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Titel  

Demokrati ur politikers och ungdomars perspektiv - en diskursanalytisk studie om demokratiska 

förutsättningar i Norrköpings kommun 

 
Title 
Democracy on the basis of the perspective of politicians and young people – a discourse analysis study 
about democratic conditions in the municipality of Norrköping 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
The democratic conditions in national states have change radically at the same time as the society has 
changed. Because of social and economic globalization processes, the states and government has lost 
power for the benefit of transnational and global institutions. That affects the democracy since the 
nation state earlier defined the domain of citizenship. At the same time, citizens’ confidence towards 
political parties and politicians has gone down. These trends have lead to a situation that is spoken 
about as the crisis of democracy. The globalization has however also created new possibilities for 
political arenas and way to be politically organized. 
 
This thesis is about democracy; about being able to influence one’s own situation and the society one 
live in. It’s also about the protracted struggle between different groups to be able to do this. This field is 
very wide and the possible ways to examine it are endless, but the part that will be in focus here is the 
municipality of Norrköping. It will be about how the municipality, trough the Committee of Democracy, 
which is appointed by the municipal council, works with democracy, but also about how young people 
in Norrköping feels that they can influence and effect. The study is based on analysis of reports and 
interviews with representatives from the Committee of Democracy and on interviews with young people 
who are politically involved in social movements. The study is written from a discourse analysis 
approach and the theoretical frame of reference revolves around discourse, power, governmentality and 
theories about the postmodern society.  
 
 
Nyckelord 
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Förord 
Så blev den äntligen färdig, den där magisteruppsatsen som avslutade de fyra åren på 

programmet för Samhälls- och Kulturanalys. Fyra år som skulle visa sig bli fem. När jag 

tänker tillbaka på dem kan jag inte låta bli att tänka på Institutionerna, tillväxten och 

välståndet av Douglass C. North som fanns med på en obligatorisk litteraturlista första 

året på utbildningen. Jag tragglade och kämpade med den och hann tappa 

självförtroendet ganska rejält. Jag tänkte att; ”det här med att plugga, det är nog 

ingenting för mig ändå”. Dagen efter när det var dags för föreläsningen dit boken 

hörde var lättnaden nästan obeskrivlig när någon annan, modig, student i klassen sa; 

”Var jag den enda som verkligen inte fattade nånting av den här boken?”. Det är jag 

fortfarande tacksam över, för de nästkommande åren i skolan skulle ju faktiskt visa sig 

vara både oerhört lärorika och roliga. De har gett mig intressanta föreläsningar, nya 

vänner, givande grupparbeten, ändlösa diskussioner och möjligheten att göra en 

fältstudie i Venezuela, men kanske viktigast av allt; ett lite bättre självförtroende som 

gör det en aning lättare att skjuta det där tvivlandet på sig själv åt sidan när det envisas 

med att dyka upp. För det dyker upp, inte minst under arbetet med en 

magisteruppsats. Jag vill rikta ett tack till alla engagerade föreläsare och peppande 

klasskamrater som gjort åren på SKA till de bra år de varit. När det gäller arbetet med 

uppsatsen vill jag tacka de medverkande informanterna samt alla som hjälpt mig med 

genomläsningar och diskussioner. Framförallt vill jag tacka min handledare Kerstin 

Johansson som lotsat mig igenom processen med värdefulla synpunkter och 

kommentarer. Tack!  
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Inledning  
I september 2007 fylls de åtta filerna på boulevarden som leder fram till Rådhusplatsen 

i Köpenhamn av demonstranter i 30 meter breda led. De sista hundra metrarna fram 

till Rådhuset rusar demonstranterna fram och ekande paroller mot borgmästaren 

blandas med musik. Att detta äger rum den 6/9 och att demonstrationen är kallad på 

69 olika adresser är ingen slump, utan symboliseras av Jagtvej 69 där det numera rivna 

Ungdomshuset låg.1 Om detta handlar demonstrationen och ungdomarna protesterar 

mot att Köpenhamns kommun, efter att 1982 ha överlåtit bruksrätten till huset, senare 

tog tillbaka denna och sålde huset. Saken blev rättsfall och när huset skulle tömmas 

och kravallerna bröt ut tvingades myndigheterna genomföra den största polisinsatsen i 

Danmarks historia där 713 personer anhölls. Sedan dess har demonstrationerna 

återkommit med målet att få ett nytt ungdomshus. Kulturborgarrådet i Köpenhamn, 

Martin Geertsen säger i en intervju i Dagens Nyheter att; ”Med lördagens våldsamma 

bråk har de unga kämpat sig ännu längre bort från målet att få ett nytt ungdomshus”.2 

En politisk lösning känns med andra ord avlägsen och en dialog mellan ungdomarna 

och politikerna långt borta. På ena sidan finns den etablerade partipolitiken och på 

andra sidan ungdomarna i de sociala rörelserna med andra sätt att organisera sig, 

bedriva politik och kommunicera. Däremellan brist på dialog, samarbete samt 

förståelse och en situation som leder till konflikt snarare än konstruktiva lösningar. 

Kanske går situationen att se som ett utsnitt av en värld som ständigt förändras, där 

demokrati och politik omdefinieras. Där de traditionella politiska institutionerna 

ifrågasätts allt mer och där bedrivandet av politik plötsligt sker på nya sätt under andra 

former. I någon mening handlar det om demokrati; om att kunna påverka sin situation 

och det samhälle man lever i och den dragkamp som pågår mellan olika grupper att 

ha rätten att göra detta. Denna uppsats kommer att kretsa kring just detta; demokrati 

och inflytande. Det går att tänka sig oändligt antal ingångsvinklar till detta breda fält, 

men den begränsade del av ämnet jag kommer att behandla tar sin utgångspunkt på 

kommunal nivå och kretsar kring hur politiker arbetar med demokrati samt hur 

ungdomar upplever att de har möjlighet att påverka och utöva inflytande. 

I Norrköpings kommun visar det sig finnas en demokratiberedning, utsedd av 

kommunfullmäktige och med syfte att; ”utveckla former för samverkan med och 

deltagande från medborgarna, lyfta fram och främja värdet av samspel och dialog både 

inom kommunens organisation och med medborgarna.”3 Vidare uppges det att de ska 

arbeta för att öka valdeltagandet och då nämns grupper som ”ungdomar och 

invandrare”.4 Ungdomar är en grupp som ofta nämns som underrepresenterade i den 

                                       
1 Ole Rothenborg, ”Lugna demonstrationer i Köpenhamn” i Dagens nyheter, 6.9.2007 på www.dn.se 
2 Ole Rothenborg, ”63 greps i Köpenhamn efter nya kravaller” i Dagens nyheter, 3.9.2007, s. 18 
3 Norrköpings kommun, Demokratiberedning, 28.9.2006, www.norrkoping.se 
4 ibid. 
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kommunala politiken. En rapport från Ungdomsstyrelsen visar att personer under 30 år 

2000 endast innehade 6 procent av alla kommunpolitiska uppdrag i Sverige.5 I 

Norrköpings kommun är situationen densamma och medelåldern i kommunfullmäktige 

ligger i dagsläget på 48 år.6 Med trenden där allt färre unga engagerar sig partipolitiskt 

blir det intressant att titta på de ungdomar som är politiskt intresserade och 

engagerade, men som valt andra sätt att engagera sig på än den traditionella 

partipolitiken. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka demokratin på kommunal nivå i Norrköpings 

Kommun utifrån demokratiberedningens arbete samt utifrån politiskt engagerade 

ungdomars upplevelser och erfarenheter. Detta avser jag göra dels genom att titta 

närmare på demokratiberedningens arbete. Vilket syfte har denna beredning? Hur sker 

deras arbete? Vilken syn på demokrati och vilka värderingar kan urskiljas i de 

rapporter som demokratiberedningen lämnat ifrån sig? Arbetas det aktivt för att 

engagera fler ungdomar? Försöker kommunen på något sätt nå de ungdomar som valt 

att engagera sig politiskt i andra former än inom partipolitiken? Detta väcker vidare 

frågor som vilket syfte beredningen egentligen har och vad dess arbete leder till.  

Empirin består här av dels de dokument som demokratiberedningen producerat 

som exempelvis rapporter om medborgarnas och de förtroendevaldas inflytande och 

dels av intervjuer med representanter från demokratiberedningen.  

För att även få ett annat perspektiv på detta, nämligen dessa ungdomar som det 

talas så mycket om, undersöker jag genom djupintervjuer hur ungdomar upplever den 

demokratiska processen i kommunen. Jag är intresserad av de ungdomar som har valt 

att engagera sig politiskt, men inte i partipolitik utan med andra typer av engagemang, 

fristående grupper och organisationer. Varför har man valt denna typ av engagemang? 

Hur upplever dessa ungdomar i kommunen den representativa demokratin och 

möjligheterna att påverka? Vilken uppfattning finns om möjligheterna att delta i och 

påverka den demokratiska processen?  

Utifrån detta blir alltså syftet att utifrån demokratiberedningens arbete samt politiskt 

engagerade ungdomars upplevelser och erfarenheter undersöka idéer om de 

demokratiska förutsättningarna i kommunen samt titta närmare på hur dessa aktörer 

samverkar och påverkar varandra. Detta genom att utifrån en diskursanalytisk ansats 

analysera rapporter och dokument från demokratiberedningen samt djupintervjua 

representanter från Demokratiberedningen och politiskt engagerade ungdomar.  

 

                                       
5 Allt eller inget – om ungas syn på engagemang och partipolitik, (red.) Anette Persson, Rapport från 

Ungdomsstyrelsen, (Stockholm, 2000), s. 12 
6 Uppgift från kommunsekreterare Per Höglund, Norrköpings Kommun, Administrativa kontoret, 

11.12.2006 
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De övergripande frågeställningarna med utgångspunkt i detta syfte blir;  

 

• Vilka diskurser7 går att urskilja i dokument, rapporter och intervjuer och hur 

samspelar de och påverkar varandra?  

• Vad för dessa diskurser med sig för konsekvenser? Det vill säga, vad innebär 

det att prata om, definiera och framställa exempelvis demokrati, ungdomar och 

inflytande på vissa sätt och vad följer av detta? 

• Vilka maktrelationer och vilka försök till styrning går att urskilja mellan de olika 

aktörerna och vad innebär dessa? 

 

För att kunna undersöka detta behövs det dels en bakgrund för att kunna ge en bättre 

förståelse, men också en teoretisk referensram med teoretiska begrepp. Det blir 

nödvändigt att ytterligare diskutera hur det politiska arbetet ser ut på kommunnivå, 

undersöka området ungdomar och politik och på ett teoretiskt plan gå in i begrepp 

som exempelvis makt och styrning.  

Bakgrund 
Inledningsvis kommer nedan det som benämns som ”demokratins kris” diskuteras för 

att senare övergå till en bakgrundsbild över den svenska demokratimodellen och hur 

förhållandet mellan stat och kommuner ser ut. Vidare tas det upp hur politiken 

utvecklats med det kommunala självstyret och hur den demokratiska utvecklingen lett 

till tillkallandet av en Demokratiutredning på statlig nivå varpå bakgrunden avslutas 

med ett avsnitt om ungdomar och politik. 

Demokratins kris 
Trots att fler länder i världen än någonsin idag har demokratiska styrelseskick, talas det 

ofta om ”demokratins kris”. I en omfattande undersökning av Gallup International som 

utfördes 1999 med människor i över 50 länder framgick det att så många som 62 % av 

de deltagande ansåg att deras länder inte styrdes utifrån folkets vilja. Undersökningen 

kretsade kring demokrati och vid frågan vad som präglade politiken i landet var det 

ord som ”byråkratisk” och ”korrupt” som präglade svaren snarare än ”rättvis” och 

”effektiv”.8 Detta visar hur en demokratiskt vald regering inte alls nödvändigtvis utgör 

någon garanti för ett samhälle där människor känner att de är delaktiga i den 

demokratiska sfären eller upplever att de har möjligheter att påverka den politiska 

processen. 

Hur det ser ut ur ett svenskt perspektiv kan vi se i SCB:s demokratistatistik från 

2006, där statistiken över medborgarnas förtroende för politiker redovisas; människor 

                                       
7 Diskurs kan förenklat beskrivas som ett sätt, bland andra, att tala om eller representera saker, personer 

eller utsnitt av världen. Begreppet kommer att diskuteras mer utförligt i teoriavsnittet. 
8 Moo Ik Park & I K Kang, Government by the people?, http://www.gallup-international.com, 28.9.2006 
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har fått ta ställning till påståendet ”Partierna är bara intresserade av folks röster, men 

inte av deras åsikter” och den procent som instämmer i påståendet har ökat markant 

sedan 1968 när undersökningarna började genomföras. Statistiken över medborgarnas 

förtroende för politiker följer samma trend där förtroendet stadigt har sjunkit.9 

Denna demokratins kris härleds av teoretiker ur en rad olika fenomen. Den 

vanligaste förklaringen är kanske hur ekonomiska och politiska globaliseringsprocesser 

påverkat nationalstaten och dess makt. Exempelvis beskriver Manuel Castells hur 

nationalstaten är alltmer undergrävd av ”de globala flödenas dynamik och de 

nationsövergripande nätverken av pengar, information och makt”.10 På så sätt har 

nationalstaten tappat mycket av sin suveränitet vilket blir ett problem för demokratin 

då den tidigare definierat medborgarskapets domän. Vidare menar han att det råder en 

trovärdighetskris för ett politiskt system som bygger på en öppen konkurrens;  
 

Infångat på mediearenan, reducerat till personcentrerat ledarskap, beroende 

av tekniskt sofistikerad manipulation, tvingat till olaglig finansiering, 

framdrivet av och mot skandalpolitik har partisystemet förlorat sin 

dragningskraft och sin trovärdighet och är (i alla praktiska avseenden) en 

byråkratisk rest som tappat allmänhetens förtroende.11  

 

Även Håkan Thörn är beredd att hålla med om att demokratin är satt i gungning. Han 

menar att den politiska situation som växer fram präglas av demokratiskt underskott 

och hävdar att i den mån stater har kompenserat förlusten av territoriell suveränitet 

genom att uppgå i multilaterala avtal och överstatliga allianser som EU, så har det skett 

på bekostnad av möjligheterna till medborgerligt inflytande.12  

Castells såväl som Thörn diskuterar emellertid hur dessa globaliseringsprocesser 

skapat nya möjligheter för politiska arenor och ett ”globalt politiskt rum”. I detta 

politiska rum är det nya sociala rörelser med andra organisationsformer och agendor 

än de traditionella partierna som tar plats.13 Här finner vi möjligtvis delvis en förklaring 

till de rapporter som presenteras med jämna mellanrum om att de traditionella 

partierna tappar medlemmar och då i synnerhet ungdomar – de väljer kanske helt 

enkelt andra sätt att organisera sig politiskt.  

Förutom att sätta hoppet om en demokratisk process till sociala rörelser pratas det 

mycket om att föra ner politiken på en lokal nivå. Castells pratar om den kommunala 

politikens återfödelse som en konsekvens av att makten försvunnit från nationalstatens 

ramar.14 Även Robert A. Dahl är inne på detta spår;  

                                       
9 Statistiska Centralbyrån, Demokratistatistik 2006, (2006), 4.10.2006, www.scb.se, s. 37 ff. 
10 Manuel Castells, Identitetens makt, (Göteborg, 2000), s. 352 
11 Ibid., s. 352-353 
12 Håkan Thörn, Globaliseringens dimensioner – Nationalstat, världssamhälle, demokrati och sociala 

rörelser, (Stockholm, 2004), s. 60  
13 Ibid, s. 157 
14 Castells, s. 359 ff. 
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Slutligen skulle demokratin i mindre enheter inom nationalstaten kunna 

förstärkas. De transnationella beslutens storskalighet behöver inte 

nödvändigtvis leda till en känsla av maktlöshet om medborgarna kan utöva 

kontroll över beslut i mindre skala som är viktiga för deras dagliga liv: 

utbildning, hälsovård, fysisk planering och allt annat en lokal offentlig sektor 

skulle kunna innefatta.15 

 

Ur detta perspektiv blir det intressant att titta närmare på hur förhållandet mellan stat 

och kommun ser ut i Sverige och hur det kommunala självstyret fungerar. 

Den svenska demokratimodellen 
Den svenska demokratimodellen är till stor del ett socialdemokratiskt projekt som 

växte fram i nära samverkan med skapandet av den svenska välfärdsstaten. 

Karaktäristiskt för Sverige i jämförelse med andra västerländska länder är den stora 

satsningen på utbyggnad av den offentliga sektorn och kommunerna som statens 

förlängda arm.16 Anna Österlund diskuterar i sin magisteruppsats det kommunala 

självstyret och påpekar att i Sverige, mer än i något annat europeiskt land, har ansvaret 

för den offentliga ekonomin hamnat hos lokala beslutsfattare.17 Internationellt sett är 

det alltså ovanligt att så mycket av den politiska makten ligger på kommunal nivå som 

i Sverige.  

Att makten decentraliserats låter positivt med tanke på trenden beskriven i 

inledningen, där makten alltmer flyttas uppåt till institutioner som exempelvis EU, men 

den svenska modellen är emellertid inte fri från kritik. Tom Nilsson menar i sin 

avhandling att den socialdemokratiska kommunideologin inte är skapad utifrån 

lokaldemokratiska eller politiskt pluralistiska ideal. Han hänvisar till Maktutredningen 

där följande karaktärsdrag beskrivs som centrala egenskaper i den svenska modellen; 

den allmänna samförståndskulturen, expertstyret, korporatismen och centralismen.18 

Det visar alltså att det finns någon slags motsättning i det svenska systemet där det 

finns en ansats att decentralisera makten till kommunerna, men där centralism ändå 

genomsyrar modellen. Lars-Inge Ström är också inne på detta spår och menar en 

möjlig orsak till detta har sin grund i att det svenska systemet bygger på politiska 

partier. Historiskt sett har de politiska partierna varit starka och haft ett hårt grepp över 

den demokratiska utvecklingen, men de har kommit att smälta samman med 

statsapparaten och finansierar sin verksamhet med skattefinansierade medel. Han 

                                       
15 Robert A. Dahl, Demokratin och dess antagonister, (Stockholm, 2003), s. 493 
16 Tom Nilsson, Till vilken nytta? – Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och 

konsekvenser, (Lund, 2005), s. 144-145 
17 Anna Österberg, Kommunal demokrati och medborgarinflytande i ett samhälle i förändring, 

(Linköping, 2002), s. 8 
18 Nilsson, s. 145 
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menar att partiarbetet anses vara alltför centraliserat för att fungera på den lokala 

nivån:  

 
De har blivit företrädarna för och försvararna av den representativa 

demokratin. […] Det deliberativa inslaget hotar att sjunka i bakgrunden. 

Partierna har utvecklats till att bli den representativa demokratins stöttepelare 

men de har mindre kraft över till rådslaget med medlemmar och 

sympatisörer.19 

Från kommunreformer till demokratiutredningen 
Under 70-talet när moderniseringen av det svenska samhället pågick för fullt för att 

anpassas till den internationella konkurrensen skedde en omfattande rationalisering 

och omlokalisering av resurserna. Även institutionerna behövde moderniseras vilket 

skedde genom kommun-reformerna. Det resulterade i en dramatisk minskning av 

antalet självstyrande enheter på lokal nivå vilket kan ses som en form av centralisering. 

Som en konsekvens av detta väcktes krav om en decentraliseringsprocess i Sverige 

såväl som i Europa där utvecklingen varit densamma. Ström beskriver hur avstånden 

mellan väljare och valda blev geografiskt större genom kommunreformerna. Han 

påpekar hur de kommunala församlingarna samtidigt utvecklade ett parlamentariskt 

system; ”efter mönster från riksdagen med opposition och ’regeringssida’ vilket bidrog 

till att accentuera de ideologiska skiljelinjerna.”20 Utifrån dessa två tendenser menar han 

att det skapades ett slags dubbla avstånd på den lokala nivån; ”[d]et tidigare 

samförståndet ställdes åt sidan för en rikspolitisering av lokalsamhället.”21 

Kommunen har idag två huvuduppgifter, nämligen att genomföra det den själv 

beslutat om samt att genomföra det staten har delegerat. Det är alltså en ständig 

pågående process om makt och inflytande mellan stat och kommun. Hur detta 

förhållande skall se ut definieras genom kommunallagen. Genom den nya 

kommunallagen från 1991 gavs varje kommun frihet att organisera sig som den ville. 

Detta ledde till en rad förändringar under det följande årtiondet för kommunerna som 

dessutom vid denna tid var drabbade av minskade ramar för den kommunala 

verksamheten. Den offentliga verksamheten skulle krympas och allt fler tidigare 

kommunala verksamheter blev konkurrensutsatta. ”Valfrihet för individen” präglade 

debatten och stora delar av den skattefinansierade verksamheten överfördes i privat 

regi.22 

En annan trend som kan urskiljas är ett av de karaktärsdrag som enligt 

Maktutredningen präglade den svenska modellen; expertstyret. Ström beskriver detta 

genom följande: 

                                       
19 Lars-Inge Ström, Lokal demokrati – Myt och verklighet, (Lund, 2002), s. 8-9 
20 Ström, s. 19 ff. 
21 Ibid., s. 25 
22 Ibid., s. 39 
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Allt flera uppgifter fordrar experter med akademisk utbildning. 

Tjänstemännens antal har vuxit. För att klara av allt det som skall handläggas 

i en modern kommun tvingas vi lämna den deltidsengagerade lekmannen 

bakom oss. För att hinna med ärendeströmmen krävs flera heltidspolitiker. 

En omfattande professionalisering har blivit följden.23 

 

Att kommunen och samhället i stort blir allt mer expertstyrt är ett resonemang som 

känns igen från postmoderna teoretiker såsom Anthony Giddens, som pratar om hur 

moderniteten präglas av en utveckling där vi tvingas ha tillit till expertsystemen i större 

utsträckning än tidigare.24 Vad konsekvensen kan bli av detta inom den kommunala 

demokratin är att gruppen som ses ha förutsättningar att arbeta politiskt reduceras till 

de högutbildade som har de speciella kunskaper som krävs för respektive område. Det 

kan alltså ses som en trend där inte ”vem som helst” ses som lämpad för att fatta och 

genomföra de politiska besluten. 

När de politiska förtroendeuppdragen, ”fritidspolitikerna”, minskar i antal till förmån 

för hel- och deltidsavlönade politiker minskar även representativiteten samt 

kontaktytan mellan väljarna och de valda. Hur har då attityderna gentemot politiken 

förändrats hos medborgarna? Det går knappast att ta miste på vilken trend som råder – 

hur man än läser och tolkar statistiken över partiernas medlemmar, så visar de att det 

sker en klar minskning. Sedan 1980 har partierna i genomsnitt tappat hälften av sina 

medlemmar, stödmedlemmar såväl som aktiva medlemmar.25 Även 

utvecklingsriktningen vad gäller misstro mot partier och politiker är som vi såg i 

inledningen tydlig. Från regeringshåll har man varit väl medveten om denna utveckling 

och som en konsekvens av detta tillkallade regeringen Demokratiutredningen 1997 

vars syfte var att;  
 

…belysa de nya förutsättningar, problem och möjligheter som det svenska 

folkstyret möter inför 2000-talet. Demokratiutredningen fick ett tilläggsdirektiv 

(dir. 1998:100) om att studera det låga valdeltagandet och föreslå åtgärder för 

att öka medborgarnas delaktighet och engagemang i det demokratiska 

systemet. […] Utgångspunkten för utredningens arbete var varje medborgares 

rätt till full delaktighet i samhället. […] En viktig del i arbetet var att stimulera 

det offentliga samtalet kring demokratin så att det svenska folkstyret 

utvecklades.26 

 

Demokratiutredningens arbete resulterade i en rad skrifter och annat material och 

avslutningsvis slutbetänkandet En uthållig demokrati som stod färdigt 2001. En röd 

tråd genom materialet från Demokratiutredningen kan sägas vara ett konstaterande om 

                                       
23Ibid., s. 39-40 
24 Se exempelvis Anthony Giddens, Modernitetens följder, (Lund, 1996), s. 79 ff. 
25 Statistiska Centralbyrån, Demokratistatistik 2006, (2006) pdf-fil, www.scb.se, s. 25 ff. 
26 Regeringskansliet, Demokratiutredningen, (2005) www.regeringen.se 
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att den representativa demokratin i Sverige behöver kompletteras med en mer 

deltagande demokrati. 

Ungdomar och politik 
I antologin Allt eller inget från Ungdomsstyrelsen varvas politiskt engagerade 

ungdomars berättelser med forskares analyser kring ungdomar och politiskt 

engagemang. Trenden som går att utläsa bland antologibidragen är att det blir allt fler 

som säger sig vara politiskt intresserade och som utför politiska handlingar av ett eller 

annat slag, detta såväl bland yngre som äldre.27 Men, sett till den traditionella 

partipolitiken är ungdomar underrepresenterade, som tidigare nämnts hade, år 2000, 

personer under 30 år endast 6 procent av alla kommunpolitiska uppdrag och även 

ungas valdeltagande och partimedlemskap har sjunkit kraftigt.28 Hur förklaras då detta 

när det samtidigt går att se en trend där det politiska intresset faktiskt ökar? 

Återkommande bland studierna i antologin är synen bland ungdomar på politik som 

något synonymt med partipolitik. Trots det egna engagemanget beskriver sig de 

samhällsengagerade ungdomarna i vissa fall som ”inte ett dugg intresserade av politik” 

och upprepade gånger nämns också politik som något ”gubbar och tanter” sysslar 

med.29 Ifall vi utgår från en smal definition av partipolitik är det alltså lätt att avfärda 

ungdomar som politiskt ointresserade, men om vi vidgar definitionen betyder det 

kanske att vi får problematisera det hela lite. Anders Bruhn skriver att det slående i 

hans intervjuer var den individualistiska hållningen som de flesta ungdomar hade;  

 
Bristen på identifikation med olika sociala grupper (och klasser) var tydlig. 

Det var även den självständiga och kritiska hållningen och den låga tilltron 

till auktoriteter. En följd är att detta med att rösta alltmer blir ett val i sig och 

inte en självklarhet. Man vill själv ta ställning. Men om man inte kan, om 

avståndet till politiken känns för stort, om sakfrågorna inte berör, om 

alternativen inte är tydliga, så avstår man hellre än att följa ”skocken”, d.v.s. 

föräldrar, kompisar etc.30 

 

Dessa framträdande tendenser vill jag koppla till teorier om det postmoderna 

samhället, eller vad vissa väljer att kalla det senmoderna samhället. Ifall identiteten 

under moderniteten var stabil och fixerad är självet under postmoderniteten ofta 

beskrivet som mobilt, fragmentariserat och självreflexivt. Denna radikaliserade 

                                       
27 Allt eller inget – om ungas syn på engagemang och partipolitik, (red.) Anette Persson, Rapport från 

Ungdomsstyrelsen, (Stockholm, 2000), s. 12 
28 Ibid. s. 88 ff.  
29Elisabet, Ljungberg, ”Politiskt aktiva vill ha friare former” i Allt eller inget – om ungas syn på 

engagemang och partipolitik, (red.) Anette Persson, Rapport från Ungdomsstyrelsen, (Stockholm, 2000), 

s. 37-38 
30 Anders Bruhn, ”Sänkt rösträttsålder för större engagemang”, i Allt eller inget (red.) Anette Persson, 

(Stockholm, 2000), s. 68 
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reflexivitet är återkommande i teorier om det postmoderna samhället och den innebär 

att stora delar av samhället öppnas för kritik, reflektion och ifrågasättande av 

strukturer. Synen på vilka möjligheter individerna har att agera i detta samhälle skiljer 

sig åt mellan teoretikerna. Medan Anthony Giddens menar att vi kan vara aktiva 

agenter i det senmoderna samhället hävdar exempelvis Zygmunt Bauman att vi är 

reducerade till att vara blott konsumenter i det postmoderna samhället.31 Alla dessa 

tendenser som förstärkts i det som kallas det post- eller senmoderna samhället kan 

antas prägla ungdomar mer än äldre, då det gäller synen på politik eftersom de är 

”barn av denna tid” och har vuxit upp när utvecklingen gått i denna riktning. 

Dessa förändringar är nödvändigtvis inte nya, men har förstärkts under 

postmoderniteten. Detta innebär för politiken att de traditionella politiska 

institutionerna ifrågasätts och att det ställs ett högre krav på deltagande. Politik blir 

viktigare och människors vardagsliv blir i större utsträckning politiskt. Om vi utgår från 

en bredare definition än vad Bruhn gör leder det till frågan om vad som har hänt med 

ungdomars politiska engagemang; hur har det förändrats?  

Håkan Thörn pratar om livspolitik och menar att det är möjligt att urskilja tre typer 

av livspolitiska strategier vilka också synliggör några av de genomgripande 

samhällsförändringar som ägt rum; Den ökade betydelsen för konsumentbojkotten som 

politisk handling, livspolitik samt livsformspolitik.32 Dessa tendenser tyder på att 

samhället i allt större utsträckning kommit att bli ett konsumtionssamhälle, där 

konsumentaktionen blivit en av de nya rörelsernas viktigaste strategier. Livsstilpolitiken 

utgår också från konsumtion som politisk handling, men på ett mer vardagligt plan där 

viss konsumtion blir en livsstil. Livsformspolitiken har en större tyngdpunkt på 

kollektivet och är inriktad på byggandet av institutioner och i förlängningen av en 

alternativ kultur. Vad dessa typer av strategier, främst de två första, pekar mot är, som 

Thörn skriver, en individualisering av det politiska handlandet i det avseendet att de 

utförs av den enskilda individen.33 Det går återigen alltså att konstatera, utifrån Bruhns 

citat och Thörns resonemang, att ifall politik ses som lika med partipolitik, ja då är 

kanske ungdomar politiskt ointresserade, men om politiskt handlande även innefattar 

de förändringstendenser som Thörn beskriver, så går det istället att se det som att 

ungdomar handlar politiskt på nya sätt. Även om det sker en individualisering av det 

nya handlandet betyder det inte att människor i sin ensamhet bedriver politik för sig 

själva. Formerna för organiseringen må vara annorlunda än i de traditionella partierna, 

men lokalt och globalt engagerar sig människor politiskt i grupper och sociala rörelser 

tillsammans med andra. Thörn beskriver hur de nya sociala rörelserna har rötter i 

                                       
31 Se exempelvis Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, (Göteborg, 2002), Ulrich Beck, Vad 

innebär globaliseringen, (Göteborg, 1997), Zygmunt Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna, (Göteborg, 

1997) 
32 Thörn, s. 182 
33 Thörn, s. 182-184 
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bland annat miljö- och kvinnorörelsen men idag har utvecklats till att spela mellan det 

lokala och globala och inte sällan utmana de etablerade ramarna; 
 

Nya rörelser befinner sig både innanför och utanför den nationalstatliga, 

parlamentariska demokratins gränslinjer. Deras handlingsformer rör sig i ett 

spänningsfält mellan två poler, där den ena innebär att inordna sig inom 

ramarna för de etablerade demokratiska institutionerna, och den andra att 

utmana och/eller överskrida dessa ramar.34 

 

Till sin form är organisationerna ofta löst sammansatta och strävar efter en platt 

uppbyggnad. Organiseringen och kommunikation sker ofta över internet, vilket på så 

sätt också underlättar globala samarbeten och en större mobilisering. En teori till den 

så återkommande åsikten om att ”ungdomar inte längre organiserar sig” kan vara att 

statistik över engagemang främst finns i partipolitiska ungdomsförbund och större 

ideella organisationer. Många av de nya sociala rörelserna där människor är aktiva 

saknar någon form av medlemsregister eller krav på formellt medlemskap 

överhuvudtaget. Engagemanget finns där, men inte på papper eller i statistik.  

Teoretisk referensram 
Mina frågeställningar kretsar kring vilka diskurser som gick att urskilja i de intervjuer 

och rapporter som utgör mitt empiriska material; hur de samspelar och påverkar 

varandra samt vilka konsekvenser de för med sig samt vilka maktrelationer och vilka 

försök till styrning som går att urskilja mellan de olika aktörerna. Utifrån dessa 

frågeställningar kommer den teoretiska referensramen röra sig kring diskurs och makt. 

Jag har valt att använda mig av diskursanalys där metod och teori är sammanlänkade 

och jag kommer därför inledningsvis presentera diskursanalysen, för att sedan 

diskutera maktbegreppet och Govermentality som teoretiskt perspektiv för att utforska 

makt och styrning. Därefter kommer jag att problematisera och definiera begrepp som 

politik och ungdomar.  

Diskursanalys  
Som Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips beskriver i Diskursanalys är 

diskursanalysen inte bara en metod för analys av data utan en teoretisk och 

metodologisk helhet. Teori och metod är sammanlänkade och de filosofiska 

premisserna måste accepteras för att kunna använda diskursanalysen som metod i 

empiriska undersökningar.35 Diskursanalysen vilar på en socialkonstruktivistisk grund 

och för att kunna använda diskursanalysen blir det också nödvändigt att utgå från 

denna. Sammanfattat kan man säga att en socialkonstruktivistisk syn innebär att ta 

                                       
34 Ibid., s. 165 
35 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s 10  
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avstånd från en essentialistisk syn och istället se världen som socialt konstruerad och 

diskursiv.  

Vad innefattar egentligen då detta begrepp ”diskurs”? Vivien Burr definierar det i 

Social constructionism på följande sätt; 
 

A discourse refers to a set of meanings, metaphors, representations, images, 

stories, statements and so on that in some way together produce a particular 

version of events. [...] If we accept the view [...] that a multitude of alternative 

versions of events are potentially available through language, this means that, 

surrounding any one object, event, person etc. there may be a variety of 

different discourses, each with a different story to tell about the object in 

question, a different way of representing it to the world.36 

 

De andra ord går det att se diskurs som ett sätt, bland andra, att tala om eller 

representera saker, personer, eller utsnitt av världen. Betyder detta då att vem som 

helst är fri att skapa eller styra en diskurs genom att hävda något om något? Sara Mills 

citerar i Discourse Julian Henriques angående diskursernas regler; ”The rules delimit 

the sayable […] In practice, the discourse delimit what can be said, while providing the 

spaces – the concepts, the metaphors, models, analogies for making new statements 

within any specific discourse”.37 Diskurserna verkar alltså begränsande och “reglererar” 

vad som kan sägas respektive inte sägas i ett visst sammanhang. Detta ”osägbara” blir 

inget som någon individ eller institution ovanifrån gör klart att det är osägbart, utan 

makten och normerna för vad som kan sägas och inte är snarare internaliserad i våra 

kroppar och det är vi som reproducerar den, men inte bara skapas av den utan också 

skapar den vilket öppnar upp för möjligheter till viss förändring. Sophia Lövgren är likt 

många andra influerade av Foucault när hon definierar diskurs och menar att diskurser 

är en grupp utsagor om något som tillsammans bildar en diskursiv formation. Dessa 

formationer reglerar och påverkar oss individer och samhället vi lever i och 

kontrollerar våra teser, teorier, begrepp osv. De diskursiva formationerna skapar 

specifika ordningar i samhället som kontrollerar individernas utsagor.38 Här är alltså 

maktaspekten mer tydlig redan i definitionen. Utöver diskursiva formationer diskuterar 

Lövgren även diskursiva praktiker, genom vilka diskurserna existerar; ”regelstyrda 

handlingar, förfaranden, procedurer, metoder etc. som gäller diskurser, institutioner, 

sociala system mm. […] Vi människor objektiveras på olika sätt av de diskursiva 

praktikerna, som samtidigt frambringar ”verkligheter”.39  

 

                                       
36 Vivien Burr, Social contructionism, (London, 2003), s. 64 
37 Sara Mills, Discourse, (London, 1997), s. 43-44 
38 Sophia Lövgren, Diskurs och diskursanalys, (Linköping, 1999), s. 10 
39 Lövgren, s. 19 
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Diskurs och subjekt 
Sara Mills beskriver hur teoretiker efter “kommunismens fall” ville utveckla 
intellektuella tankegångar som på ett mer komplext sätt skulle underlätta en analys än 
vad som var möjligt när man använde termer som “ideologi”; 

 
For many working with a vulgar Marxist model, ideology implied a simplistic 
and negative process whereby individuals were duped into using conceptual 
systems which were not in their own interests. Discourse, because of its lack 
of alliance to a clear political agenda, offered a way of thinking about 
hegemony – people’s compliance in their own oppression – without assuming 

that individuals are necessarily simply passive victims of systems of thought.
40 

 

Man ville alltså undvika att hamna i fällan med ett perspektiv som blir alltför 
determinerande och därigenom omöjliggör förändring, men samtidigt inte heller 

hamna i ett läge där man inte tar hänsyn till strukturer och där individen ses fri att 
handla utan normer som begränsar.  

Marianne Winther Jørgensen skriver också om hur socialkonstruktionismen skiljer 
sig ifrån historiematerialismen genom en mer komplex syn på både individ och 

samhälle genom att inte verka determinerande i samma utsträckning. Även om 
individen är determinerad av sin placering i tid och rum är samma individ 
determinerad på olika sätt. Hon menar att individen i olika kontexter erbjuds olika 
identiteter och subjektspositioner och ibland flera identitetsmöjligheter samtidigt.41 Hon 

skriver även hur en syn på makt som produktiv leder till att makt inte bara blir något 
förtryckande och begränsande, utan att det genom makten som vi överhuvudtaget kan 
få identiteter och en förståelse av världen. Vetande och kunskap ger oss förståelse om 
oss själva samtidigt som det producerar det ”själv” som vi försöker förstå. Kunskap ger 

oss också förståelse om världen och möjlighet att handla i den, samtidigt som den hela 
tiden begränsar våra handlingsmöjligheter och reglerar vad som ska tas för sant och 
falskt.42 

Dock skiljer sig de diskursanalytiska angreppssätten sig lite åt beroende på 

inriktning när det gäller synen på individens möjligheter att agera inom diskurserna. 
Winther Jørgensen & Phillips ger en överblick över det diskursanalytiska fältet och 
presenterar tre inriktningar inom diskursanalysen; Laclau och Mouffes diskursteori , 
Faircloughs kritiska diskursanalys samt diskurspsykologin. Av dessa tre är det är det 

främst den kritiska diskursanalysen och (kanske allra främst) diskurspsykologin som 
närmar sig vad Vivien Burr skulle kalla en mikrokonstruktionism genom att de i större 
utsträckning än diskursteorin menar att människor inte bara är styrda av språket utan 
att de även styr det. Diskursteorin lutar mer åt makrokonstruktionism genom att den 

har ett större fokus på strukturer och ger inte individen samma aktiva roll, därigenom 
                                       
40 Mills, s. 29-30 
41 Marianne Winther Jørgensen, Refleksivitet og kritik, socialkonstruktionistiske subjektpositioner, 

(Roskilde, 2002), s. 29 
42 Ibid., s. 30 
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är det ett perspektiv som ibland kan verka determinerande vilket i sin tur gör det svårt 
att förklara förändringsprocesser.43 

Jag kommer i min uppsats till störst del att influeras av diskurspsykologin och till 
viss del den kritiska diskursanalysen. Eftersom jag även använder mig av 
Governmentality som perspektiv skulle det bli problematiskt att teoretiskt kombinera 
detta med ett användande av diskursteorin eftersom en av de centrala delarna i 

Governmentality är en syn på individen som fri att handla och agera medan 
diskursteorin ser individen som mer begränsad och styrd av diskurser. 

Makt 
Synen på makt i min uppsats kommer att vara i linje med den Foucault utvecklade i 

sin genealogiska period där han menar att makt inte bör ses som endast förtryckande 

utan som produktiv; ”Den [makten] framkallar njutning, frambringar kunskap, skapar 

diskurs. Den måste betraktas mer som ett produktivt nätverk som löper genom hela 

samhällskroppen än som en negativ instans med förtryck som uppgift”.44 Det är alltså 

ett mer komplext sätt att se på makt. Med detta maktbegrepp och en 

socialkonstruktivistisk syn blir syftet för diskursanalytikern inte att undersöka om något 

är sant eller falskt, utan istället att undersöka hur något produceras och framställs som 

sant eller falskt. Mills citerar Foucault; “I want to discover how this choice of truth, 

inside which we are caught but which we are ceaselessly renew, was made – but also 

how it was repeated, renewed and displaced”.45  

Vivien Burr är även hon influerad av Foucault när hon diskuterar makt. Hon menar 

att kunskap och makt är starkt sammankopplade samt att makten på senare tid 

utvecklats från att ha varit av övervakningskaraktär till att ha övergått till disciplinär 

makt där människor är effektivt kontrollerade genom egen kontroll och disciplin. 

Denna typ av makt är mycket effektiv genom att människor självmant ger sig i 

processen utan att vara medvetna om det, och istället har dom en övertygelse att det 

de gör är av egen fri vilja samt för deras eget bästa.46  

Governmentality 
Governmentality, styrningsmentalitet på svenska, är ett teoretiskt perspektiv som 

fokuserar utforskandet av makt och styrning. Det kommer ur en reaktion mot en 

tidigare statisk syn på makt som enbart förtryckande och gående i en riktning. Inom 

Governmentality talas det snarare om makter i plural än om makt gående i en riktning. 

Styrning blir, utifrån denna syn på makt; 
 

                                       
43 Burr, s. 184 
44 Foucault citerad i Winther Jørgensen & Phillips, s. 20 
45 Mills, s. 19 
46 Burr, s. 79 ff. 
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[...] all endeavours to shape, guide, direct the conduct of others, whether these be 

the crew of a ship, the members of a household, the employees of a boss, the 

children of a family or the inhabitants of a territority. And it also embraces the ways 

in which one might be urged and educated to bridle one's own passions, to control 

one's own instincts, to govern oneself.47  

Med andra ord handlar det om att utforska, inte bara hur vi styr och styrs av andra 

människor och institutioner, utan även hur vi styr oss själva.  

Moral och frihet är båda centrala begrepp inom Governmentality. Etik och moral 

ligger nära i skapandet och disciplinerandet av den egna kroppen och självet och 

denna styrning sker i förhållande till en extern moral.48 När det gäller frihet och 

liberalism är det inte klassisk liberalism i ideologisk mening som åsyftas utan istället 

som ett sätt på vilket styrningsmentaliteter tänks och praktiseras. Janicke Andersson 

menar att istället för att se liberalism som en frånvaro eller förminskning av styrning, så 

fokuseras det istället inom Governmentality på de sätt på vilket liberalismen gör 

styrning möjlig.49 Vissa likheter med liberalismen som ideologi finns emellertid, 

exempelvis menar Dean att de teoretiska tankegångar som präglar Governmentality 

förutsätter en syn på individen som fri att reflektera, handla och göra val.50 Samtidigt, 

utifrån det diskursanalytiska perspektiv som diskuterats ovan, är individen inte helt fri 

att handla som den vill och önskar, utan friheten begränsas av de diskurser han eller 

hon ingår i.  

Som perspektiv leder Governmentality till ett antal frågor att ställa till det som 

utforskas; hur vi styr, hur vi blir styrda, varför vi styr eller blir styrda och hur 

relationerna ser ut mellan hur vi styr oss själva och hur vi styr andra samt relationen till 

den tredje parten staten. Mycket kretsar kring att ställa "hur-frågor" om vad som händer 

när vi styr och blir styrda och hur vi formas.51  

Var leder då denna syn på styrning? Dean menar att det inte, som inom många 

andra kritiska teorier, finns ett mål och en förhoppning om frigörelse;  

 
Government - particularly the government of the state - does not lead to 

Utopia despite the fact that it is a fundamentally utopian enterprise. Whatever 

it may achieve, those achievements will not amount to a global emancipation; 

whatever its deficiencies, we shall never be free from it.52 
 

Med synen på makt som förtryckande såväl som produktiv och – ofrånkomlig, är 

makten inget som blir möjligt att göra sig fri ifrån, och det är kanske inte heller något 

önskvärt. Däremot kan användandet av Governmentality synliggöra maktstrukturer och 
                                       
47 Nikolas Rose, Powers of freedom : reframing political thought, (Cambridge, 1999), s. 3 
48 Mitchell Dean, Governmentality : power and rule in modern society, (London, 1999), s. 11-12) 
49 Janicke Andersson, Konsten att leva länge, (Stockholm, 2007), s. 48 
50 Dean, s. 15 
51 Andersson, s. 47, Dean, s. 17, 27 
52 Dean, s. 35 
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maktrelationer och öka förståelsen kring hur dessa fungerar och är beskaffade och på 

så vis måhända möjliggöra förändring om en sådan eftersträvas. 

Politik 
Med uppsatsens syfte blir det också relevant att definiera politik och politiskt 

engagemang. Vad politik är råder skilda meningar om; är det exempelvis synonymt 

med partipolitik? Är politiskt engagemang lika med engagemang i ett parti eller kan det 

se ut på andra sätt? I den här uppsatsen kommer begreppsförklaringen att vara bredare 

än så och jag citerar Adrienne Sörbom från hennes avhandling där hennes definition 

för politik avser aktiviteter som ”syftar till att skapa en förändring som inte enbart 

berör den enskilda individen eller familjen, utan […] också, om än indirekt, till att 

förändra på en kollektiv nivå.”.53 Hon poängterar att i detta synsätt, i kontrast till andra 

beskrivningar av politisk handling, behöver aktiviteten inte rikta sig mot stat eller 

myndigheter. Vidare menar hon att den politiska handlingen inte heller behöver äga 

rum inom ramen för det parlamentariska systemet eller civilsamhället.54 Detta leder 

alltså till en bred syn på politik vilken inkluderar exempelvis den livspolitik som 

diskuterats ovan. 

Ungdomar 
Vad menar vi egentligen när vi talar om ungdomar som grupp? Är ungdom något man 

är tills dagen man blir myndig, får handla på systemet eller kanske några år senare när 

man blir vuxen i SJ:s bokningssystem? Ungdomsforskarna Philip Lalander och Thomas 

Johansson menar att vara ung inte enbart handlar om ålder, utan om val av livsstil, 

kulturell tillhörighet och ”ett sätt att leva”.55 När jag sökte informanter till uppsatsen 

valde jag att dra gränsen vid tjugosex år, min ungdomskategori sträcker sig med andra 

ord så långt. Sedan går det att problematisera detta ytterligare, är det verkligen möjligt 

att definiera en grupp endast utifrån ålder, när de som hamnar inom kategorin 

antagligen skiljer sig åt på många andra sätt; genom åldersskillnader inom gruppen, 

klass, etnicitet och genus osv? Såsom alla kategoriseringar och grupperingar kan de 

ibland bidra till att dölja skillnader inom gruppen, men min avsikt är att anlägga ett 

intersektionalistiskt perspektiv.  

Metod 
För att återknyta till syftet finns alltså på nationell nivå, dels ett slutbetänkande, En 

uthållig demokrati, från Demokratiutredningen från 2001 som innehåller riktlinjer för 

hur kommuner bör arbeta med demokrati, dels ett antal rapporter från en statlig 

                                       
53 Adrienne Sörbom, Vart tar politiken vägen? Om individualisering, reflexivitet och görbarhet i det 

politiska engagemanget. (Stockholm, 2002), s. 11  
54 Ibid., s. 11 
55 Philip Lalander & Thomas Johansson, Ungdomsgrupper i teori och praktik, (Lund, 2002), s. 17-18 
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myndighet, Ungdomsstyrelsen, som mer specifikt föreslår åtgärder för hur kommuner 

bör arbeta för att öka just ungdomars inflytande. På kommunnivå, där mitt fokus 

kommer att ligga, finns Norrköpings kommun med sin demokratiberedning där 

möjligheterna för att realisera dessa idéer och förslag från rapporterna på något vis 

hamnar. Och så har vi ungdomarna, de politiskt engagerade som vi kan anta faktiskt 

har ett intresse av makt och inflytande i den politiska sfären.  

För att kunna försöka teckna någon slags bild av hur dessa aktörer samverkar och 

påverkar varandra krävs ett tillvägagångssätt; en metod. Diskursanalysen diskuterades 

under teoretiska perspektiv, men jag återkommer till denna nedan ur ett mer 

metodologiskt perspektiv samt för att ta upp problematiska avsnitt som kan följa med 

dess användning. Jag kommer emellertid först att beskriva hur jag gått tillväga när jag 

har gjort mina intervjuer samt ta upp etiska aspekter.  

Intervjuer  
Utifrån ett diskursteoretiskt angreppssätt är halvstrukturerade eller ostrukturerade 

djupintervjuer den vanligaste metoden. Syftet med detta är att informanterna ska få en 

större möjlighet att ”prägla dagordningen och konstruera längre redogörelser, och 

forskaren kan analysera de diskursiva mönster som skapas när deltagarna använder 

vissa diskursiva resurser i argumentationen.”.56 Med andra ord har jag inte använt mig 

av ett fast frågeformulär under intervjuerna utan snarare utgått från olika teman. Dessa 

teman har kretsat kring det egna engagemanget – synen på demokrati – politiska 

partier – kontakt med politiker – förhållandet mellan partipolitik och sociala rörelser. 

Informanterna har getts stor möjlighet att svara fritt och styra intervjun kring det de 

funnit intressant. Jag försökte att formulera frågorna så att de uppmanade till 

berättande snarare än ja- och nejsvar. Alla intervjuer spelades in och transkriberades 

sedan för att underlätta analysarbetet.  

När jag gjorde mitt urval av informanter ville jag dels intervjua representanter från 

demokratiberedningen och dels politiskt engagerade ungdomar. Kontakten skedde 

inledningsvis via e-post, jag kontaktade samtliga representanter i beredningen varpå 

jag sedan fick svar och intervjuade två av representanterna. När det gäller ungdomarna 

kontaktade jag ett femtontal fristående grupper och organisationer i Norrköping och 

det var från dessa tre vilka jag sedan intervjuade jag fick svar. 

Forskningsetiska överväganden 
Jag bedömer inte mitt ämne som i synnerhet känsligt, men det kan ändå vara viktigt att 

reflektera över etiska aspekter då jag kommer att använda mig av intervjuer. Jag har 

utgått från Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetetenskaplig forskning där det ställs upp fyra krav på forskningen; 

                                       
56 Winther Jørgensen & Phillips, p. 118 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.57 

Konkret har detta inneburit att jag har varit tydlig med att i förhand informera 

informanterna om hur intervjuerna kommer att gå till, att jag kommer att spela in dem, 

hur de kommer att användas samt förvissa mig om att informanterna samtycker till 

detta. Jag har även anonymiserat samtliga informanter i uppsatsen, så att det inte blir 

möjligt att identifiera informanterna. Eftersom jag har valt att skriva vilka organisationer 

de är engagerade i har jag inte gett dem fiktiva namn, utan hänvisar till dem som 

”informanten”, för att minska risken att identifiera vem som säger vad. 

 

Diskursanalys som metod 
Sara Mills menar att diskursanalysen är en reaktion mot traditionell språkvetenskap 

som fokuserar på textens struktur, men inte på själva användandet av språket.58 

Diskursanalys fokuserar på hur diskurser formas, hur det skapas verkligheter och 

sanningar. Mills citerar Foucault; “I want to discover how this choice of truth, inside 

which we are caught but which we are ceaselessly renew, was made – but also how it 

was repeated, renewed and displaced”.59  

Sophia Lövgren tar upp hur Foucault menade att det fanns vissa metodkrav som 

diskursanalysen förde med sig. Bland annat bör diskurser behandlas som åtskilda 

praktiker vilka ibland korsas och närmar sig varandra men ibland också utesluter 

varandra. Med andra ord är det inte möjligt att lyfta fram en stor och obegränsad 

diskurs. Vidare är inte syftet att leta efter diskursens inre dolda kärna utan istället utgå 

från diskursen själv och hur den ter sig, söka efter regelbundenheter och efter dess 

gränser utåt.60  

Konkret kan detta innebära att för mig, som har intervjuer och rapporter som 

empiriskt material, att noga och återkommande läsa materialet för att försöka urskilja 

diskurser och hur de är uppbyggda; vilket sätt att se på världen ligger bakom sättet att 

uttrycka sig på och hur byggs denna bild upp? Med vilka uttryck, begrepp? Vad tas för 

givet? Hur definieras och skapas den egna identiteten, gruppen eller verksamheten 

gentemot andra? Vad är återkommande? Vad sägs och vad sägs inte? Vilken form av 

agerande möjliggörs genom att anta vissa subjektspositioner inom diskursen? 

Teoretiska och metodologiska problem 
En vanlig kritik mot diskursanalysen är att det är ett problem att utgå från att det inte 

finns någon mer ”sann” framställning av världen än någon annan. Det vill säga att man 

                                       
57 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetetenskaplig forskning, 

www.vr.se, 29.11.2006 
58 Mills, s. 119 
59 Mills, s. 19 
60 Lövgren, s. 25-26 
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genom att hävda det inte går att värdera kunskap, eller att varje utsaga är subjektiv, 

undergräver sin egen forskning – den blir ju bara en berättelse bland andra. Vissa löser 

detta genom att hävda att ”situerad kunskap” faktiskt skulle vara mer objektiv.  

Louise Phillips bemöter istället kritiken mot diskursanalysen med reflexivitet som 

svaret. Hon menar att relativism inte nödvändigtvis behöver försvaga forskningens 

betydelse och att den visst kan bedömas utifrån sin teoretiska referensram som mer 

eller mindre giltig. Hon skriver att forskaren är positionerad inom diskursen och 

därmed inte är någon autonom agent med en priviligerad tillgång till någon sanning 

eller objektiv kunskap. Reflexivitet menar hon kan vara en väg att bearbeta problemen 

med vetandestatus samt forskarens roll i kunskapsproduktionen.61 Hon hänvisar till 

diskurspsykologin som är den inriktning som i högst grad utvecklat ett reflexivt 

förhållningssätt. Konkret kan man i sin text reflektera över sin roll som forskare och 

maktrelationerna mellan forskaren och informanterna. Hon pratar om ”dialogisk 

forskning” och menar att det innebär att inte se empirin som existerande ”där ute” 

oavhängigt forskarens undersökning, utan att istället se den som en social konstruktion 

som byggs upp mellan forskare och informanter. Men även att det handlar om att som 

forskare ge plats åt informanterna. Hon påminner emellertid för om att det inte är 

nödvändigt att ge informanterna en ”medforskarroll” för att forskningen ska kallas för 

dialogisk och varnar även för att ett hävdande av en dialogisk forskning i själva verket 

kan dölja maktförhållanden. Exempelvis låter forskaren ofta bli att redovisa sina frågor 

i utdragen från intervjuerna i sin rapport vilket döljer hur frågan föregåtts och vilken 

inverkan den kan ha haft. Hon menar vidare att frågan om forskningen/vetandet har 

ett vetenskapligt värde inte ska avgöras utifrån om den överensstämmer med 

informanternas vetande utan med den värdering som görs av alla läsare utifrån 

forskarens teoretiska ram.62 Jag har haft detta i åtanke genom uppsatsprocessen, när 

det gäller intervjuerna såväl som i analysarbetet. 

  

Empirisk presentation 

Dokument  
I mitt syfte har jag skrivit att jag dels ska titta på Demokratiberedningens arbete och 

dess syfte samt vilka diskurser som går att urskilja i dokument, rapporter och intervjuer 

och hur dessa samspelar och påverkar varandra. De rapporter jag har använt mig av är 

baserade på projektet ”Hur fungerar demokratin?” i vilket Norrköpings kommun, 

genom demokratiberedningen, deltagit under fyra år. Detta projekt började 2002 och 

hade då tema ”Valet 2002”, nästkommande år var temat ”Medborgarnas inflytande”, 

                                       
61 Louise Phillips, Forskning i tvivl – en refleksiv evaluering af det diskursanalytiske interview som metode 

til kritiske studier, (Roskilde, 2001), s. 98 
62 Phillips, s. 103 ff. 
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året därpå låg fokus på ”De förtroendevaldas inflytande” och den sista rapporten 

behandlade ”Det offentliga rummet”. Jag har främst använt mig av de tre första då de 

dels är de som är mest relevanta för mitt syfte, men även för att den sista rapporten är 

en statlig rapport där Norrköping är en av många kommuner som behandlas och det 

är där inte Demokratiberedningen i Norrköping som specifikt författat rapporten.  

Den första rapporten Demokratiberedningen redovisar valet 2002 har som syfte att 

belysa frågor som rör valdeltagande, i fokus ligger röstdeltagandet; hur många som 

röstat, hur detta förändrats jämfört med tidigare val, ifall röstandet varierar bland olika 

samhällsgrupper samt mellan olika områden. Rapporten innefattar även resultat från en 

enkätundersökning gjord bland förtroendevalda kring hur de upplevde den gångna 

valrörelsen. 

Den andra rapporten Demokratiberedningen redovisar medborgarnas inflytande 

fokuserar som namnet antyder på hur och kring vilka frågor medborgarna utövar 

inflytande. Den kretsar kring sex områden; medborgaransvar, medborgarnas politiska 

dagordning, politiskt självförtroende, systemtilltro, politisk aktivitet och politisk 

jämlikhet. Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning av TEMO men 

kompletterades med besöksintervjuer på olika offentliga platser i Norrköping. Antalet 

respondenter blev totalt 121 stycken. 

Den tredje rapporten Demokratiberedningen redovisar förtroendevaldas inflytande 

är baserad på en enkätundersökning bland förtroendevalda i Norrköping om hur de 

upplever sitt uppdrag, sitt inflytande, hur samarbetet med förvaltningen fungerar samt 

hur kommunikationen med medborgarna fungerar. 196 personer har medverkat i 

undersökningen. 

Intervjuer 
Jag har genomfört intervjuer med tre ungdomar från olika organisationer och grupper 

samt med två representanter från demokratiberedningen. Ungdomarna är alla 

engagerade i grupper som inte är partipolitiskt bundna utan snarare präglade av det 

Håkan Thörn beskriver som nya sociala rörelser. Några av dem har emellertid tidigare 

varit engagerade i partipolitiska ungdomsförbund. När det gäller representanterna från 

demokratiberedningen är den ena informanten partipolitiskt aktiv medan den andra 

agerar som tjänsteman. De förstnämnda intervjuerna var enskilda medan intervjun med 

representanterna från demokratiberedningen genomfördes med båda informanterna 

vid samma tillfälle då de önskade detta. Jag upplever inte att det påverkade intervjuns 

riktning märkbart att de intervjuades tillsammans. 

Den första informanten jag pratade med var 17 år gammal vid tillfället för intervjun 

och pluggar på gymnasiet. Han är engagerad i flera olika grupper men huvudsakligen i 

Syndikalisternas ungdomsförbund.  

Den andra informanten är vid intervjun 22 år gammal och engagerad i Djurens Rätt. 

Hon har tidigare under en period varit engagerad i ett partipolitiskt ungdomsförbund. 

Hon pluggar för tillfället på en folkhögskola. 
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Den tredje informanten är 21 år gammal och är för tillfället vid intervjun arbetslös, 

men har tidigare studerat kurser vid universitetet. Hon är engagerad i en feministisk 

grupp, men har även hon tidigare varit engagerad i ett partipolitiskt ungdomsförbund.  

Informanterna från demokratiberedningen är två kvinnor i femtioårsåldern. Den ena 

kvinnan arbetar som barnskötare, är partipolitiskt aktiv och sitter i kommunstyrelsen, 

kommunfullmäktige och demokratiberedningen. Hennes politiska engagemang började 

först på senare år;  

Ja, jag har ju inte varit med i något ungdomsförbund eller så, väldigt politiskt 
intresserad alltid, men inte varit så himla aktiv. Men sen tror jag att jag började som 
alla andra, jag började när mina barn började skolan, Hem och skola och man var 
med i föräldraråd och gick den vägen och fackligt och så halkade jag in, så kom jag 
in i det politiska… så jag har ingen såndär lång utbildning inom något 
ungdomsförbund. 

Den andra kvinnan är tjänsteman inom kommunen, arbetar med demokratifrågor på 

planeringskontoret samt sitter med i demokratiberedningen. Hon är inte partipolitiskt 

engagerad;  

Jag är ju inte politiker, och det är ju väldigt viktigt som tjänsteman så att säga, höll 
jag på att säga, förhoppningsvis har ju alla människor ett politiskt intresse, men, nu 
ska ju, tycker inte jag, ska du vara tjänsteman och sitta i demokratiberedningen ska 
du kanske inte vara aktiv politiskt, men att du måste ha ett engagemang för politiska 
frågor tror jag är viktigt, tycka att politik är viktigt. 

Eftersom jag har skrivit ut vilka organisationer de engagerade är med i har jag valt att 

inte ge dem fiktiva namn i analysen utan kommer att referera till dem som ”en av 

informanterna”, detta för i så stor utsträckning som möjligt bibehålla anonymiseringen. 

Avgränsningar 
Genom att välja ungdomar som grupp innebär det också att jag utesluter en rad andra 

grupper i samhället och att titta på redan engagerade ungdomar innebär ett 

uteslutande av många andra ungdomar. Antagligen skulle jag få skilda upplevelser och 

synpunkter om jag valt ungdomar som är partipolitiskt engagerade, eller inte 

engagerade alls. Men en avgränsning är nödvändig för att arbetet ska bli rimligt och 

genomförbart och jag anser att det är intressant att titta närmare på den här specifika 

gruppen då de uttryckligen vill ha makt och inflytande, i relation till kommunen och 

dess uttryckta vilja att engagera flera unga. Jag tycker också, med bakgrund av trenden 

att allt färre engagerar sig partipolitiskt, att det är intressant att prata med de här 

ungdomarna som är politiskt intresserade och engagerade, men valt att engagera sig på 

andra sätt.   
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Resultat 
Den första delen ägnas här åt rapporterna och intervjun från demokratiberedningen. 

Den kretsar kring hur det talas om demokrati; hur det demokratiska idealet målas upp, 

hur demokrati definieras, vilka hot mot densamma som diskuteras samt vilka aktörer 

som definieras i diskursen. I den andra delen kommer fokus ligga på ungdomar och 

engagemang och utgå från de intervjuer jag genomfört med politiskt aktiva ungdomar. 

Den kommer att kretsa kring vilken syn på demokrati och politik som framkommit, 

hur de upplever chanserna att påverka samt vilka erfarenheter de har av detta. 

 

Demokratiberedningen 
Denna första del är huvudsakligen baserad på rapporterna från demokratiberedningen, 

men även på intervjun med representanterna från beredningen. Jag har under 

analysprocessen läst rapporterna och gått igenom transkriptioner från intervjun för att 

se vad som är återkommande, på vilket sätt man talar om olika saker, vad som 

framhålls som positivt och önskvärt respektive negativt och hotande osv. Utifrån detta 

har det växt fram teman utifrån vilka denna första del är uppbyggd.63 Mina 

frågeställningar kretsade kring vilka diskurser som går att urskilja och hur de samspelar 

och påverkar varandra. I det empiriska materialet från demokratiberedningen är det 

främst en diskurs kring demokrati som framträder, det vill säga, ett sätt bland andra 

möjliga att se på och tala om demokrati och världen. Fokus kommer att ligga på hur 

denna diskurs skapas, vilka ideal som följer och vilka sätt som blir möjliga för olika 

aktörer att positionera och definiera sig inom denna diskurs.  

Det demokratiska idealet 
Återkommande i rapporterna är talet om de demokratiska målen och någon form av 

ideal framträder där det önskvärda framhålls. Demokratiberedningen använder sig i 

den tredje rapporten, vilken handlar om de förtroendevaldas inflytande, bland annat av 

ett antal värden vilka Demokratirådet lyft fram i en rapport och som de menar kan 

utgöra en ”demokratisk grund för samtal”, vilket skulle kunna ses som demokratiska 

mål. I dessa ingår att demokratin ska innebära att folket görs delaktigt i den offentliga 

maktutövningen; att de som utövar makt ska vara ansvariga inför folket, att ett 

demokratiskt statsskick inte kan acceptera makt utan motmakt samt att demokratin ska 

vara effektiv; ”den förda politiken ska innebära en rimligt effektiv måluppfyllelse från 

                                       
63 När det gäller att referera till rapporterna har jag valt ett sätt som skiljer sig något från referenssystemet 

i den övriga uppsatsen. Nedan anges först det år från vilket rapporten publicerades samt efter kolon 

sidnummer, detta för att förenkla för läsaren. I intervjuerna står I för informant och A för Anna; mig som 

intervjuare. 
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medborgarna”.64 Rapporten hänvisar även till de statliga demokratiutredningarna där 

det anses viktigt att ”värna, stärka och fördjupa den demokratiska medvetenheten”, att 

det finns ett behov att utveckla och öka det medborgerliga samtalet samt framhålla 

betydelsen av att lyfta fram värdet av ömsesidiga samtal.65 Ord som delaktighet, 

inflytande och mångfald återkommer regelbundet i talet om det ideala demokratiska 

samhället; 

Att känna delaktighet och inflytande kräver ett samhälle som präglas av ett tillåtande 
klimat för mångfalden. Ett samhälle som är mogen att acceptera och prisa 
mångfalden på mångfaldens villkor, inte under vissa förutsättningar, med undantag 
för främlingsfientliga och rasistiska åsikter. I ett sånt samhälle blommar delaktighet 
och inflytande. Ett sånt samhälle belönas med de aktiva och ansvarskännande 
medborgare.66 [sic] 

Vad menas egentligen med delaktighet och inflytande som upprepas flitigt i texterna? I 

den tredje rapporten definieras, apropå medborgarnas politiska intresse, begreppen 

med hjälp av Svenska akademins ordlista; ”När begreppet inflytande används avses 

möjlighet att påverka jämfört med delaktighet som innebär aktiv medverkan, 

medansvar. För att det ska kännas meningsfullt att vara med i politiken är det viktigt 

att man upplever inflytande – att man har möjlighet att påverka de beslut som fattas”.67 

Utifrån detta citat verkar det som att det görs en åtskillnad mellan begreppen där 

inflytande blir det centrala och där med andra ord det viktiga är att medborgarna 

känner att de kan påverka de beslut som fattas – inte att de ska aktivt medverka i den 

politiska processen. Så hur ska då detta inflytande gå till, på vilket sätt ska 

medborgarna kunna påverka besluten? 

�Röstning det primära och tyngsta demokratiska redskapet� 
Trots denna distinktion mellan inflytande och delaktighet blandas de ständigt samman 

i rapporterna. Förordet till den rapport som handlar om medborgarnas inflytande 

avslutas med en uppmaning om att arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för 

kommunens alla invånare att känna sig delaktiga; ”och därmed utnyttja det viktigaste 

demokratiska instrumentet, nämligen att rösta, för att utöva sitt inflytande.” Själva 

valdeltagandet verkar utifrån detta vara det centrala i demokratin och följaktligen blir 

att rösta medborgarnas främsta uppgift. Senare i samma rapport diskuteras vad de 

kallar ”vardagsdemokrati” vilket innebär individens deltagande i fackföreningar, som 

boende, anställd, arbetsgivare, i intresseföreningar etc. Det konstateras att det politiska 

deltagandet har flera dimensioner, men ”föga överraskande anses röstning vara den 

mest primära och tyngsta dimensionen i den representativa demokratin”.68  Detta är 
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även något som framkommer i intervjun med representanterna från 

demokratiberedningen;  

Det där med högt valdeltagande är ju bland det viktigaste och det här med att det är 
vår rättighet och skyldighet och att det är ett högt valdeltagande, det är, jag menar 
att människor röstar, sen vad dom röstar på, men att man tar ställning och på nåt 
sätt bidrar.  

Trots det upprepade talet om delaktighet förefaller det som att medborgarnas viktigaste 

uppgift är att gå till vallokalerna och lägga sin röst var fjärde år. Delaktigheten i den 

politiska processen blir reducerad till att delta i val snarare än att vara delaktig i själva 

de politiska processerna. Själva röstandet blir också ett sätt att mäta hur bra demokratin 

fungerar; ”Hur många som röstar i valen är en bra temperaturmätare på hur den 

representativa demokratin mår och fungerar. Ju högre valdeltagande desto friskare är 

demokratin”.69 

Om valdeltagandet ses som det primära blir det främsta målet i ett demokratiskt 

samhälle att öka valdeltagandet i så stor utsträckning som möjligt snarare än att göra 

människor delaktiga och aktivt medverkande, i den politiska processen. Detta blir 

motsägelsefullt i rapporterna då det går att skönja en sida som påverkats av 

Demokratiutredningen och dess konstaterande att demokratin bör kompletteras med 

mer deltagande former. Det talas mycket om deltagande, men samtidigt finns det en 

annan sida där det viktiga istället förefaller vara att så många som möjligt ska rösta och 

där deltagandet begränsas till att just delta i val. 

Hoten mot demokratin 
När valdeltagandet sjunker förklaras detta genom ”marginaliseringar, utanförskap och 

passivitet” vilka beskrivs som demokratins största utmaningar.70 I de avslutande 

reflektionerna konstateras det att en ”mörk bild av hur den lokala demokratin 

fungerar” framträtt utifrån resultatet i rapporten och det är först och främst det låga 

valdeltagandet som tas upp. Även främlingsfientliga partier nämns och detta blir även 

tydligt i intervjun med representanterna från demokratiberedningen hur 

Sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga partier utgör ett hot mot den 

representativa demokratin. På frågan om de tycker att den representativa demokratin 

fungerar bra svarar en av informanterna; 

Ja, det skulle fungera topp om det var hundraprocentigt valdeltagande, fast det är 
det enda som fungerar tror jag, jag kan inte tänka mig att det kan va på annat sätt, 
det är det bästa sen det infördes demokratiska stater, alltså man har ju inte hittat ett 
bättre styrsätt alltså, sen är ju, nu kan man ju tänka såhär med den representativa 
demokratin, då kan det ju bli lite frågan det här med Sverigedemokraterna, ska det 
vara så lätt att skriva ett namn på en lista? Och komma in i kommunfullmäktige, det 
kan jag sätta frågetecken, om det verkligen är så vettigt.. 
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Återigen är det alltså ett bristande valdeltagande som beskrivs som den största bristen 

med hur demokratin ser ut idag. I rapporterna tas analysen dock ett steg längre och 

utöver detta nämns även att en allt starkare statlig styrning minskar kommunernas 

handlingsutrymme och därmed medborgarnas möjligheter att genom kommunvalet 

påverka den politik som förs. Slutligen konstateras det att partierna fortsätter tappa 

medlemmar och anhängare och får därmed svårare att fungera som kanal mellan 

medborgare och makt. 

I den andra rapporten där medborgarna fått redovisa sitt inflytande redovisas 

resultatet under rubriken ”Systemtilltro” som undersökningens svagaste punkt och 

politikerna uppmanas att se denna som en väckarklocka. Nationellt sett ligger 

Norrköping lägst bland de medverkande kommunerna när det gäller förtroendet för 

kommunpolitiker. 

Om det finns en tilltro till systemet och ett förtroende för politiker så bygger det på 
att kommunens politiker är beredda att lyssna till och ta hänsyn till de önskemål och 
behov som medborgarna har. En misstro och en uppdelning i ”dom” och ”vi” hotar 
rekryteringen till politiska partier och kommunala förtroendeuppdrag och kan leda 
till passivitet och uppgivenhet. Om inte tilltro finns till systemet kan dialog ersättas 
med konfrontation och mer militanta former för påverkan.71 

Konfrontation ska alltså undvikas och för att detta ska göras är förtroendet för politiker 

viktigt. Utifrån citatet kan vi förstå att medborgarna inte ska vara passiva, men de får 

inte heller gå så långt att de ”går till konfrontation”. Detta framkommer även i 

intervjun; 

I: Jag träffade en gång, jag kommer inte ihåg om vi pratade om det, 
djurrättsaktivister på ett möte och de var de mest vältaliga, kunniga ungdomar jag 
nånsin träffat, hela det politiska systemet och hela politiska sfären, de var så, jag 
kände mig inte hälften så, men, inte partipolitiskt. Och dom kunde ju tänka sig att 
göra si eller så för dom tyckte inte att dom hade några skyldigheter, dom kunde 
göra det tyckte dom fast jag försökte säga att ’det kan du inte göra för det här har vi 
kommit överens gemensamt om i samhället och dom här lagarna’ men det tyckte 
inte dom för dom satte sig över det, och det är lite farligt. (A: Dom jobbade 
utomparlamentariskt?) I: Ja, inte direkt med våld och så, inte att dom här 
förespråkade det, men ändå, vissa saker och det är ju lite farligt tycker jag och jag 
vet inte riktigt hur man ska, …  utomparlamentariska grupper, det kan ju vara farligt 
och det kan vara… dom kan ju leda samhället framåt så det händer något positivt 
men det kan ju också va […], ibland kan jag tycka att vi politiker försöker slå knut 
på oss för att passa, det får inte gå över styr tycker jag, man kan inte förneka allt vad 
man står för och så bara för att fånga dom här, jag vet inte hur man ska få det.  

Trots att ungdomarna inte förespråkade våld beskrivs deras utomparlamentarism 

upprepade gånger som ”farlig”. Att visa missnöje mot lagar eller system genom att 

synliggöra dem och överskrida dem verkar inte vara önskvärt. Den ena informanten 

påpekar att det ju kan leda samhället framåt ”så att de händer något positivt”, men det 

negativa tycks ändå överväga. 

Även när det gäller att rama in diskursen kring demokratin genom att tala om de 

negativa delarna och det som ses som hot mot demokratin går det att urskilja två 
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parallella linjer vilka på sätt och vis är motsägelsefulla. I rapporterna har det 

framkommit en bild utifrån projektet ”Hur mår demokratin?” där den demokratiska 

situationen analyserats och där det talas om en situation där partierna tappar 

medlemmar, där medborgarna tappar förtroendet för politiker och där 

främlingsfientliga partier kan slå sig fram. Denna situation, med låg tilltro till systemet, 

kan leda till konfrontation såväl som passivitet och uppgivenhet och är något man 

jobba för att undvika. Samtidigt finns få konkreta förslag för hur detta ska gå till, att 

arbeta för att öka valdeltagandet verkar vara det enda konkreta som föreslås. Kanske 

går det att se detta som att den demokratidiskurs som uppmuntrar ett större deltagande 

i de politiska processerna och som förmedlas av bland annat Demokratiutredningen i 

dess rapporter och skrifter, har nått demokratiberedningen i dess retorik, men att den 

ännu inte etablerats i institutionaliserade sociala praktiker. Det finns helt enkelt ännu 

inte utvecklade institutionella resurser för att förändra situationen enligt den retorik 

som används. Det finns kunskap kring hur demokratin brister, men inte kring hur 

systemet och institutionerna ska förändras för att motverka denna trend. 

I citatet om den bristande systemtilltron läggs ansvaret för denna på kommunens 

politiker vilket leder in på synen på olika aktörer inom demokratidiskursen som 

framträder, beskrivs, definieras och vilket ansvar som läggs på de olika aktörerna.  

Aktörer och ansvar 
I texterna framträder en bild av hur det demokratiska samhället fungerar och bör 

fungera, där olika aktörer som stat, kommun, politiker, partier och medborgare får 

olika roller. På så vis byggs diskursen upp där subjektspositionerna definieras och där 

olika grupper ges olika handlingsmöjligheter och begränsningar. Den grupp som 

diskuteras mest och där det största ansvaret läggs på, är medborgarna;   

Den kommunala demokratin står och faller med att det finns medborgare som är 
beredda att ta ansvar för och påverka gemensamma angelägenheter och som är 
beredda att axla detta ansvar. Medborgaren måste se värdet av gemensamma 
åtaganden och vara beredd på att på olika sätt ta eget ansvar för förhållandena i 
kommunen.72 

Det står klart att demokratin vilar på att medborgarna är ”beredda på att axla ansvaret” 

och att de ”måste se värdet” i detta. Hur viktigt det är att medborgarna tar ansvar 

återkommer som en röd tråd genom samtliga rapporter. Detta blir intressant då 

rapporterna är genomförda av demokratiberedningen och är riktade till de 

förtroendevalda i kommunen, i någon mening skapas ett medborgarideal och norm för 

hur medborgarna bör vara och agera vilket i sin tur blir politikernas ansvar att 

uppmuntra och arbeta för;  

Som tur är, bygger deltagandet i ett allmänt val på frivillighet och pliktkänsla. Det är 
förödande för ett demokratiskt samhälle att tvinga folk att gå och rösta. Av samma 
skäl är ansvaret ännu större för alla politiska partier, staten och kommunen att skapa 
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de goda förutsättningarna för alla medborgare att känna sig delaktiga och därmed få 
lusten att gå och rösta.73  

Här läggs alltså ansvar på partier, stat och kommun att skapa goda förutsättningar för 

medborgarna att känna sig delaktiga och därmed få lusten att gå och rösta. Detta är ett 

utmärkt exempel på styrning och hur frihet blir central inom styrningen; typiskt för den 

liberala demokratiska staten. Det går inte att tvinga människor att gå och rösta, istället 

sker styrningen genom att skapa en lust att göra detta. Hur detta ska ske framgår inte 

alltid så tydligt, men i en av rapporterna står det; 

Inflytande och påverkan kan tränas i föreningsliv för att sedan komma kommunens 
politiska arbete till del. Olika former som underlättar till politiskt deltagande, 
inflytande och delaktighet bör ses som en angelägen och viktig uppgift för 
kommunen.74 

Att framhålla hur viktigt det att vara delaktig och påverka, vilket främst ska ske genom 

att rösta, leder ju också till att skapa någon form av diskurs med ideal och normer som 

man förmodligen önskar ska bli den dominerande i samhället. Kanske går det att se 

rapporterna som riktlinjer för de förtroendevalda i kommunen, som en möjlighet att 

föra värderingar vidare och kanske en önskan om att de förtroendevalda i sin tur ska 

sprida denna syn till media och medborgare. Nästa del i analysen kommer att handla 

om hur en grupp av medborgare, unga politiskt engagerade, ser på demokrati, politik, 

delaktighet och chanserna att påverka sin situation. 

 

Utifrån ungdomars perspektiv 
Denna andra del i analysen är baserad på intervjuerna med de politiskt engagerade 

ungdomarna. Precis som i fallet med materialet från demokratiberedningen har jag gått 

igenom transkriptionerna om och om igen för att se vad som är framträdande och 

återkommande samt hur de talar om olika saker. Utifrån detta är denna andra del 

uppbyggd kring synen på demokrati och politik som framträder, det egna 

engagemanget samt erfarenheter kring inflytande och demokrati i skolan och 

vardagen.  

Synen på demokrati och politik 
Ovan visade det sig i demokratiberedningens material framträda en diskurs kring 

demokrati med en viss uppsättning värderingar och normer. I stor utsträckning 

handlade det om att måla upp ett ideal, att sprida en bild av hur man vill att samhället 

bör se ut och vad som är eftersträvansvärt. Med bakgrund av detta blir det intressant 
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att se ifall de ungdomar jag intervjuat rör sig inom samma diskurs och talar om politik 

och demokrati på ett liknande sätt.  

Utifrån de intervjuer jag hittills gjort är det ingen som uppger sig vara speciellt nöjd 

med det system vi har nu och hur det fungerar. Men åsikterna skiljer sig ändå ganska 

mycket mellan informanterna, en del tolkar jag som att de tycker att det representativa 

systemet ändå är förhållandevis bra, men att det har sina smärre brister, medan andra 

går mycket längre och starkt kritiserar hela systemet;  

Jag går i dom tankarna att jag tycker inte att representativ demokrati är nånting, jag 
tycker det är lite förkastligt helt enkelt, jag tycker inte att det är intressant för mig, 
jag tycker inte att det är system som egentligen är demokratiskt […] jag skulle inte 
vilja rösta alls, jag skulle inte ens rösta blankt, för jag, jag är av den åsikten att röstar 
man blankt, eller jag tycker att det är så, att röstar jag blankt så, ja, ’jag tycker att det 
här systemet fungerar men jag har inget här som jag gillar att rösta på, men jag 
tycker fortfarande att det fungerar som system’, men röstar jag inte alls så tycker jag 
ändå att jag visar att jag tycker inte att det här systemet fungerar, för mej spelar det 
ingen roll om jag röstar eller inte, för mig är det bu som bä, men sen, i kommunalval 
och landstingsval så skulle jag nog ändå, så skulle jag nog förmodligen rösta, det 
känns lite mer lokalt och det är väl där jag tycker att det ska läggas mer makt […] 
det nationella systemet tycker inte jag fungerar, men om man säger rent lokalt så 
känns det lite viktigare för då är det mer påtagligt runt omkring en, även om man 
kan känna ibland att man är maktlös just i kommunen och alla val också liksom. 

Här kritiseras den representativa demokratin och informanten menar att det är ett 

system som ”egentligen inte är demokratiskt”. Att inte rösta alls blir ett sätt att visa sitt 

missnöje mot systemet, att man inte vill vara en del av detta. Dock görs det en skillnad 

mellan riksdagsval och kommunalval där informanten säger sig kunna tänka sig att 

rösta i kommunal- och landstingsval för att det bör läggas mer makt lokalt. På sätt och 

vis går det att se en likhet i detta synsätt, nämligen att det är att rösta som är det 

primära, i såväl demokratiberedningens retorik som här. Även om det är just detta 

informanten är besviken på och därför upplever att det inte är ett system som 

”egentligen är demokratiskt” blir valet att inte rösta det primära sättet att gå emot 

systemet istället för någon annan metod. 

I demokratiberedningens rapporter uppges bristande systemtilltro som ett hot mot 

demokratin och uppdelningen mellan politiker och medborgare som ”vi och dom” 

beskrivs som en fara. Denna bristande systemtilltro och en bitterhet mot politiker är 

inte svårt att finna exempel på i intervjuerna; 

Dom sitter och bestämmer där och dom är ju verkligen såhär slamkrypare ibland, 
ursäkta att jag använder uttrycket, men dom är väldigt duktiga på att slinka undan 
och vara väldigt passiva inför saker, att dom mest gör saker för syns skull. 

Att det blir en uppdelning, ett ”vi och dom”, verkar bland annat ha att göra med att det 

är svårt för informanterna att identifiera sig med politikerna. En av informanterna 

menar att språket blir en barriär; 

Det har att göra med att det är rätt svårbegripligt och nu till exempel valstugorna, 
både i sommar och i höstas, man går dit och pratar med dom och så känner man att 
de va ett språk som var rätt komplicerat, och jag antar väl att de använder det 
språket är väl därför att det ska se ut som att dom är liksom.. att man ska kunna tro 
på dom för dom använder ett väldigt högt språk, men den stora massan har svårt.. 
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för ja fattar inte allt vad dom säger liksom de bara blir så här ’nu använder du väldigt 
mycket konstiga ord’. 

Politikerna beskylls också för att själva skapa den klyftan mellan sig och medborgarna, 

en informant säger att många säger att de inte vill diskutera politik för att; ”politik ska 

vara svårt, men egentligen är det inte det, det är bara att det är såhär gubbar i kostym 

som gör det svårt”. Här läggs alltså ansvaret på politiker för att medborgarna känner 

sig uteslutna vilket blir intressant när det i rapporterna återkommande är medborgaren 

som pekas ut för att bära det tyngsta ansvaret för att bära demokratin. Även ålder blir 

något som skiljer politikerna från informanterna och som skapar ett ”vi och dom”. En 

av informanterna svarar på frågan om hon tror att det påverkar politiken inom 

kommunfullmäktige att medelåldern är väldigt hög; 

Absolut, jag tror också att det är väldigt svårt att komma in som ung för att jag tror 
att man blir väldigt nerklankad på och ’det här vet inte du lilla gumman eller lilla 
gubben’ och klapp på huvet för att de här äldre som har, liksom visst dom har 
erfarenhet men vi som är yngre har också erfarenhet, vi har vår erfarenhet som dom 
inte har och självklart dom har erfarenhet som vi inte har men att man måste liksom 
mötas på halva vägen och försöka samarbeta och ta till sig liksom vad vad dom 
andra har att säga. 

Det går att se hur informanten upplever att politiker, vilka blir ”de här äldre”, ser dem i 

egenskap av ungdomar vilka inte har lika mycket erfarenhet och därmed inte behöver 

lyssnas på i samma utsträckning. Även en av de andra informanterna upplever att 

politiker har en viss syn på ungdomar;  

men samtidigt så känns det som att det sitter några personer där också som röstar 
ner ganska mycket, så det är ju alltid så med dom som tycker att det är onödigt att 
lägga pengar på ungdomarna, fast jag tycker att det är, det är verkligen viktigt, det är 
ju liksom nya generationen, alltså det är ju nästa generation, det finns ju verkligen 
en tanke i att lägga ner mycket energi och sympati på dom så att dom kan bli en bra 
och utvecklande generation för om man bara tillgodoser de vuxnas behov och de 
äldres behov så blir det ju att, då kommer bli samma problem nästa gång, alltså det 
är ju inte, vad säger man, det blir ingen utveckling, man får ingen förbättring, dom 
bara snackar om att ungdomarna är oengagerade och man snackar om att ungdomar 
är passiva och destruktiva och allting men då måste det ju finnas, det finns ju ett 
ansvar hos den vuxna generationen att ta hand om det isåfall och då krävs det ju att 
man lägger ner både pengar och lokaler och energi och att man känner att man får 
där dom har nånstans där dom kan vara sig själva och alltså får ungdomar mer, att 
dom känner att dom har nånting att påverka och alltså, framförallt att dom har 
makten att påverka, men framförallt att få dem att inse och öppna ögonen och vilja 
förändra också, så det måste man ju hitta nån balans. 

Det går att ana en besvikelse och frustration hos informanterna över hur de upplever 

att politiker ser på dem, ungdomar som grupp. De upplever att de blir reducerade till 

att ses som oengagerade, passiva och destruktiva och att när de ändå engagerar sig blir 

de klappade på huvudet och tas inte på allvar. Även i det sista citatet läggs ett ansvar 

på politiker för att ge ungdomar att påverka och informanten menar att det krävs både 

ekonomi och tid för att ge resurser för detta. 
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Det egna engagemanget 
Trots att informanterna upplever att de i egenskap av ungdomar inte förväntas 

engagera sig utan snarare vara passiva och oengagerade är alla på ett eller annat sätt 

politiskt aktiva. De har alla valt att engagera sig i politiska organisationer eller grupper 

som inte är partipolitiska, dock har två av informanterna tidigare varit med i 

partipolitiska ungdomsförbund och synen på partipolitik är något som kommit upp vid 

alla intervjuer. 

[…] för jag har känt innan att dom andra ungdomspartierna och sådana grupper inte 
riktigt varit för mig för det har varit ganska lamt och ganska tråkigt hållet, ordförande 
och det här gamla vanliga, partipolitiken, och jag har bara känt att ’Nej, det här är 
inte min grej’, mycket snack och lite verkstad, mycket restriktioner, man måste jämka 
sig alldeles för mycket och såna grejer, då känner jag bara att ’nej’. 

Formella mötesformer, att det händer för lite och att man behöver anpassa sig beskrivs 

som anledningarna till valet att inte engagera sig partipolitiskt. En annan av 

informanterna säger apropå sin tid i ett partipolitiskt ungdomsförbund; ”Jag tänker 

också såhär med stora organisationer, eller det blir väl så i små med, men det blir så 

jävla mkt såhär så jävla hierarkiskt liksom och jag vill ha mer platta organisationer.” 

Istället lockar alltså det som Thörn pratar om som nya sociala rörelser där en informell 

organisation och uppbyggnad är typisk. 

Informanterna upplever att det är svårt att inom partipolitiken ha vilka åsikter man 

vill utan att det istället handlar om att inpassa sig och forma sig. ”Alla måste vara stöpta 

i samma mall” säger en av de intervjuade. Därigenom blir de fristående grupperna mer 

lockande, där man ges större frihet att jobba med vad man vill och hur man vill. Det 

blir även ett sätt att komma ifrån de formella mötesformerna och styrning uppifrån. 

Känslan av frihet och att det är på egna villkor verkar vara central hos de intervjuade.  

Det är även intressant att reflektera över hur de unga informanterna har varit och 

även nu är med i många olika grupper och nätverk vilket kan jämföras med hur det 

tidigare var då man var medlem i ett parti och i de flesta fall trogen detta större delen 

av sitt liv.  

Jo, det har jag, det var ju en grupp här för några år sen som var nån, jag kommer 
inte ihåg vad den kallades, vad kallade vi den, nån demokrati, det var nåt, vi 
sysslade med handel, ekonomiska orättvisor och såna grejer, den dog väl ut ganska 
fort dock. Sen har jag varit med i ett antal djurrättsgrupper, [...] men just nu är det 
mest SUF och fristående antifascistaktioner om man säger brukar jag försöka hänka 
på eller, ja, så, speciellt runt valet var det ju mer nazister än vad det brukar vara så 
då var det ju inte alltid så jättekul kanske men det var väl såhär, så ja, jag är med i 
lite fristående grupper, men och jag sympatiserar med Norrköpings fristående 
djurrättsaktivister, men det är SUF som jag lägger ner mest tid på.  

Detta kan relateras till det postmoderna samhälle som diskuterades i bakgrundsdelen 

vilket Giddens och Bauman beskriver.75 Det blir allt mer angeläget att ständigt 

reflektera över sin identitet samt att framhäva denna. Bauman talar ofta om att vi lever 
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i ett konsumtionssamhälle där vi visar vilka vi är och skapar identitet genom att 

konsumera; kläder, konst, mat, nöjen, musik etc.76 Kanske går det politiska 

engagemanget också att se som någon form av identitetsskapande, att uttrycka vem 

man är. I många fall kanske nya sociala rörelser handlar om att synliggöra och ta 

avstånd från konsumtionssamhället, men blir ändå ett sätt att skapa identitet. 

Fenomenet att de unga engagerade verkar ha lättare att röra sig mellan grupper och 

politiska frågor kanske dels kan ha att göra med med det allt mer komplexa samhälle 

vi lever i, men ifall vi förutsätter att engagemanget i någon mening är ett sätt att 

uttrycka identitet blir det tillfälliga och ombytliga även typiskt för det postmoderna 

samhället. Zygmunt Bauman skriver i Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen att 

medborgarna, som snarare är konsumenter, i det nya samhället aldrig får vila utan 

ständigt ska förbli i ett tillstånd av misstro och missnöje;  

I ett väl fungerande konsumtionssamhälle söker konsumenterna aktivt att bli 
förförda. De lever från den ena attraktionen till den andra, från att svälja ett bete till 
att jaga efter ett annat, där varje ny attraktion, frestelse och bete som deras förfäder, 
producenterna, levde från ett skift vid löpande bandet till nästa identiskt samma 
skift.77 

Även om Bauman syftar på konsumtion och de sociala rörelserna i många fall vänder 

sig emot detta konsumtionssamhälle anser jag det vara möjligt att relatera trenden, 

sättet att bedriva politik och engagera sig på till sättet att konsumera på i det 

konsumtionssamhälle Bauman beskriver. Det är identitetsskapande som är i fokus och 

handlandet präglas av tillfällighet och ombytlighet. 

Framförallt är handlandet, både när det gäller konsumtion och engagemang, 

reflexivt vilket kan relateras till vad Adrienne Sörbom skriver angående politik och 

reflexivitet i sin avhandling Vart tar politiken vägen?. Hon menar där att reflexiviteten 

blir en viktig ingrediens i livspolitiken; ”det högt uppdrivna behovet av att välja livsstil 

och sätta samman en identitet är också en del av förhållningssättet gentemot politik. 

Livspolitiken är en politik som bottnar i aktiva val.”78 Vidare lånar hon Ziehes begrepp 

”sociokulturell friställning”, vilken även den bottnar i en erodering av traditioner och 

normer samt ett växande krav på att uttrycka och fundera över sig själv, alltså vara 

reflexiv. Allt större delar av livet uppfattas som möjliga att problematisera, tematisera 

och förändra. Det egna livet blir på så vis ett projekt att arbeta med och konstant 

utveckla. 

Det går även att se grupperna som någon slags reaktion mot den i samhället 

dominerande diskursen, som olika försök att föra fram en annan diskurs, ett annat sätt 

att se på och tala om samhället. I fall som den feministiska gruppen kan det 

exempelvis handla om ett missnöje med de subjektspositioner som erbjuds för kvinnor 

                                       
76 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Göteborg, 1999), s. 39 ff. 
77 Ibid., (1999), s. 43 
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i dominerande diskurser, där man istället försöker skapa en annan diskurs med andra 

subjektspositioner. 

Chanserna att påverka  
När jag pratar med representanterna från demokratiberedningen frågar jag vad de 

tycker om ungdomars möjlighet att påverka och utöva inflytande idag och får då som 

svar;  

Alltså, egentligen, om man tittar på samhälls.. så har väl ungdomar aldrig haft så 
stora möjligheter att påverka som idag. […] förut fick man ju inte påverka, idag kan 
man ju alla fall påverka i skolan, med klassråd och, alltså om det skulle fungera, är 
det inte så? Och man får vara med i elevråd. […] Man kan lämna medborgarförslag, 
det är ju ungdomar som har gjort om skolväg och såna saker. 

Kanske går detta att relatera till diskussionen i bakgrundsavsnittet om den syn som i 

allt större utsträckning dominerar samhället parallellt med att det blivit allt mer 

individualiserat och där ”valfrihet för individen” är slagord i debatten.79 I den nyliberala 

diskursen som i allt större utsträckning präglar retoriken i västerländska stater finns en 

föreställning om att ”ungdomar i dag har alla möjligheter”, men där det glöms bort att 

problematisera huruvida alla verkligen har samma förutsättningar och där klass, genus 

och etnicitet ofta negligeras. Även detta går att relatera till den sociokulturella 

friställning Sörbom talar om där allt större delar av livet ses som möjliga att påverka 

och förändra.80 De ungdomar jag pratat med har emellertid inte samma bild av sina 

stora möjligheter att påverka, utan har alla olika erfarenheter från skolan där det inte 

alls fungerat; 

A: Känns det som att, som i skolan, dom olika skolor du gått i, att man har haft 
möjlighet att kunna påverka där till exempel? 
I: Men det är det ju såhär, demokratiskt att man får välja om man vill lämna in ett 
arbete eller göra ett prov, och vilket vi vill, det känns som att det på nåt sätt, det är 
ju också såhär skendemokrati liksom, för vad är våra valmöjligheter? 

Flera av informanterna berättar om att det talas mycket om elevinflytande, men att det 

när det kommer till praktiken mest handlar om relativt betydelselösa frågor. Likadant 

fungerar det när det gäller att vara kritisk och ifrågasätta i skolan; 

Ja, men det står ju säkert i kursplanen och det står säkert i lärarplanen att man ska.. 
debatter och allt vad det är, att ifrågasätta och man ska vara kritisk och källkritisk, 
men det är ju, det känns som det är mest bullshit det där, är man kritisk mot läraren 
ofta så försöker dom, den, hon, han, vifta bort det liksom, försöker ’Nej, men lilla du 
det kan vara såhär’ eller och så säger dom nåt istället, nästan viftar bort en litegrann 
och det är väldigt frustrerande tycker jag. 

Det tycks finnas en retorik i skolan som rör sig kring demokrati, inflytande och där 

eleverna uppmuntras vara kritiska, men som i motsatt riktning verkar leda till en 

frustration och uppgivenhet när möjligheterna att påverka och vara kritisk i själva 

verket är väldigt små. I likhet med hur retoriken kring deltagande demokrati nått 
                                       
79 Se s. 5 
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demokratiberedningens rapporter, men inte institutionaliserade praktiker har idéer om 

elevinflytande verkar ha nått till lärarplaner och dokument, men inte till själva 

undervisningen. En annan informant berättar om ett demokratiprojekt de haft i skolan; 

Och så hade vi då ett möte, tre elever som var väldigt intresserade och jag tror tre 
eller fyra lärare och jag tror att vi elever pratade, ja, kanske såhär tjugo procent 
medan lärarna pratade resten av den här tiden och så var det en kvinnlig lärare som 
sa att ’ja det är så synd att ungdomar engagerar sig inte’ och vi försökte liksom hela 
tiden säga saker men vi fick inte fram ett ljud för att hon liksom satt och klankade 
ner på alla ungdomar och alla unga människor som inte engagerade sig och då var 
vi ändå tre stycken som engagerade oss väldigt mycket och fick noll cred för det. 

Precis som när det handlade om politiker finns det en känsla av att lärare pekar ut 

ungdomar som grupp som oengagerade och passiva, även när de försöker. En av 

informanterna menar att när skolan gör eleverna passiva genom att inte låta dem vara 

med och bestämma så leder denna uppgivenhet senare till misstro och missnöje 

gentemot politiker; 

Jag kan känna som är såhär äckligt påtagligt, att skolan nästan gör elever passiva 
inför sin vardag, man sätts i en situation och diskuterar nånting och så inser man att 
man inte har nånting att säga till om, det enda du kan göra är att rösta. Så antingen 
väljer du att följa det systemet eller så väljer du att få skylla dig själv typ, eller det är 
det man får höra litegrann, ’Ja, röstar du inte så får du skylla dig själv’, det är många 
ungdomar i min ålder som säger så och då har vi den här gruppen med dom som 
inte riktigt hänger med i skolan, eller dom som inte riktigt klarar av trycket eller dom 
som kanske inte har direkt de kvalitéer som krävs just på en statlig skola eller en 
skola […] och som blir oftast såhär ’nej, jag skiter i det här nu och jag skiter i vad 
politiker. 

Lärarna verkar till stor del ha anammat den diskurs som framkom i den första delen 

av analysen, där demokrati och inflytande står högt i kurs och framstår som någon 

form av ideal. Enligt citatet ovan är bilden av demokrati som skolan förmedlar en bild 

där att rösta blir sättet att påverka saker. Dock verkar inte den här diskursen uppnå 

önskad effekt, det vill säga leda till ett samhället med engagerade och ansvarsfulla 

medborgare som demokratiberedningen beskrev, så länge som orden om inflytande 

stannar vid att vara just ord. Snarare fungerar detta kontraproduktivt där eleverna 

upplever en frustration över att inte tas på allvar och inte få vara med och bestämma 

om det som verkligen betyder något.  
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Slutdiskussion 
I den här uppsatsen har demokratin varit i fokus. ”Demokrati” är ett flitigt använt 

begrepp, ibland inflikat i rapporter, skrifter och projekt utan kanske någon större 

reflektion över vad det egentligen innebär, men för att ge legitimitet åt det man sysslar 

med. Att något är demokratiskt klingar ofta positivt, men samtidigt, som vi kunde se i 

inledningen, finns ett missnöje i många stater med representativa demokratiska 

styrelseskick. Medborgarna har allt mindre förtroende för politiker och partier och 

därigenom det representativa demokratiska systemet samtidigt som nationalstaterna 

förlorar makt till förmån för transnationella och globala institutioner. Med bakgrund av 

detta tillsatte i Sverige regeringen Demokratiutredningen för att undersöka demokratin 

och slutsatsen i rapporter och slutbetänkandet blev att den representativa demokratin 

bör kompletteras med en mer deltagande demokrati. Detta är även något som svenska 

forskare som exempelvis Tom Nilsson och Lars-Inge Ström, vilka jag använder mig av i 

mitt bakgrundsavsnitt, är beredda att hålla med om.  

I den här uppsatsen har jag tittat på de demokratiska förutsättningarna på lokal nivå 

i Norrköpings kommun. Jag har gjort detta dels genom att gå via kommunen och den 

demokratiberedning som är tillsatt av kommunfullmäktige för att arbeta med 

demokrati, men jag var även intresserad av att få ett annat perspektiv och valde därför 

att intervjua politiskt engagerade ungdomar från olika sociala rörelser kring hur de 

upplever att demokratin fungerar. Mitt exakta syfte var att; utifrån 

demokratiberedningens arbete samt politiskt engagerade ungdomars upplevelser och 

erfarenheter att undersöka de demokratiska förutsättningarna i kommunen samt titta 

närmare på hur dessa aktörer samverkar och påverkar varandra. Detta genom att 

utifrån en diskursanalytisk ansats analysera rapporter och dokument från 

demokratiberedningen och genom djupintervjuer med representanter från 

Demokratiberedningen samt med politiskt engagerade ungdomar. Mina frågeställningar 

kretsade kring vilka diskurser som gick att urskilja i dokument, rapporter och intervjuer 

och hur de samspelar och påverkar varandra, samt vilka konsekvenser dessa diskurser 

för med sig. Jag var även intresserad av makt och vilka maktrelationer och försök till 

styrning som gick att urskilja i min empiri. 

Diskurser kring demokrati och politik 
I rapporterna och intervjun från demokratiberedningen växer det fram en diskurs kring 

demokrati. Det målas upp ett ideal där nyckelorden är delaktighet, inflytande och 

mångfald. En diskurs är som nämnt ett sätt, bland andra, att tala om eller representera 

något. Det går att se demokratiberedningens försök att skapa någon form av 

demokratiskt ideal som ett sätt att skapa vissa värderingar samt föra ut dessa.  

Som Sophia Lövgren uttrycker det, reglerar och påverkar diskursiva formationer oss 

individer och det samhälle vi lever i och kontrollerar våra begrepp, teser och teorier 
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vilket gör detta intressant att undersöka närmare.81 I någon mening blir alltså 

rapporterna ett sätt att (åter)skapa och forma en diskurs med allt vad detta innebär, en 

uppsättning normer och betydelser vilka det går att anta att demokratiberedningen 

önskar ska bli och förbli dominerande i samhällsdebatten. Rapporterna är främst 

riktade till politiker och tjänstemän i kommunen som i sin tur sedan för dialog med 

medborgarna och på så vis återskapar och etablerar diskursen. 

Demokratidiskursen skapas genom att ett ideal målas upp, men gränserna definieras 

också genom att säga vad något inte är. Vad som har framkommit som brister i, eller 

hot mot, demokratin är främlingsfientlighet, lågt valdeltagande, bristande systemtilltro 

och utomparlamentarism. För att relatera tillbaka till Sara Mills, begränsar och reglerar 

diskursernas regler vad som är möjligt att säga och inte i ett visst sammanhang.82 Det 

blir tydligt i rapporterna hur vissa saker, som delaktighet, inflytande och mångfald 

klingar positivt medan främlingsfientlighet och bristande systemtilltro beskrivs i 

negativa ordalag. Genom att upprepande göra detta skapas ideal och värden vilka 

präglar diskursen och dess regler. 

Demokratiutredningen har i sitt material konstaterat att den representativa 

demokratin i Sverige behöver kompletteras med en mer deltagande demokrati vilket är 

något som återkommer i rapporterna från Demokratiberedningen; ett upprepat tal om 

deltagande. Dock finns mellan raderna och när de väl definierar begreppen ett 

gammalt synsätt kvar, där deltagandet som vi kunnat se främst ska ske genom att rösta 

i valen. Kanske går det att se detta som att den demokratidiskurs som uppmuntrar ett 

större deltagande har nått demokratiberedningen i dess retorik, men att den ännu inte 

etablerats i institutionaliserade sociala praktiker. Det finns helt enkelt ännu inte 

utvecklade institutionella resurser för att förändra situationen enligt den retorik som 

används. Det finns kunskap kring hur demokratin brister, men inte kring hur systemet 

och institutionerna ska förändras för att motverka denna trend. 

När det gäller hur de intervjuade ungdomarna förhåller sig till denna 

demokratidiskurs som rapporterna förmedlar, går det att se hur de hur de delvis 

använder samma begrepp och är påverkade av diskursen. De talar om deltagande och 

inflytande som önskvärt och positivt och ser främlingsfientliga partier som ett hot mot 

demokratin, men samtidigt är de kritiska till hur de upplever att den representativa 

demokratin fungerar. ”Vi- och dom”-känslan som det varnas för i rapporterna 

framträder klart och tydligt. Det kan ha att göra med att ungdomarna upplever att de 

har svårt att identifiera sig med politikerna på grund av ålder och språket de använder, 

men även att de har en känsla av att politiker ser dem, i egenskap av ungdomar, på ett 

visst sätt där de blir reducerade till att vara passiva, oengagerade och destruktiva. 

Denna syn på ungdomar är något de även har erfarenheter av från skolan, där de 

upplever att lärarna haft en sådan. De beskriver elevinflytandet i skolan som 
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skendemokrati där det talas fint om demokrati, men där eleverna inte får vara med och 

bestämma om något som egentligen har någon större betydelse. Jag är böjd att hålla 

med en av informanterna som menar att detta bäddar för en bristande systemtilltro 

längre fram med ett lågt förtroende för politiker och där det känns som att det inte 

spelar någon roll huruvida man röstar eller inte.  

Det blir tydligt hur ungdomarnas uppfattningar kring demokrati krockar med den 

diskurs där politiker, kommun och stat rör sig och kommunicerar genom. Kanske går 

det att hävda att de i någon mening genomskådat, eller analyserat diskursen, när de 

visat på dess motsägelser och luckor genom att visa hur retorik och praktik skiljer sig. 

Talet om deltagande och demokrati visar sig inte vara det som påstås, möjligheterna att 

påverka inte de utlovade. Kanske beror det på att de tillhör gruppen ungdomar som 

enligt de själva blivit definierade i diskursen på ett sätt de inte själva kan eller vill 

identifiera sig med. 

Klart blir i alla fall att de unga informanternas sätt att tala, diskurserna de rör sig i 

och sättet att bedriva politik på i högre grad går att relatera till det postmoderna 

samhälle Giddens, Bauman och Thörn pratar om.83 Grupperna informanterna är 

engagerade i präglas alla av det Håkan Thörn kallar sociala rörelser genom att de är 

platta i sin uppbyggnad i sättet de är uppbyggda på och när det gäller hur de 

organiserar sig och kommunicerar.84 Det är något flera av informanterna framhäver som 

viktigt, att de vill undvika hierarkier och formella mötesformer. Detta är även något de 

anger som ett skäl till varför de valt att engagera sig på det sätt de gör istället för 

genom traditionella partiungdomsförbund. Det är också intressant hur de är 

engagerade i flera grupper samtidigt och rör sig mellan olika engagemang. Det kanske 

kan ha att göra dels med det allt mer komplexa samhälle vi lever i men även med den 

tillfällighet och ombytlighet som Bauman menar kännetecknar det postmoderna 

samhället där konsumenterna, som han uttrycker det ”lever från den ena attraktionen 

till den andra” och ständigt söker efter att bli förförda.85 Det går även att se spår av den 

sociokulturella friställning Adrienne Sörbom talar om i informanternas handlande, när 

det gäller konsumtion såväl som engagemang.86 Traditioner och normer ifrågasätts och 

de stora kraven på att uttrycka sig själv samt reflektera över sig själv och sin omgivning 

framträder tydligt. 

Det går även att se grupperna som någon slags reaktion mot den i samhället 

dominerande diskursen, som olika försök att föra fram en annan diskurs, ett annat sätt 

att se på och tala om samhället. Det kan handla om missnöje med de 

subjektspositioner som erbjuds i dominerande diskurser, som exempelvis med hur de 

definieras i egenskap av ungdomar, eller i fallet med den feministiska gruppen med 
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hur de definieras som kvinnor. Istället görs försök att skapa andra diskurser med andra 

subjektspositioner, värderingar och betydelser.  

Makt 
På sätt och vis handlar avsnittet ovan också om makt; makten rör sig genom diskursiva 

formationer, diskursens regler, subjektspositioner osv. Makt och styrning är i högsta 

grad inflätat i alla diskurser och för att återkomma till Marianne Winther Jørgensen är 

det just genom makten som vi överhuvudtaget kan få identiter och en förståelse av 

världen.87 

De exempel på styrning vi har kunnat se i rapporterna från demokratiberedningen 

handlar främst om att forma och etablera en diskurs och därigenom skapa och etablera 

värderingar och betydelser. Som Nikolas Rose uttryckte det handlar styrning även om 

att styra känslor, viljor, passioner och instinkter.88 Detta leder i sin tur till en situation 

där människor upplever att de inte är styrda utan gjort fria val. I rapporterna sker detta 

bland annat genom att möjliggöra identiteter och roller genom subjektspositioner, det 

vill säga genom att definiera individer eller grupper skapa förutsättningar för olika sätt 

att agera, eller begränsa möjligheterna att göra det. I rapporterna blir det tydligt hur 

medborgarna ska vara beredda att axla ansvaret för demokratin. Medborgaren måste se 

värdet av gemensamma åtaganden och politiska partier, staten och kommunen måste 

skapa goda förutsättningar för alla medborgare att få lusten att gå och rösta. Det går 

alltså att se här hur utövandet av makt inte ska ske genom tvång utan genom att skapa 

ett ideal, en vilja och lust hos medborgarna. Kanske går det att se rapporterna som 

riktlinjer för de förtroendevalda i kommunen, som en möjlighet att föra värderingar 

vidare och en önskan om att de förtroendevalda i sin tur ska sprida denna syn till 

media och medborgare.  

Detta betyder emellertid inte att det fungerar så enkelt som att staten och 

kommunen skapar vissa ideal vilka förs ut och anammas av medborgarna. Som Nikolas 

Rose skriver blir aktören i Governmentality en aktör bland andra, istället för att som i 

tidigare studier av politisk makt stå som en central aktör. Han menar att makro-aktören 

egentligen inte skiljer sig från mikro-aktören mer än genom att den har en; "longer and 

more reliable 'chain of commands' - that is to say, assembled into longer and more 

dispersed networks of persons, things and techniques".89  Utifrån min syn på subjektet, 

en socialkonstruktivistisk utgångspunkt och min maktdefinition blir det alltså mer 

komplext än så.90 Kanske går det att säga att det pågår en dragkamp om diskurserna 

där individer ständigt söker att omdefiniera subjektspositioner inom diskurser, men 

även för att andra diskurser ska bli dominerande än de som redan kan ses som det. 
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Diskurserna fungerar som vi har sett reglerande och begränsande, men måste ständigt 

återskapas och upprepas för att existera och i någon mening öppnar detta upp för 

förändring då individer kan välja att inte upprepa utan istället gå emot diskursen även 

om detta är väldigt svårt. I min mening går det att se de flesta sociala rörelsernas 

agendor som försök att etablera andra diskurser och globaliseringsrörelsens främsta 

slagord; ”En annan värld är möjlig” vill väl just visa att andra verkligheter är möjliga 

och att den dominerande retoriken är en bland andra möjliga.  

Jag skrev i min inledande del att min avsikt var att anlägga ett intersektionalistiskt 

perspektiv. Intersektionalitet är ett begrepp som utforskar relationer mellan genus, 

klass, etnicitet och makt. Det går på tvären och visar på sambanden mellan makt och 

komplexiteten hos relationer kring exempelvis genus och etnicitet. De vill röra sig ifrån 

begrepp som över- och underordning och ge en mer komplex syn på makt.91 Mot 

synen på patriarkatet där mannen alltid är överordnad kvinnan ställs frågor som 

exempelvis hur makt fungerar genom en vit medelklasskvinna i väst jämfört med hur 

makt fungerar hos en svart man i ett fattigare område i Ghana. Hur skapas och 

påverkar genus, klass, och etnicitet i min empiri och vad får det för betydelse?  

I intervjuerna med de unga informanterna har de främst identifierat sig som 

”ungdomar” framför något annat. Kanske ”försvinner” klass och etnicitet när de 

definierar sig själva eftersom de tillhör det som är normen. Samtliga av de 

informanterna är av svensk etnicitet och har medelklassbakgrund. Däremot när det 

gäller en av informanterna från demokratiberedningen spelar klass en större roll. Hon 

identifierar sig själv som arbetarklass och medelklassen blir här ”de andra”;  

Dom som engagerar sig, de här ungdomarna, attac eller såhär, det är ju ofta högre 
medelklassungar som har föräldrar som, och så var det ju FNL-tiden med, vänster, 
alltså det var ju högre utbildade föräldrar, det var deras barn som gick ut, 
arbetarungar som jag, vi var tvungna att jobba och försörja oss och så, medan de här 
borgarungarna kunde gå in i FNL, dom kunde gå ut och demonstrera och resa runt, 
för de hade pengar när dom kom hem, eller visste att föräldrarna hade ekonomi och 
det är likadant idag tror jag. 

Informanten identifierar sig inte med den medelklass som enligt henne utgör 

majoriteten av de politiskt engagerade unga. Hon har identifierat klasskillnader och 

återkommer till diskussionen kring klass under intervjun. Som hon antyder i citatet är 

det intressant att reflektera över ifall det politiska engagemanget ligger närmare till 

hands med en medelklassbakgrund. Hon talar där om ekonomisk trygghet, men jag 

menar att följande citat från en av de unga informanterna även säger något viktigt 

kring detta. Han beskriver sitt engagemang som ett arv hemifrån;  

Det är väl lite socialt arv kan man säga, mina föräldrar är väl lite vänstersympatisörer 
men sen blir det ju att ens barn, eller dom tänker att ens barn alltid blir mer radikala, 
men så är det, ska det väl vara. Eh, så att jag har väl alltid varit, vad ska man säga, 
vänster, eller vad ska man kalla det, åt det hållet, mer socialistisk i tankesätt och 

                                       
91 Diana Mulinari & Paulina de los Reyes, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 

landskap, (Malmö, 2005) 
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värderingar hur som helst, men sen började jag väl redan i sjuan, åttan läsa in mig 
mer. 

Ungdomar med föräldrar från en social och kulturell medelklass kan antas att i större 

grad vara vana vid det språk som används i den politiska debatten och har kanske i 

många fall, precis som informanten, vuxit upp med politiska diskussioner där 

förmågan att argumentera, ifrågasätta och ta ställning övats. En följd av detta kan bli att 

ifall det politiska engagemanget, som diskuterades tidigare, blir ett sätt att visa identitet 

är detta sätt något som ligger närmare till hands för medelklassungdomar. 

När det gäller genus kan det vara intressant att reflektera kring hur genus, politik 

och makt hänger samman. Kulturgeografen Birgitta Andersson skriver om hur kvinnligt 

genus är kopplat till det privata och manligt genus till det offentliga. Med det följer 

kopplingar till handlingar som är förknippade med respektive rum, där det privata 

rummet är sammankopplat med sysslor som tillhör reproduktionen medan det 

offentliga rummet snarare förknippas med handlingar som tillhör produktionen, som 

avlönat arbete, politik och lagstiftning.92 Hon skriver att även om både kvinnor och 

män idag vistas i både i det offentliga och det privata rummet och idag har rättighet 

och möjlighet att kombinera arbete och barn så innebär detta i praktiken att kvinnor 

kombinerar betalt arbete med vård av barn och hem medan män kombinerar betalt 

arbete med politisk, ekonomisk och facklig makt.93 En majoritet av de jag intervjuat är 

kvinnor och med andra ord rör de sig alla i en sfär som är kopplad till det manliga 

genuset. Jag har i intervjuerna inte lagt fokus på hur de upplever hur detta och det är 

inte heller något som informanterna tagit upp. Som vi har kunnat se definierar de sig 

själva framförallt som ungdomar, framför tjejer, killar eller kvinnor. Som jag nämnde 

tidigare går det emellertid kanske att se exempelvis den feministiska gruppen som en 

reaktion på just detta och ett försök att skapa andra diskurser med andra 

möjliggörande subjektspositioner. 

Avslutande reflektioner 
Som vi har kunnat se upplever ungdomarna som har medverkat i intervjuerna att den 

traditionella partipolitiken och den representativa demokratin inte lever upp till det vad 

som utlovas, men inte heller till ungdomarnas förväntningar på hur det borde vara. I 

likhet med statliga rapporter och svenska forskare kritiserar de den representativa 

demokratin för bristen på deltagande och upplever att talet om inflytande och 

delaktighet ofta stannar vid just tal. Även i skolan handlar elevdemokratin om retorik 

snarare än att eleverna får vara med och påverka de beslut som berör dem. Utifrån 

demokratiberedningens rapporter går det att dra slutsatsen att även de till viss del 

insett hur viktigt mer deltagande former är för demokratin, men de konkreta förslagen 

                                       
92 Birgitta Andersson, Rädslans rum – trygghetens rum – ett forskningsprojekt om kvinnors vistelse i 

trafikrummet, (Vinnova, 2002), pdf-fil, s. 12 
93 Ibid., s. 14 
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för hur detta ska praktiseras och omvandlas till verkliga former lyser med sin frånvaro. 

Detta är något som jag ser som den största utmaningen för kommunens politiker och 

demokratiberedningen; att utveckla institutionella möjligheter för att förvandla retorik 

till praktik. 

Det blir även tydligt hur de unga informanterna och sättet de vill bedriva politik på 

skiljer sig från hur den traditionella partipolitiken idag fungerar. De är inte intresserade 

av formella mötesformer och upplever att partipolitiken kräver att de anpassar och 

jämkar sina åsikter. ”Mycket snack och lite verkstad” säger en av informanterna och 

föredrar istället ett mer aktionsinriktat engagemang. Hierarkiskt uppbyggda 

organisationer är också något de tar avstånd från. Representanterna från 

demokratiberedningen säger angående detta;  

Ja, men, sen pratar man ju om att det är så cementerat och det är så, men det måste 
det ju vara på nåt sätt, det måste ju vara en förening, det måste ju vara en 
ordförande som fördelar ordet, på ett möte så kommer, då skriker alla i mun på 
varandra eller annars är det dom bara som är talföra och så, det måste ju tas beslut 
för att det ska ledas fram nånstans, så även fast man vill göra modernt och förnya så 
känner man att det måste man ju ha.  

Här krockar med andra ord uppfattningarna kring hur politik ska bedrivas. Jag har vid 

alla intervjuer ställt frågan ifall det är de sociala rörelserna som ska anpassa sig till 

traditionella politiska strukturer eller vice versa. Svaren har varierat, men de flesta har 

menat att det nog handlar om en balansgång och att det är viktigt att mötas på mitten. 

Klart är emellertid att den traditionella politiken nog måste anpassa sig efter hur 

samhället har förändrats och lyssna på hur människor vill att politiskt engagemang och 

arbete ska se ut. Om inte detta sker har jag svårt att se hur trenderna med allt färre 

engagerade inom den representativa politiken samt den bristande systemtilltron skulle 

brytas. Även här krävs det institutioner för att detta ska kunna gå till social praktik.  

I likhet med Ulrich Beck instämmer jag även i att det behövs ett annat sätt att se på 

politik och demokrati. Han menar i Att uppfinna det politiska att diagnosen om 

”demokratins kris” vilar på ett kategorifel där politik likställs med stat och politiskt 

system;  

 
Man förväntar sig politik på de därför föreskrivna arenorna och av de därtill 
bemyndigade aktörerna: parlament, politiska partier, fackföreningar o.s.v. Om 
politikens klockor stannar här, då verkar det som att det politiska helt upphört att 
ticka. Därvid bortser man från två ting: för det första att orörligheten i den statliga 
apparaten och dess sidoagenturer är fullt förenlig med en rörlighet hos de många 
aktörerna på alla möjliga nivåer i samhället – alltså försvagning av politiken genom 
en aktivering av subpolitiken. Den som betraktar politiken uppifrån och väntar, 
bortser från det politiskas självorganisation som – åtminstone teoretiskt – kan försätta 
många, ja alla fält i samhället i rörelse subpolitiskt.94 

 

                                       
94 Ulrich Beck, Att uppfinna det politiska (Göteborg, 1995), s.138-139 
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Han ser alltså snarare demokratin som en process och menar att det som sker inte 

behöver innebära någon demokratisk kris utan istället kan ses som en möjlighet; ett 

vitaliserande, fördjupande och återtagande av demokratin. 

I demokratiberedningens material nämns ungdomar som en grupp de aktivt bör 

arbeta för att inkludera. Dock verkar det som att detta ska ske genom att öka röstandet 

i gruppen framför att göra dem delaktiga i några politiska processer. Detta tror jag är 

en fara och leder till den situation vi har kunnat se, där ungdomarna upplever att både 

lärare och politiker ser dem i egenskap av ungdomar som passiva och oengagerade. 

Trots att just de här ungdomarna faktiskt varit intresserade och engagerade har inte 

detta tagits tillvara. Situationen där den traditionella etablerade politiken inte försöker 

ändra på sig och inte heller föra en dialog med politiska grupper tror jag är en stor fara 

för demokratin. Ifall detta fortgår känns inte den danska situationen som beskrevs i 

inledningen inte alltför avlägsen, där dialogen mellan ungdomar och politiker urartat 

till våldsamma kravaller. Kanske går liknande situationer att undvika ifall den 

etablerade politiken i högre utsträckning samverkar och för en dialog med sociala 

rörelser. Måhända skulle det också se annorlunda ut ifall den politik som vi kallar 

representativ också verkligen var representativ och där medelåldern var lägre. 

Det kan vara intressant att nämna att det finns olika projekt där deltagande 

demokratiformer prövats och praktiserats vilket borde vara av intresse när institutioner 

ska utarbetas för detta. Staden Porto Alegre i Brasilien är ett exempel på hur det 

utvecklats ett system där medborgare gjorts delaktiga i den politiska processen. Där 

har medborgarna getts möjlighet att fatta ekonomiska beslut rörande offentliga resurser 

genom vad som kallas Deltagande Budget, där över 50 000 människor är aktivt 

deltagande i stadens budgetprocess.95 Exemplet visar alltså också hur det är möjligt att 

genomföra politiskt deltagande former även i stor skala. 

Under arbetets gång med uppsatsen är det många spår som varit intressanta, men 

som inte kunnat följas upp på grund av brist på plats och tid. Det hade exempelvis 

varit intressant att intervjua ungdomar som är partipolitiskt engagerade, men kanske 

framförallt ungdomar som inte är politiskt engagerade alls. Att inkludera fler ungdomar 

i en studie skulle också öka möjligheterna för en djupare klass-, genus- och 

etnicitetsanalys. Det hade också varit intressant att titta närmare på 

demokratiberedningens projekt, som exempelvis medborgarförslag och 

kommundelsnämnder och undersöka hur de fungerat. Jag frågade alla de unga 

informanterna vad de tyckte om möjligheterna att lämna medborgarförslag, men ingen 

av dem visste att möjligheten fanns. Dessa spår kanske kan vara idéer för vidare 

forskning.  

Jag avslutar min uppsats med en uppmaning och förhoppning om att stat, kommun 

och politiker tar den bristande systemtilltro de själva identifierat på allvar och att de 

arbetar för att ständigt utveckla demokratins former. Min uppsats är en liten studie och 

                                       
95 America Vera-Zavala, Deltagande demokrati (Stockholm, 2003), s. 85 ff. 
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gör inga anspråk på att vara generaliserbar för alla kontexter, men den ger en 

antydning om hur viktigt det är att skapa nya former som underlättar för deltagande 

och att talet om deltagande inte får stanna vid tal utan måste ske i praktiken. För att 

engagera fler unga politiskt måste antagligen den traditionella politiken förändras 

utifrån ett förändrat samhälle och en ny generation unga politiskt intresserade. 

Utmaningen blir att skapa institutionella möjligheter för detta.  
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Sammanfattning 
I den här uppsatsen har jag tittat på de demokratiska förutsättningarna på lokal nivå i 

Norrköpings kommun. Jag har gjort detta dels genom att gå via kommunen och den 

demokratiberedning som är tillsatt av kommunfullmäktige för att arbeta med 

demokrati, men jag var även intresserad av att få ett annat perspektiv och valde därför 

att intervjua politiskt engagerade ungdomar från olika sociala rörelser kring hur de 

upplever att demokratin fungerar. Jag ansåg den gruppen vara intressant med 

bakgrund av trenden där allt färre engagerar sig partipolitiskt men samtidigt uppger sig 

vara politiskt intresserade. Mitt exakta syfte var att; utifrån demokratiberedningens 

arbete samt politiskt engagerade ungdomars upplevelser och erfarenheter att undersöka 

de demokratiska förutsättningarna i kommunen samt titta närmare på hur dessa 

aktörer samverkar och påverkar varandra. Detta genom att utifrån en diskursanalytisk 

ansats analysera rapporter och dokument från demokratiberedningen och genom 

djupintervjuer med representanter från Demokratiberedningen samt med politiskt 

engagerade ungdomar. Mina frågeställningar kretsade kring vilka diskurser som gick 

att urskilja i dokument, rapporter och intervjuer och hur de samspelar och påverkar 

varandra, samt vilka konsekvenser dessa diskurser för med sig. Jag var även 

intresserad av makt och vilka maktrelationer och försök till styrning som gick att 

urskilja i min empiri. Utifrån detta syfte kom min teoretiska referensram att kretsa kring 

diskurs, makt, styrning samt teorier om det postmoderna samhället.  

I materialet och intervjun från demokratiberedningen växer det fram en diskurs 

kring demokrati där nyckelorden är delaktighet, inflytande och mångfald. Det blir 

tydligt i rapporterna hur vissa saker, som delaktighet, inflytande och mångfald klingar 

positivt medan främlingsfientlighet och bristande systemtilltro beskrivs i negativa 

ordalag. Genom att upprepande göra detta skapas ideal och värden vilka präglar 

diskursen och dess regler. Denna diskurs kan ses som ett ideal vilket skapas av 

beredningen i förhoppning om att det ska spridas och (för)bli dominerande. Talet om 

deltagande verkar dock vara något som endast nått beredningens retorik, men som 

ännu inte etablerats i institutionella sociala praktiker. När det gäller de unga 

informanterna går det att se hur de delvis förhåller sig till denna demokratidiskurs, 

men i stor utsträckning krockar med den. De är kritiska till hur de upplever att den 

representativa demokratin fungerar och en ”Vi- och Dom”-känsla gentemot politiker är 

tydlig. De upplever att politiker och lärare ser på dem, i egenskap av ungdomar, som 

passiva och oengagerade. Erfarenheterna av demokrati och elevinflytande de har från 

skolan är dåliga, och de kallar den skendemokrati då de inte fått vara med och 

påverka om några viktiga frågor. De upplever partipolitiken som hierarkisk och som 

att det blir nödvändigt att anpassa sig och har istället valt att engagera sig i fristående 

sociala rörelser vilket kan ses som ett uttryck för det postmoderna samhället. Det går 
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att se grupperna som en reaktion mot den i samhället dominerande diskursen och som 

olika försök att istället föra fram andra diskurser, med andra subjektspositioner. 


