
att politiken inte ska inkräkta på marknadens område eftersom den måste inse sina begränsningar 
och koncentrera sitt arbete på de områden där marknaden inte har något intresse. Detta innebär i 
mina ögon att demokratin inskränks eftersom den i många avseenden är i konflikt med 
kapitalismen. Kapitalismens innebyggda strävan efter maximal kapitalackumulation leder till att 
andra värden, exempelvis demokratiska värden, kommer i skymundan. Stöd för denna 
uppfattning finner jag hos Lennart Lundqvist (2001) när han citerar John Dryzek: 

 

Historiskt har kapitalismen varit bra för demokratin … Men kapitalismen har nu till största 
delen uttömt sin demokratiska användbarhet. Stater i kapitalismens samhälle blir mindre 
demokratiska i den utsträckning som den offentliga politiken dikteras av behovet av att 
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konkurrera och blomstra i den transnationella politiska ekonomin. Den fria handelns 
kulmination i kapitalrörlighet över nationella gränser innebär att den offentliga politiken hålls 
tillbaka av fruktan för att oroa faktiska eller potentiella investerare. Folklig suveränitet tillåts 
inte stå i vägen. Frihandel, liberal marknadsideologi, ekonomisk rationalism och aggressiv 
individualism går samman för att hindra all djupare demokratisering och för att erodera 
existerande demokratiska landvinningar.109

 
Marknaden expanderar på demokratins bekostnad. Visserligen påpekar Demokratiutredningens 
ledamöter att åsikterna går isär om den ekonomiska globaliseringens effekter på demokratin. Men 
de ansluter sig sen till den nyliberala traditionen när de hävdar att demokrati och 
marknadsekonomi förutsätter och förstärker varandra.110

I detta stycke har jag kort redogjort för några omständigheter som tyder på att 
Demokratiutredningens rapport är en del av den nyliberala diskursen. Bland annat anses 
demokrati och marknadsekonomi förutsätta och förstärka varandra. Stor vikt läggs också vid 
möjligheterna till fri rörlighet, begränsningar i rörelsefriheten förknippas med diktaturer. 

  

Avslutande diskussion 
Mitt syfte med denna uppsats var att med ett diskursanalytiskt förhållningssätt undersöka hur 
begreppet demokrati framställs i Demokratiutredningens slutbetänkande En uthållig demokrati! 
(SOU 2000:1). Jag hade också för avsikt att granska den bild som ges av den demokratiska 
medborgaren. Eftersom jag har använt mig av diskursanalys har det även varit viktigt att titta på hur 
de olika begreppen och därmed subjekten konstrueras i texten. Det var framför allt kapitlet 
”Demokrati” som var föremål för min analys. 

Analysen har jag delat in i ett antal teman som jag menar varit återkommande genom 
slutbetänkandet. Även denna avslutning har jag valt att dela in i teman som dels är beroende av 
de teman jag presenterat i analysen, dels av den teori jag använt mig av. Temaindelningen i denna 
avslutande diskussion ser ut som följer: demokratibegreppet, det demokratiska subjektet samt 
styrningsmentalitet. Värt att påpeka är att dessa teman är nära förbundna med varandra varför vissa 
spörsmål återkommer flera gånger. 

 

Demokratibegreppet 
Inledningsvis kan jag konstatera att demokratin i texten tas för självklar. Genom en rad 
antaganden och att diskussioner om alternativ till demokratin utelämnas i texten framstår 
demokratin som det enda tänkbara sättet att organisera ett samhälle. Vidare ges demokratin en 

                                                 
109 Lennart Lundquist (2001): Medborgardemokratin och eliterna s. 202 
110 SOU 2000:1 s. 67 



 31

rad moraliska innebörder som ligger till grund för stora delar av Demokratiutredningens 
argumentation.  

Genom att demokratin ekvivaleras med grundläggande moraliska principer konstrueras 
demokratin som ett moraliskt värde i texten. Därmed är en medborgare eller en 
medborgarsammanslutning odemokratisk om den inte förhåller sig till dessa principer. Eller 
omvänt, om en medborgare eller en medborgarsammanslutning inte införlivar demokratin i sin 
vardag är den omoralisk.  

Demokratiutredningen ger en i det närmaste totalitär bild av demokratin på detta sätt. De ger 
inget utrymme för tveksamhet inför demokratin. Antingen är man för demokrati vilket i texten 
innebär att man är för jämlikhet, respekt, rättvisa med mera, eller så är man mot demokrati och 
då är man förmodligen nazist, fascist, kommunist eller liknande. 

Detta utgör ett exempel på en hegemonisk intervention. Den aktuella diskursen etableras 
genom att demokratin blir en nodalpunkt. Kring denna nodalpunkt ordnas andra viktiga tecken, 
exempelvis de moraliska begreppen. Vidare får dessa tecken sin diskursiva betydelse från 
nodalpunkten, det vill säga från demokratin.111 Genom att på detta sätt förbinda de moraliska 
värdena med demokratin förhindrar man alternativa tolkningar av begreppet. 
Demokratiutredningens presentation av demokratin får universell status. 

Under analysrubrikerna deliberativ demokrati och demokrati = parlamentarism koncentrerade jag 
mycket av min diskussion kring det som jag uppfattar som Demokratiutredningens ambivalenta 
inställning till olika typer av deltagardemokratiska alternativ. Här tog jag bland annat upp de nya 
sociala rörelserna och nätverket som organisationsform vilka beskrivs som utmaningar för den 
representativa demokratin. Denna kluvenhet visar sig gång på gång i texten genom att man ena 
stunden tonar ner den traditionella representativa demokratins roll för att i nästa stund säga att 
den representativa demokratin måste kräva makten tillbaka.  

När det gäller diskussionen om den utmaning som de nya sociala rörelserna anses vara för 
demokratin håller jag delvis med. Genom att de finner nya former för politisk mobilisering och 
därigenom innebär en utmaning är jag beredd att hålla med om. Däremot har jag svårt att se att 
dessa rörelser skulle innebära mindre möjligheter till exempelvis medborgerligt deltagande. Många 
av de nya sociala rörelserna bygger mycket av sin kritik mot den parlamentariska politiken på just 
detta, att den representativa demokratin innebär en hierarkisk organisation av politiken samt att 
vanliga medborgare har för liten möjlighet till deltagande och inflytande. Detta påpekas även i 
Demokratiutredningen.112 Min uppfattning är vidare att dessa rörelser många gånger är mer 
demokratiska till både form och innehåll än vad exempelvis de etablerade politiska partierna är. 
Allas åsikter är här lika viktiga plus att de inte bygger upp sina organisationer kring en ledning och 
i slutändan en ledare. 

Vad gäller uppfattningen att allas åsikter är lika mycket värda förhåller det sig visserligen på 
samma sätt med de politiska partierna också, alla medlemmars åsikter är lika viktiga. Åtminstone i 
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teorin, men i praktiken är det partiledaren och partitoppen alla förhåller sig till och rättar sig efter. 
Denna organisationsform bygger enligt mig snarare på lojalitet än solidaritet. Problemet med de 
nya sociala rörelserna, utifrån ett parlamentariskt perspektiv, är som sagt att dessa finner nya 
former för politiskt arbete. De håller sig inte inom de parlamentariska ramarna. Jag är dock 
medveten om att jag här ger en i det närmaste romantiserad bild av de nya sociala rörelserna. 
Även dessa kan i många avseenden bli mer demokratiska än vad de är i dag. Det jag vill visa på är 
att Demokratiutredningens kritik mot och rädsla för de nya sociala rörelserna, enligt mig, i mångt 
och mycket är överdriven.  

Även om Demokratiutredningen i många avseenden visar en öppenhet för och nyfikenhet på 
nya sätt att organisera politiken är den sammantagna bilden ändå att det är en klassisk 
parlamentarisk demokrati baserad på partipolitik som är det man argumenterar för. Dessutom 
förbinds demokratin vid ett flertal tillfällen med marknadsekonomin, demokrati och kapitalism 
går hand i hand i texten. Det tolkar jag som ett accepterande av den nyliberala hegemonin som är 
nära förbunden med den västerländska demokratin. 

Vidare konstaterar jag att Demokratiutredningen är en del av den ”linjära 
demokratitraditionen”. I inledningen presenterade jag Robert A. Dahls historiska bakgrund som 
utgår från detta linjära sätt att betrakta demokratin. Min ambition har delvis varit att 
problematisera denna syn. Jag menar att det är mer fruktbart att se demokratin som en diskursiv 
konstruktion snarare än någon faktisk storhet som finns därute.  

Demokratin som vi uppfattar den är ett resultat av politiska processer och det sätt på vilket 
Demokratiutredningen presenterar demokratin innebär en politisk handling i sig. 
Sammankopplingen mellan demokratin och de moraliska värdena är inget som är av naturen 
givet, det sker diskursivt genom exempelvis Demokratiutredningens slutbetänkande. 

Om man inte ser demokratibegreppet som en diskursiv konstruktion är det svårare att förhålla 
sig kritisk till hur olika värden sammankopplas med demokratin. Även om de flesta ser 
demokratin som en självklarhet är det inte säkert att det är den just nu dominerande 
representationen av demokratin alla avser. Därför menar jag att diskursanalys är ett bra sätt att 
bland annat närmare undersöka hur demokratin får sin betydelse och vad det får för sociala 
konsekvenser. Följaktligen ser jag det då som beklagligt att det finns så pass få studier som ur ett 
diskursanalytiskt perspektiv problematiserar demokratibegreppet.    

 

Det demokratiska subjektet 
Som jag nämnde i stycket ovan ges demokratin en rad moraliska innebörder som medborgarna 
inte bara ska förhålla sig till i olika sammanhang, de ska även införlivas i den enskilde individens 
identitet. Genom att på detta sätt göra demokratin till en del av den enskilde individens identitet 
konstruerar man ett demokratiskt subjekt som det ställs höga krav på.  

För att vara en demokratisk medborgare räcker det inte med att acceptera och rätta sig efter de 
moraliska principerna, de ska aktivt omsättas i praktiken. Man måste leva ut sin demokrati. Under 
analysrubriken deliberativ demokrati visar det sig gång på gång att en demokratisk medborgare är en 



 33

aktiv medborgare. Det är viktigt att alla medborgare deltar aktivt i de politiska processerna, det är 
allas ansvar att gemensamt vara med och besluta om angelägenheter som berör alla.  

En fråga man då kan ställa sig är hur den nuvarande regeringens ovilja till folklig inblandning 
passar ihop med den bild Demokratiutredningen ger av den demokratiska medborgaren. 
Regeringen ville som bekant inte att folket skulle vara med och besluta om vi skulle gå med i 
EMU eller ej. Det blev dock en folkomröstning och folket var därmed aktivt med och beslutade 
om en fråga som berör oss alla. Precis som Demokratiutredningen förespråkar.  

I dagsläget är det EU:s nya konstitution som är aktuell. Ska folket, i enlighet med den 
deliberativa demokratins ideal, vara med och säga vad det tycker i denna fråga? Eller ska våra 
folkvalda representanter – som i fallet med EMU definitivt inte var representativa för hela 
befolkningen – avgöra denna fråga åt oss? Jag är givetvis medveten om att dessa frågor inte är så 
enkla som jag här påskiner, dock menar jag att det är en problematik som är värd 
uppmärksamhet.  

Den sammantagna bilden som ges av det demokratiska subjektet är att det är ett aktivt 
handlande subjekt som axlar ett stort ansvar för demokratin. Individen ska både teoretiskt och 
praktiskt införliva demokratin i sin identitet. Engagemang och delaktighet präglar det 
demokratiska subjektet, dock ska detta engagemang ske inom parlamentarismens ramar. 

 

Styrningsmentalitet 
De deliberativa strävandena är ett medel för att nå hög politisk medvetenhet och ett starkt 
politiskt engagemang. Det är således ett exempel på ett sätt att styra medborgarna till ett 
demokratiskt handlande. Det centrala vad gäller deliberationen är att skapa gynnsamma 
förutsättningar för medborgarnas vilja till deltagande. 

Detta är exempel på den styrningsmentalitet som präglar stora delar av texten, det handlar om 
en icke-tvingande styrning. Det är inte fråga om att med hot om sanktioner styra medborgarna till 
ett visst beteende. Snarare är det fråga om positiva och uppmuntrande styrningsprocesser. Som 
jag nämnde i teoriavsnittet är en viktig del av styrningsmentaliteten att individen själv aktivt deltar 
i förändringen och skapandet av sig själv. I texten ges individen detta utrymme genom en hög 
grad av autonomi. Det är individen själv som har ansvaret för att följa demokratiska principer, 
individen ska själv välja att engagera sig och delta på olika sätt.  

Demokratiutredningen anser att demokratin är en individuell viljeakt. Dock styrs alltså 
individen till detta på olika sätt, man ska genom självreglering följa demokratins påbjudna 
normer.  

Även om det i texten gång efter annan betonas att det är viktigt att förmå folk att engagera sig 
så kommer det fram relativt få konkreta förslag på hur det ska gå till. Det talas om att det är 
viktigt med incitament till politisk aktivitet, man ska skapa arenor för politiska diskussioner och så 
vidare. Men var och hur dessa arenor ska skapas sägs det inte mycket om. De konkreta exempel 
som avhandlas beträffande incitamenten till politisk aktivitet är den kommunala självstyrelsen, 
brukarstyrelser och Agenda 21-arbetet.  
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Dessa utgör tre exempel på konkreta styrningsprocesser vars syfte är ett ökat politiskt 
deltagande. Det handlar om en decentralisering, man vill flytta besluten närmare medborgarna för 
att förmå dem att engagera sig i högre utsträckning. Enligt min uppfattning gäller det dock inte 
alla beslut, EMU-frågan och frågan om EU:s nya konstitution är två exempel som jag tog upp i 
föregående stycke. 

Ökat kommunalt självstyre, Agenda 21-grupper och brukarstyrelser är alltså tre exempel på 
hur man försöker styra medborgarna till ökat deltagande. Men som jag, med stöd i ett citat av 
Sophia Lövgren, nämnde i teoriavsnittet ska styrningsmentalitet inte förstås som maktutövning 
från politiska institutioner eller som principer och idéer som har sitt ursprung i politiskt tänkande. 
Styrningsmentalitet handlar istället om vardagliga praktiker, tekniker och praktiska 
kunskapsformer som syftar till att fostra individer. Det sätt på vilket man talar om demokrati 
bidrar till denna fostran. Genom att Demokratiutredningen framställer (konstruerar) demokratin 
som de gör medverkar de till att forma medborgarnas medvetande efter de rådande normerna. 
Det handlar om en demokrati ekvivalerad med en rad moraliska värden som jag tidigare varit inne 
på. Denna demokratikonstruktion innehar i dag en hegemonisk ställning.  

Bland annat genom samtalet om demokrati, olika demokratiteorier, tidningsartiklar om 
demokrati och genom texter som Demokratiutredningens slutbetänkande formas medborgarnas 
medvetande och förhållande till demokratin. Den bild av demokratin som förmedlas från alla 
möjliga håll internaliseras och formar sedan individernas beteende. Det handlar om en bild av 
demokratin som en i det närmaste fysisk realitet som är förbunden med en mängd principer. Ett 
exempel på hur denna bild har internaliserats är synen på röstningen som en plikt. Om man inte 
röstar har man inte fullgjort sin demokratiska plikt och har därmed heller ingen rätt att uttala sig i 
politiska frågor. Detta är en syn som enligt min uppfattning kännetecknar stora delar av de 
svenska medborgarna.  

Eftersom den aktuella bilden av demokratin har en i det närmaste total dominans leder den till 
att det inom denna diskurs inte finns något utrymme för att problematisera och kritisera 
demokratin. Individen styrs alltså till ett okritiskt accepterande. 

 



 35

Referenser 

Tryckta källor 
Beronius, Mats (1986): Den disciplinära maktens organisering – Om makt och arbetsorganisation, Lund: 
Arkiv 
 
Cruikshank, Barbara (1999): The will to empower – Democratic citizens and other subjects, Ithaca: Cornell 
University Press 
 
Dahl, Robert A. (2003): Demokratin och dess antagonister, Stockholm: Ordfront 
 
Ds 2001:26, Politik för folkstyrelse på 2000-talet, Stockholm: Fritzes 
 
Fairclough, Norman (2003): Analysing discourse, London: Routledge 
 
Hansen, Peo (2000): “EU och den ‘asociala’ identitetspolitiken. Om kulturell identitet och 
medborgarskap i den Europeiska unionen” i Politiskt inflytande, Neergaard, Anders & 
Stubbergaard, Ylva (red.) Lund: Studentlitteratur 
 
Howarth, David (2000): Discourse, Buckingham: Open University Press 
 
Höglund, Pär (2002): Hur ska EU styras? En diskursanalys av kommissionens vitbok med demokrati och 
legitimitet i fokus, D-uppsats i Statsvetenskap, VT 2002. Linköpings universitet: Ekonomiska 
institutionen 
 
Lundqvist, Lennart (2001): Medborgardemokratin och eliterna, Lund: Studentlitteratur 
 
Lövgren, Sophia (2002): Att skapa ett framtidens folk: governmentality och miljödiskurs i modern svensk 
bostadspolitik : miljonprogramsområdet Navestad, Linköping: Tema Hälsa och samhälle, Linköpings 
universitet  
 
Mills, Sara (1997): Discourse, London: Routledge 
 
Olsson, Ulf (1999): Drömmen om den hälsosamma medborgaren, Stockholm: Carlssons 
 
Petersson, Kenneth (2003): Fängelset och den liberala fantasin: en studie om rekonstruktionen av det 
moraliska subjektet inom svensk kriminalvård, Norrköping: Kriminalvårsstyrelsen 
 
Premfors, Rune & Roth, Klas (2004): ”En demokratisyn och ett forskningsfält” i Deliberativ 
demokrati, Premfors, Rune & Roth, Klas (red.) Lund: Studentlitteratur 
 
SOU 2000:1 En uthållig demokrati! Stockholm: Fritzes 
 
Strömbäck, Jesper (2001): ”I skuggornas värld. Om demokrati och journalistik i 
andrahandsinformationssamhället.” i En uthållig demokrati? Sju debattinlägg om Demokratiutredningen 
och demokratins framtid, Strömbäck, Jesper (red.) Uppsala: Uppsala Publishing House AB 
 
Thörn, Håkan (2004): Globaliseringens dimensioner: nationalstat, världssamhälle, demokrati och sociala 
rörelser, Stockholm: Atlas 



 36

 
Wennström, Tomas & Stenberg, Leif (2000): Demokrati är inte ärftligt! Gamla och nya folkrörelser. En 
samtalsbok om demokratiutredningen, Nävekvarn: Förlaget Trädet 
 
Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000): Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur 
 

Internetkällor 
Statistiska centralbyrån:  
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____27329.asp, 2005-01-24 
 
Regeringen:  
http://www.regeringen.se/sb/d/3808/a/22272, 2005-04-18 
 


	Språk 
	Rapporttyp 
	Titel  
	Sammanfattning 
	Nyckelord 
	 
	Inledning 
	Syfte 
	Avgränsningar och material 
	Demokratiutredningen 

	Bakgrund 
	Tidigare forskning 
	Olika demokratiuppfattningar 

	Disposition  
	 Teori och metod 
	Teori  
	Diskurs 
	Hegemoni 
	Makt 
	Styrningsmentalitet 

	Metod 
	Kritisk diskursanalys 
	Analytiska redskap 


	Analys 
	Demokratins moraliska grund 
	Demokratifostran 
	Deliberativ demokrati 
	Demokrati = parlamentarism 
	Det civila samhället 

	Demokrati och marknadsliberalism 

	Avslutande diskussion 
	Demokratibegreppet 
	Det demokratiska subjektet 
	Styrningsmentalitet 

	 Referenser 
	Tryckta källor 
	Internetkällor 



