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Inledning 
lobaliseringstendenserna1 i vår tid benämns i demokratiteoretiska sammanhang emellanåt 
som den tredje omvandlingen2. I tur och ordning åsyftas då den utveckling som under förra 

hälften av 400-talet f. Kr. kom till stånd bland romare och greker, då fåväldet omvandlades till 
stadsstaten, som den första omvandlingen. Cirka två tusen år senare omkullkastade den andra 
omvandlingen merparten av de föreställningar som varit rådande på demokratiområdet, då 
tanken på att demokratins idéer gick att tillämpa i dittills oanad omfattning (på nationalstaten) 
blev helt dominerande. Frågan är då slutligen om effekterna av den globalisering vi nu upplever, 
är så genomgripande att det går att påstå att vi är i början av en tredje omvandling? Trots att det 
råder meningsskiljaktigheter kring hur omvälvande globaliseringen verkligen är, råder det 
knappast något tvivel om att effekterna av den utgör ett av de viktigaste diskussionsämnena i vår 
tid. Det understryks också av David Held och Anthony McGrews enkla resonemang; de menar 
att: 

G 

Politiska enheter, t.ex. stater, kan inte längre betraktas [...] som ”avgränsade världar” eller 
självständiga politiska rum. De är invävda i komplexa strukturer av varandra överlappande 
krafter, relationer och nätverk.3

Ett av globaliseringens mer komplexa problem rör anpassningen av det demokratiteoretiska 
tänkandet till den skalförändring som allt större politiska enheter medför. För Sverige är förstås 
EU det mest signifikanta exemplet. 

Den 11 september 1997 beslutade regeringen att tillkalla Demokratiutredningen ”[...] för att 
belysa de nya förutsättningar, problem och möjligheter som det svenska folkstyret möter inför 
2000-talet” 4. Som utgångspunkt för sitt arbete, uppmanades kommittén att ha varje medborgares 
rätt till full delaktighet i samhället. Den 19 november 1998 fick kommittén dessutom ett 
tilläggsdirektiv (dir. 1998:100) om att ”[...] utreda orsakerna till det sjunkande valdeltagandet och 
att föreslå åtgärder för att öka medborgarnas delaktighet och engagemang i det demokratiska 
systemet”5. I och med att Demokratiutredningen den 15 februari 2000 överlämnade sitt 
slutbetänkande till dåvarande statsrådet Britta Lejon, avslutades knappt två och ett halvt års 
arbete med Bengt Göransson som ordförande. 

Efter sig lämnade Demokratiutredningen en stor mängd texter och annat material, 
däribland tretton forskarvolymer och trettiotvå skrifter. Givetvis berör många av dessa 

                                                 
1 Som förklaring till det mer än välanvända uttrycket Globalisering kan vi nu använda oss av David Held och Anthony 
McGrews beskrivning av den som ”[...] en förskjutning eller omvandling av den mänskliga sociala organisationens 
skala, som knyter samman vitt åtskilda samhällen och ökar räckvidden för olika slags maktrelationer tvärs över alla 
regioner och kontinenter.” Längre fram får analysmaterialets respektive författare stå för förklaringen av detta 
begrepp. David Held och Anthony McGrew, Den omstridda globaliseringen, sid. 11 
2 Robert A. Dahl, Demokratin och dess antagonister, sid. 475 
3 Held & McGrew, sid. 151 
4 Statsrådsberedningen, Dir. 1997:101 
5 Justitiedepartementet, Dir. 1998:100 
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globaliseringen implicit eller explicit i något avseende. En av forskarvolymerna (SoU 1999:83) 
kom dock, kanske inte helt oväntat, att uteslutande ägnas åt just globalisering. Vad har då svenska 
staten för syn på globaliseringens konsekvenser för individens (svenskens) möjlighet att utöva sin 
demokratiska påverkan? Vilka av globaliseringens effekter formuleras som demokratiskt 
problematiska och hur utvecklas resonemangen kring dessa problem? Går det att urskilja någon 
eller några rådande diskurser eller andra mönster på samma frågeställning? Med tanke på att 
svaren på dessa frågor sannolikt har stort inflytande på hur det svenska demokratiska systemet 
kommer utvecklas under kommande år, i vad som möjligen innebär en tredje demokratisk 
omvandling, anser jag att en analys av dem är av stort intresse.  

Följaktligen är det på frågor som dessa jag hoppas komma närmare ett svar. Men det är inte 
bara svenska statens sätt att förhålla sig till dessa frågor jag förväntar mig att finna, SoU 1999:836 
är författad av tretton forskare7 från en rad högskolor, universitet och institutioner i Sverige. 
Således representerar rapporten i någon mån också ett, begränsat men inte obetydligt, tvärsnitt ur 
en svensk forskardiskurs, något jag upplever gör undersökningen ytterligare intressant. Jag 
upplever därtill att ett analytiskt mervärde ligger i att försöka läsa ”mellan raderna” i en text så 
hårt filtrerad och präglad av konsensus som en statlig offentlig utredning är. 
 

Syfte 
Mitt syfte är att undersöka om de elva bidragen i Demokratiutredningens nionde forskarvolym, 
Globalisering (SoU 1999:83), uppvisar några särskilt tydliga diskurser eller andra mönster i sättet att 
beskriva globaliseringens konsekvenser för demokratin. 
 

Frågeställningar 
Hur förmedlar utredningens författare globaliseringens konsekvenser som demokratiteoretiskt 
problematiska och hur underbygger, och eventuellt neutraliserar, de i så fall denna 
argumentation? I förlängningen av detta frågar jag mig även vilken potential för en utveckling av 
den svenska demokratin som Globalisering kan bära på? 

Men varför fokusera på författarnas sätt att problematisera globaliseringens 
demokratiteoretiska konsekvenser? Som jag nämnde i inledningen medför den politiska 
dimensionen av globaliseringen, bland annat, allt komplexare orsakssamband samt en 
skalförändring mot allt större enheter. Vi lever i en tid då det nationalstatliga politiska tänkandet, i 
flera avseenden, tycks vara på god väg att lösas upp. Enligt min mening är det, oavsett om vi 
väljer att beteckna dessa förändringar som en tredje omvandling eller ej, helt uppenbart att den 
här utvecklingen sätter demokratitänkandet på svåra prov. Därmed inte sagt att globaliseringen 

                                                 
6 Med det passande namnet Globalisering, vilket jag i fortsättningen i huvudsak kommer kalla den. För att skilja 
rapporten från allmänna resonemang skriver jag alltid dess namn med stort G och i kursiv stil. 
7 Varav några höll på att disputera när rapporten trycktes. 
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inte skulle kunna föra med sig några positiva konsekvenser, ur demokratisynpunkt vill jag 
emellertid framhålla att den ofrånkomligen måste problematiseras. Därför bestämde jag mig, redan 
innan jag läst SoU 1999:83, för att just fokusera på dess beskrivning av denna  problematik. 
Således är också sökandet efter svar på hur författarna tar sig an dessa för utvecklingen av 
demokratin så viktiga frågor, det jag främst anser motivera den här studien.  

Här vill jag också säga något om mitt ordval. Det jag syftar på är att jag flera gånger skrivit 
demokratiteoretiskt problematisk. Att jag i ett flertal fall kommer att använda mig av ändelsen 
teoretisk efter ordet demokrati, beror på att jag uppfattar att flera av författarnas diskussioner 
ligger på just ett teoretiskt plan och ofta en bit in i framtiden. Trots deras hypoteser om olika 
demokratiska utvecklingsmöjligheter är vissa diskussioner förstås av mera konkret karaktär. Jag 
vill emellertid påpeka att min användning av ändelsen teoretisk, inte grundar sig i något tydligt 
regelsystem. Förekomsten av ändelsen kan därför variera mellan olika delar av analysen. 
 

Tidigare forskning 
Efter redogörelsen för min egen frågeställning kan det vara intressant att se tillbaka på det som 
tidigare åstadkommits inom detta forskningsfält. Och det är bara att erkänna. Forskningen på 
globaliserings- och demokratiområdet är mycket omfattande. Även om jag gärna skulle vilja, så 
kan jag inte göra anspråk på att ha överblick över mer än en begränsad del av detta enorma fält. 
Det är alltså svårt att bedöma om något som liknar min fokus går att återfinna i tidigare texter. 
Det jag emellertid kan säga är att jag i det material på globaliserings- och demokratiområdet som 
jag gått igenom vid arbetet med den här uppsatsen, inte har stött på något som liknar min egen 
frågeställning. Mycket av den litteratur jag gått igenom kretsar kring detaljfrågor om funktioner i 
specifika institutioner och liknande, medan jag mer har för avsikt att föra en diskussion om 
demokratidebattens bakomliggande normer. 

Bland de författare inom demokrati- och globaliseringsforskningen som har varit extra 
viktiga för mitt arbete med den här uppsatsen är det några jag särskilt vill nämna. För min 
förståelse för demokratin, samt dess möjligheter och begränsningar har Robert A. Dahl varit 
mycket betydelsefull. När det gäller sammankopplingen av begreppen demokrati och 
globalisering har jag även haft stor hjälp av David Held och Anthony McGrew. Sist vill jag också 
nämna Ulrich Beck, som har varit en viktig källa vid mina försök att tolka globaliseringens 
mångtydigheter och olika dimensioner. 
 

Avgränsningar 
Som jag nämnde i frågeställningen har jag fokuserat analysen till de av globaliseringens effekter på 
demokratin som i Globalisering formuleras som problematiska, något som emellertid inte uteslutit en 
noggrann läsning och bearbetning av hela rapporten. Vad som i analysmaterialet formuleras som 
problematiskt går visserligen inte att utläsa i dess innehållsförteckning, men skulle en sådan 
urgallring vara möjlig på förhand skulle den ändå inte vara aktuell, eftersom de olika 
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problemformuleringarna med största sannolikhet är beroende av hela sin kontext för att kunna 
förstås.  

Under den här rubriken vill jag också nämna något om vad jag har valt att avstå från att 
läsa. Demokratiutredningen producerade alltså en stor mängd forskarvolymer och skrifter under 
sin verksamhetsperiod. Således skulle det med största sannolikhet kunna finnas en hel del 
intressanta demokrati- och globaliseringsteoretiska resonemang att hämta i det materialet. Trots 
detta, och att det övriga av Demokratiutredningen producerade materialet helt eller delvis är 
skapat av andra författare än de i SoU 1999:83, så väljer jag att i någon mån se det som en del av 
den diskurs jag själv har för avsikt att analysera. Därför har jag helt avstått från att läsa övrigt av 
Demokratiutredningen producerat material.  
 

Material 
Mitt analysmaterial består alltså av Demokratiutredningens nionde forskarvolym, SoU 1999:83, 
en av denna utrednings totalt tretton forskarvolymer. Att jag vid sökandet efter ett lämpligt och 
intressant analysmaterial undvek Demokratiutredningens skriftserie, beror främst på att några av 
de skrifter som skulle ha kunnat vara aktuella med tanke på min frågeställning, delvis var 
författade av forskare som jag själv använt mig av vid arbetet med denna uppsats. En av dem var 
Robert A. Dahl. Att analysera en författare delvis med hjälp av hans egna teorier hade naturligtvis 
varit metodologiskt tveksamt. Eftersom jag dessutom var intresserad av resonemang om 
globalisering och demokrati i svensk forskning, och Globalisering enbart var författad av svenska 
forskare, dessutom från flera olika högskolor och universitet, föll mitt intresse på den. 
 

Teori 
I det följande kommer jag att redogöra för de två teorier som varit viktiga för det här arbetet. 
Den ena utgör en central förutsättning för den metod jag valt, den andra är ett komplement till 
metoden och har samtidigt varit till stor hjälp vid systematiseringen av tänkandet i den 
kommande analysen. Som jag nedan kommer att förklara har jag dels haft anledning, men också 
aktivt valt, att förhålla mig till dessa teorier. 
 

Socialkonstruktionism 
I avsnittet efter detta kommer jag att redogöra för min metod, som är en kombination av kritisk 
diskursanalys och ideologianalys, med tyngdpunkten på den förra. Innan en genomgång av 
metoden är det emellertid viktigt att förstå några av de teoretiska antaganden som ligger till grund 
för densamma. För trots att det inte finns någon helt objektiv mall för hur man ”korrekt” ska 
utforma en kritisk diskursanalys, det är nämligen i stor utsträckning projektets 
problemformulering, frågor och räckvidd som bestämmer hur man väljer och använder olika 
redskap, är det viktigt att den inte används lösryckt från sin teoretiska grund. Det jag syftar på är 
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socialkonstruktionism, vilket är den gemensamma beteckningen för en rad nyare teorier om 
samhälle och kultur, som fokuserar på språkets roll i den sociala konstruktionen av världen och 
vår förståelse av densamma. Den kritiska diskursanalysen kan alltså, tillsammans med några andra 
diskursanalytiska inriktningar, sägas representera en teoretisk och metodisk helhet – en 
paketlösning.8 Således redogör jag nu först för några av socialkonstruktionismens mest centrala 
delar. Eftersom den kritiska diskursanalysens företrädare, vilket jag kommer utveckla i 
metoddelen, betraktar ideologi som en del av diskursen, gäller de socialkonstruktionistiska 
premisserna även för ideologianalysen. 

För att förstå något av det som ytterst ligger till grund för socialkonstruktionismens ovan 
nämnda fokusering på språk, kan vi inleda med att se på ett citat av sociologerna Peter L. Berger 
och Thomas Luckmann.  I deras mycket uppmärksammade bok Kunskapssociologi – Hur individen 
uppfattar och formar sin sociala veklighet, som kom ut redan 1966, problematiserar de förhållandet 
mellan individen och samhället, och argumenterar för deras ömsesidiga inverkan på varandra. De 
skriver att: 

Människan har en egendomlig position i djurriket. Till skillnad från de andra högre däggdjuren 
har hon ingen artspecifik miljö, ingen miljö som strukturerats av hur hon själv är driftsmässigt 
organiserad. [...] Naturligtvis har människan drifter. Men dessa drifter är i hög grad 
ospecialiserade och saknar bestämd inriktning. Detta innebär att den mänskliga organismen är i 
stånd att utnyttja sin konstitutionellt givna utrustning för en rad aktiviteter som dessutom 
ständigt är föränderliga och förändras.9

Det är alltså människans förmåga att anpassa sig till och påverka sin omgivning, som utgör 
grunden till den dynamik som står i fokus för socialkonstruktionismens intresse. Berger och 
Luckmann menar att människan, trots sina uppenbara fysiologiska begränsningar, uppvisar en 
”[...] oerhörd formbarhet i sitt gensvar på de krafter i miljön som påverkar den.”10 De nu nämnda 
påståendena är några få, om än betydelsefulla, fragment av denna teoribildnings grundpremisser. 
Psykologen Vivien Burr understryker emellertid, i sin introduktion till socialkonstruktionismen11, 
att dess angreppssätt är så många och olika att det är svårt att peka ut några generella filosofiska 
antaganden som kan sägas ligga till grund för dem alla. I en ansats att ändå försöka skapa oss en 
grundläggande bild av socialkonstruktionismen och dess fundamentala karakteristik, föreslår hon 
att vi kan betrakta metoder som utgår från ett eller flera av följande fyra, av henne identifierade, 
grundantaganden som socialkonstruktionistiska: 
 

• Kritisk inställning till självklar kunskap 

Vårt vetande om världen kan inte omedelbart betraktas som en objektiv sanning. 
Verkligheten är bara tillgänglig för oss genom våra kategoriseringar och vår kunskap och 

                                                 
8 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys – som teori och metod, sid. 10-11 
9 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, sid. 63-
64 
10 Ibid., sid. 64-65 
11 Vivien Burr, Social constructionism 
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våra världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten ”därute”, utan en produkt av våra 
sätt att kategorisera världen. 

• Historisk och kulturell specificitet 

Vi är till vår natur historiska och kulturella varelser och vår syn på, och kunskap om, 
världen är alltid historiskt och kulturellt präglad. Därför är de sätt på vilka vi uppfattar 
och beskriver världen historiskt och kulturellt specifika och kontingenta. Det vill säga att 
våra identiteter och världsbilder kunde ha varit annorlunda, och att de kan förändras över 
tid. 

• Kunskap upprätthålls genom sociala processer 

Vårt sätt att förstå och uppfatta världen skapas och bevaras genom sociala processer. 
Kunskap produceras genom social interaktion, i vilken det både byggs upp gemensamma 
sanningar och kämpas om vad som är sant och falskt. 

• Samband mellan kunskap och social handling 

I ett bestämt tankesystem med en tillhörande världsbild, blir vissa former av handlig 
naturliga och andra orimliga. Olika sociala världsbilder leder följaktligen till olika sociala 
handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta 
sociala konsekvenser.12

 
Av det här sättet att se på kunskap och vårt sätt att förstå och beskriva världen följer, som jag 
nämnde ovan, att språket får en central roll i socialkonstruktionistiska analyser; Burr skriver: 

All [...] forms of social constructionism [...] take the constructive force of language as a 
principal assumption, and it is therefore the analysis of language and other symbolic forms that 
is at the heart of social constructionist research methods.13

Så här långt kommen vill jag understryka att jag i och med mitt val av kritisk diskursanalys som 
metod alltså delar dess, och en rad andra metoder och teoriers, uppfattning att världen som vi 
förstår den, samt mycket av det vi tar för givet i den, är något som konstrueras när människor 
interagerar med varandra.  
 

Teorin om det kommunikativa handlandet 
Vid tillämpning av kritisk diskursanalys, metoden som jag ovan nämnde att jag valt, är det 
nödvändigt att komplettera den med annan relevant teori14 (varför återkommer jag till i 
metoddelen). För det ändamålet har jag använt centrala delar av den tyske socialfilosofen Jürgen 
Habermas huvudverk, Theorie des kommunikativen handelns (Teorin om det kommunikativa 
handlandet).  

                                                 
12 Burr, sid. 2-5 
13 Ibid., sid. 24 
14 Winther Jørgensen & Phillips, sid. 90 
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Habermas, som föddes i Tyskland 1929, betraktas av många som en av vår tids betydelsefullaste 
och mest intressanta samhällstänkare. I början av sin yrkesbana var han, för de allra flesta, mest 
känd för sin koppling till Frankfurtskolan och den så kallade kritiska teorin. Flera av 
Frankfurtskolans tidiga företrädare (Horkheimer, Adorno, Marcuse m.fl.) blev emellertid senare 
föremål för Habermas kritik, en konsekvens av att han med tiden utvecklade allt tydligare egna 
ståndpunkter. Teorin om det kommunikativa handlandet (hädanefter TkH) utgör Habermas 
(hittills) mest omfattande försök att konstruera en samhällelig helhetsteori som kan redogöra för 
de utmärkande dragen i den moderna västvärldens framväxt, samt att utarbeta de filosofiska 
fundamenten för en sådan teori. Hans tidigare och senare arbeten kan ses som förberedelser 
inför, respektive kommentarer till och utvecklingar av denna teori.15 Av det som varit vägledande 
för Habermas under hans, för övrigt oerhört produktiva, tid som forskare är det främst två 
utgångspunkter för hans sätt att resonera jag kommer att använda mig av. 

För det första anser jag att hans grundläggande tro på det rationella samtalets möjligheter, 
som både är en teori om ömsesidigt utbyte mellan individer och om en ännu ej realiserad 
demokratisk potential i det moderna samhället, är ett bra sätt att systematisera tänkandet kring de 
demokratiska problem som globaliseringen medför. Habermas skiljer i detta avseende mellan det 
han kallar instrumentellt respektive kommunikativt förnuft. Det instrumentella, som han anser är 
förhärskande i dagens västvärld, är inriktat på de mest effektiva medlen för att uppnå vissa mål 
medan det kommunikativa bygger på, och är inriktat mot, ömsesidig förståelse. Det är alltså det 
kommunikativa förnuftet han anser är viktigt att utveckla i vår samtid.16 Denna ståndpunkt 
grundar sig bland annat i att Habermas, till skillnad från Marx, inte ser några klart identifierbara 
klasser eller sociala skikt som låter sig utpekas som representanter för ett kränkt allmänintresse 
och således som samhällets förnuftbärare. Habermas ser istället det kommunikativa handlandet, 
som helst ska ske under så störningsfria förhållanden som möjligt, som en förnuftspotential som 
är inkapslad i själva den samhälleliga reproduktionsformen.17 Han skriver: 

If we assume that the human species maintains itself through the socially coordinated activities 
of its members and that this coordination has to be established through communication – and 
in certain central spheres through communication aimed at reaching agreement – then the 
reproduction of the species also requires satisfying the conditions of a rationality that is 
inherent in communicative action.18

Den andra av Habermas tankegångar som jag använder mig av, och som hör ihop med det jag 
ovan presenterat, är hans sätt att dela upp samhället i två delar, system respektive livsvärld. Det av 
våra liv som består av sociala relationer, arbete, familj och vänner, är det Habermas kallar 
livsvärld. Systemet, som grundar sig på och har vuxit fram ur livsvärlden, utgörs av anonyma och 

                                                 
15 Per Månson, ”Jürgen Habermas och moderniteten”, i Moderna samhällsteorier – Traditioner, riktningar, teoretiker, Per 
Månson (red.), sid. 305-308 
16 Ibid., sid. 306-307 
17 Ibid., sid. 311 
18 Jürgen Habermas, The Theory of Comunicative Action – Volume One – Reason and the Rationalization of Society, sid. 397 
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sakliga relationer på den ekonomiska marknaden eller i en statlig myndighet. En viktig orsak till 
denna uppdelning kan, mycket förenklat, beskrivas så här: 

The uncoupling of system integration and social integration means [...] a differentiation 
between two types of action coordination, one coming about through the consensus of those 
involved, the other through functional interconnections of action. System-integrative 
mechanisms attach to the effects of action.19

Människors handlande i livsvärlden koordineras alltså av kommunikativ rationalitet, medan 
företeelser som pengar och makt har motsvarande roll i systemet, vilket koordineras av 
instrumentell rationalitet. Trots att systemet har sitt ursprung i livsvärlden hotar den, enligt 
Habermas, att tränga in i och kolonisera sitt eget ursprung. Detta är problematiskt eftersom han 
menar att det är livsvärlden som bär på en rationell potential för en demokratisk utveckling av det 
moderna samhället.20 Det här sättet att tänka passar min analys av hur diskussioner om 
exempelvis marknaden eller EU som institution, områden som i stor utsträckning styrs av en 
egen inre logik, kan begränsa diskussionen om vad som är demokratiskt önskvärt i 
globaliseringens tid.  
 

Metod 
Med teoriavsnittet avklarat kan vi så ta oss an metoden. Som jag nämnde har jag använt mig av en 
kombination av kritisk diskursanalys och ideologianalys, med tyngdpunkten på den förra. Jag 
upplever emellertid att det finns analytiska dimensioner i ideologianalysen som gör dess 
tankegångar värda att tillämpa som komplement. Dessutom kan dessa två metoder till viss del 
anses ha med varandra att göra, och delvis gå i varandra, jag återkommer till det. Innan jag går 
djupare in på respektive metod vill jag också understryka att jag valt kritisk diskursanalys som är 
en inriktning inom diskursanalysen, medan jag kommer att använda mig av ideologianalys mer 
generellt, även detta är något jag återkommer till. 
 

Kritisk diskursanalys 
Som jag nämnde vilar den kritiska diskursanalysen, tillsammans med några andra 
diskursanalytiska metoder21, på socialkonstruktionistisk grund. Och socialkonstruktionismen, 
som representerar en rad nyare teorier om samhälle och kultur, fokuserar alltså på språkets roll 
vid den sociala konstruktionen av världen samt vår förståelse av densamma. Den kritiska 
diskursanalysens teoretiker betonar också detta, och menar till och med att ”[...] vårt tillträde till 

                                                 
19 Jürgen Habermas, The Theory of Comunicative Action – Volume Two – Lifeworld and System: A Critique of Functionalist 
Reason, sid. 186-187 
20 Ibid., sid. 326 
21 Se Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys – som teori och metod, för ett förslag till indelning av 
det diskursanalytiska fältet. 
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verkligheten alltid går genom språket.”22 Väl medveten om diskursbegreppets popularitet och att 
det inte råder någon direkt brist på common sense-artade försök att alltför enkelt redogöra för 
dess innebörd, vill jag ändå med ett citat av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips ge 
ett inledande förslag till en definition diskursanalys. De menar att ordet diskurs i de flesta 
sammanhang rymmer: 

[...] en eller annan idé om att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när 
vi agerar inom olika sociala domäner – man talar exempelvis om ”medicinsk diskurs” eller 
”politisk diskurs”. ”Diskursanalys” är sedan på motsvarande sätt analys av dessa mönster.23

Som jag nämnt är syftet med min analys att, i den av Demokratiutredningen författade SoU-
rapporten 1999:83, se om det finns något eller några dominerande sätt att tala om 
globaliseringens demokratiska konsekvenser. Att diskursanalys, rent generellt, är en analysmetod 
som passar mitt syfte bra skulle alltså inledningsvis kunna tillskrivas dess ambition att analysera 
”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”24. 

Kritisk diskursanalys är alltså en riktning, eller ett angreppssätt, inom diskursanalysen, 
tillsammans med diskursteori och diskurspsykologi delar den vissa gemensamma utgångspunkter. 
Det bör emellertid understrykas att denna uppdelning av det diskursanalytiska fältet i tre 
angreppssätt i viss utsträckning ska ses som Winther Jørgensens och Phillips konstruktion.25 
Tillsammans med diskursteorin och diskurspsykologin utgår den kritiska diskursanalysen från att 
de sätt på vilka vi talar inte objektivt avspeglar vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer, 
utan har en aktiv funktion i skapandet och förändringen av dem. Winther Jørgensen och Phillips 
menar att dessa tre angreppssätt: 

[...] representerar fruktbara teorier och metoder för forskning i kommunikation, kultur och 
samhälle – det är teorier som lämpar sig för undersökningar av kommunikationsprocesser i 
olika sammanhang, till exempel i organisationer och institutioner, och i förhållande till bredare 
samhälleliga och kulturella utvecklingstendenser.26

Med det här citatet hoppas jag ytterligare ha understrukit att de tre ovan nämnda inriktningarna 
tillsammans representerar en riktning inom diskursanalysen som passar mitt syfte bra, men med 
detta sagt om diskursanalysen generellt, och de tre ovan nämnda inriktningarnas övergripande 
egenskaper, avgränsar jag mig nu till den kritiska diskursanalysen och dess särdrag. 

Min förståelse av kritisk diskursanalys bygger främst på läsning av en av denna disciplins 
främsta teoretiker, Norman Fairclough, vilken jag även har utnyttjat Marianne Winther Jørgensen 
och Louise Phillips för att få hjälp med att tolka. Beträffande de egenskaper som karakteriserar 
kritisk diskursanalys, och som skiljer den från de två andra ovan nämnda metoderna, är det några 
drag som haft särskild betydelse för mitt val av denna inriktning och som jag nu kommer att 

                                                 
22 Winther Jørgensen & Phillips, sid. 15 
23 Ibid., sid. 7 
24 Ibid. 
25 Ibid., sid. 9 
26 Ibid., sid. 8 
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fokusera på. För att få en grundläggande beskrivning av vad den kritiska diskursanalysen ser som 
sin uppgift kan vi återanknyta till Winther Jørgensen och Phillips, som skriver att: 

Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera 
och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell 
utveckling i olika sociala sammanhang.27

Det här citatet bidrar med ytterligare lite information om den kritiska inriktningen, samtidigt som 
vi också kan se att det till viss del sammanfaller med diskursanalysens ovan nämnda mer generella 
kännetecken. Efter denna första förklaring av vad syftet är med kritisk diskursanalys, kan det vara 
lämpligt att ställa frågan om vad som anses motivera denna metod. Varför finns det behov av att 
göra kritiska diskursanalyser? På det svarar Lilie Chouliaraki och Norman Fairclough i sin bok 
Discourse in late modernity, i vilken författarna fokuserar speciellt på vad som föranleder kritiska 
diskursanalyser i vår tid, en tidsperiod de kallar senmodern: 

There is a compelling need for a critical theorisation and analysis of late modernity which can 
not only illuminate the new world that is emerging but also show what unrealised alternative 
directions exist – how aspects of this new world which enhance human life can be accentuated, 
how aspects which are detrimental to it can be changed or mitigated.28

Den kritiska diskursanalysen ser alltså inte i första hand (eller överhuvudtaget) som sin uppgift att 
skilja på ”rätt” och ”fel”, eller att frambringa objektiva försanthållanden. Som citatet ovan till viss 
del antyder kan den istället sägas vilja avslöja rådande strukturer och förhållanden, och därtill göra 
oss uppmärksamma på att det skulle kunna vara på ett annat sätt. Chouliaraki och Fairclough 
säger i förlängningen av citatet ovan att: 

Thus the basic motivation for critical social science is to contribute to an awareness of what is, 
how it has come to be, and what might become, on the basis of which people may be able to 
make and remake their lives [...]. And this is also the motivation for CDA [Critical Discourse 
Analysis; min anm.].29

I det här citatet framträder ytterligare ett av den kritiska diskursanalysens viktiga karaktärsdrag. 
Nämligen dess engagemang för social förändring, ett engagemang som får till följd att den inte 
uppfattar sig som politiskt neutral (som t.ex. objektivistisk samhällsvetenskap gör). Väl inne på 
utmärkande drag kan vi fortsätta med att titta på vad Norman Fairclough, förutom det nu 
nämnda politiska engagemanget, lyfter fram på detta tema. Han framhåller även att den kritiska 
diskursanalysen utgår från att diskurs som social praktik står i ett dialektiskt förhållande till andra 
sociala dimensioner, den anses både konstituera den sociala världen och konstitueras av andra 
sociala praktiker. Med andra ord så bidrar inte bara diskurser till att forma och omforma sociala 
strukturer och processer, utan är också en del av dem.30 Den här omständigheten kräver i sin tur 

                                                 
27 Winther Jørgensen & Phillips, sid. 66 
28 Lilie Chouliaraki & Norman Fairclough, Discourse in late modernity, sid. 4 
29 Ibid. 
30 Norman Fairclough, Analysing Discourse – Textual analysis for social research, sid. 28-29 
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en förklaring av Faircloughs syn på vad som är diskursivt analyserbart, en förklaring som 
samtidigt leder till ytterligare ett särdrag.  

Till skillnad från exempelvis diskursteorin (och två av dess teoretiker Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffe), som anser allt vara diskursivt definierbart, så skiljer Fairclough mellan diskursiv 
praktik och annan social praktik. Fairclough reserverar diskursbegreppet för text, tal och andra 
semiotiska system, som exempelvis gester och mode. Som jag nämnde ovan samspelar alltså 
sedan den diskursiva praktiken med andra sociala praktiker på ett sätt som gör att de ömsesidigt 
konstituerar varandra.31 De nu förda resonemangen leder oss nu rakt på den kritiska 
diskursanalysens centrala mål, vilket är ”[...] att kartlägga förbindelserna mellan språkbruk och 
social praktik”32. Så här långt kommen kan det också vara på sin plats med en förklaring av just 
namnet; kritisk diskursanalys. Det jag är ute efter är att den som kritisk, är angelägen att klargöra 
den ”[...] diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive sociala 
relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden”33. Den här egenskapen hänger givetvis, även 
den, samman med det politiska engagemang som jag nämnde ovan. Exempel på ett ojämnt 
maktförhållande skulle, i det material jag analyserar, kunna vara det mellan forskare samt övriga 
aktörer i en statlig offentlig utredning med sitt tolkningsföreträde i demokratifrågor, och den 
röstberättigade folkopinionen som i mångt och mycket har att förhålla sig till deras analyser och 
problemformuleringar. 

Trots att jag nu beskrivit en rad av den kritiska diskursanalysens utmärkande drag finns det, 
som jag nämnde i teoriavsnittet, inte någon fullt objektiv mall för vad som ska ingå i en helt 
stringent sådan. Winther Jørgensen och Phillips skriver om detta att det inte är: 

[...] meningen att man nödvändigtvis ska använda alla metoderna eller använda dem på precis 
samma sätt i sina forskningsprojekt. Hur man väljer och använder redskapen beror på 
projektets problemformulering, frågor och räckvidd.34

Vid utarbetandet av min metod har detta framförallt betytt att jag på den begreppsliga fronten 
har valt att importera delar från diskursteorin. Det är några termer som jag anser passar bra även i 
en kritisk diskursanalys. Jag har främst valt att använda dem på grund av att jag anser att de 
underlättar för läsaren när det gäller att förstå centrala delar av analysen, därtill bidrar de i många 
fall till att förkorta texten. Nedan ger jag tre exempel på nämnda begrepp, det är möjligt att jag 
kommer att använda mig av fler i analysen. 
 

 För det första har jag använt mig av termen nodalpunkt. En nodalpunkt är ett privilegierat 
tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse. 
Demokrati kan alltså ses som en nodalpunkt i den politiska diskursen, en nodalpunkt 

                                                 
31 Winther Jørgensen & Phillips, sid. 25 
32 Ibid., sid. 76 
33 Ibid., sid. 70 
34 Ibid., sid. 81 
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vilken tecken som till exempel medborgare, folkomröstning och politiker får sin betydelse 
genom att relateras till.35 
 För det andra har jag använt mig av termen flytande signifikant. Flytande signifikant är 

benämningen på något som i särskilt hög grad är öppet för tillskrivning av olika 
betydelser. Det som skiljer en flytande signifikant från en nodalpunkt är att den förra är 
föremål för en dragkamp där flera olika diskurser försöker ge den innehåll på just sitt 
sätt.36 
 Ett tredje begrepp jag upptäckt är användbart är termen ekvivalenskedja. En 

ekvivalenskedja är en rad omdömen som knyts till något specifikt. Demokrati skulle till 
exempel kunna ekvivaleras med mänskliga rättigheter, välstånd, öppenhet och fred.37 

 
Här kan det vara värt att notera att jag enbart plockat begrepp från diskursteorin, något som 
endast hänger samman med att jag anser dem passa mina syften bra. Jag har alltså inte utgått från 
något upplevt släktskap mellan diskursteori och kritisk diskursanalys. 

Jag nämnde tidigare att Fairclough skiljer mellan diskursiv praktik och annan social praktik. 
När texten är analyserad som text och som diskursiv praktik finns det alltså frågor gällande den 
bredare sociala praktik som dessa enheter är en del av, som inte kan besvaras med diskursanalys 
på det sätt som Fairclough definierar den. Vid arbete med kritisk diskursanalys är det därför 
viktigt att ”dra in annan relevant teori [...] som belyser den ifrågavarande sociala praktiken”.38 
Som jag nämnde i teoriavsnittet har jag alltså valt att komplettera analysen med centrala delar ur 
socialfilosofen Jürgen Habermas Theorie des kommunikativen handelns (Teorin om det 
kommunikativa handlandet), en teori som dessutom i ett flertal avseenden ansluter till den 
kritiska diskursanalysen. För att understryka i vilket avseende detta främst kommer till uttryck i 
min analys vill jag citera Chouliaraki och Fairclough, som säger att: 

The colonisation of the lifeworld by systems links with an existing body of research within 
critical discourse analysis and around themes of the systemic colonisation of discourse – 
commodification of language, technocratic discourse [...], bureaucratic discourse [...], 
mediatisation of for instance political discourse, and so forth.39

De av Habermas, i TkH, utvecklade teorierna om systemets inträngande i och kolonisering av 
livsvärlden, går alltså att tolka i termer av systemets kolonisering av diskursen. De här tankegångarna är 
viktiga delar av min analys och jag återkommer jag till dem senare. 

Det jag sist vill nämna gällande kritisk diskursanalys är något som skulle kunna vara ett 
problem och som vållat mig en del huvudbry. Chouliaraki och Fairclough antyder nämligen att 
dess egenskaper för att på ett kvantitativt sätt analysera större texter lämnar en del övrigt att 

                                                 
35 Winther Jørgensen & Phillips, sid. 33 
36 Ibid., sid. 35 
37 Ibid., sid. 50 
38 Ibid., sid. 90 
39 Chouliaraki & Fairclough, sid. 88 
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önska, samt att den som metod följaktligen skulle kunna stärkas i dessa avseenden.40 Min strategi 
för att hantera den här problematiken har varit att först fokusera på hur varje enskild text, av 
rapportens totalt elva, formulerar globaliseringens konsekvenser som demokratiteoretiskt 
problematiska. Efter att detaljerat ha studerat dem var för sig, har jag sedan sammanställt dem för 
att mer systematiskt söka efter dominerande diskurser och andra mönster. Givet det här sättet att 
lägga upp analysen tror jag mig ändå ha lyckats hantera den ovan nämnda problematiken på ett 
acceptabelt sätt. Hur det är med den saken blir emellertid slutligen upp till läsaren att avgöra. 
 

Ideologianalys 
Som jag inledningsvis nämnde upplever jag, trots den kritiska diskursanalysens positiva 
egenskaper, att det finns anledningar att komplettera den med ideologianalys. Det här grundar jag 
främst på två omständigheter. Dels tycker jag att det i ideologianalysen finns analytiska 
mervärden när det gäller att läsa mellan raderna för att söka efter ”betydelse i maktens tjänst”41. I 
själva verket är dessutom de två disciplinerna besläktade på mer än ett sätt, det finns nämligen 
även en kritisk inriktning inom ideologianalysen som även den betonar maktaspekten. Dels 
uppfattar Fairclough, i likhet med en rad andra kritiska diskursanalytiker, ideologi som något som 
finns inlagrat i den diskursiva praktiken och som verkar i betydelseproduktionsprocesser i 
vardagen i syfte att bidra till produktion, reproduktion, och transformation av 
dominansrelationer.42 Beträffande sambandet mellan diskurs och ideologi skriver Chouliaraki och 
Fairclough: 

Ideologies are discursive constructions, so the question of ideology is part of the question of 
how discourse relates to other moments of social practices.43

Med det här som bakgrund skulle det kanske till och med kunna anses bristfälligt, att vid 
användning av kritisk diskursanalys, helt låta bli att problematisera dess förhållande till analysen 
av ideologi. 

Men det finns också ett annat sätt att se på ideologi. Enkelt kan det förklaras med att flera 
ideologiteoretiker menar att samhället per definition är en omöjlighet. Ideologierna är därför helt 
nödvändiga för att vi över huvud taget ska kunna skapa någon begriplig struktur och förståelse av 
världen, samhället och oss själva.44 Ideologi kan därmed förstås som de kategoriseringar av ting 
och företeelser som vi gör för att förstå vår omvärld, i allt från dess mest grundläggande mening 
till de komplexaste strukturer. Med det här sättet att se på ideologi blir den logiska följden att: 

                                                 
40 Chouliaraki & Fairclough, sid. 152 
41 Winther Jørgensen & Phillips, sid. 79 
42 Ibid. 
43 Chouliaraki & Fairclough, sid. 26 
44 Slavoj Zizek, Ideologins sublima objekt, sid. 276-277 
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Varje tro på att vi och vår förståelse av samhället befinner sig ”utanför ideologin” är med andra 
ord själva indikationen på att vi befinner oss ”innanför” ideologin, att vår förståelse är styrd av 
någon form av ideologisk fantasi.45

Det här har haft betydelse för mitt sätt att se på min egen förförståelse vid arbetet med analysen 
nedan. Bland annat på grund av att jag som student på ett svenskt universitet ingår i samma 
nätverk av kunskapsproducerande institutioner som författarna av mitt analysmaterial. Även om 
olikheterna mellan dessa institutioner, och mellan mig och författarna, är många så kan det också 
finnas likheter. Det är, till exempel, inte bara möjligt utan ganska troligt att vi för att få en ökad 
förståelse för demokrati och globalisering har tillägnat oss samma litteratur. Raden av exempel 
kan utan tvekan göras lång, men det jag vill understryka är att jag inte kan göra anspråk på att 
vara fri från förförståelse. Det positiva är dock, som jag beskrev i metodavsnittet, att den kritiska 
diskursanalysens huvudsakliga mål är att avslöja rådande strukturer och förhållanden, för att 
därigenom göra oss uppmärksamma på att samhället skulle kunna se ut på ett annat sätt. Således 
ställer den inte kravet att jag, i rollen som analytiker, helt ska kunna ”frigöra” mig från all min 
ideologiska förförståelse för att ha möjlighet att lyckas med min uppgift. 

                                                 
45 Zizek, sid. 277 
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Analys 
Innan analysen tar vid vill jag nämna något om dess upplägg, hur jag tänkt att den ska läsas samt 
komplettera med lite bakgrundsinformation som kan vara till nytta vid reflektioner över 
densamma. 

Beslutet att begränsa analysens fokus till det som i Globalisering formuleras som 
demokratiteoretiskt problematiskt gjorde jag innan jag påbörjat läsningen av den. Eftersom den 
frågeställningen är formulerad av mig och inte kommer från de kommittédirektiv som låg till 
grund för SoU 1999:83, varierar följaktligen den grad i vilken de elva olika bidragen behandlar 
denna problematik. En del gör det explicit och i ganska stor utsträckning medan andra knappast 
gör det alls. Jag har dels medvetet valt att formulera den frågeställning jag själv varit intresserad av 
för att med minimal förförståelse kunna ta mig an materialet, och ur ett analytiskt perspektiv kan 
förstås även tystnaden, det vill säga avsaknaden av svar på min frågeställning, anses tala. Jag 
återkommer till det i analysen. 

Efter upprepad läsning, hela tiden utifrån frågorna om hur författarna beskriver 
globaliseringens konsekvenser för demokratin, hur de formuleras som problematiska samt hur 
denna argumentation underbyggs, har jag delat in rapportens elva olika texter i tre teman beroende 
på i vad de tar sin utgångspunkt. Med grund i antagandet att diskurs ”[...] är ett bestämt sätt att 
tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”46, menar jag att textens två första teman 
kan förstås som diskurser. Dessa två teman kretsar kring var sin nodalpunkt som, med TkH-
termer, kan sägas vara delar av systemet. I det första temat utgörs nodalpunkten av ekonomi/den 
ekonomiska marknaden, i det andra utgörs den av Europeiska Unionen. Beträffande texterna i 
det tredje temat har jag inte kunnat påvisa någon tydlig diskursiv samhörighet. Däremot 
kännetecknas de av mer individnära frågor gällande bl.a. delaktighet, inflytande och kulturell 
identitet, samt att de inte har sin diskussionsgrund i någon specifik institution. Jag har alltså 
sorterat dem efter deras, med TkH-termer, mer livsvärldsorienterade sätt att problematisera 
globalisering och demokrati. 

Uppdelningen i dessa tre teman ska alltså ses som min konstruktion och jag vill understryka 
att de inte skiljs åt av skarpa gränser, en diskussion om EU som institution skulle till exempel 
kunna fokusera på dess effekter på svensk ekonomi och därmed delvis sammanfalla med 
diskursen i det första temat. Det sätt på vilket jag har skiljt dem från varandra grundar sig i de 
grundläggande diskurser och inriktningar som jag uppfattar att vart och ett av dessa teman överlag 
har sin utgångspunkt i. I det här sammanhanget vill jag också kort redogöra för hur jag använt 
ordet institution. I texten använder jag nämligen ordet institution som beteckning för både den 
ekonomiska marknaden och Europeiska unionen. Beträffande den ekonomiska marknaden 
använder jag ordet institution i en relativt vid mening, som något hävdvunnet och regelfäst. Med 
EU åsyftar jag en specifik (om än mycket omfattande) inrättning, här ligger jag troligtvis närmare 

                                                 
46 Winther Jørgensen & Phillips, sid. 7 
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det som de allra flesta förknippar med en institution.47 Som jag ser det förenklas läsningen av 
texten av att jag använt ett och samma ord för dessa storheter, dessutom sparar det utrymme.  
Skulle någon läsare ändå anse det förvirrande ber jag om överseende med detta. 

För att kunna skilja analysmaterialets författare åt, har jag låtit deras respektive texter 
behålla rubrikerna från SoU-rapporten i oförändrad form. I början av varje texts analys 
presenterar jag kort dess författare, samt den forskningsdisciplin de tillhör, det sistnämnda tar jag 
med eftersom jag tror att det kan ha väsentlig betydelse för olikheterna i deras sätt att 
problematisera samma fråga. I ett försök att undvika att ha alltför många lösa trådar hängande 
ända fram till den avslutande diskussionen, avslutar jag dessutom vart och ett av analysens tre 
teman med ett kort avsnitt av sammanfattande reflektioner. Under de rubrikerna jämför jag 
texterna inbördes, kopplar dem till teori och metod samt till tidigare forskning om demokrati och 
globalisering. 

Sist innan jag nu inleder med att ta mig an texterna som jag sorterat under den ekonomiska 
diskursen vill jag, för att kort redogöra för vad som ursprungligen låg till grund för 
demokratiutredningens verksamhet, citera det kommittédirektiv samt det tilläggsdirektiv som 
beskrev de områden mot vilka dess arbete skulle inriktas. Utredningens övergripande mål var 
”[...] att belysa de nya förutsättningar, problem och möjligheter som det svenska folkstyret möter inför 
2000-talet” 48. Vidare stod det i det ursprungliga direktivet att arbetet skulle koncentreras till: 

– Internationaliseringen av ekonomin. Ekonomi och demokrati i samspel. 

– Sverige i Europeiska unionen. 

– Nya informations- och kommunikationsmönster, informationstekniken. Det nya 
medielandskapet. 

– Förändringarna i den offentliga sektorn. Utveckling inom folkrörelserna.49

Med grund i uppgifter om ett allmänt sjunkande valdeltagande fick demokratiutredningen 
dessutom, efter drygt ett år, ett tilläggsdirektiv där det stod att: 

Demokratiutredningen får i särskilt uppdrag att utreda orsakerna till det sjunkande 
valdeltagandet och att föreslå åtgärder för att öka medborgarnas delaktighet och engagemang i 
det demokratiska systemet.50

 

                                                 
47 Svenska Akademien, Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, tolfte upplagan, sjätte tryckningen, sid. 365 
48 Kommittédirektiv, Statsrådsberedningen, Utredning om folkstyret i Sverige inför 2000-talet, Dir. 1997:101 
49 Ibid. 
50 Kommittédirektiv, Justitiedepartementet, Tilläggsdirektiv till Demokratiutredningen, Dir. 1998:100 
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Tema 1: Ekonomi 

Globalisering underifrån51

Under den här rubriken skriver Henrik Glimstedt, fil. dr. och forskare vid Institute of 
International Business vid Handelshögskolan i Stockholm, för att ge ”ett försök till en mer 
optimistisk syn på utrymmet för strategiskt handlande i en allt mer sammanlänkad internationell ekonomi” 52. 
Glimstedt inleder med fakta om en rad förhållanden gällande den internationella handelns 
kraftiga ökning sedan 1960-talet, en diskussion som sedan övergår i en kort resumé av den 
samtida globaliseringsdebatten. Han menar att betydelsen av nationella ekonomiska och politiska 
gränser ifrågasatts alltmer i takt med att liberalisering av handel, finanser och teknologi har 
fortskridit. Förutom ett par (som han menar kända) debattörer citerar Glimstedt den brittiske 
sociologen Anthony Giddens och tar fasta på hans liknelse av globaliseringen vid ett odjur. 
Genom att knyta globaliseringsbegreppet till ekvivalenskedjan; strukturella krafter som ligger 
bortom vår kontroll, är blinda, omoraliska och utrustade med makt att förstöra vårt sätt att leva, 
landar Glimstedt i slutsatsen att ”[...] vi står i sanning inför ett odjur” 53. Så här långt kommen i 
hans artikel framstår Glimstedts kritiska ordalag, i skenet av inledningens löfte om ett försök till 
en mer optimistisk syn, som aningen motsägelsefullt. De negativa metaforerna slutar emellertid 
här och ersätts med vad jag uppfattar som ett urval beskrivningar av, samt reflektioner över, 
ekonomisk och industriell utveckling i olika geografiska områden under varierande tidsperioder. 

Jag går inte närmare in på den diskussionen, som upptar resten av Glimstedts text, utan 
konstaterar att hans resonemang avslutningsvis leder fram till att sammanfattningen av 
globaliseringen som en källa till oväntad ekonomisk dynamik. Glimstedt menar också att 
närvaron av tekniskt och organisatoriskt sofistikerade multinationella företag kan bidra till en ny 
lokal lärandeprocess genom överföring av avancerad kunskap, något som han i förlängningen 
menar kan stärka värdlandets ”position i det globala nätverket” 54.  

Sist vill jag ta upp vad som inte ryms i Glimstedts text; en fördjupad diskussion om det 
som är relevant för min fokus. Det vill säga frågan om på vilket sätt globaliseringen är 
problematisk ur ett demokratiteoretiskt perspektiv. Att den här diskussionen uteblir skulle 
emellertid kunna vara möjligt att förstå utifrån det svängrum som finns i beskrivningen av 
utredningens uppdrag. Vad jag har svårare att förstå är dock att ordet demokrati, i någon som 
helst form, endast dyket upp en gång på de trettiofem sidor som utgör Glimstedts bidrag. Säger 
det här möjligen något om marknadens intresse för demokratifrågor? Ett sätt att närma sig den 
frågan kan vara att åter plocka fram den ovan nämnda definitionen av ideologi som ”betydelse i 
maktens tjänst”55. Sammanfogas den definitionen med idé- och lärdomshistorikern Sven-Eric 
Liedmans påpekande att uppkomsten av ideologi, av ett flertal ideologiteoretiker, sätts i samband 
                                                 
51 Henrik Glimstedt, ”Globalisering underifrån”, i Globalisering – SoU 1999:83, Erik Amnå (red.), sid. 17-62 
52 Ibid. 
53 Ibid., sid. 18 
54 Ibid., sid. 51 
55 Winther Jørgensen & Phillips, sid. 79 
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med den materiella produktionen, som i sin tur representeras av aktörerna på den ekonomiska 
marknaden, så tycker jag mig kunna se ett samband här.56 Liedman menar nämligen också att 
”[...] ideologin står i ett direkt och ofta omedvetet eller outrett förhållande till normer och 
värderingar”57. När Glimstedt försummar demokratibegreppet och samtidigt presenterar en 
övervägande positiv bild av globaliseringens effekter, uppfattar jag det därför som att han ger 
uttryck för den ekonomiska marknadens normer och värderingar; dess instrumentella rationalitet. 
Hans institutionella hemvist återspeglas därmed, enligt min mening, tydligt i hans resonemang. 
Denna iakttagelse förutsätter förstås det kanske inte alltför djärva antagandet, att marknaden 
generellt har intressen att försvara i globaliseringen. 

Men Glimstedts försummelse av demokratidiskussionen är inte bara förvånande med tanke 
på hur demokratiutredningens uppdrag beskrivs i de kommittédirektiv som jag nämnde ovan, i 
inledningen till just SoU 1999:83 står dessutom att: 

Ett av Demokratiutredningens uppdrag är att summera och värdera de senaste årens 
demokratiutredningar och demokratiforskning, ett annat att stimulera det offentliga samtalet 
om demokratin.58

Hur Glimstedt, utan att i någon väsentlig utsträckning tala om demokrati, skulle fylla en eller båda 
av dessa funktioner med ovan nämnda text har jag svårt att se. 
 

Institutionerna och samhällsekonomin59

Med artikel två på det ekonomiska temat kommer vi något närmare en diskussion av min 
frågeställning. Det här bidraget är skrivet av de tre författarna Ola Olsson och Anna Brink, 
doktorander i nationalekonomi vid Göteborgs universitet, samt Douglas A. Hibbs Jr., professor i 
makroekonomi vid samma universitet. I likhet med föregående text utgör ekonomiska 
resonemang nodalpunkten för dessa tre författare, men här fokuseras på ”några fundamentala 
institutioners betydelse för den svenska ekonomiska utvecklingen” 60. Författarna syftar först och 
främst på demokratin, samt institutionerna privat äganderätt, ekonomisk jämlikhet, korporatism 
och välfärdsstaten som de anser alla är nära relaterade till den förstnämnda. Vid läsning av den 
här texten behöver vi inte ha våra skarpaste analytiska glasögon på oss för att tolka på vilket sätt 
globaliseringen anses problematisk, jämfört med Glimstedt uttrycker sig dessa tre författare 
tydligare på detta område. Helt lätt har jag dock inte att urskilja vad de uppfattar som 
globaliserings negativa effekter på demokratin, däremot behövs alltså ingen ansträngning för att 
hitta meningar där ordet demokrati nämns.  

                                                 
56 Sven-Eric Liedman, Surdeg – En personlig bok om idéer och ideologier, sid. 74 
57 Ibid., sid. 104 
58 Erik Amnå (red.), Globalisering – SoU 1999:83, sid. 3 
59 Ola Olsson, Anna Brink och Douglas A. Hibbs, Jr ”Institutionerna och samhällsekonomin”, i Globalisering – SoU 
1999:83, Erik Amnå (red.), sid. 63-102 
60Ibid., sid. 63 
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En av författarnas mer grundläggande slutsatser är att det finns ett tydligt samband mellan graden 
av demokrati och ekonomisk utvecklingsnivå, i anslutning till detta talar de också om 
demokratiska institutioners inflytande på den ekonomiska utvecklingen. Sin förståelse för 
institutioner och deras betydelse för ekonomins utveckling har de hämtat från en teoribildning 
som går under beteckningen New Institutional Economics (NIE). NIE definierar ”en institution 
som en av människor skapad beteenderegel eller restriktion för mänsklig samlevnad”61. 
Författarna menar att institutioner ofta har karaktären av en kollektiv nyttighet, till exempel ett 
lands rättssystem, och att den rationella lösningen för att hindra fripassagerare att leva på andras 
bekostnad när det gäller rättssystem, penningsysten, militärt försvar etc., är bildandet av stater. 
Medborgarna i en stat tvingas genom skattemedel att bidra till den kollektiva nyttigheten så att 
den kan frambringas i stor mängd. I anslutning till dessa omständigheter ser de ett problem i att 
många institutioner ”är och förblir icke-statliga och bortom statlig påverkan” 62. Det är i dessa 
tankegångar jag först ser ett resonemang om vad som skulle kunna vara demokratiteoretiskt 
problematiskt ur ett globaliseringsperspektiv. 

Författarna argumenterar vidare, på ett sätt som liknar resonemangen ovan, beträffande 
frågan om vem som äger världshaven eller luften vi andas. De skriver att: 

När ingen äger en viss nyttighet, så att denna alltså får karaktären av en kollektiv nyttighet [...], 
leder detta ofta till överexploatering eller att nyttigheten inte framtages i optimal mängd [...].63

När författarna här berör överexploatering av naturresurser och miljöförstöring, effekter av 
människans leverne vars verkningar går över nationers gränser, men som de själva ofta har små 
möjligheter att påverka, tolkar jag det som ytterligare ett av deras sätt att beskriva globaliseringen 
som problematisk i demokratihänseende. Nationalstaten påverkas, ofta negativt, i avseenden som 
dess demokratiska beslutsvägar är för begränsade för påverka. 

Trots de nu givna exemplen upplever jag att Olsson, Brink och Hibbs text överlag är svagt 
förankrad i diskussioner med anknytning till globalisering, jämfört med Glimstedt för de 
emellertid, som jag nämnde, sina resonemang med en tydligare koppling till demokrati. I en 
avslutande diskussion lyfter författarna, som en av de viktigaste slutsatserna, fram att det inte 
verkar finnas något direkt samband mellan demokrati och ekonomisk tillväxt, däremot menar de 
att det finns ett tydligt positivt samband mellan demokrati och ekonomisk utvecklingsnivå. De 
drar därtill några slutsatser gällande demokrati; däribland att den svenska demokratiska 
utvecklingen i början av seklet sannolikt bidrog till att bibehålla den sociala stabiliteten och 
kontinuiteten i en, för många andra länder, orolig tid.  

Sist, men inte desto mindre intressant, vill jag framhålla de egenskaper som författarna, i ett 
avsnitt av texten, ekvivalerar med demokrati. Det här är något som läsaren med fördel kan ta med 
sig till de teoretiska reflektionerna i slutet av tema ekonomi, samt till den avslutande diskussionen. 

                                                 
61 Olsson, Brink och Hibbs Jr., sid. 64 
62 Ibid., sid. 68 
63 Ibid., sid. 74 
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Som introduktion till en diskussion om hur politisk frihet och demokrati påverkar ett lands 
tillväxt och ekonomiska utveckling skriver författarna att: 

Med demokrati avses här ett styrelseskick där allmän och lika rösträtt råder liksom fri 
åsiktsbildning. Andra institutioner, som ibland placeras under demokratins paraply, såsom 
äganderätt, ekonomisk jämlikhet, och social trygghet, är enligt vår definition inte inkluderade i begreppet 
demokrati [min kursivering].64

Visserligen är den här definitionen av demokrati speciellt anpassad till det tankeexperiment i 
vilken den ingår, men jag ser den ändå som ett exempel på vad som (i viss utsträckning) inte 
anses intressant inom ekonomisk teoribildning. Jag vill emellertid understryka att jag inte påstår 
att författarna på ett personligt plan skulle ta avstånd från de i citatet kursiverade institutionerna, 
däremot ser jag deras exkludering av dem som del av en ekonomisk diskurs. Om vi nu drar oss 
Jürgen Habermas åtskillnad mellan system och livsvärld till minnes så menar han, som jag 
nämnde i teoriavsnittet ovan, att det är livsvärlden som bär på en rationell potential för en 
demokratisk utveckling av det moderna samhället. Märk väl att innehållet i de kursiverade citaten 
hör hemma i Habermas definition av livsvärlden, dessutom rör de knappast några bagatellartade 
politiska frågor och kan följaktligen tänkas ha en enorm betydelse (milt uttryckt) för en stor del 
av befolkningen. Skulle det visa sig att det är ett återkommande fenomen att i den ekonomiska 
världens analyser exkludera institutioner i likhet med citatet ovan, kan det finnas anledning till oro 
över den utsträckning i vilken finansiella överväganden ligger till grund för samhälls- och 
demokratiutvecklingen. Överväganden som till stor del styrs av ekonomins och den fria 
marknadens, eller systemvärldens, inre logik. 
 

En krympt agenda?65

Denna tredje text som jag sorterat under tema ekonomi är den första som berör min 
frågeställning explicit. På temat ”demokratins villkor i globaliseringens tid”66 skriver Lars 
Ingelstam, professor inom tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet, om 
nationalstatens möjlighet att styra och påverka ekonomin i globaliseringens tidevarv. I likhet med 
författarna av de två tidigare texterna är ekonomi den nodalpunkt från vilken hans diskussioner 
utgår och kring vilken hans resonemang kretsar. Inom ramen för den ekonomiska diskursen 
skiljer sig Ingelstam ändå från de tidigare författarna såtillvida att hans text har en tydligare kritisk 
ansats.  

I likhet med de brittiska samhällsforskarna David Held och Anthony McGrew67 
konstaterar Ingelstam att globaliseringsdebatten i huvudsak går i två riktningar. I stora drag 
kännetecknas den ena riktningen av uppfattningen att nationalstaterna och den statliga politiken 

                                                 
64 Olsson, Brink och Hibbs, Jr., sid. 72 
65 Lars Ingelstam, ”En krympt agenda?”, i Globalisering – SoU 1999:83, Erik Amnå (red.), sid. 103-135 
66 Ibid., sid. 103 
67 Held & McGrew, Den omstridda globaliseringen 
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får allt mer begränsade möjligheter att påverka ekonomin, medan den motsatta uppfattningen är 
att globaliseringens effekter är kraftigt överdrivna samt att det fortfarande finns stora möjligheter 
att kontrollera och begränsa de ekonomiska aktörernas makt.68 Att Ingelstam har en kritisk ansats 
innebär, i det här fallet, att han följer den förra argumentationslinjen som betraktar 
nationalstatens politiska handlingsutrymme som alltmer kringskuret av globaliseringens följder. 
Med tanke på vad jag ovan skrev om ekonomins inflytande i samhällsdebatten, lägger jag särskilt 
märke till Ingelstams vidare beskrivning av globaliseringsdebatten, han menar att: 

Debatten tycks [...] visa att ekonomiska angelägenheter får en växande del av den politiska 
uppmärksamheten, och allt fler samhällsfrågor formuleras i, eller översätts till, ekonomiska 
termer.69

Vid formuleringen av globaliseringens problem har Ingelstam i stor utsträckning utgått från 
Hans-Peter Martins och Harald Schumanns bok Globaliseringsfällan. Den problemhorisont 
Ingelstam beskriver är omfattande, men avgränsar vi oss till min fokus, det vill säga till frågan om 
vilka följder av globaliseringen som formuleras som demokratiteoretiskt problematiska, så 
framstår grunddragen i hans resonemang tydligare. Det första och mest grundläggande svaret på 
min frågeställning, som jag ser det, är hans oro för ”den internationella kapitalismens 
utomordentliga möjligheter att sätta politiken ur spel [...]”70. När Ingelstam sedan fortsätter med 
att citera Martins och Schumanns beskrivning av det som nu sker som ”[...] en maktkamp mellan 
marknad och stat”71, är det lätt att tro att det även är hans ståndpunkt, men så är inte fallet. 
Ingelstam ser visserligen förhållandet mellan marknad och stat som problematiskt, men enligt 
honom ligger problemet på ett djupare plan än i citatet ovan. Författaren menar nämligen att 
marknaden är så sammanvävd med statliga och överstatliga organ att det mer eller mindre är 
meningslöst att tala om plan kontra marknad, vilket är den andra för min fokus intressanta 
förklaringen. Ingelstam fortsätter: 

Här kan begrepp som ”systemkapitalism” erbjuda en minst lika god förståelse som det något 
nedslitna ”globalisering” eller det slagordsmässiga ”marknaden” för att blottlägga centrala 
demokratiska problem. Startpunkterna för demokratisk politik måste självklart sökas utanför 
”ekonomin” i snäv mening.72

Endast så menar han att dess förhållande till ekonomin kan bli friskt. Lägg särskilt märke till 
ordet ”systemkapitalism”. Här tycks Ingelstam tolka globaliseringen i TkH-termer, det vill säga 
att han ser den ekonomiska marknaden som en del av systemet och således inte en källa för 
demokratisk utveckling. Han tycks även uppfatta denna marknad som globaliseringens motor. 

Komna så här långt kan vi nu stanna upp för en summering av hur Ingelstam hittills har 
beskrivit globaliseringen som demokratiteoretiskt problematisk. Författaren beskriver alltså den 

                                                 
68 Ingelstam, sid. 103 
69 Ibid. 
70 Ibid., sid. 104 
71 Ibid., sid. 105 
72 Ibid., sid. 103 
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globala kapitalismen som en kraft med potential att sätta politiken ur spel, en problematik som 
fördjupas ytterligare av att dessa storheter är så tätt sammanvävda att de är svåra att skilja åt. Det 
kan dock tilläggas att Ingelstam gör ett försök att systematisera undersökningen av de 
problematiska förändringar han ser i förhållandet mellan den demokratiska staten och 
kapitalistisk demokrati, genom att sortera mötespunkterna dem emellan i fem kategorier (som jag 
av utrymmesskäl väljer att inte ta upp i detalj73). Jag upplever emellertid att han även i dessa 
punkter ger uttryck för TkH-tänkande, bland annat då han betonar att social trygghet och 
”värdesystemet i den demokratiska sfären [...]” kan stå i strid med den ekonomiska dito. Jag ser 
alltså parallellen i att sociala värden och demokrati enligt Habermas hör hemma i livsvärlden, 
medan de ekonomiska hör hemma i systemet. 

För att klargöra något av det som anses mest problematiskt med det som han nu beskrivit 
hänvisar Ingelstam åter till Martin, Schumann och en rad oberoende fackekonomer som menar 
att marknadens fria rörlighet samt dess ”vinstjakt med ljusets hastighet”74 kommer att leda till en 
global krasch inom några år, något de i förlängningen menar kan leda till att: 

Det överrörliga kapitalet och den av teknik och globalisering skapade arbetsbristen kommer att 
försvaga regeringarna och göra dem oförmögna att utföra även de reparationsuppgifter som 
”krisen” kräver.75

Av detta följer slutsatsen att de ovan formulerade problemen inte bara utgör ett teoretiskt 
problem, utan att den demokratiska politiken kraftigt har tappat mark. För Ingelstam förefaller 
det något paradoxalt att: 

Det politikområde där i demokratiska former fattade beslut har de minsta förutsättningarna att 
förändra verkligheten, tar i anspråk en allt större del av den demokratiska politikens 
uppmärksamhet. Hittar vi här några av skälen till att människor vänder politiken ryggen?76

Ett avslutande citat som jag uppfattar som signifikativt för Ingelstams hållning till min 
frågeställning. Ur ett TkH-perspektiv upplever jag att det finns flera positiva egenskaper i 
Ingelstams syn på hur demokratin kan skyddas mot, och delvis frigöras från, ekonomins 
inflytande, men upplever samtidigt att ekonomitermer delvis sätter den sätter den yttre gränsen 
för hans resonemang. 
 

Ekonomisk politik som demokratiskt problem77

I denna fjärde och sista text som jag sorterat under det ekonomiska temat fokuserar Urban 
Strandberg, filosofie doktor i statsvetenskap och forskare vid Göteborgs universitet, på 

                                                 
73 För en närmare beskrivning, se Ingelstam sid. 106-108 
74 Ibid., sid. 105 
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77 Urban Strandberg, ”Ekonomisk politik som demokratiskt problem”, i Globalisering – SoU 1999:83, Erik Amnå 
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avregleringen av den svenska valutamarknaden under 1980-talet. Ett projekt han, framförallt ur 
demokratisynpunkt, ifrågasätter. Strandbergs text präglas, i likhet med Ingelstams, av en mer 
kritisk ansats än de två första. I likhet med föregående text ger Strandberg dessutom tydliga svar 
på min frågeställning och har en genomgående demokratiteoretisk förankring i sina resonemang, 
däremot upplever jag att hans koppling till globaliseringen överlag är något svagare än hos 
Ingelstam. 

Till skillnad från Ingelstam, som svarar på min frågeställning tidigt i sitt bidrag, så uppfattar 
jag att Strandberg ett resonemang som går mer linjärt i riktning mot en avslutande diskussion där 
jag tydligast hittar svaren på min frågeställning. Strandberg tar alltså sikte på 80-talets avreglering 
av valutamarknaden som han anser innebar ”en väsentlig förflyttning av auktoritet över 
finansiella transaktioner” 78. Författaren ställer sig också frågande inför den process som banade 
väg för avregleringsbeslutet, ett beslut han beskriver som uppseendeväckande i flera avseenden. 
För det första är han skeptisk över Riksbankens inblandning i vad han menar var en liberalisering 
av Valutalagen, något han menar i praktiken bidrog till att det var Riksbanken som fattade 
avregleringsbesluten. För det andra påpekar han att avregleringen genomfördes i en 
förvånansvärd tysthet, då han menar att avregleringsfrågan vare sig i riksdagen eller i 
massmedierna gjordes till föremål för debatt i någon större utsträckning. Strandberg fortsätter: 

Hur kan det komma sig att en politisk fråga med en dignitet fullt jämförbar med beslutet att 
söka medlemskap i EU inte debatteras?79

Efter de nu förda resonemangen fokuserar Strandberg framför allt på två diskussioner. För det 
första frågar han sig vad det egentligen var som avreglerades, för att sedan granska i vilken 
utsträckning besluten låg i linje med den svenska demokratitraditionen, både vad gäller innehållet 
i och formerna för besluten.   

Av dessa diskussioner drar Strandberg slutsatsen att det går att ”[...] ha två slags 
demokratiskt innehållsliga, och därmed värderingsbestämda, invändningar mot avregleringen” 80. 
Passande nog utgör dessa två invändningar därtill de huvudsakliga svaren på min frågeställning. 
Han skriver: 

För det första har den demokratiska statsmaktens beslutskapacitet eller handlingsfrihet minskat 
påtagligt i och med avregleringen.81

Strandberg ekvivalerar alltså avregleringen med reducering av beslutskapacitet eller handlingsfrihet, vilket 
i sin tur vilar på resonemanget att ”den demokratiska makten har använts för att tilldela auktoritet 
över finansiella transaktioner till andra aktörer än de demokratiskt valda”82. Författaren menar 
vidare att det i Sverige finns en normativ demokratisyn som prioriterar statsmaktens 
handlingskraft, och konstaterar följaktligen att 80-talets avregleringar utgjorde ett brott mot den 
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svenska demokratitraditionen. Han menar även att statsmaktens minskade handlingskraft 
tvivelsutan utgör ett stort problem för den svenska demokratitraditionen i sig och dess pådrivare, 
men understryker däremot att det är allt annat än självklart att komma till en sådan slutsats ur en 
allmän demokratiteoretisk utgångspunkt. 

Strandbergs andra invändning gäller procedurerna som ledde fram till avregleringen, om 
detta säger han: 

För det andra föreligger uppenbara brister i de procedurer genom vilka den demokratiska 
statsmakten fattade besluten och eftervården av desamma. [...] Utifrån en normativ 
demokratisyn, enligt vilken de demokratiska procedurernas funktionssätt är prioriterat som 
värde, lämnar beslutsprocessen en hel del övrigt att önska.83

Som jag nämnde ovan ser alltså författaren stora brister i den argumentation och 
opinionsbildning som föregick ett beslut av så radikal och omdanande karaktär. Märk dock att 
denna andra invändning i är specifik för Sverige och den politiska händelse den problematiserar, 
och är alltså bara delvis relevant för min frågeställning. Efter det jag nu tagit upp utvecklar 
Strandberg sin syn i ytterligare några avseenden beträffande de brister som han ser i samband 
med avregleringen. För att sammanfatta det som är relevant avseende hur han beskriver 
globaliseringen som demokratiteoretiskt problematisk, kan vi runda av med ett citat som jag 
tycker beskriver det centrala i hans problemställning: 

Att den demokratiska statsmaktens representanter framställer sig som maktlösa gentemot 
omvärlden, inte minst gentemot anonyma och demoniska marknadskrafter, är ingen bra 
utgångspunkt för en vital demokrati. [...] Bristande förankring i en sakpolitiskt omvälvande 
fråga såsom valutamarknadsavregleringen riskerar leda till förtroendeproblem för beslutet och 
beslutsprocessen som sådan, men också för demokratin i stort.84

Notera sist att ”omvärlden”, om än något implicit, ekvivaleras med ”anonyma och demoniska 
marknadskrafter”, något vi nu kan ta med till några teori- och metodreflektioner för att 
sammanfatta tema ekonomi. 
 

Sammanfattande reflektioner; Tema 1 
Jag har nu försökt visa att de fyra analyserade texterna talar om globaliseringens demokratiska 
konsekvenser i termer av ekonomi och den ekonomiska marknaden. Med diskursanalytisk 
terminologi kan ekonomi ses som nodalpunkten i de här texterna. Vidare delas de dessutom längs 
två argumentationslinjer som jag har valt att kalla ekonomisk/liberal respektive 
ekonomisk/kritisk. Till den ekonomisk/liberala kategorin räknar jag texterna författade av 
Glimstedt respektive Olsson, Brink och Hibbs Jr., och till den ekonomisk/kritiska följaktligen 
Ingelstam och Strandberg. Jag ska nu förklara varför, och rekommenderar samtidigt en återblick i 
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teoriavsnittet för en kort repetition, främst av min redogörelse för Habermas teori om det 
kommunikativa handlandet. 

Som jag nämnde upptas Glimstedts bidrag till stor del av redogörelser för och exempel på 
internationella verksamheter, olika företags utvecklingsstrategier, industriell utveckling i olika 
perioder etc.  En av hans viktigare slutsatser är alltså att det finns positiva trade-off effekter 
mellan handel och ökad kunskap som han menar ska stärka värdlandets ”[...] position i det 
globala nätverket”85, tankegångar kring vilka medel som är effektivast för att uppnå vissa mål. 
Det vill säga systemtänkande. Jag menar alltså att Glimstedt, med dessa resonemang, ger uttryck 
för det som i TkH kallas instrumentell rationalitet.86 Trots att Olsson, Brink och Hibbs Jr.´s 
resonemang är betydligt mer förankrade i demokratifrågor än Glimstedts, väljer jag att sortera 
även deras text under den ekonomisk/liberala argumentationslinjen. Enligt min uppfattning 
bidrar det faktum att deras text i så hög utsträckning genomsyras av diskussioner som grundar sig 
i ekonomisk teoribildning, till att deras definition av demokrati i viss utsträckning friseras för att 
passa dessa tankemodeller. Ett exempel på detta (som jag beskrev ovan) är när författarna, i 
samband med en diskussion om hur demokrati och politisk frihet påverkar ett lands tillväxt och 
ekonomiska utveckling, väljer att ekvivalera demokrati med allmän och lika rösträtt samt fri 
åsiktsbildning, men inte med äganderätt, ekonomisk jämlikhet och social trygghet. Systempräglade 
resonemang hotar åter att undantränga livsvärldens kommunikativa rationalitet. Så här långt 
kommen vill jag emellertid betona att de nu nämnda författarnas iakttagelser per definition kan vara 
korrekta, jag ifrågasätter alltså att inte deras kompetens som ekonomer. Det jag emellertid frågar 
mig är i vilken utsträckning deras resonemang kan bidra till utvecklingen av det 
demokratitänkandet beträffande globaliseringen och den skalförändring den medför, eftersom 
det, med TkH-termer, är i livsvärlden med dess kommunikativa rationalitet som potentialen för 
en demokratisk utveckling av det moderna samhället finns. 

Med Ingelstam får så diskussionen en betydligt mer ekonomisk/kritisk prägel än i de två 
tidigare texterna. När Ingelstam beskriver det internationella kapitalets stora möjligheter att sätta 
politiken ur spel för att sedan problematisera det faktum att allt fler samhällsfrågor formuleras i 
ekonomiska termer, tycker jag mig kunna skönja ett tänkande i termer av livsvärld och system. 
Med grund i detta, men också utifrån läsning av demokratiteoretiker som Robert A. Dahl och 
David Held och deras sätt att problematisera min frågeställning, upplever jag Ingelstams text som 
ambitiösare och mer angelägen om att granska globaliseringens demokratiska konsekvenser från 
flera håll. Strandberg delar alltså Ingelstams mer kritiska förhållningssätt med sin diskussion om 
avregleringen av den svenska valutamarknaden som ett demokratiskt problem. Något jag dock 
betraktar som en svaghet med Strandbergs text är dess problematisering av ett specifikt fall, något 
som jag tycker begränsar dess värde i en mer generell debatt om globaliseringens demokratiska 
effekter. Om ekonomi utgör nodalpunkten i Tema 1, så kan alltså demokrati ses som den flytande 
signifikanten. Observera emellertid att den ekonomiska marknaden, trots författarnas olika 
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uppfattningar om dess effekter, ligger till grund för deras diskussioner om globaliseringens 
demokratiska konsekvenser. 

Bortsett från den uppenbara tillfredsställelsen över att Ingelstam och Strandberg i sina 
bidrag så explicit svarar på min frågeställning, upplever jag ändå deras bidrag som uppriktigare i 
sin ambition att verkligen diskutera globaliseringens demokratiteoretiska implikationer. Å andra 
sidan uppfattar jag Glimstedts samt Olsson, Brink och Hibbs Jr.´s bidrag, dels som svagare 
förankrade i en demokratidiskussion rent generellt, men också i en diskussion om 
globaliseringens förhållande till demokratin, oavsett om den är inriktad på problem eller positiva 
effekter. Väl medveten om de begränsade slutsatser som går att dra av detta iakttagande noterar 
jag, i anslutning till det, att de två första texterna är författade av ekonomer. Om vi återvänder till 
TkH och Habermas´ definition av anonyma och sakliga förhållanden på den ekonomiska 
marknaden som en av systemets beståndsdelar, och samtidigt erinrar oss att Habermas menar att 
det är i livsvärlden som den verkliga potentialen för en demokratisk utveckling av det moderna 
samhället finns, så är jag frestad att se ett samband här. Alltså; hänger nämnda författares svala 
demokratiintresse samman med deras hemvist i den ekonomiska forskningsvärlden?  

Det går också att ansluta den kritiska diskursanalysen till den här diskussionen. I ett 
resonemang om forskningsvärldens självständighet, skriver Chouliaraki och Fairclough att: 

[...] universities these days are under increasing pressure to operate as a market that is shaped 
by its service relation to other markets [...] We do not deny that universities have certain 
responsibilities towards the economic sphere in their research and their teaching [...]87

Med det här som grund ställer jag mig frågan hur, kanske främst Glimstedt, påverkas av sin roll 
som forskare på Handelshögskolan, en institution vars verksamhet till stor del finansieras av 
näringslivet. När jag adderar hans avsaknad av demokratidiskussion, till hans positiva omdömen 
om globaliseringens möjligheter förefaller det, ur ett TkH-perspektiv, som om det är den 
ekonomiska marknadens instrumentella rationalitet som talar i hans text. 
 

Tema 2 : Europeiska Unionen 

Det politiska globaliseringsbehovet och demokratin88

Med detta bidrag av Jan Olsson, fil. dr. i statskunskap och forskare vid Örebro universitet, inleder 
jag analysen av de fem bidrag som jag anser har EU som nodalpunkt i sina diskussioner om 
globalisering och demokrati. I likhet med Ingelstam ger Olsson utrymme för flera tolkningar av i 
vilken utsträckning globaliseringen påverkar den nationella politiken. Trots att inledningen till 
Olssons text kretsar förvillande mycket kring ekonomiska angelägenheter, fokuserar han främst 
på vad svenska politiker har gjort för att legitimera Sveriges medlemskap i EU, samt de generella 
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svårigheter han upplever att de svenska partierna haft med att hantera europafrågan. Författaren 
argumenterar för att: 

[...] den dominerande tolkningen av globaliseringen i Sverige är en tämligen ensidig 
framställning och att 90-talets systemskifte mycket väl kan förstås och tolkas som en politisk 
legitimering av ett förändrat ”samhällskontrakt” mellan medborgare och politiker i Sverige.89

Enligt Olsson gav efterkrigstidens internationalisering länder som Sverige och USA vind i seglen. 
Han menar dessutom att den kom att förknippas med exportframgångar, ökat varuutbud, turism 
m.m. och eftersom vi berikades av den behövde vi heller inte problematisera den, men i det 
svenska 90-talet av lågkonjunktur och strukturproblem kom omvärlden alltmer att upplevas som 
hotfull och oberäknelig. En internationalisering av den svenska politiken ansågs nödvändig. 
Enligt Olsson dominerades den svenska debatten om globaliseringens innebörd och 
konsekvenser av det han kallar anpassningsargumentet.90 För Sverige innebar detta att det inte ansågs 
finnas något fruktbart alternativ till medlemskap i EU. Olsson menar vidare att den svenska EU-
debatten av idag, kännetecknas av att de partier som är positiva till EU inte problematiserar 
demokratifrågan i samma utsträckning som de som vill lämna unionen. Således har vi fått en 
demokratidebatt som är idealistisk och verklighetsfrämmande. 

Med denna bakgrundsinformation kommer vi nu allt närmare Olssons svar på min 
frågeställning. Jag vill emellertid börja med att påpeka något som Olsson, och kanske också 
någon läsare, konstaterat. EU är inte världsomspännande. Författaren anser därför att den 
svenska globaliseringsdiskussionens nära koppling till debatten om EU-medlemskap har inneburit 
att debatten har blivit onödigt insnävad i olika avseenden, framför allt ur demokratisynpunkt. 
Svaret på frågan om hur han betraktar globaliseringen som demokratiteoretiskt problematisk får 
vi således, i stor utsträckning, söka i hans problematisering av EU. Författaren anser att: 

När Sverige mönstrade på EU-skeppet innebar det ett strategival på gott och ont. Vi får samsas 
med andra och ibland är det svårt att komma överens. Ibland får vi acceptera beslut vi tycker 
illa om. Å andra sidan har vi chans att påverka andra och kan eventuellt nå en större gemensam 
slagkraft. Men har vi otur seglar skeppet i ”fel” riktning utan att vi kan göra någonting åt det.91

Här ekvivalerar alltså Olsson EU med ett ”skepp med egenskaper som gör det svårt att styra”, det 
finns alltså en möjlighet att det seglar i en för Sverige oönskad riktning ”utan att vi kan göra 
någonting åt det”. Han menar vidare att Sverige, samtidigt som den traditionella 
demokratiuppfattningen är seglivad och föga fruktbar för europeisk förhandlingspolitik, deltar: 

[...] i ett fullskaligt politiskt integrationsexperiment vars demokratiska ambitioner och 
konsekvenser är oklara. [...] Avståndet mellan den önskvärda och möjliga demokratin har blivit 
betydligt längre i och med inträdet i EU.92
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Med ekvivalenskedjan integrationsexperiment, oklara demokratiska ambitioner och konsekvenser samt längre 
avstånd till en önskvärd demokrati, späds kritiken från föregående citat således på. Olsson 
återkommer dock till att demokratin har problem på andra beslutsnivåer än den europeiska ”och 
hur globalt samarbete kan ske i demokratiska former är en alltmer angelägen men också mycket 
svår fråga, som tarvar en hel del tänkande”93. 

Författaren återkommer dock till, samt fördjupar sin uppfattning av EU som problematiskt 
i fler avseenden än jag tagit upp ovan. Enligt min uppfattning är det därför EU:s sätt att fungera 
som är det främsta föremålet för Olssons sätt att problematisera globaliseringens 
demokratikonsekvenser. Jag avslutar med ett citat som koncentrerat beskriver det jag nu försökt 
säga, Olsson menar avslutningsvis att: 

[...] om och hur EU kan bli en lösning för det nya Sverige, när det gäller globaliseringsfrågan 
och den demokratiska förnyelsen, är fortfarande en obesvarad fråga.94

Globalisering för Sverige är, enligt författaren, alltså först och främst synonymt med EU, en 
institution han i sin tur anser vila på en demokratiskt bräcklig grund. 
 

Nätverkens Europa95

Med sin fokus på EU och Sverige som en del av Europa är Christer Jönsson den andra av 
rapportens författare som ser denna institution som det påtagligaste exemplet på att demokrati 
inte är en helt nationalstatlig angelägenhet. Jönsson, som är professor i statsvetenskap vid Lunds 
universitet, problematiserar vad som händer med demokratin i en tid då statsgränser ”[...] spelar 
en mindre dominerande roll”96. I dagens läge menar han att det helt enkelt inte går att diskutera 
makt och demokrati isolerat i Sverige, utan att frågeställningarna måste sättas in i ett större 
sammanhang, ett Europeiskt sammanhang. Detta budskap neutraliseras dessutom omgående och 
relativt effektivt, då han menar att frågorna i detta vidgade perspektiv handlar mindre om: 

[...] ojämlik maktfördelning och demokratibrister inom landets gränser [än om] om statens 
förändrade roll och demokratins förutsättningar [...]97

Här menar han alltså att statsgränserna spelar en mindre dominerande roll. Så här långt kommen 
kan jag inte låta bli att göra en kort jämförelse med föregående författare. För det första slås jag, 
trots att vi kommer se att även Jönsson problematiserar EU, av skillnaden mellan hans nu gjorda 
beskrivning av EU som ett absolut imperativ, och Olssons omfattande formulering av de 
demokratiska brister som han upplever att unionen är behäftad med. Det andra som slår mig är 
hur väl Jönssons argumentation, för Sveriges deltagande i EU som en självklarhet, passar in på 
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Olssons kritik mot den likriktning han uppfattar har dominerat den svenska debatten angående 
Sveriges inträde och deltagande i unionen; det Olsson kallar anpassningsargumentet 98. 

Det författaren huvudsakligen frågar sig är om det i de senaste årens europeiska dynamik 
går att skönja statens och demokratins kommande utveckling. För att närma sig den frågan för 
han en kringgående diskussion om förändringar i det politiska landskapet, nationalstatens 
framväxt, betydelsen av suveränitet, EU:s sätt att fungera och olika tillämpningar av termen 
nätverk, samt hur EU kan anses styras genom olika nätverk. Jönsson argumenterar för att den 
suveräna statens utveckling från en enhet med mer eller mindre gränslösa auktoritetsanspråk, till 
förhandlingsstaten som är del av ett nätverk, tydligast kommer till uttryck i EU. I takt med att 
Jönsson summerar sina resonemang kommer han därmed tillbaka till att ekvivalera globalisering 
med Europeiska Unionen, som han menar ”[...] kan sägas utgöra ett fönster mot framtiden i fråga 
om politikens villkor och organisering”99. Således är det i anslutning till hans tankar om EU som 
vi får söka svaret på hur han uppfattar globaliseringen som demokratiteoretiskt problematisk. 

Jönssons problemställning är i huvudsak tvåfaldig. För det första menar han att det inom 
EU finns problem med ansvar och ansvarsutkrävande. Jönsson anser att det grundar sig i den inom EU 
utbredda nätverkskultur, som innebär att parterna i olika förhandlingar ofta träffas för informella 
överläggningar i korridorer, eller kanske över en drink kvällen innan ett sammanträde. På så sätt 
löses många problem och knutar så att beslut kan fattas direkt vid det formella mötet. Den här 
kulturen blir problematisk då Jönsson menar att: 

Medborgarnas möjlighet att ställa valda politiker till svars för genomförda åtgärder under 
mandatperioden är ryggraden i den representativa demokratin. [...] Såväl transparens [...] som 
ansvarighet blir emellertid problematiska i den mån politiken formas genom förhandlingar i 
nätverk.100

För det andra så ser Jönsson stora problem med avgränsningen av demos, det vill säga ”[...] det folk som 
är berättigat till rösträtt och andra demokratiska rättigheter och skyldigheter”101. Han menar att 
den av nationalismen fastlagda grunden för modern demokrati börjar rämna om det visar sig att 
erfarenheterna från EU pekar mot en framtid som präglas av förhandlingar ”[...] och maktdelning 
mellan territoriella stater och icke-territoriella aktörer [...]”102. Det problematiska är, enligt 
författaren att, den territoriellt begränsade ansvarigheten inte nödvändigtvis behöver stämma 
överens med maktutövningens geografiska räckvidd i en globaliserad värld. 

Man kan säga, att vår traditionella uppfattning om demokrati bygger på antaganden om 
geografisk avskildhet och nationellt självbestämmande som idag inte ter sig helt realistiska. EU 
illustrerar återigen problematiken i ett nötskal.103
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Jönsson ser alltså EU som det tydligaste uttrycket för Sverige som en del av ett större, globalt, 
sammanhang. När han ur demokratisynpunkt problematiserar globaliseringen är det därför olika 
problem med denna institution som hamnar i fokus för hans intresse. Sammanfattningsvis en, ur 
globaliseringssynpunkt och enligt min mening, snäv diskussion som dessutom begränsas till en 
diskussion av EU:s inre logik. Angeläget? Javisst! Men nog handlar väl globalisering om mer än 
Europa?  Jag återkommer till denna kritik i sammanfattningen av detta tema samt i den 
avslutande diskussionen 
 

Riksdagen och EU104

Den tredje författaren som har EU som nodalpunkt vid sina diskussioner om globalisering och 
demokrati är Hans Hegeland, doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet samt 
föredragande i riksdagens finansutskott och konstitutionsutskott. Hegeland, som har givit sin text 
underrubriken ”inflytande, öppenhet och ansvarsutkrävande?”105, menar att samarbetet i 
Europeiska unionen och dess förhållande till de nationella parlamenten har kommit att 
uppmärksammas allt mer i forskningssammanhang. Enligt författaren är anledningen till intresset 
för den här frågan att ”de nationella parlamenten har kommit att ses som en möjlig motvikt till 
det demokratiska underskottet i EU”106. Eftersom vi redan vet att Hegeland ser EU som det 
främsta tecknet för Sverige som en del i en global kontext, ger han oss alltså redan i inledningen 
en indikation på hur han anser att globaliseringen är demokratiteoretiskt problematisk. Rent 
språkligt använder han emellertid inte just ordet globalisering, jag ska strax återkomma till den 
diskussionen. 

I huvudsak ser Hegeland två stora problem med EU, han menar nämligen att unionen bär 
på ett dubbelt demokratiskt underskott som dels består av: 

[...] Europaparlamentets begränsade inflytande, dels av de nationella parlamentens bristande 
möjligheter att hålla den egna regeringen ansvarig för agerandet i rådet, särskilt när regeringen 
har blivit nedröstad.107

Hegeland menar att de ovan nämnda problemen, i korthet, kan beskrivas på följande sätt. De 
nationella parlamenten har ett mycket begränsat inflytande på EU samt de egna regeringarnas 
agerande i unionen, parlamenten har inte heller kunnat bidra till ökad öppenhet i EU i någon större 
utsträckning. Därtill menar han att ansvarsutkrävandet försvåras att den egna regeringen kan bli 
nedröstad i ministerrådet108 även om det nationella parlamentet lyckats påverka den i ett visst 
avseende, att sedan ställa den till svars för ett beslut som den röstat emot är därför knappast 
rimligt. Notera nu att de tre nyckelorden från textens underrubrik, som jag har kursiverat ovan, 
                                                 
104 Hans Hegeland, ”Riksdagen och EU”, i Globalisering – SoU 1999:83, Erik Amnå (red.), sid. 259-297 
105 Ibid., sid. 259 
106 Ibid. 
107 Ibid., sid. 260 
108 Det har nu dykt upp en del EU-termer. För den som är intresserad av en väldisponerad och pedagogisk 
introduktion till EU:s funktionssätt kan jag rekommendera Jonas Tallbergs bok EU:s politiska system. 
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har dykt upp igen. Hegeland övergår efter detta till en genomgång av fakta och statistik för att 
undersöka om, och i så fall hur och i vilken utsträckning, Sveriges EU medlemskap har påverkat 
olika politikområden. Han gör det i tur och ordning under rubrikerna inflytande, öppenhet och 
ansvarsutkrävande. 

Författaren påpekar att all offentlig makt i Sverige, enligt regeringsformen, utgår från folket 
samt att riksdagen är folkets främsta företrädare. Vid en bedömning av riksdagen ställning som 
helhet menar han att: 

Riksdagen har förlorat formellt inflytande genom Sveriges EU-medlemskap. Frågor som 
tidigare beslutades i riksdagen avgörs nu på EU-nivå och i denna mening har riksdagen tveklöst 
förlorat inflytande.109

Beträffande insyn säger Hegeland att riksdagen visserligen har kunnat bidra till att mer öppenhet 
har skapats kring EU-frågor än traditionella utrikespolitiska frågor, men han hävdar emellertid att 
”kring de frågor som nu avgörs i EU istället för i riksdagen är det dock rimligen mindre öppenhet 
än tidigare”110. I likhet med Jönsson bedömer även Hegeland att det i anslutning till EU dessutom 
finns problem beträffande ansvarsutkrävandet. Hegelands kritik är ändå inte helt entydig, men 
bland annat beträffande konstitutionsutskottets möjlighet till granskning anser han att ”riksdagen 
har delegerat makt till EU men har svårt att hålla EU ansvarigt”111. Till den här ansvarskategorin 
kan vi förstås även foga problematiken gällande regeringens agerande i Europarådet som jag 
beskrev i det första blockcitatet ovan. Svaret på frågan om hur Hegeland betraktar globaliseringen 
som demokratiteoretiskt problematisk går alltså att finna i hans omdömen om Europeiska 
Unionen, en institution han alltså anser är behäftad med demokratiska brister på vart och ett av 
områdena i ekvivalenskedjan inflytande, öppenhet och ansvarsutkrävande. 

Tidigare i det här stycket nämnde jag att Hegeland text är svagt kopplad till begreppet 
globalisering, men faktum är att kopplingen inte bara är svag. På de dryga trettio sidor som utgör 
hans text förekommer inte ordet globalisering en enda gång i någon som helst form, han 
använder sig inte heller av något konsekvent ersättningsord. Enligt min mening är sambandet 
mellan Hegelands fokusering på EU, och det faktum att en diskussion om globalisering i någon 
egentlig mening uteblir, uppenbart. Med tanke på rapportens namn upplever jag det som ganska 
märkligt. Beträffande den svenska globaliseringsdiskussionens nära koppling till EU tycks alltså 
Jan Olsson få ytterligare belägg för sin iakttagelse att ”[...] debatten har blivit onödigt insnävad i 
olika avseenden, i synnerhet gäller detta demokratiaspekten”112. 
 

                                                 
109 Hegeland, sid. 273 
110 Ibid., sid. 286 
111 Ibid., sid. 285 
112 Olsson, sid. 187 
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Glokala riksdagsledamöter?113

Martin Brothén, doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, är sist ut i raden av 
författare som jag sorterat efter deras orientering mot EU. Jag kan dock säga att Brothén är den 
av rapportens tretton författare som jag haft svårast med att sortera in under ett av mina tre 
teman. Liksom Hegeland har Brothéns text, som har underrubriken ”riksdagsledamöters lokala, 
nationella och internationella kontakter”114 en tydligt kvantitativ ansats. Syftet med Brothéns 
bidrag är att studera ”[...] svenska riksdagsledamöters kontakter med avseende på hur det lokala, 
nationella och internationella kombineras och förenas hos enskilda parlamentariker”115. De två 
frågor han ställer sig är: 

[...] dels i vilken utsträckning svenska riksdagsledamöter har utvecklat internationella kontakter 
under 1990-talet, dels i vilken utsträckning riksdagsledamöter med internationella kontakter 
också har lokala, regionala och nationella kontakter.116

Innan jag fortsätter med analysen av Brothéns text tänker jag dock fullfölja den diskussion, om 
svårigheterna med att kategorisera den, som jag inledde ovan. 

Inledningsvis kan Brothéns text förefalla relativt öppen i sin diskussion av globalisering och 
demokrati. Med öppen menar jag då att någon av storheterna ekonomi eller EU inte verkar ha 
någon central plats i hans resonemang. En bit in i texten upplever jag dock att texten uppvisar en 
allt tydligare tendens att framställa Europeiska Unionen som synonym med globalisering. Att jag 
således sorterat Brothéns text under Tema 2 beror främst på två saker. För det första använder 
han sig av statistik som visar i hur stor utsträckning riksdagsledamöterna har kontakter utanför 
Sverige, samt hur dessa kontakter förändras över en tioårsperiod. I tabellen som redovisar detta 
finns nivåerna Sverige, Norden och EU. I och med att undersökningen inte sträcker sig utanför 
Europas gränser uppfattar jag därmed EU som dess främsta uttryck för globalisering. För det 
andra så frågar sig Brothén, i anslutning till detta, vad ”[...] internationaliseringen, europeiseringen 
och det svenska medlemskapet i EU [...]”117 har haft för inverkan på riksdagsledamöternas 
kontakter. Observera här hur betydelsen av internationalisering förskjuts successivt till att 
ekvivaleras med svenskt medlemskap i EU. Med detta sagt återvänder jag till min ursprungliga 
frågeställning. 

Brothén påpekar att representativ demokrati som styrelsemodell ”[...] tar sin utgångspunkt i 
nationella institutioner som parlament, regering, partier och intresseorganisationer”118. Eftersom 
en nära koppling till nationalstaten är dessa institutioners gemensamma nämnare menar han 
vidare att demokratin brukar beskrivas som nationellt förankrad. I anslutning till de här 
resonemangen börjar vi nu närma oss hans sätt att beskriva globaliseringen som 

                                                 
113 Martin Brothén, ”Glokala riksdagsledamöter?”, i Globalisering – SoU 1999:83, Erik Amnå (red.), sid. 299-326 
114 Ibid., sid. 299 
115 Ibid., sid. 301 
116 Ibid., sid. 301-302 
117 Ibid., sid. 309 
118 Ibid., sid. 299 
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demokratiteoretiskt problematisk. Författaren menar nämligen att politikens internationalisering 
av har utsatt den tidigare starka kopplingen mellan nationalstat, demokrati och det representativa 
styrelseskicket för påfrestningar. Han menar att: 

I förlängningen handlar problematiken om den representativa demokratins funktionssätt i en 
internationaliserad omgivning. Är det möjligt för enskilda parlamentariker att ha omfattande 
och regelbundna kontakter både globalt, nationellt och lokalt, eller riskerar ett ökat 
internationellt kontaktskapande att leda till minskade kontakter med den egna valkretsen och 
väljarna?119

Svaret på min frågeställning är alltså att Brothén problematiserar demokratins representativa 
funktionssätt i ett internationaliserat sammanhang. Han påpekar dock att resultatet av hans studier 
inte har kunnat påvisa något negativt samband mellan ökade internationella kontakter och 
upprätthållandet av kontakter på lokal nivå. Riksdagsledamöternas nationella och internationella 
kontakter tycks alltså gå hand i hand med de lokala, därav ordet Glokala i Brothéns rubrik, som 
alltså inte är en felstavning. Han understryker dock att forskningsvärlden hittills inte ägnat detta 
problem något större intresse och att några långtgående slutsatser därför inte går att dra av hans 
resultat. 

Allra sist vill jag nämna något om Brothéns språk. Någon läsare har kanske 
uppmärksammat att jag vid mina diskussioner kring, samt refererat från, Brothéns text, istället för 
ordet global i stor utsträckning har använt mig av någon form av ordet internationell; exempelvis 
internationaliserad, internationalisering, internationellt, internationaliserat etc. Det här är ingen 
tillfällighet utan hänger samman med att Brothén genomgående har ersatt globalisering med 
internationalisering i sin text. Främst verkar han ha hämtat detta begrepp från två statliga offentliga 
utredningar, en norsk och en svensk. Till skillnad från Hegeland nämner Brothén emellertid ordet 
globalisering i några olika former, och vid ett fåtal tillfällen, varav några kommer från citat. Enligt 
min uppfattning finns det en koppling mellan Brothéns val av ord, och att hans resonemang inte 
sträcker sig längre än till Europas yttre gränser. Tesen om den svenska globaliseringsdebattens 
otillräcklighet tycks ha fått ytterligare stöd. 
 

Sammanfattande reflektioner; Tema 2 
Med analysen av texterna i Tema 2 har jag försökt visa att det finns en diskurs som har EU som 
nodalpunkt för sina diskussioner om globaliseringens demokratiteoretiska konsekvenser. 
Observera alltså att jag inte menar diskurs i den meningen att de fyra texterna har frågeställningar 
som liknar varandra i detalj. Utifrån definitionen av diskurs som ”[...] ett bestämt sätt att tala om 
och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”120 menar jag däremot att författarna tillhör samma 
diskurs såtillvida att Europeiska Unionen är central för deras förståelse av globaliseringen. Vid en 
jämförelse med texterna i Tema 1, upplever jag dessutom att de i Tema 2 uppvisar en jämnare nivå 

                                                 
119 Brothén, sid. 314-315 
120 Winther Jørgensen & Phillips, sid. 7 
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av problematisering, med det menar jag att ingen av dem undviker att diskutera de problem som 
globaliseringens förskjutning mot allt större politiska enheter utan tvekan medför. 

Trots författarnas olika frågeställningar finns det också likheter. Ett tydligt exempel, som 
jag berörde ovan, är Jönssons och Hegelands gemensamma kritik mot de bristande möjligheter 
till ansvarsutkrävande som de uppfattar att EU är behäftad med. Trots Olssons och Brothéns 
rubriker upplever jag att författarna i Tema 2, generellt, har en svagare koppling till globala 
resonemang än övriga. Hos vissa saknas ordet globalisering i någon som helst form, helt och 
hållet. Som jag ser det är detta symptomatisk för att deras resonemang sällan sträcker sig längre 
än till Europas yttre gränser. Detta framgår särskilt tydligt hos Brothén och Hegeland. 

Så återstår då frågan hur denna diskurs kan beskrivas med TkH-termer? Trots författarnas 
delvis EU(system)-kritiska ansatser, ser jag texterna i Tema 2 som ett uppenbart exempel på hur 
systemet spiller tillbaka på diskursen och ökar sitt inflytande i förhållande till livsvärlden. Ett sätt 
att se på den process genom vilket detta sker, kan (mycket förenklat) vara följande; en av 
systemets institutioner, den ekonomiska marknaden, är en av globaliseringens främsta pådrivare. 
Genom globaliseringen skapar marknaden en rad för nationalstaten svårhanterliga problem. För 
att ta hand om marknadens konsekvenser sker därför en ökning av systemnivån inom det 
politiska området, det vill säga skapandet av en överstatlig myndighet. För Sverige är EU det mest 
signifikanta exemplet på en sådan myndighet. I händelse av att det inte skulle framgå helt klart, 
vill jag nu förtydliga att min analys inte i någon del är menad som ett omdöme om EU som 
institution. Huruvida aktörerna i EU, eller på den ekonomiska marknaden, per definition, sköter 
sina uppgifter bra eller dåligt kan nämligen ur ett TkH-perspektiv, och för min analys, anses vara 
av underordnad betydelse. Detta eftersom båda dessa storheter tillhör systemet och således inte 
bär på någon, eller bara en obetydlig, potential för en demokratisk utveckling av det moderna 
samhället. Och det är alltså den diskussionsmässiga utgångspunkten i systemet som jag anser att 
texterna i Tema 1 och Tema 2 har gemensam; deras diskurser delar ett gemensamt ursprung i 
samhällets systemdel. 

Frågan är då om inte författarnas nu genomgångna ambitioner att problematisera EU ändå 
inte bär på en potential för demokratisk utveckling? Jo, i viss utsträckning är det förstås så. 
Självfallet kan ett åskådliggörande av demokratiska missförhållanden i EU:s sätt att fungera på 
olika områden leda till motsvarande förbättringar. Enligt min uppfattning är emellertid dilemmat 
att även det sätt på vilket författarna problematiserar globaliseringens demokratiska konsekvenser, 
anpassas till EU:s struktur och inre logik. När problemen formas så att de passar 
systemstrukturen äger de, från ett TkH-perspektiv, således ingen större demokratisk 
utvecklingspotential i vid mening eftersom de, trots sin kritiska karaktär, fortfarande delvis är ett 
uttryck för systemets instrumentella rationalitet. 
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Tema 3: Friare problematiserande texter 

Samråd och tystnad i förhandlingsdemokratin121

Först ut av de författare som jag sorterat efter deras, i jämförelse med texterna i Tema 1 och Tema 
2, friare sätt att diskutera och problematisera globaliseringens demokratiteoretiska konsekvenser, 
är Lars-Göran Stenelo. Stenelo, som är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, för en 
diskussion om hur den svenska demokratin kommer att utvecklas under tjugohundratalets första 
decennium. Författaren frågar sig vidare: 

Förmår företrädarna för svensk demokrati att anta de utmaningar som redan nu kan 
identifieras? Vilka strategier väljer politikerna inför millenniumskiftet när man försöker anpassa 
sig till en ny politisk situation, präglad av kraftfulla internationaliserings- och 
globaliseringstendenser?122

Stenelo klargör alltså redan i inledningen att han anser att globaliseringen medför flera 
demokratiska utmaningar, det tycks alltså finnas hopp om att hitta svaret på min frågeställning utan 
att läsa hans text med förstoringsglas.  

Författaren ser på Sverige som en internationaliserad förhandlingsdemokrati som vilar på 
två, inte helt kompatibla, kulturer; förhandlingskulturen och opinionsbildningskulturen. Han menar att 
den förra hanteras bäst bortom den offentlighet som är helt nödvändig för den senare. 
Författaren anser emellertid också att ett internationaliserat beslutssystem så småningom utgör en 
belastning för kompromissförmågan, på grund av att ”[...] ju fler nivåer och aktörer som är 
inblandade i den politiska processen desto mindre kompromissbenägna blir aktörerna”123. Med 
detta citat har vi nu kommit mycket nära Stenelos första svar på frågan om hur han anser 
globaliseringen som demokratiteoretiskt problematisk. Jag återkommer till citatet i Tema 3:s 
sammanfattande diskussioner, innan jag går vidare vill jag därför rekommendera läsaren att hålla 
det kvar i tankarna. Förutom kompromissbenägenhet så påpekar Stenelo att öppenhet är ett av 
demokratins fundament, häri grundar sig därför hans första viktiga problemformulering, han 
menar att: 

Den hotbild som framträder är att de internationaliserade demokratierna och de övernationella 
organisationerna kommer att leverera en alltför anonym och inflexibel politik som inte 
motsvarar den segerrika demokratins krav på både rörlighet och öppenhet.124

Internationalisering ekvivaleras alltså med förluster i rörlighet och öppenhet, egenskaper som 
författaren menar är fundamentala för demokratin. 

De i blockcitatet presenterade farhågorna om en anonym och inflexibel politik, hänger 
samman med författarens uppfattning att den internationaliserade och globaliserade politikens 
                                                 
121 Lars-Göran Stenelo, ”Samråd och tystnad i förhandlingsdemokratin”, i Globalisering – SoU 1999:83, Erik Amnå 
(red.), sid. 235-257 
122 Ibid., sid. 235 
123 Ibid., sid. 237 
124 Ibid., sid. 238 
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företrädare föredrar förhandling i ”[...] slutna, icke-offentliga beslutsmiljöer”125. En högre 
offentlighetsnivå anses nämligen riskera att leda till förslag om en ändring av en redan uppnådd 
kompromiss. Medvetenheten om den övernationella kompromissens tendens till tröghet leder 
emellertid, enligt Stenelo, till en ovilja till förändring. De uteblivna debatterna leder därmed till att 
vissa förändringsmekanismer sätt ur spel. Författaren påpekar vidare att kritik är en central 
övertalningsform samt ytterligare ett viktigt fundament (tillsammans med, rörlighet och 
öppenhet) i varje demokrati. Han menar därför att: 

Det är svårt att se hur en övergång från en nationellt definierad demokrati till något 
övernationellt demokratiskt system skall kunna ske utan åtminstone en temporär förslitning på 
klassiska demokratiska egenskaper.126

I denna andra problemformulering är alltså övernationell politik uttrycket för globalisering, vilket 
i sin tur ekvivaleras med förslitning på traditionella demokratiska egenskaper. Ur Stenelos tämligen 
omfattande problematisering vill jag slutligen lyfta fram ett citat som jag tycker sammanfattar 
stora delar av hans argumentation. Han anser att ansvarsutkrävandet i den internationaliserade 
demokratin är komplicerat då: 

Avståndet mellan makt och ansvar har ökat i den internationaliserade demokratin. 
Medborgarnas förmåga att bedöma vem som har det reella ansvaret för den 
internationaliserade politiken är nedsatt, ansvarsbilden har blivit otydlig. Även medborgarnas 
ansvarsutkrävande är mer komplicerat än tidigare.127

Detta är för övrigt ett av författarens utlåtanden från den tidigare Maktutredningen, i vilken han 
även ingick. Svaret på hur Stenelo uppfattar globaliseringen som demokratiteoretiskt 
problematisk kan alltså kondenserat summeras i omdömena förluster i rörlighet och öppenhet, 
förslitning på traditionella demokratiska egenskaper, samt ökat avstånd mellan makt och ansvar. 
 

Partnerskap och demokrati128

Den andra text jag sorterat under Tema 3 är författad av Ingemar Elander, fil. dr. och docent i 
statskunskap vid Örebro universitet. Elander, som har givit sin text underrubriken ”omaka par i 
nätverkens tid?”129, problematiserar de utmaningar som han menar att städer och kommuner i 
Sverige och andra europeiska länder har ställts inför under 1990-talet. Som tre viktiga exempel 
nämner författaren utmaningarna med: 

[...] att hålla sig framme på en marknad där konkurrensen om nya investeringar och 
arbetstillfällen ständigt skärps [...] att i Rio-deklarationens och Agenda 21-programmets anda 
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bygga ett ekologiskt hållbart samhälle och [...] att motverka tendenser till sönderfall, 
segregation och social polarisering.130

Indirekt har vi därmed omgående fått ett svar på vilka demokratiteoretiska problem som enligt 
Elander följer i globaliseringens kölvatten. Men nu går jag lite väl fort fram, innan en ytterligare 
analys av författarens problemställning behöver vi titta mer på textens utgångspunkter. 

Elander menar att behovet av de ovan nämnda åtgärderna kommer i en tid då 
kommunernas ekonomi pressas minskat statligt stöd och stigande arbetslöshet, kommunerna 
förväntas alltså få mer uträttat med mindre offentliga resurser. Han påpekar dock att det ändå är 
”[...] just i perioder av turbulens eller kris som nya lösningar banar sin väg”131. Det författaren 
åsyftar är att det blir allt vanligare att kommunerna försöker möta de nu nämnda utmaningarna 
genom att upprätta partnerskap, ”[...] en form av samverkan där aktörer med mer eller mindre 
skilda syften och verksamheter enas kring vissa gemensamma mål och strategier”132. Detta 
partnerskap mellan offentlig och privat sektor menar han har tvingats fram av en kombination av 
ekonomins snabba internationalisering och välfärdsstatens erodering. Han understryker även att 
företeelsen måste ses i ett större sammanhang, och åsyftar då att den har sitt ursprung i det som 
internationellt brukar kallas för övergången från government till governance. Elanders text grundar sig 
därför på frågan om vad begreppet partnerskap, som han påpekar också är en politisk realitet, får 
för konsekvenser för demokratin. En fråga som upptar resten av hans bidrag. 

Trots att Elanders omdömen om partnerskapsmodellen inte är odelat kritisk, är hans 
problematisering av den relativt omfattande. Några av de viktigaste dragen i hans kritik ser ut 
som följer nedan. Elander menar att perioden efter kalla kriget, enligt många bedömare, har 
kännetecknats av att ”en rad regeringar har vridit sin politik i ekonomisk riktning med åtföljande 
ekonomiska och sociala orättvisor inom och mellan nationalstater”133. Han påpekar vidare att 
orsakssambanden visserligen är långt ifrån klarlagda och att de geografiska avvikelserna är stora, 
men hävdar att: 

Den bild som ges av forskare från olika discipliner och länder kan ändå grovt sammanfattas så 
att ekonomisk, politisk kommunikationsteknologisk och andra former av globalisering får 
konsekvenser i form av politisk fragmentering vilket i sin tur leder till social segregation och, i 
slutändan, exkludering av resurssvaga grupper från den ”normala” politiska dagordningen.134

Jag tar här fasta på att globalisering ekvivaleras med orden social segregation samt politisk 
fragmentering, varav det sistnämnda dyker upp ett flertal gånger. Elander fortsätter sedan sin 
diskussion på en rad olika teman, vilket efter ett tag leder fram till den andra 
problemformuleringen jag vill ta upp. På temat politisk fragmentering menar han nämligen att: 
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Politik genom partnerskap innebär i princip att ingen enskild institution eller organisation kan 
utpekas som huvudansvarig. [...] Med detta finns naturligtvis en risk att ett allt större område av 
politiken undandras traditionellt demokratiskt ansvarsutkrävande.135

Det av Jönsson och Hegeland betonade problemet med demokratiskt ansvarsutkrävande dyker 
alltså upp igen, trovärdigheten i denna iakttagelse tycks alltså stärkas ytterligare. Enligt Elander 
beror detta problem i grund och botten på att, ”den representativa demokratins mekanismer för 
utkrävande av ansvar [aldrig konstruerades] för att hantera multiorganisatoriskt, fragmenterat 
beslutsfattande”136. Mot slutet av texten summerar författaren sin diskussion i fem möjliga sätt att 
tolka vad partnerskap betyder för demokratin, i såväl positiv som negativ betydelse. Från en 
deskriptiv teoretisk synpunkt menar Elander att ingen av den fem tolkningarna kan avfärdas som 
irrelevant. I det han kallar ”deskriptiva och normativa slutsatser” är det emellertid en slutsats jag 
sist vill lyfta fram, författaren anser att: 

Om ekonomiska och i viss mån ekologiska mål fått en stark ställning i nittiotalets europeiska 
stadspolitik kan man inte säga detsamma om de sociala målen. Dessa mål har fallit i glömska 
när de som bäst behövs, det vill säga när välfärdsstaten tycks vara på god väg att vittra 
sönder.137

Utan att föregå den sammanfattande diskussionen alltför mycket vill jag här påpeka att Elanders 
resonemang berör det som i TkH är utmärkande för livsvärlden, det vill säga den värld som 
består av våra sociala relationer, familj, vänner och arbete. Något som inte varit kännetecknande 
för Tema 1 och Tema 2. Slutligen kan Elander sätt att beskriva globaliseringen som 
demokratiteoretiskt problematisk sammanfattas i ekvivalenskedjan politisk fragmentering, social 
segregation samt problem med ansvarsutkrävande.  
 

Världsbild, kultursyn, medborgarskap138

Sist ut i Tema 3, och i rapporten för övrigt, är Ulf Hannerz, professor i socialantropologi vid 
Stockholms universitet. Hannerz är, efter Elander, den andra författaren vars diskussion har ett 
mer medborgarnära perspektiv. Således kan den, liksom Elanders, sägas ligga närmare livsvärlden. 
Genom att intressera sig för frågor om kultursyn och världsbild för Hannerz in medborgaren och 
hennes kulturella självförståelse i globaliseringsdiskussionen. Han skriver i inledningen att: 

Detta kapitel handlar om kulturuppfattningar i en mer sammanhängande värld, med 
omfattande mänskliga förflyttningar men också ett rikt, mångformigt mediaflöde.139

Hannerz ser sig föranledd att ta den här diskussionen av två skäl. För det första uppfattar han att 
kulturbegreppet spritt sig i vårt nutida språkbruk. Från att en gång främst ha varit koncentrerat till 
                                                 
135 Elander, sid. 334 
136 Ibid., sid. 348 
137 Ibid., sid. 353 
138 Ulf Hannerz, ”Världsbild, kultursyn, medborgarskap”, i Globalisering – SoU 1999:83, Erik Amnå (red.), sid. 365-383 
139 Ibid., sid. 365 



 39

välutbildades diskussioner kring intellektuella och estetiska intressen, dyker det nu upp i 
reklamkampanjer, hos organisationsteoretiker och konsulter, såväl som hos politiska agitatorer. 
Inte sällan med oklar och kanske försåtlig betydelse. För det andra menar han att kultur, som 
tidigare mest var ett honnörsord med positiva egenskaper som pekade mot konsensus, alltmer 
förekommer i situationer av konflikt, missförstånd och obehag.140

Med exempel i allt från flygblad till vetenskaplig litteratur diskuterar Hannerz de begrepp 
han bland annat kallar kulturfundamentalism, kulturentusiasm, kulturfatalism, kulturrelativism 
och kulturfascination. Och det är alltså ur denna snårskog av kulturuppfattningar som författaren 
ser en tilltagande mängd tveksamma kulturresonemang växa fram. Enligt Hannerz pekar inte en 
alltmer sammanhängande värld med omfattande mänskliga rörelser och ett mångfacetterat 
mediaflöde, enbart i en riktning mot ökad integration. I de av honom ovan nämnda 
kulturuppfattningarna finns det nämligen utbredda tendenser att, bland annat, beskriva en värld 
där civilisationer kolliderar med varandra och därför måste skiljas åt i rummet. Därmed närmar vi 
oss nu författarens svar på min frågeställning. Eftersom jag inte hittat någon enskild mening som 
jag tycker tillräckligt bra sammanfattar Hannerz sätt att beskriva globaliseringen som 
demokratiteoretiskt problematisk, har jag formulerat en egen. Som jag ser det problematiserar 
han i huvudsak risken för kulturell fragmentering och polarisering, en utveckling som han anser att 
skolor, högskolor och universitet har en viktig roll i att motarbeta. 

Nu är det dags för ett tillkännagivande. Vid analysen av den första texten i Tema 1, 
kritiserade jag Henrik Glimstedt för hans bristfälliga användning av demokratibegreppet. På hans 
trettiofem sidor dök ordet demokrati, oavsett form, endast upp en enda gång. I Hannerz kapitel 
dyker det inte upp över huvud taget; frågan är således varför motsvarande kritik av honom 
uteblir? Svaret är uppenbart. Det är inte alltid nödvändigt att nämna ordet demokrati explicit för 
att diskutera de förhållanden som är en förutsättning för dess existens. När Hannerz betonar 
vikten av ansvar, hänsyn, vilja till förståelse och ett aktivt deltagande i samhällslivet, talar han i 
själva verket om några av demokratins (och för övrigt livsvärldens) viktigaste förutsättningar. Han 
pratar i stor utsträckning om demokrati. Glimstedt ger uttryck för en annan logik, den 
instrumentella rationalitetens logik, och enligt min uppfattning är det orsaken till avsaknaden av 
demokratidiskussioner i hans text. En omständighet som därför misskrediterar Glimstedt i det 
här avseendet. 
 

Sammanfattande reflektioner; Tema 3 
Med analysen av texterna i Tema 3 har avsikten varit att visa att de skiljer sig från de i Tema 1 och 
Tema 2 såtillvida att de har ett friare sätt att diskutera och problematisera globaliseringens 
demokratiteoretiska konsekvenser. Med friare menar jag att deras förståelse av begreppen 
globalisering och demokrati inte är organiserad kring institutioner som den ekonomiska 
marknaden eller Europeiska Unionen. Det som förenar dem är alltså deras sätt att skilja sig från 
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de andra texterna. Det jag nu försöker säga är att författarna i Tema 3 inte är sorterade efter en 
diskursiv samhörighet, utan på grund av att deras resonemang i högre grad än de föregående 
präglats av hänsyn till livsvärlden. Så här långt kommen, och för att ytterligare klargöra vad som 
ligger till grund för mina resonemang ovan, kan vi kort repetera några av TkH:s grundläggande 
resonemang. 

Samhället har alltså utvecklats så att det innehåller två delar, livsvärlden och systemet. 
Systemet, som består av anonyma och sakliga relationer på den ekonomiska marknaden eller i en 
statlig myndighet, grundar sig på och har vuxit fram ur livsvärlden men hotar alltmer att 
kolonisera sitt eget ursprung. I systemet koordineras människors handlande genom instrumentell 
rationalitet, medan det i livsvärlden koordineras av kommunikativ rationalitet. Eftersom TkH 
utgår från att samhällets förnuftspotential är innesluten i formen för dess reproduktion, det vill 
säga samtalen i det dagliga livet, är ett bra samhälle ett samhälle där så mycket som möjligt av det 
kommunikativa handlandet tillåts ske under så störningsfria förhållanden som möjligt. Präglad av 
det kommunikativa förnuftet är det därför livsvärlden som bär på potentialen för en demokratisk 
utveckling av det moderna samhället.141 Om vi nu återgår till resonemanget om hur jag sorterat 
texterna under mina tre teman så kan vi konstatera de i Tema 1 och Tema 2 koordineras av sin 
förståelse av den ekonomiska marknaden respektive en (över)statlig myndighet, två storheter som 
vi nu vet är utmärkande för systemet. Gemensamt för texterna i Tema 3 är alltså att de inte 
organiserats utifrån strukturen i någon specifik institutionell storhet. I kombination med deras 
ämnesval anser jag därför att de, med TkH-termer och till skillnad från sina föregångare, uppvisar 
egenskaper som ligger betydligt närmare livsvärlden. Därmed kan de sägas bära på en större 
demokratisk utvecklingspotential. Här lämnar jag TkH-diskussionen för några övriga och mer 
individuella reflektioner kring varje text i Tema 3. 

Vid analysen av Stenelos text nämnde jag att jag skulle återkomma till den i den 
sammanfattande diskussionen, vilket det nu har blivit dags för. Trots min överlag positiva 
uppfattning av Stenelos bidrag är det ett av hans påståenden som jag tycker är aningen tveksamt. 
Vid en diskussion om hur svensk demokrati, genom ett mer internationaliserat beslutssystem, kan 
anpassas till vår tids globaliseringstendenser förklarade han att ”[...] ju fler nivåer och aktörer som 
är inblandade i den politiska processen desto mindre kompromissbenägna blir aktörerna”142. Det 
jag vill poängtera är hur han beskriver en ökning av antalet aktörer som en belastning för ett 
beslutssystem. Enligt min mening är Stenelo mycket nära ett felslut här. Anledningen är enkel, 
och Robert A. Dahl får förklara varför. Det finns ett problem med att fastna vid föreställningen 
att varje medborgares, eller aktörs, betydelse i ett demokratiskt system minskar i takt med att 
demos, det vill säga befolkningen, ökar i antal: 

I så fall skulle ju det mest demokratiska systemet bestå av en människa, vilket är en 
absurditet.143
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Hade den politiska enhetens storlek tillmätts avgörande betydelse i början av 1700-talet hade 
förstås inte en andra omvandling, med framväxten av de representativa styrelseformer som 
förvandlade stadsstaten till vår tids nationalstat, varit möjlig. Jag vill emellertid påpeka att Stenelo, 
enligt min uppfattning, inte är helt tydlig med vad han menar med ”fler nivåer och aktörer”. Jag 
misstänker att han med ovanstående citat främst syftar på nätverk av olika beslutsnivåer med 
otydliga rollfördelningar som delvis överlappar varandra. Är det så betraktar jag visserligen 
fortfarande hans mening som aningen felformulerad, men har större förståelse för hans 
resonemang. Då ansluter frågan dessutom mer till den problematisering av ansvarsutkrävande 
som han delar med Jönsson, Hegeland och Elander. 

I en värld med global, blixtsnabb mediarapportering och där utbredd mänsklig rörelse leder 
till att allt fler människor och kulturer möts, skulle en inte helt ologisk slutsats kunna vara att 
dessa faktorer leder i en riktning mot ökad global och lokal integration. Hannerz, och i viss mån 
Elanders, mer individnära undersökningar antyder emellertid en verklighet som ser annorlunda 
ut. Konfliktbetonande kulturuppfattningar och politisk fragmentering leder till polarisering, 
kulturell fragmentering och social segregation, på såväl internationell som lokal nivå. De är tyvärr 
inte ensamma om sina resonemang. Den brittiske politik- och sociologiprofessorn David Held 
skriver: 

While the new communication systems create access to other peoples and nations, and the 
possibility of new avenues of political cooperation and development, they also generate an 
awareness of difference – of diversity in life styles and value orientations [...]. While this 
awareness may enhance understanding, it may also lead to an accentuation of what is different, 
further fragmenting cultural life.144

Med sina mer individnära diskussioner av vad globaliseringen får för demokratiska följder för 
exempelvis människors kulturella självuppfattning, sociala ställning och följaktligen också för 
deras roll som aktörer i en demokratisk beslutsprocess, förefaller Elander och Hannerz vara de av 
rapportens tretton författare som ligger närmast ett TkH-ideal. I jämförelse med övriga författare 
för de mer normativa demokratidiskussioner med fokus på människan i livsvärlden, den del av 
samhället som enligt Habermas bär på den rationella potentialen för en demokratisk utveckling av 
detsamma. 
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Avslutande diskussion 
Vilka diskurser eller andra mönster återkommer i det sätt på vilket författarna i Globalisering 
beskriver globaliseringens konsekvenser för demokratin? Hur beskriver de globaliseringens 
konsekvenser som demokratiteoretiskt problematiska, och vilken potential för en utveckling av 
demokratin inför en tredje omvandling kan Globalisering tänkas bära på? Innan jag via en 
summering av analysen gör ett försök att svara på dessa frågor, vill jag kort redogöra för den 
avslutande diskussionens upplägg. Inledningsvis summerar jag hela analysen och går sedan, via en 
sammanfattning av hur dess tre teman präglas av livsvärlden respektive systemet, över till en 
diskussion om, bland annat, den roll utredningen kan tänkas ha i den svenska demokratidebatten. 
Slutligen rundar jag av med några reflektioner om varför diskussionen om demokrati på global 
nivå tycks ha så svårt att göra sig fri från sina systemresonemang. 

Analysen av Globalisering, eller SoU 1999:83, visade inledningsvis att rapportens tretton 
författare hade klart varierande sätt att närma sig globaliseringens konsekvenser för demokratin. 
De skiljde sig i alltifrån valet av frågeställningar till graden av problematisering, således kunde jag 
inte se några tydliga gemensamma nämnare som omfattade rapportens samtliga författare. 
Däremot har några mönster framstått allt tydligare under arbetets gång. Genom att ansluta kritisk 
diskursanalys till Teorin om det kommunikativa handlandet, det vill säga metod till teori, har jag i 
ett första steg kunnat dela in analysmaterialet i tre delar. Två vars texter kännetecknades av var sin 
diskurs med systembaserad förståelse för globaliseringens demokratiska konsekvenser, samt en 
tredje del vars texter inte utmärks av någon tydlig diskursiv samhörighet, men som delar ett mer 
livsvärldsorienterat sätt att argumentera. Med utgångspunkt i denna indelning har jag därför, i ett 
andra steg, sorterat texterna efter deras orientering mot det som i TkH kallas för system respektive 
livsvärld, två olika rationalitetsformer. 

Diskussionerna om omfattningen av globaliseringens konsekvenser, samt i vilken 
utsträckning de kan anses positiva eller negativa, lär fortsätta att gå varma. Betydelsen av 
globalisering som begrepp kan således knappast anses fixerad, något som inte minst har visat sig i 
mitt analysmaterial. Helt obestämbart är begreppet, enligt min mening, emellertid inte. En av dess 
mest grundläggande egenskaper ligger i själva ordets betydelse, det vill säga global, något som 
omfattar hela vår planet. Med tanke på det, och att SoU 1999:83 heter just Globalisering, blev jag 
därför ganska förvånad när jag märkte att en stor del av dess elva texter upptogs av diskussioner 
om EU. När jag summerade dessa texter till en lika stor skara med utgångspunkt i ekonomi och 
den ekonomiska marknaden, fick jag känslan av att systemstrukturer hade snävat in dess 
globaliseringsdiskussioner. Var fanns resonemangen om de globala miljöproblemen, världens 
fattiga och den säkerhetspolitiska världsordning som uppstått efter kalla krigets slut, för att bara 
nämna några saker? Hade SoU 1999:83 exempelvis hetat ”Marknaden, EU och Demokratin”, 
hade jag haft större förståelse för huvuddelen av författarnas fokus. Som jag ser det brister 
Globalisering därför när det gäller författarnas ambitioner att höja blicken och frigöra sig från 
resonemang med fokus på olika systemstrukturer.  
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Habermas menar i TkH att det moderna samhällets problem inte består i själva existensen av 
systemets instrumentella rationalitet, utan i oförmågan att utveckla och institutionalisera de 
områden i livsvärlden där det kommunikativa handlandet äger rum.145 Analysmaterialet tycks 
bekräfta den slutsatsen. Det vill säga att livsvärlden, med sin kommunikativa rationalitet, aldrig på 
allvar lyfts upp till, och institutionaliseras i, den globaliserade världens systemtänkande. 
Livsvärlden tycks alltså generellt vara obefintligt eller svagt förankrad i Tema 1:s diskussioner av 
den ekonomiska marknaden, samt i Tema 2:s diskussioner om EU. Ur ett TkH-perspektiv 
förefaller därför texterna i Tema 3 vara de som bär på den största demokratiska 
utvecklingspotentialen, men de utgör alltså bara tre av rapportens totalt elva bidrag, då de övriga 
åtta är betydligt mer systemorienterade. SoU 1999:83 är därför, enligt min mening och trots 
författarna i Tema 1 och 2:s delvis systemkritiska ansatser, alltför ekonomiserad och 
institutionaliserad i sitt sätt att beskriva globaliseringen som demokratiteoretiskt problematisk  för 
att, sedd genom Teorin om det kommunikativa handlandet, kunna bära på någon större 
demokratisk utvecklingspotential. Det vore önskvärt att lyfta en mer normativ och 
livsvärldsorienterad demokratidiskussion till de högre institutionaliserade nivåer som 
globaliseringen medför. Tyvärr verkar det emellertid allt annat än enkelt, jag återkommer till det, 
men först en mer ingående sammanfattning av resonemangen i analysens olika delar. 
 

Systemets kolonisering av diskursen 
Med texterna i Tema 1 och 2 ville jag alltså visa att det finns två grupper av analysmaterialets 
texter som kännetecknas av var sitt sätt att tala om och förstå globaliseringens konsekvenser för 
demokratin, den ena med grund i den ekonomiska marknaden, den andra i Europeiska unionen. I 
den meningen att de har två olika sätt att tala om och förstå rapportens övergripande tematik, kan 
de sägas representera två olika diskurser för vilka demokrati utgör en flytande signifikant, medan 
den ekonomiska marknaden respektive EU är deras respektive nodalpunkter. Men trots sina 
diskursiva olikheter har alltså dessa två teman en viktig sak gemensamt. Eftersom den 
ekonomiska marknaden samt institutionen EU kan sägas tillhöra det som i TkH kallas systemet, 
kan systemet sägas utgöra grunden för deras sätt att resonera kring globalisering och demokrati. 
Oavsett om de för positiva eller kritiska resonemang.  Med utgångspunkt i detta menar jag att 
systemet kan sägas ha koloniserat diskursen. 

Beträffande dessa två temans sätt att svara på min frågeställning har jag visat att texterna i 
den ekonomiska diskursen delas längs en ekonomisk/liberal samt en mer ekonomisk/kritisk 
argumentationslinje, och därför i mycket varierande grad beskriver globaliseringens 
demokratikonsekvenser som problematiska. Det är de av ekonomer författade artiklarna som 
uppvisar det lägsta intresset för att diskutera demokrati, de tenderar samtidigt att i avsevärt lägre 
utsträckning än övriga författare skildra globaliseringen som problematisk. Den ekonomiska 
marknadens intressen i globaliseringen tycks lysa igenom här. Därav deras beteckning som 
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ekonomisk/liberala. I det här avseendet uppvisar författarna i EU-diskursen en betydligt jämnare 
och högre andel kritiska resonemang kring EU:s demokratiska konsekvenser.   

Trots att analysen visat att Tema 1 och 2 med sina respektive diskurser har sin grund i 
systemvärlden uteblir dock inte systemkritiken i deras resonemang.  Till exempel återkommer 
anmärkningen om bristande möjligheter till ansvarsutkrävande i EU, hos både Jönsson och 
Hegeland, en omständighet som jag upplever stärka deras trovärdighet. Dessutom delar de den 
åsikten med de i livsvärlden mer förankrade författarna Stenelo och Elander, i Tema 3. När 
Ingelstam i Tema 1 talar om att ekonomiska angelägenheter tycks få en ”[...] växande del av den 
politiska uppmärksamheten” samt introducerar begreppet ”systemkapitalism” som alternativ till 
globalisering, får vi även här tydliga exempel på kritik av systemets kolonisering av livsvärlden. Ur 
TkH-synpunkt tycks det alltså finnas tecken på demokratisk utvecklingspotential även i 
rapportens två första delar, trots deras systemfokusering. 

Ändå upplever jag generellt att författarna i dessa två första delar, trots en bitvis betydande 
systemkritik, aldrig riktigt lyckas frigöra sig från det systempräglade tankemönstret. Visst behövs 
en diskussion av bristerna i de institutioner i vilka vi redan deltar, exempelvis den ekonomiska 
marknaden och EU. Så vad är då problemet, varför tvivlar jag ändå delvis på deras förmåga att 
utveckla demokratin? Främst beror det på två saker. För det första uppfattar jag att författarna i 
stor utsträckning, även när de är kritiska och problematiserar globaliseringens demokratiska 
innebörder, formulerar problemen så att de passar systemens, det vill säga den ekonomiska 
marknadens respektive EU:s, struktur och inre logik. Ur ett TkH-perspektiv kan alltså deras 
resonemang, trots sin kritik av systemets funktionssätt, i stor utsträckning sägas vara begränsad av 
detsamma. Detta leder i sin tur fram till vad jag uppfattar som ett ”baksug” i deras formulering av 
globaliseringens demokratikonsekvenser. Det vill säga att författarna nästan uteslutande ägnar sig 
åt problem som redan har uppstått, deras argument förlorar därmed initiativkraft i jämförelse 
med mer föregripande, normativa och mer objektiva diskussioner om vad som kan, och inte kan, 
anses vara demokratiskt acceptabelt.  
 

Resonemang med djupare förankring i livsvärlden 
Under Tema 3 sorterade jag de tre texter som uppvisar en grad av systemoberoende 
problematiserande av globaliseringens demokratiska konsekvenser, som jag upplever att 
författarna i Tema 1 och 2, trots sina bitvis kritiska resonemang, aldrig riktigt uppnår. Gemensamt 
för texterna i Tema 3 är alltså deras friare problematisering i den meningen att de, i jämförelse 
med texterna om den ekonomiska marknaden och EU, inte grundar sina resonemang om 
globaliseringens följder i någon specifik institutionell förförståelse. Som jag tidigare har nämnt 
kännetecknas de däremot inte av något diskursivt likartat sätt att beskriva globaliseringen, utan av 
friare mer individnära samt normativa diskussioner om demokratins roll i skapandet av ett 
samhälle med fokus på, bland annat, människors samvaro samt delaktighet och välbefinnande i 
livsvärlden. Analysens kombination av kritisk diskursanalys och Teorin om det kommunikativa 
handlandet har kanske verkat förvirrande, men här framträder en av dess viktigaste poänger. 
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Enligt min mening kan nämligen frånvaron av diskursiv samhörighet hos de av livsvärlden 
präglade texterna i Tema 3, förklaras med att deras resonemang inte har sin grund i någon del av 
systemvärlden. Därmed formas deras resonemang heller inte av någon specifik systemstruktur. I 
TkH identifierar Habermas det kommunikativa handlandet, som är verksamt närhelst vi talar 
med varandra, som den process i vilken samhällets förnuft reproduceras. Det är alltså i 
livsvärlden med dess kommunikativa förnuft som potentialen för en fortlöpande demokratisk 
utveckling finns, eftersom systemdelens instrumentella förnuft är inriktat mot det mest effektiva 
sätten att uppnå sina specifika mål. Enligt min uppfattning är det därför de författare jag sorterat 
under Tema 3 som bär på störst potential för en demokratisk utveckling av det moderna 
samhället.  
 

Demokratiutredningens uppdrag 
När jag nu har pekat på de brister som jag uppfattar att mitt analysmaterial är behäftat med kan 
det, för att se om jag kan ha något fog för detta, åter vara intressant att titta på det som 
Demokratiutredningen ursprungligen tillsattes för att uppnå. Vid sidan av utredningens generella 
direktiv fastnar jag särskilt för den första meningen i Erik Amnås förord till Globalisering. 

Ett av demokratiutredningens uppdrag är att summera och värdera de senaste årens 
demokratiutredningar och demokratiforskning, ett annat att stimulera det offentliga samtalet 
om demokratin.146

Det jag särskilt vill rikta uppmärksamheten mot, är ambitionen ”att stimulera det offentliga 
samtalet om demokratin”. Med de orden gav Amnå nämligen indirekt uttryck för ett av den 
kritiska diskursanalysens grundantaganden, det vill säga att diskurser samtidigt som de är en 
spegling av sociala strukturer och processer, också bidrar till att forma dem. Och jag tror att han har 
rätt. Med en statlig offentlig utrednings räckvidd och det tolkningsföreträde som dess författare i 
många avseenden förfogar över har den, för att nämna några saker, sannolikt ett betydande 
inflytande på det offentliga samtalet, politikers sätt att arbeta, samt väljaropinionens 
ställningstaganden. Därigenom får den också ett väsentligt inflytande på demokratiutvecklingen i 
en omvälvande tid, en tid då vi som bäst börjar få kläm på de omställningar till nationalstatligt 
tänkande som den andra omvandlingen medförde.  

Med analysen av texterna i Globalisering har jag velat visa att den del av samhället som 
Habermas kallar systemet, trots författarnas kritik av detsamma, ändå har tagit en absolut 
majoritet av utredningens utrymme i anspråk. I den meningen menar jag att systemet kan sägas ha 
koloniserat diskursen såtillvida att detsamma, trots att det är föremål för kritik, ändå reducerar en 
stor del av debatten till diskussioner om två systeminstitutioners instrumentella funktionssätt. På 
så sätt anser jag även att systemet tränger undan resonemang med fokus på livsvärlden, den del av 
samhället som enligt Habermas bär på potentialen för en demokratisk utveckling av detsamma. 
Sedd genom Teorin om det kommunikativa handlandet upplever jag alltså detta som den största 
                                                 
146 Erik Amnå (red.), Globalisering – SoU 1999:83, sid. 3 
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bristen med Globalisering; Demokratiutredningens nionde forskarvolym. Jag är därför tveksam till 
dess förmåga ”[...] att stimulera det offentliga samtalet om demokratin”. 
 

Demokrati och globalisering, ideal och realisering? 
Vilka är då utsikterna att tala om demokrati i en global kontext och samtidigt undvika att dessa 
resonemang inte till en stor del upptas av systemtänkande? Om vi ser till spannet mellan 
demokratins idéinnehåll och dess realisering förefaller de inte vara så goda. Mitt argument för det 
är följande; den ekonomiska marknaden är en av globaliseringens främsta drivkrafter. Samtidigt 
som den är orsak är den också konsekvens, för globaliseringens processer tycks alltmer resultera i 
politikens uppbrott ur nationalstatens ram. Detta visar sig på en rad sätt; Ulrich Beck pekar i ett 
konkret exempel på att ”företag kan producera i ett land, betala skatt i ett annat och kräva statliga 
satsningar på infrastrukturen i ett tredje”147. Därmed uppstår kravet på att ansvarighetssystemen 
omstruktureras så att de frågor som undgår nationalstatens kontroll, exempelvis delar av 
penningpolitiken, miljöfrågor, viss säkerhetspolitik och nya kommunikationsmedel, kan 
underkastas bättre demokratisk påverkan.148  

Det mest omfattande arbetet med att komma närmare en lösning på de här problemen har, 
i Europa, inneburit bildandet av Europeiska Unionen. En överstatlig myndighet bildas för att 
hantera de problem som nationalstaternas dito inte klarar av; systemnivån höjs för att förlänga 
demokratins räckvidd. Det förefaller således vara svårt för svenska forskare att problematisera 
globaliseringens konsekvenser för demokratin och samtidigt undvika diskussioner om den 
ekonomiska marknaden och EU. Globaliseringen tycks alltså i stor utsträckning vara formulerad i 
termer av systemets instrumentella rationalitet, när det demokratiska tänkandet lyfts till en global 
nivå har följaktligen avståndet mellan idéinnehåll och förverkligande blivit mycket stort.  

Om banden mellan ideal och realisering sträcktes hårt vid den andra omvandlingen, då 
stadsstaten förvandlades till nationalstat, tycks de ryckas av när demokratin lyfts upp i en global 
kontext. Livsvärldens nära relationer, med betingelser för en ömsesidig förståelse och 
kommunikativ rationalitet, verkar inte politiskt realiserbara vid en tredje omvandling. 

                                                 
147 Ulrich Beck, Vad innebär globaliseringen? – Missuppfattningar och möjliga politiska svar, sid. 17 
148 David Held, Demokratimodeller – Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi, sid. 431 
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Sammanfattning 
Vi lever i en tid då nationalstatens politiska suveränitet utsätts för allt svårare påfrestningar. En 
mängd landvinningar inom kommunikations- och informationstekniken har gjort världen allt 
mindre och orsakssambanden allt komplexare. Politiska enheter, till exempel stater, blir alltmer 
invävda i komplexa strukturer av överlappande beslutsnivåer, relationer och nätverk. Vi tycks 
kort sagt vara inne i en period av förskjutning och omvandling av den mänskliga sociala 
organisationens skala. En förskjutning i riktning mot allt större enheter. 

Dessa processer sätter demokratitänkandet på svåra prov, hanteringen av dem utgör därför 
utan tvekan ett av de vitigaste diskussionsämnena i vår tid. Den här analysen fokuserar därför på 
hur författarna i Demokratiutredningens nionde forskarvolym Globalisering (SoU 1999:83), 
problematiserar globalisering och demokrati. Syftet är att med hjälp av diskursanalys och 
ideologianalys, med tyngdpunkt på den förra metoden, undersöka om det finns några särskilt 
tydliga mönster i sättet att beskriva globaliseringens konsekvenser för demokratin. De mönster 
som metoden lyfter fram tolkas sedan med hjälp av centrala delar av Jürgen Habermas Teori om det 
kommunikativa handlandet. Habermas anser att samhället genom en lång utvecklingsprocess har 
delats i de två delarna livsvärld respektive system. Dessa två delar grundar sig på var sin 
rationalitetsform. Livsvärlden på kommunikativ rationalitet vilken är inriktad på ömsesidig 
förståelse, systemet i sin tur på instrumentell rationalitet vilken är inriktad på de mest effektiva sätten 
att uppnå vissa mål. 

Analysen visar att en absolut majoritet av författarna talar om globaliseringens 
konsekvenser för demokratin i termer av ekonomi respektive den europeiska unionen. Den 
ekonomiska marknaden och statliga myndigheter som exempelvis EU (som därtill är överstatlig) 
tillhör den del av samhället Habermas kallar systemet. Endast ett fåtal av författarna diskuterar 
samma spörsmål från öppnare utgångspunkter, och cirkulerar alltså inte lika tydligt kring någon 
av ovan nämnda, eller några andra, specifika institutioner i sina resonemang. En av analysens 
viktigaste slutsatser är därför att systemet, trots att det delvis är föremål för författarnas kritik, har 
lyckats reducera debatten om globalisering och demokrati till en diskussion om sitt eget 
instrumentella funktionssätt. Systemet kan således sägas ha koloniserat diskursen om 
globaliseringens konsekvenser för demokratin. Att en så stor del av diskussionerna om 
globaliseringens konsekvenser för demokratin förs i systemtermer ses i analysen som 
problematiskt, eftersom Habermas i Teorin om det kommunikativa handlandet menar att det är 
livsvärlden som bär på en potential för en demokratisk utveckling av det moderna samhället. 

Sist rundas den avslutande diskussionen av med ett förslag på hur det, med hjälp av Teorin 
om det kommunikativa handlandet, går att se på förhållandet mellan demokrati och globalisering. 
Här problematiseras frågan om varför det tycks vara så svårt att tala om demokrati i en global 
kontext, och samtidigt undvika att dessa resonemang inte till en stor del upptas av diskussioner 
om samhällets systemdel. 
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