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Abstract 
 
�An Odd Adjective for a Citizen�. An Interview Study of Citizenship Identity and Ideal 
Author: Linda Åkerström 

 
The aim of this essay is to explore the lived citizenship and its ideal. First, the form and 

expression of citizenship practice and ideal is explored through a qualitative interwiev study 

of ten citizens in the southern suburbs of Stockholm. The perception and expectations of the 

nature of citizenship, presented by the informants, is then compared to their citizen ideal, as 

well as to the ideal presented and promoted by the Swedish government. The point of 

departure is theory of democracy. The essay calls attention to an observed lack of empirical 

studies in the field of deliberative theory of democracy as well as studies that more broadly 

bring the theory down to empirical earth. The method used here strives towards combining 

and interacting the theoretical and academic debate with empirical data of citizen experience. 

The result shows that the informants� perceptions of their citizenship is largely liberal, though 

with participatory features. The citizenship ideal is closer to, but not in tune with, the more 

active and participatory democracy promoted by the Swedish government. The deliberative 

ideas, which have had a big influence on recent democracy projects in Sweden and generally, 

are not found to be supported by the informants.     
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1. INLEDNING 
 

As human beings mutually describe and percieve themselves so, in significant ways, 
they are (Clarke 1994: 3). 

 
�Det var ett märkligt adjektiv på en medborgare! Hur är en dålig?�, utbrister en av deltagarna 

i den studie som utgör den empiriska grunden för den här uppsatsen som svar på frågan om 

vad en god medborgare är.  Till skillnad från denna reaktion finns det i den nutida teoretiska 

debatten såväl som idéhistoriskt sett många uppfattningar om vad det goda medborgarskapet 

innebär. Det märkliga är snarare den omfattning i vilken dessa olika bilder av vad som krävs 

för att vara en god medborgare skiljer sig åt, mellan tankeskolor och över tid. Diskussionen 

kring det goda medborgarskapet hänger nära samman med idén om det goda samhället. 

Begreppet demokrati inbegriper grekiskans demos- (folk) och kratos- (välde) 

(Nationalencyklopedin 2007). Den definition som tilldelas begreppet demokrati rör därmed 

inte bara utformningen av processer och institutioner utan även utformningen av 

medborgarrollen och dess ideal.  

 

Idag intar demokrati en självklar ställning som styrelseprincip i Västvärlden. �Man är 

demokrat, men därjämte konservativ, liberal eller socialist�, konstaterar Herbert Tingsten i en 

inflytelserik bok från 1945 och positionerar därmed demokrati som en �överideologi� i 

relation till andra ideologier (Tingsten 1945: 57). 1989 proklamerar sedan Francis Fukuyama 

demokratins seger bland ideologier i artikeln The End of History och även om hans teser är 

omdebatterade är det få som idag skulle argumentera för att det finns något önskvärt alternativ 

till demokrati (Fukuyama 1992/1989). Detta bör dock inte tolkas som att definitionen av 

demokrati på något sätt är en universell och entydig grund för vidare politiska åskådningar att 

bygga policy på. Tvärtom är begreppet demokrati flytande och kombinationerna av folkstyrets 

grundläggande principer med olika idéer om hur detta ska förverkligas är många. 

Samhällsförändrande processer har på senare tid utmanat många av de premisser på vilka 

Västvärldens demokratiska system vilar och därmed har frågor också väckts kring dess 

funktion och förtroende. Diskussioner om nödvändigheten av att bredda och fördjupa 

demokratin förs dock ofta utan att själva begreppet demokrati eller vad det egentligen är vi 

strävar efter görs tydligt eller problematiseras. I samhället möts medborgare av en mängd, 

ibland motsägelsefulla, ideal kring vad som förväntas av oss samt vad vi kan ställa för krav 

gentemot staten och de förtroendevalda. Debatten om medborgarkaraktären dyker ofta upp i 
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 negativa sammanhang. Uttryck som �demokratiskt underskott�, �politikermisstro� och att 

väljarna �sviker valurnorna� i allt högre utsträckning är idag karakteristiska för den mediala 

debatten då demokrati står på dagordningen. Politiska debatter anklagas för att vara 

tuppfäktningar där enskilda politikers maktsträvanden går före att nå konstruktiva lösningar.  

 

Den akademiska debatten, å sin sida, präglas i hög grad av abstrakta funderingar och 

bedömningar av teoretiska modeller (för ett exempel se Elster 2001). För att blåsa nytt liv i 

demokratin utgår politiker och akademiker ofta från att medborgarnas deltagande och kunskap 

bör utökas. I jämförelser mellan teoretiska ideal och verklighetens medborgare framställs ofta 

medborgarna som lite defekta då de får ta ansvaret för att den teoretiska modellen inte 

fungerar. En förklaring som ges till detta glapp är att medborgarna inte fått den skolning som 

krävs, till exempel genom media eller i skolan. Ett ständigt närvarande men sällan tydliggjort 

drag av uppfostran präglar akademiska, såväl som politiska och mediala, debatter då 

medborgarskapet diskuteras. Will Kymlicka beskriver, i boken Contemporary Political 

Philosophy. An Introduction, utvecklingen av Västvärldens demokratiideal som att 

grundläggande liberala värderingar givits större vikt samtidigt som det finns en växande oro 

för att dessa värderingar är på väg att försvinna. Konsekvenserna blir alltså att fokus läggs på 

att få medborgare att vara aktiva, bland annat i samhällsdebatten, samtidigt som trenden bland 

medborgarna själva går mot mer apati, passivitet och fokus på det privata (Kymlicka 2002: 

291). Utvecklingen är tydlig även i det svenska demokratiprojektet, vars utgångsläge kan 

beskrivas som liberalt med deltagartraditioner. Det demokratiideal som förespråkas är dock 

deltagande och deliberativt och följer därmed en bredare trend där tankar om deliberativ 

demokrati på senare tid fått stort genomslag. Till grund för denna demokratisyn ligger Jürgen 

Habermas teorier om kommunikativt handlande (se till exempel Habermas 1977). I 

regeringens demokratirapport från 2000 framställs idealet som en �deltagardemokrati med 

deliberativa kvaliteter� (SOU 2000: 23, Prop. 2001/02:80 s. 27). Tankarna återfinns i riktlinjer 

för skolan där bland annat ett �deliberativt samtal� ska eftersträvas (Skolverket 2000, 

Utbildningsdepartementet 2000). 

 

Tydligt är att det medborgaraktiva deliberativa och deltagande ideal som framställs av staten 

inte fått genomslag på det sätt som var tanken: i alla fall inte i den form av deltagande och 

deliberation som förknippas med traditionell politik. Det är oklart i vilken utsträckning 

deltagande och deliberativa ideal verkligen är önskvärda riktlinjer för medborgarna själva. 

Trots alla de fördelar som deltagande sägs ge är det få människor idag som kan sägas leva sitt 
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 liv på det sätt som framställs som ideal i den deliberativa skolan. Försök med brukarråd och 

uppmaningar till deltagande visar sig ofta bara tilltala en liten klick medborgare som redan är 

rätt väl insatta i politiska frågor. Detta har visat sig även internationellt. I den franska 

valkampanjen drev socialisternas kandidat Ségolène Royal under våren 2007 en linje som 

syftade till att, i stället för att presentera ett färdigt valförslag, anordna stormöten där 

medborgarna kan komma och diskutera sina frågor. Den i början framgångsrika taktiken fick 

dock inte gehör utan uppfattades i stället av många som otydlig (Fredriksson 07-02-04). 

Samma kritik hördes då det feministiska partiet FI i den svenska valrörelsen 2006 drev en 

liknande strategi i arbetet med att bilda ett partiprogram. Flera tänkbara förklaringarna till 

detta glapp mellan ideal och praktik har framförts: det är fel på idealen då medborgare helt 

enkelt inte vill delta, medborgarna är intresserade av att delta men förhindras av systemet på 

olika sätt eller medborgarna är engagerade och intresserade men på sätt som inte 

uppmärksammas som politik inom statsvetenskapen (Reinikainen & Reitberger 2004: 282). 

Inbyggt i den liberala demokratimodellens medborgarsyn finns ett uttalat uppfostrande drag 

där vikt läggs vid att grundläggande liberala värden odlas bland medborgarna. Undervisning, 

då främst i demokratin som praktik, är även en viktig del av den deltagande traditionen. I den 

deliberativa syn som fått större utrymme i det förespråkade idealet är det dock inte 

medborgarna, som redan anses besitta de nödvändiga kunskaperna, utan samhällsklimatet som 

bör rättas till. Genom sitt undervisande syfte kan man på så sätt säga att dagens liberala 

demokrati avviker från de ideal som den själv förespråkar.  

 

Går det att förstå det liv som �det märkliga adjektivet� god lever i dagens medborgardiskurs? 

Syftet i den här uppsatsen är att utifrån demokratiteori undersöka upplevelser av 

medborgarskapets praktiska sida samt dess ideal hos demokratins grundläggande enhet, 

medborgaren själv. Målet är tredelat. För det första handlar det om att med utgångspunkt i en 

intervjuundersökning beskriva uppfattningar om deltagandets, och deltagaridealets, 

kvalitativa utseende. I ett andra steg jämförs dessa två aspekter av medborgarskapet. Slutligen 

ställs undersökningens resultat mot det av regeringen förespråkade idealet. Det handlar 

vidare, på ett metodologiskt plan, om att försöka skapa en form för att göra den teoretiska 

debatten praktiskt applicerbar och därmed öppna upp för en dialog mellan teori och empiri 

som saknas inom detta område. Hur relaterar medborgares praktik och ideal till varandra samt 

till de uppfattningar om medborgarrollen och medborgaridealet som präglar den akademiska 

debatten? Vill, och tror medborgare, att samhället kan styras av de antaganden som styr de av 

staten förespråkade deltagande och deliberativa demokratiidealen?  
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Uppsatsen kommer efter en redogörelse för använd metod, material och grundläggande 

utgångspunkter att bestå av fyra steg. Innan ljuset kan vändas mot det empiriska materialet 

måste först den pågående teoretiska och akademiska debatten göras tydlig, såväl som dess 

historiska tankerötter. Det innebär en teoretisk diskussion om olika demokratisyner på 

medborgaren; vad hon är, gör och tänker samt bör göra, vara och tänka. Den teoretiska 

diskussionen mynnar sedan, i en andra del, ut i ett analysinstrument och ett 

presentationsinstrument som tillsammans utgör grunden då fokus, i steg tre, vänds från det 

abstrakta till det konkreta genom djupintervjuer av tio medborgare. Slutligen kommer den 

teoretiska och den empiriska nivån att kopplas samman i ett jämförande avsnitt med 

målsättningen att relatera hur medborgarskapet uppfattas med dess idealbild i teorin 

respektive empirin. 
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 2. METOD 
 

Steinar Kvale skriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun att det finns vissa 

situationer i vilka intervjumetoden bör undvikas: då man vill göra förutsägelser, betrakta 

beteende och undersöka känsloprocesser (Kvale 1997: 100). Dessa hör inte till denna studies 

målsättningar. Om man däremot vill undersöka �människors syn på meningen hos sina egna 

levda liv, beskriva deras uppfattning, och klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin 

livsvärld� menar han att intervjuer kan ge värdefull kunskap (ibid). Denna beskrivning passar 

väl in på syftet här. Eftersom frågeställningen gäller uppfattningar om praktik och ideal som 

kan vara svåra att uttrycka och beskriva har en kvalitativ intervjumetod valts. Den kvalitativa 

intervjun markeras av öppna frågor där informantens egna tankar, motiveringar och åsikter 

spelar en utmärkande roll. Svaren får även stor betydelse för samtalets fortsatta inriktning. 

Det kan ställas mot en kvantitativt mätningsinriktad intervju med i hög grad fixerade 

svarsalternativ, fokus på representation i urvalet och med målet att uttrycka statistiska 

samband (Repstad 1999: 9-10). Informanterna förväntas här vara olika i sitt sätt att framställa 

sina upplevelser och uppfattningar varpå till exempel en kvantitativ enkät skulle riskera att 

missa viktiga aspekter som går att fånga upp genom att vara uppmärksam på informanters 

olika sätt att kommunicera. Denna metod ger visserligen inte något utrymme för att dra 

universella och generaliserbara slutsatser men det är inte heller målet. Att försöka fånga 

uppfattningar om kultur är sammankopplat med en rad uppenbara utmaningar. Dock finns det 

inget alternativ om man vill förstå vad en medborgare är och vill vara. 

 

 I sin avhandling Partikulturer undersöker Katarina Barrling-Hermansson med ett 

antropologiskt tillvägagångssätt hur partigrupperna i Sveriges riksdag uppfattar sig själva, 

deras självbild (2004). Empiriska studier av Grendstad och Selle (1999) har enligt henne visat 

att studier av kultur ger mer robusta förklaringar för valbeteende och preferenser än 

postmateralistisk teori, som till exempel Ingelharts (Barrling-Hermansson 2004: 276). Detta 

postpositivistiska sätt att förhålla sig till det som studeras har därmed en stor roll att spela 

inom statsvetenskapen. Det är vanligt att bedöma studiers resultat utifrån deras beständighet 

över tid och genomföra uppföljande undersökningar för att försäkra sig om att resultatet inte 

ändrats. Det har på grund av begränsningar i tid och resurser inte kunnat göras i den här 

studien. Resonemang kring tendenser över tid är inte ett fokus i studien, detta också för att det 

inte finns någon tidigare forskning med liknande ansatser som skulle kunna ge material till en 
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 sådan jämförelse. Uppfattningar om medborgarskapet antas dock inte heller vara någonting i 

hög grad föränderligt utan antas styras av värderingar snarare än direkta val och medvetna 

ställningstaganden, något som också bekräftats av informanternas inställning till sina levda 

medborgarskap i den empiriska studien. 

 

Kvalitativa intervjuer kan vara ostrukturerade eller halvstrukurerade. Den intervjumetod som 

använts här är teoristyrd och halvstrukturerad på så sätt att intervjuerna följer en intervjuguide 

som i sin tur bygger på, och återkopplar till, en teoretisk diskussion. Samtidigt lämnas 

utrymme för att uppfatta avvikelser från dessa teoretiska knutpunkter. Barrling-Hermansson 

påpekar att undersökningar om attityder i vardagen ofta gör att informanter betraktar sina 

påståenden som självklarheter (Barrling-Hermansson 2004: 48-49). Ett väl utvecklat 

analysinstrument blir därför en viktig komponent. En representant definieras som någon som 

talar för någonting medan en informant är någon som talar om någonting (Jensen 1993: 125, 

se även Barrling-Hermansson 2004: 45). I den här studien finns en risk att informanterna talar 

som representanter för lärare som yrkesgrupp samt att de idealbilder om vad en medborgare 

bör vara står i vägen för eventuella uppfattningar som bryter med den. Att uppmärksamma 

denna skillnad är en av uppgifterna och också den faktor som gör medborgarskapet som 

praktik intressant. Att avgöra vad som är ideal och vad som refererar till informantens egen 

livssituation kan vara en svår avvägning. Här får bedömningar stor betydelse och styrs av hur 

informanten talar och vilken roll han eller hon antar i olika skeden av intervjun. Åtskillnaden 

informant/representant ska inte ses som ett teoretiskt utan som ett metodologiskt verktyg med 

syfte att sortera information enligt kategorierna egen praktik och ideal. 

 

Samtliga intervjuer som ligger till grund för det empiriska materialet i denna studie följde 

samma struktur och fördes enligt en intervjuguide med vissa i förväg planerade teman (enligt 

struktur från Kvale 1997: 121). Intervjuguiden visar hur de olika temana kopplas till olika 

frågor (se bilaga 1). Samma fråga kan ge information till flera olika teman, på grund av 

överlappande teman men också beroende på vad informanten väljer att fokusera på i sitt svar. 

Det anonymiserade intervjumaterialet i sin helhet finns tillgängligt hos författaren.  
 För att alla aspekter skulle täckas ställdes följdfrågor och informanterna ombads i vissa fall 

att förtydliga sina svar. Genom att hålla teorin i huvudet under intervjuns gång och vara 

beredd att ställa motfrågor kunde tolkningar bekräftas eller falsifieras av informanten direkt. I 

efterhand fanns tillfälle att kontakta informanterna per e-mail eller telefon för ytterligare 

frågor och bekräftande av citat. Samtliga intervjuer hölls enskilt, avskilt och på 
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 informanternas arbetsplats. Miljön förstärkte troligen personernas deltagande i egenskap av 

lärare, något som i det här fallet är positivt eftersom just yrket var en viktig urvalsprincip. 

 

Intervjuerna genomfördes med öppna frågor där informanten ombads redogöra för sin 

uppfattning. Öppna frågor har fördelen att forskaren inte riskerar att uppfattas som att han 

eller hon vet bättre genom att anta sig veta möjliga svarsalternativ i förväg (Dexter 1970: 5f). 

Inför intervjun meddelades att temat var medborgarskapet och medborgarskapsideal, att de 

deltog anonymt samt hur resultatet skulle publiceras. De blev också uppmärksammade på att 

det inte handlade om någon personlig bedömning eller förhör och att det därmed inte fanns 

något �rätt� eller �fel� svar. Intervjun inleddes med frågor som berörde idealbilden för att 

sedan röra sig mot den egna praktiken. Denna �omvända tratt-taktik� är bra då ämnet 

misstänks kunna upplevas som personligt och svårt att ta ställning till (Ekholm & Fransson 

2002: 74-75). Rollen som statsvetare skulle kunna föra med sig en vilja hos informanterna att 

ge ett �politiskt korrekt� svar, någonting som har motverkats genom att sträva efter en 

avslappnad och kravlös intervjusituation. Informanterna väntades kunna vara ovana vid att 

tänka i termer av medborgarskapet och därför behöva tid att utveckla sina tankegångar. Öppna 

frågor ger stor frihet för informanterna att själva beskriva sin uppfattning och välja ur vilken 

vinkel de vill resonera. Det ger även möjlighet att möta de olika informanternas personliga 

erfarenheter och sätt att resonera på ett sätt som ökar chansen att kunna uppfatta dem på rätt 

sätt. Olika följdfrågor har ställts beroende på hur informanten själv valt att bemöta frågan. 

Även frågeordningen har anpassats för att samtalet ska flyta så naturligt som möjligt. Att 

samtliga informanter arbetar som lärare, en urvalsaspekt som diskuteras utförligare nedan, gör 

att de kan förväntas vara vana att tala inför andra människor och förklara vad de menar, något 

som talar för valet av en öppen intervjustrategi. 

 

Ett val har gjorts att inte spela in intervjuerna och det av flera skäl. Inspelning riskerar att 

verka hämmande på informanternas känsla av att kunna prata fritt och otvunget, något som 

blir extra viktigt då personliga uppfattningar och åsikter kan krocka med samhälleliga normer 

och/eller yrkesroller. En ytterligare aspekt på inspelning är resursmässig. På grund av studiens 

begränsningar i omfattning har mer fokus lagts på utförandet och upplägget av intervjuerna i 

stället för att prioritera transkribering av material. Under intervjun fördes stödanteckningar 

utifrån de olika teman som diskuteras som sedan omedelbart efter intervjun kompletterades 

med de intryck och svar som intervjun gav. Denna metod visade sig fungera bra. 

Informanternas identitet och arbetsplatser är bara kända för författaren och de enskilda 
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 deltagarna. De nackdelar anonymitet kan föra med sig i form av svårigheter att granska och 

använda materialet vidare väger i detta fall inte över fördelarna i att informanterna väntas 

våga dela med sig av sina uppfattningar på ett mer öppet sätt. Detta har synts tydligt i hur 

vissa informanter ändrat sitt sätt att tala i de fall någon kollega kommit in i rummet under 

intervjuns gång. I arbetet med att utforma analysinstrumentet genomfördes fyra 

pilotintervjuer. Av dem följde två mer specifikt den senare studiens upplägg och omfattning. 

Pilotintervjuer ökar kvaliteten på intervjuerna genom att se vilka frågor som ger det utbyte 

som man letar efter samt gör den som ställer dem mer van att hantera informationen (Kvale 

1997: 137). I detta fall ledde pilotintervjuerna till att en del frågor på förhand kunde plockas 

bort eller specificeras. De gav också värdefulla insikter om hur frågorna bäst ställs samt hur 

intervjutiden kunde planeras. Även under arbetets gång har det klarnat vilka frågor som mer 

än andra relaterar till uppsatsens frågeställningar.  

 

Avgränsningar 
Den syn på medborgarskap som kulturellt uppfattat (diskuteras vidare i antaganden nedan) 

som antas här innebär att fokus ligger vid en samtida nationell diskurs utan universella 

aspirationer. Uppsatsen kommer därmed inte heller att diskutera medborgarskap inom, eller i 

relation till, icke-demokratiska styrelseskick. Det som studeras är vidare uppfattningar om 

vad medborgarskap innebär och inte hur informanterna verkligen är som medborgare, en 

frågeställning som till exempel ett fältstudieupplägg bättre skulle kunna svara på. Denna typ 

av andrahandsinformation om uppfattningar och ideal är dock intressantare för den här 

studien än hur det verkligen förhåller sig, då målet är en jämförelse med teoretiska och 

akademiska uppfattningar som vägleder riktlinjer för samhället. Det handlar därmed inte om 

huruvida medborgare är som idealet utan huruvida de efterfrågar och eftersträvar ett sådant 

ideal eller inte. Ett flertal aspekter av informanternas personer som skulle ha kunnat tas 

hänsyn till har här lagts åt sidan. Eventuella variationer i uppfattningen på grundval av kön, 

ålder, socioekonomisk status eller annan bakgrund kommer alltså inte diskuteras. Detta val 

grundar sig inte i ett ointresse för dessa perspektiv utan i begränsade tidsresurser och tidigare 

forskningsunderlag. 

 
Urval 
 Det empiriska materialet består av intervjuer av 10 informanter. Den vägledande aspekten i 

valet av antal informanter var kvalitativt, snarare än kvantitativt och fokus lades vid att kunna 
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 ge varje intervju längre tid och förberedelse utifrån de resurser som fanns. I detta val och i 

intervjuernas utformning, har Steinar Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun samt 

Mats Ekholm och Anders Franssons bok Praktisk intervjuteknik varit vägledande (Kvale 

1997: 99, Ekholm & Fransson 2002). Intervjuerna genomfördes mellan den tjugonde mars 

och den 17 april 2007 och intervjutiden var mellan 60 och 90 minuter per informant. 

Informanterna valdes ut med hänsyn till könsfördelning, åldersfördelning och arbetsplats i två 

områden kring den röda respektive gröna tunnelbanelinjen i Stockholms sydvästra förorter. 

Informanterna var mellan 31 och 60 år, med en medelålder på 44,7 år. Samtliga informanter 

är svenska medborgare. En av informanterna har därutöver även irakiskt medborgarskap. 

 

Kontakter med informanter förmedlades via Södertörns Högskolas program för 

verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen, VFU, samt genom direkt kontakt med 

skolor (för mer information om VFU se www.sh.se, lärarutbildningen, VFU). Kontakterna har 

sin arbetsplats i två områden situerade längs med de röda (Bredäng, Sätra, Skärholmen och 

Vårberg) respektive gröna (Rågsved, Bandhagen, Hagsätra och Högdalen) tunnelbanelinjerna 

söder om Stockholm. Informanterna har i åtta av tio fall sin bostad utanför de områden som 

undersöks. Förutom den fördel som redan etablerade kontakter mellan Södertörns Högskola 

och lokala skolor innebar för valet av undersökningsområden utmärker det sig även genom 

den medie- och samhällsforskning om området som finns att tillgå och bidra till (se Nygren 

2005, Bolin 2005). Alla informanterna i studien är lärare, verksamma i de aktuella områdena, 

med en spridning i ämnen och årskurser. Det finns ett flertal anledningar till att lärare som 

yrkesgrupp är särskilt intressant för en studie om medborgarrollen med det upplägg som valts 

här. Förutom uppfattningar om den egna rollen och det samhälleliga idealet i relation till den 

ger detta upplägg möjligheter att i intervjusituationen föra resonemang kring den roll lärare 

som yrkesgrupp antas spela i ett demokratiskt samhälle. På detta vis bidrar valet av 

informantgrupp till att medborgarrollen kan diskuteras ur fler perspektiv.  

 

Eamonn Callan menar, bland annat i boken Citizens - Political Education and Liberal 

Democracy, att skolans redan stora roll i liberala demokratier att förmedla grundläggande 

värden som frihet och rättvisa blivit än viktigare i och med samhällets ökade pluralism 

(Callan 1997). Den homogenitet som förut i högre grad inneburit grunden för delade värden 

kan inte längre tas förgiven enligt detta resonemang. Som lärare intar informanterna i den här 

studien centrala roller i processen att fostra medborgare demokratiskt. Som offentliga 

tjänstemän styrs vidare detta arbete av statlig policy som i sin tur grundar sig på de styrandes 
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 demokrati- och medborgarideal. Man skulle kunna säga att dessa �lärarmedborgare� befinner 

sig i tvärsnittet av medborgerlig praktik och ideal och att det i deras roll samlas många olika 

aspekter av medborgaridealsproblematiken. Karaktärsdraget gör dem extra intressanta för 

denna form av diskursstudie. I Barrling-Hermanssons avhandling påpekas att riksdagsmän är 

extra påverkade av partikulturen i relation till partiprogrammet i sin tvådelade roll, som 

förtroendevald och genom ett personligt engagemang (Barrling-Hermansson 2004: 16). 

Samma dubbla karaktär innebär lärarrollen, dels som utbildare i demokratiska frågor, dels 

som medborgare. Det är möjligt och i viss mån troligt att ett urval med en annan 

sammansättning, t ex vad gäller ålder, utbildning och relation till samhällsdebatten, skulle ge 

ett annat resultat. Målet här är dock inte ett representativt urval utan att undersöka bredare 

samhällstendenser kring ideal och praktik. Resultatet kommer i förlängningen att detta 

resonemang inte ge svar på i vilken utsträckning vissa uppfattningar existerar, något som 

skulle kräva ett långt större insats. En urvalsgrupp som står i en annan position gentemot 

samhällsdiskursen än den som studeras här kan även i viss mån antas relatera till diskursen 

utifrån andra premisser, även om tankar om medborgarskapet antas höra till en minde 

medveten, och därmed även mer stabil, identitet.  

 

Databehandling 
Då det inhämtade materialet ska behandlas och analyseras har den stora utmaningen varit att 

behålla teoretiskt momentum och samtidigt låta det empiriska materialet tala för sig självt, 

med all den komplexitet det innebär. Barrling-Hermansson utgår från teorier om abduktion då 

hon diskuterar sitt resultat (Barrling-Hermansson 2004: 60). Metoden, som bland andra 

utvecklades av Noam Chomsky har i Sverige förespråkats av Mats Alvesson och Kaj 

Sköldberg i boken Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (1994). 

Abduktion kombinerar induktiva och deduktiva modeller genom att utgå från empiriska data 

men samtidigt vara vägledd, utan för den delen styrd, av teori (Alvesson & Sköldberg 1994: 

42). Med denna metod samlas information in med ett öppet sinne och relateras till teoretiska 

indelningar. I ett senare skede tolkas och sammanställs informationen för att med hjälp av 

teorin se eventuella regelbundenheter och mönster.  I analysskedet har en distans gentemot de 

genomförda intervjuerna varit en viktig komponent för att kunna skapa en relation till det 

insamlade materialet på ett teoretiskt plan. Att så långt det varit möjligt avpersonifiera 

intervjusvaren har varit en del i denna process. Analysen har inspirerad av principerna bakom 

abduktion gjorts i tre steg. För det första har en sammanställning av intervjusvaren gjorts med 
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 utgångspunkt i materialet självt med målet att få en överblick av materialet fråga för fråga 

samt se eventuella mönster. I ett andra steg har en ytterligare läsning, sammanställning och 

tolkning av det ursprungliga materialet gjorts utifrån den teoretiska ramen och de analytiska 

begrepp som valts. Detta upplägg har fördelen att inte med detsamma behöva förhålla empirin 

till teorin utan att för den skull tappa denna koppling. Slutligen har dessa två delsteg jämförts 

och avvikelser mellan dem diskuterats och i vissa fall framhävt punkter som endera av 

strategierna missat. Tillvägagångssättet fungerar även som en sorts test på det som i Annika 

Lantz bok Intervjumetodik benämns som intern subjektivitet, det vill säga i det är fallet hur väl 

intervjuerna speglar de intervjuades uppfattningar (1993: 73-74).  

 
Då den information som framkommit i intervjuerna rent praktiskt ska ta steget in i en teoretisk 

tolkning krävs en renodling och kategorisering av materialet. Lantz bok har varit vägledande i 

denna process (1993). Det första steget där detta sker är i själva intervjusituationen där 

information som uppenbart svävar utanför intervjuns teman inte tas med i anteckningarna. 

Här har den vägledande principen dock varit att hellre ta med för mycket än för lite för att 

senare kunna göra ett urval. Ytterligare urval har gjorts i analysens första och andra steg. I den 

första har i första hand information som ligger utanför de frågor som ställts rensats bort. Det 

har främst berört utsvävningar om deltagarnas privata liv eller politiska åsikter som ligger 

utanför intervjuns teman. Exempel på detta kan vara uttalanden om en deltagares uppfattning 

om en specifik politiker som inte rättfärdigas genom att den speglar uppfattningen om 

relationen politiker-medborgare i bredare mening. En lista med kriterier för vad som inte ska 

tas med i analysen har väglett processen och syftat till att försäkra en likvärdig avvägning 

genom materialet.  

 

I det andra steget har det sållats i information som inte direkt relaterar till undersökningens 

teoretiska teman. I en ideal värld sammanfaller dessa två aspekter och det råder fullkomlig 

harmoni mellan det teoretiskt efterfrågade och de svar som den operationaliserade ramen ger. 

Vanligare är dock att informationens användbarhet skiftar och denna strategi ger möjlighet att 

diskutera varför det sker och vilken påverkan det eventuellt kan ha. I det här fallet handlar det 

om att vissa frågor visat sig vara överflödiga i förhållande till studiens teman. Ytterligare 

pilotintervjuer, närmare urvalet, skulle eventuellt ha kunnat begränsa denna �överblivna 

information� samtidigt som det var viktigt att lämna utrymme för individuella uttryckssätt och 

därmed inte begränsa frågorna för mycket. Att på detta sätt rensa i materialet benämns av 
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 Lantz för datareduktion (1993: 79).  I vissa fall har det varit svårare av avgöra hur olika 

utsagor relaterar till de teoretiska begrepp som används. I största möjliga mån har en direkt 

uppföljning i intervjusituationen kunnat räta ut dessa frågetecken. Precis som inom 

kvantitativa studier finns även med en kvalitativ metod problem med bortfall. I detta fall rör 

det sig om att deltagarna inte velat eller sagt sig kunna svara på en fråga samt att information 

saknas på grund av svårigheter med nyansbedömning som inte kunnat lösas genom att åter 

kontakta deltagaren. I dessa fall har det material som finns redovisats med reservation för 

bortfallet då det är helhetsbilden av urvalets uppfattningar som är av intresse.  

 

Ansats 
Uppsatsen utgår från uppfattningen om medborgarskapet som en identitet som, liksom andra 

identiteter, kan formas och omformas. Michel Saward konstaterar i artikeln Democracy and 

Citizenship: Expanding Domains att politiska aktörer och medborgare inte anländer till 

politiska arenor med redan fördelade kompletta identiteter (2006: 409). Detta får 

konsekvenser för forskning om medborgaren och möjliggör en frånkoppling av tanken på 

medborgaren från den formella medborgarstatusen, såväl som från själva den fysiska 

personen. Inte heller demokrati ses här som ett givet, eller överordnat, begrepp. Liksom andra 

idéer och tankeströmningar påverkas vår uppfattning om det goda styret av hur olika och 

samtida diskurser beskriver demokrati och dess alternativ. Synsättet gör det möjligt att 

förhålla sig till hur ibland konkurrerande uppfattningar om demokrati och medborgarskap 

samsas i diskussioner och i människors uppfattningar om sig själva och samhället. 

 
To construe the essence of citizen capacity or character as individualistic and 
independent, or communal and situated, or moral and empathetic, is to take factual 
and normative cases about characteristics and to mold theoretically, an image of what 
the citizen really is or can be in terms of identity (Saward 2006: 410). 

 
 Saward talar för att uppfattningen och tanken på vad en medborgare är, och på vad som ska 

representeras, utgör den ofrånkomliga grunden för det representativa demokratiska systemet 

(Saward 2006: 414). Tankar och bilder om medborgaren finns i alla demokratisyner, även där 

rollen innebär att de inte tillskrivs en delaktighet eller anses stå utanför det område där 

politiken sker. Utgångspunkten i den här uppsatsen är en syn på medborgaren som en aktör i 

relation till andra politiska aktörer samt att relationerna mellan dessa inte kan ignoreras i 

studiet av politik. Därmed argumenteras i det här avseendet emot tankar om samhällets 

uppdelning i olika självstyrande och autonoma arenor med gränser för var politisk handling 

sker.  
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 I takt med att globaliseringen fått effekter som förändrat den verklighet där demokratiska 

system verkar har det framkommit krav på en utvidgning av medborgarskapet på en rad plan 

till exempel: globalt, ekologiskt, artmässigt, åldersmässigt och över samhällets upplevda 

gränser av privat och offentligt (övergripande, se Saward 2006: 417, Lister 2007; globalt se 

Hoffman 2004, feministiskt se Lister 20031997 samt 2007). Dessa, och andra modeller som 

på senare tid utmanat den klassiska liberala, tas inte upp i den här uppsatsen. Anledningen är 

att kunna fokusera på de demokratiutmanare som fått störst genomslag i debatten och som 

drivs som ideal ifrån statligt håll. Den empiriska undersökningens öppna frågor gör det dock 

möjligt att också uppfatta åsikter om den egna praktiken och idealet som inte rimmar med 

antagandena i de förhärskande medborgaridealen. 

 

Barrling-Hermansson utgår i sin studie från en syn på kultur som grundar sig i Ferdinand de 

Saussures särskillnad mellan ord och innebörd där kulturen manifesteras genom det språk som 

används och inte främst genom handlingar (Barrling-Hermansson 2004: 22). Alla företeelser 

har enligt detta synsätt två betydelser. Det första är själva uttrycket, handlingen, till exempel 

att färga sitt hår grönt. Det andra är vad denna handling får för innebörd, hur den tolkas, och 

här finns många tänkbara alternativ beroende på kulturen: modemedvetenhet, klumpighet, 

rebelliskhet, protest, kamouflage, skojfriskhet eller som religiös eller rituell handling 

(Barrling-Hermansson 2004: 22). Det är denna andra aspekt som ger oss tillträde till kulturen, 

en aspekt som dock inte behöver vara medvetandegjord hos den som agerar (Arnstberg 1992: 

16). Här kan en parallell dras till den syn på politiskt handlande som antas i denna studie. 

Liksom handlingen ovan kan ges olika innebörder utifrån kultur argumenteras här för att 

samma handling kan vara politisk om den ges den innebörden av den som utför handlingen. 

Samma handling utförd av en annan individ skulle kunna vara utryck för någonting helt annat. 

Clifford Geertz har uttryckt kulturens plats i forskning på följande sätt:  

 
The concept of culture I espouse [...] is essentially a semiotic one. Believing, with 
Max Weber, that man is an animal suspended in the webs of significance he himself 
has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore not an 
experimental science in search of law but an interpretive one  in search of meaning 
(Geertz 1975: 5). 

 
 Det är i denna mening informanternas uppfattningar kan användas och jämföras med 

samhälleliga idealbilder. Barrling-Hermansson menar att Geertz definition av kultur tydliggör 

att kultur är någonting som hela tiden är närvarande i all mänsklig verksamhet och som inte 
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 kan hänvisas till någon specifik sektor av samhället. Kulturen är den tolkning som människor 

gör av sin omvärld i alla situationer (Barrling-Hermansson 2004: 25). Om tolkningen på 

samma sätt innebär att handlingen ges politiska avsikter så handlar det om politik. Som 

individ är man utöver det som rör egna åsikter satt till att relatera till två plan i sin praktik av 

medborgarskapet: samhällets idealbild och samhällskulturen. Då informanter talar om 

medborgarskapet antas de mena principer som ska gälla alla medborgare och inte enbart den 

egna personen. De talar då om medborgarna som kollektiv. Medborgarskapet ses här inte som 

en identitet som individerna till fullo själva väljer utan den bild som man har av sig själv som 

medborgare antas uppfattas i relation till de uppfattningar som finns runt omkring en. 
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 3. EMPIRISK FORSKNING 
  
Den här studien undersöker ett fenomen som skär genom flera olika forskningsområden: det 

levda medborgarskapet, demokratiteori, utbildningens och medias roll i demokratiprojektet 

samt möjligheterna till deliberativ demokrati. I arbetet har jag tagit del av forskning som rör 

medborgarskapet inom statsvetenskap, sociologi och utbildningsvetenskap, av vilka ett urval 

presenteras här. Stort fokus har, i och med globalisering och ökad migration, de senaste 

decennierna legat vid medborgarskapet som status och med problemet då medborgarskapet 

går mot att alltmer skiljas från en nära koppling med nationalstaten. Här har man fokuserat på 

skillnader mellan länder i rättigheter och migrationspolicy. Forskning om det ämne som 

denna studie berör mer specifikt, uppfattningar om medborgarrollen som praktik, tar sällan 

inom statsvetenskapen sin utgångspunkt i empiriska undersökningar (Lister et al. 2003). 

Forskning om medborgaridealet har främst ägt rum på en teoretisk makronivå, ofta med en 

normativ drivkraft att hitta en bättre demokratimodell än den nuvarande.  

 

Kymlicka konstaterar att �when asked what citizenship means to them, people are much more 

likely to talk about rights than responsibilities or participation� och refererar till studier i USA 

och Storbritannien (Kymlicka 2002: 288). Dessa har undersökt hur medborgarskapet 

uppfattas och visat att det finns en genomgående syn på medborgarskapet som 

rättighetsgivande. I Storbritannien lade medborgarna dock tonvikten på sociala rättigheter 

som utbildning och välfärd medan amerikanska medborgare fokuserade på civila rättigheter, 

som yttrande- och religionsfrihet, i första hand (Johnston Conover et al. 1998 samt King & 

Waldron 1988). Många röster har framkommit som pekar på att medborgardygden dalar i den 

anglosaxiska världen och pekar då på valdeltagande och medlemskap i partier (Kymlicka 

2002: 293). Även i Sverige har deltagandet i partier och fackförbund dalat och väckt oro för 

demokratins framtid. De empiriska undersökningar som finns drivs ofta av en vilja att förklara 

ett missnöje, politikerförakt och beteende hos väljarna som avviker från det traditionella 

folkrörelseidealet. Det handlar här mer om vad medborgare gör och hur de fungerar än vad de 

tycker och tänker. Förklaringar till detta har sökts. I böckerna Politikerförakt eller mogen 

misstro? och Politikens meningslöshet. Om misstro, cynism och utanförskap undersöker t ex 

Tommy Möller hur medborgare ser på politiker och vad det får för konsekvenser för 

deltagande (1998 och 2000).  

 



 

16

 Mycket empirisk forskning har på liknande sätt inriktat sig på vad som påverkar medborgares 

beteende i val: massmedia, opinion och undervisning, samt hur medborgare ser på planering 

och policyresultat. Vad det gäller deliberativa ideal har antaganden om att medborgares 

intressen ändras genom deliberation samt deliberationens påstådda positiva effekter varit ett 

tema (Kim et al. 1999, Ryfe 2005). Experimentella metoder har fått stort genomslag i denna 

sorts forskning. James Fishkin är en av dem som genom det han kallar �fördjupade 

opinionsundersökningar� sökt visa att deliberation påverkar opinionen (Fishkin 1991, för en 

utvärdering och sammanfattning av den empiriska forskningsdebatten kring deliberativ 

demokrati se Chambers 2003). 

 

Lister, Smith, Middleton och Cox har inom forskningsområdet policyanalys undersökt 

brittiska ungdomars uppfattning om vad som menas med att bli medborgare (2003). Syftet är 

explorativt och resultatet sammanfattar författarna i fem modeller där universell status, 

ekonomisk självständighet och konstruktivt deltagande i samhället var de vanligast 

förekommande. Mindre vanlig var tanken på ett socialt kontrakt och medborgarskap som rätt 

att få göra sin röst hörd. Tanken på konstruktivt deltagande, det vill säga med syfte att 

påverka och bidra till ett bättre samhälle kopplades ihop med en uppfattningen om en �god� 

medborgare (ibid: 5). Uppfattningarna präglades mer av skyldighets- än rättighetstänkande 

och pekade mer mot en kommunitär, det vill säga gemensamhetsinriktad, än en liberal, �civic-

republican�-influerad uppfattning av medborgarskapet. Resultatet skiljer sig därmed mot 

undersökningar som under 1980-talet visade en mycket starkare betoning på sociala 

rättigheter som medborgarskapets främsta attribut, något som tyder på att ungdomarna tagit åt 

sig av de senaste årtiondenas politiska fokus på skyldigheter i Storbritannien. På samma sätt 

följer uppfattningarna om den goda medborgaren i hög grad det ekonomiskt självständiga 

idealet under Thatcher (Lister 2003: 17).  Författarnas ansats ligger nära det som eftersträvas i 

den här undersökningen genom viljan att kombinera sentida teoretisk demokratidebatt med en 

undersökning av medborgarskapet såsom det upplevs av medborgare. Fokus kommer dock i 

denna studie att riktas mer specifikt mot det upplevda medborgarskapets praktiska sida och 

kopplas mer stringent till etablerad statsvetenskaplig teori än vad som görs hos Lister et al.  

 

Genom att föra in kultur som nivå kan medborgarskapet ses ur fler aspekter. Studien 

diskuterar dock inte ungdomarnas eventuella vilja att ge �bra� svar utifrån vad de fått lära sig 

att en medborgare ska vara, något som eventuellt kan ha påverkat resultatet mot att spegla mer 

av ett skyldighetstänkande. 



 

17

  

Medborgarskapet och utbildning är ett tema inom utbildningsforskning där fokus ligger på 

utvärdering och förbättring av undervisningen, med övervägande andel brittiska studier. 

Anderson, Avery, Pederson, Smith och Sullivan har t ex berört det goda medborgarskapet i en 

intervjustudie av brittiska lärares skiftande uppfattningar om medborgarskolan (1997). En 

omfattande kvalitativ och kvantitativ studie, även den brittisk, om lärares uppfattning om det 

goda medborgarskapet genomfördes av Davies, Gregory och Riley (1999). Studien bygger på 

enkäter och intervjuer om hur det goda medborgarskapet definieras och hur det förespråkas, 

med målsättningen att utveckla en mer effektiv medborgarskola. Studiens kvalitativa del 

anknyter till denna uppsats strävan genom sitt fokus på medborgarskapets praktik och sitt 

urval av lärare. Ambitionerna här är dock att fokusera på definitionen av medborgarskapet i 

koppling till demokratiteoretiska modeller i vidare bemärkelse och informanternas lärarroll 

tonas därmed ned till förmån för deras roll som medborgare. Många har framhävt behovet av 

mer empirisk forskning både kring medborgarskapet som praktik och kring de tankar som mer 

specifikt ligger till grund för den deliberativa demokratimodellen. �How is deliberation (as 

both cause and effect) connected to other attitudinal and especially behavioral aspects of 

"good" citizenship?� undrar till exempel Delli Carpini, Lomax Cook och Jacobs (2004).  

 

Vad som eftersträvas här är inte förutsättningar för att sia om medborgares beteende eller att 

skapa policyunderlag för undervisning, inte heller att testa deliberationens utfall på 

medborgares intressen eller tankesätt. Det som eftersträvas är ett bredare demokratiteoretiskt 

förhållningssätt till medborgarskapet som inkluderar deliberativa tankar och ser till dess 

koppling till utbildning och uppfostran. Utgångspunkten är att legitimiteten och effektiviteten 

hos demokratiska system, precis som för de beslut som tas i demokratiska fora, bygger på att 

processerna accepteras av medborgarna. Att de ideal som förespråkas av demokratiskt valda 

institutioner i samhället även uppfattas som ideal av medborgarna är därmed en fråga om 

demokrati.  
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 4. TEORI 
 

Begreppet medborgare hör till det som i statsvetenskaplig forskning brukar kallas �essentially 

contested concepts�.  Termen myntades av Walter Bryce Gallie (1956) och har beskrivits på 

följande sätt:  

 
The term essentially contested concepts gives a name to a problematic situation that 
many people recognize: that in certain kinds of talk there is a variety of meanings 
employed for key terms in an argument, and there is a feeling that dogmatism (�My 
answer is right and all others are wrong�), scepticism (�All answers are equally true 
(or false); everyone has a right to his own truth�), and eclecticism (�Each meaning 
gives a partial view so the more meanings the better�) are none of them the 
appropriate attitude towards that variety of meanings (Garver 1978:168). 
 

Andra har talat om �momentum concepts�, det vill säga begrepp som ständigt måste 

omprövas och utvecklas för att de grundläggande värden som det innefattar ska kunna omfatta 

fler och fler grupper i samhället (Hoffman 2004: 138). Även om detta borde vara ett skäl att 

ständigt specificera begreppets definition är det sällan innebörden görs tydlig då 

medborgarskapet diskuteras. Will Kymlicka skriver till exempel att en medborgares dygder, 

och han ger exempel som kunskap och vilja att ifrågasätta styrande samt att delta i politiska 

samtal, är �precicely what distinguish �citizens� within a democracy from the �subjects� of an 

authoritarian regime� (Kymlicka 2002: 289). Citatet visar att Kymlicka lägger mer i 

begreppet medborgare, och mer i medborgaren som person, än vad till exempel en klassisk 

liberal definition skulle göra gällande. En liberal skulle snarare betona att det är de rättigheter 

och friheter hon har, inte hur hon som fri individ väljer att utnyttja dem, som gör henne till 

demokratisk medborgare. Detta exempel visar på hur det vid första anblicken ibland 

bedrägligt oproblematiska begreppet medborgare kan anta skiftande meningar. Som en av 

demokratins grundbegrepp är medborgarskapets definition central för förståelsen av 

demokratin, inte bara i teorin men även i praktiken. 

 

I en annan artikel utvecklar Kymlicka och medförfattaren Wayne Norman dock diskussionen 

och skriver att termen medborgare i politisk teori, till att börja med, inbegriper två skilda 

begrepp som ofta blandas ihop: �citizenship-as-legal-status, that is, as full membership in a 

particular political community; and citizenship-as-desirable-activity, where the extent and 

quality of one�s citizenship is a function of one�s participation in that community� (Kymlicka 

& Norman 1994: 354). De två sidorna av medlemsmyntet har även talats om som �state-� 

respektive �democratic citizenship�, medborgarskap i �tunn� och �tät� bemärkelse samt som 
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 �status� och �praktik� (Stewart 1995: 65, Oldfield 1990). Jag har valt att använda mig av det 

senaste av begreppsparen eftersom det, med termer som är gångbara på svenska, på ett bra sätt 

speglar medborgarskapets två sidor. Vad som berörs i denna uppsats är den senare, praktiska, 

aspekten på medborgarskap där juridiska rättigheter och legal status som medborgare utgör 

den plattform jag tar avstamp från i diskussionen. 

 
We should expect a theory of the good citizen to be relatively independent of the 
legal question of what it is to be a citizen, just as a theory of the good person is 
distinct from the metaphysical (or legal) question of what it is to be a person 
(Kymlicka & Norman 1994: 353).  

 
Diskussionen rör inte en jämförelse mellan medborgare och icke-medborgare utan mellan 

medborgares praktik och olika teoretiska medborgarideal. Samtidigt är utgångspunkten att det 

sker ett samspel mellan medborgarskapets två sidor där uppfattningar och ideal som berör 

medborgares roll också leder till institutionaliseringar, till exempel i välfärdsprogram, och där 

samhällets organisering även påverkar medborgares syn på sig själva och på 

medborgaridealet. 

 
Angus Stewart menar att begreppet medborgare sedan dess tidiga idéhistoria härbärgerat en 

rad olika innebörder och att den koppling som det i det moderna samhället fått till den 

nationella nivån är långt ifrån entydig eller naturlig. I själva verket, menar han, kan det 

appliceras på vilken geografisk enhet som helst: allt från den lilla byn till hela jorden (Stewart 

1995: 65). Etienne Tassin argumenterar i �Europe: a Political Community?� för en utvidgning 

av det nationella medborgarskapet till ett europeiskt (Tassin 1992). Enligt Tassin måste 

medborgarskapet lösas från sin länk till nationaliteten och det allmänna bästa från sin 

hopkoppling med nationens bästa. I stället för nationalitet bör praktik, det vill säga delaktighet 

i ett offentligt rum, enligt detta synsätt styra medborgarskapet; rätten att vara med och styra 

det rummet (Tassin 1992: 189). Var medborgarskapet utövas berör alltså inte bara vilka delar 

av livet som påverkas utan är även en fråga om geografi. Detta anknyter i viss mån till de 

demokratisyner som diskuteras senare i teoridelen där elitdemokratiska och liberala modeller i 

högre grad utgår från en nationell ram medan deltagande och deliberativa modeller ofta 

trycker på betydelsen av deltagande på lokal nivå. 

 

Medborgarskapets idehistoriska bakgrund kan delas in i de två huvudspåren utvecklande 

republikanism, med sina rötter i den antika Grekland och dess filosofer, samt beskyddande 

republikanism, som tog sin utgångspunkt i Roms statshistoria (Held 1996: 68). Den 
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 utvecklande republikanismen betonar, som namnet vittnar om, de positiva effekterna av 

politiskt deltagande som handling, vad gäller förbättrade beslut och personlig utveckling. 

Ayse Kadioglu beskriver den utvecklande republikanismens, eller det som här kallas �civic-

republican�-traditionens, syn på medborgarskapet utifrån Oldfields uppdelning: 

 
In the classical tradition, citizenship appears as an activity or a practice such that not 
to engage in the practice is, in important senses, not to be a citizen (Kadioglu 2006). 
 

 Detta anknyter till Aristoteles berömda klassificering av människan som en zoon politikon, 

ett politiskt djur, och konstaterandet att det var just denna politiska kapacitet som skiljde 

människan från andra arter (Kymlicka 2002: 296). Den beskyddande republikanismen ser i 

stället politiskt deltagande instrumentellt, som ett sätt att skydda medborgarnas intressen och 

önskemål (Held 1996: 68). Politiskt deltagande hänger här inte ihop med 

medborgarskapsidentiteten på samma sätt. Mellan dessa finns sedan i historien ett utbyte av 

idéer och ömsesidig påverkan men de två traditionernas starka influenser kan spåras även till 

dagens sätt att se på demokrati och medborgarskap. De liberala och elitdemokratiska 

modellerna anknyter i högre grad till en beskyddande republikansk tolkning av demokratins 

uppgift. Här kommer att argumenteras för att den deltagardemokratiska tanketraditionen, trots 

sina uppenbara kopplingar till utveckling, på grund av antaganden om deltagandets mål bör 

ses som en liberal modell, något som diskuteras vidare nedan. Den deliberativa modellen 

bygger i stor utsträckning på utvecklande idéer. 

 

Diskussionen kring medborgarskapet har i ett mer samtidshistoriskt perspektiv rört sig mycket 

kring skyldigheter och rättigheter där T.H. Marshall under efterkrigstiden blev en inflytelserik 

förespråkare för lika och utvecklade sociala rättigheter som den avgörande faktorn för ett 

livfullt medborgarskap (Marshall 1965/1949). Hans klassiska indelning av medborgarskapets 

tre aspekter: juridiskt, politiskt och socialt, fokuserade helt på rättigheter, ett tänkande som 

ibland refereras till som �passivt� eller �privat� medborgarskap (Kymlicka 2002: 288). 

Marshall har mött stark kritik från olika håll för att hans modell exkluderar grupper och 

erfarenheter. Denna syn på medborgaren som rättighetstagare fick också utifrån diskussionen 

om medborgarskapets praktik kritik med skilda lösningar, mer ansvar eller mer deltagande. 

Överlag förespråkades ett mer aktivt medborgarskap men utifrån olika analyser av 

situationen, analyser som kan kopplas till de utvecklande respektive beskyddande idealen. 

Den nya högern förespråkade mer ansvar och autonomi i den privata sfären genom att skära 

ned på välfärdsservice medan andra pekat på ökat ansvar och deltagande i den politiska 
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 debatten och beslutstagande kring välfärden som lösning (Kymlicka & Norman 1994: 357). 

Problemet skulle kunna ses som att man uppfattade en obalans i medborgarskapets två 

aspekter, status och praktik. Förslag till lösningar innebar, å ena sidan att krympa statens 

inblandning i individers liv, å andra sidan att på olika sätt öka deltagandet för att �väga upp� 

för medborgarskapet som status och därmed återge legitimitet åt besluten. Det handlar om var 

medborgarskapet ska förverkligas (genom ökat ansvar inom den privata sfären) respektive om 

hur (genom ökat deltagande och omprövning av kommunikationsformer för deltagandet).  

 

Intresset för medborgarskapet inom politisk teori ökade under 90-talet som en följd av 

diskussioner om väljarapati och välfärdsberoende, uppkomst av nynationalistiska rörelser och 

ökad kulturell pluralism (Kymlicka & Norman 1994: 352). Att miljöpolicys som vilade på 

frivilligt deltagande från medborgares sida ofta inte gav resultat är ett av de fenomen som vid 

den här tiden aktualiserade tankar kring demokrati och medborgarskap. Utvecklingen av 

Thatchers välfärdsstat är en annan. Det blev tydligt att det krävs mer än enbart institutionella 

strukturer för en stabil och livaktig demokrati och blickarna vändes mot medborgarnas 

kvaliteter och attityder (Kymlicka & Norman 1994: 352). Inom forskning har 

medborgarskapets identitetsdimension och dess påverkan på människors politiska handlande 

uppmärksammats inom cultural theory och polititisk filosofi (cultural theory, se Preston 1997, 

Isin & Wood 1999, politisk filosofi se Mouffe 1993, Clarke 1996). 

 

Då politiskt deltagande diskuteras är det här med en definition som avgörs mer av avsikt än av 

handlingen i sig, mer av varför än av vad det är som utförs. Definitionen är tagen från 

Esaiasson och Westholm, som i sin tur utvecklat Verba och Nies (Esaiasson & Westholm 

2006, Verba & Nie1972). Politiskt deltagande är enligt dem: �handlingar utförda i avsikt att 

påverka kollektiva utfall (resultat). Inte rent mentala tillstånd� (Esaiasson & Westholm 2006: 

15). Tanken är att inte i förväg bestämma vilken sorts handling som är politisk eftersom 

utgångspunkten är att det kan vara ett flytande begrepp. Politiskt deltagande inom olika 

demokratisyner syftar därmed här på de handlingar som utifrån dessa syner sker i syfte att 

påverka kollektiva utfall - att påverka samhällets utformning. Synsättet anknyter till Max 

Webers forskningsfilosofiska argument: �all forskning om människans uttrycksformer bör 

utgå från den mening hon själv tillmäter sina uppfattningar och handlingar. Inga 

orsaksförklaringar kan ges annars� (Weber 1983/1922: 14-16).  
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 Levt medborgarskap 
På senare tid har debatter förts kring definitionen av en rad centrala demokratiteoretiska 

begrepp. Genom att ompröva manifesta, men oftare latenta, innebörder i begrepp har forskare 

kunnat studera områden i nytt ljus. Exempel är bland annat begreppen: välfärd (Fink et al. 

2001), frihet (Pateman 1988, Mills 1997), det civila samhället (Brandell 1997) samt begreppet 

politisk teori i sig (Cavarero 2004). På samma sätt har medborgarskapets betydelse omprövats 

för att rymma ett vidare spektrum av olika erfarenheter (Lister 2007). Det politiska 

medborgarskapets praktiska sida, till skillnad från den mer befästa statusinnebörden, innebär 

att det kan skifta och variera utifrån den mening det ges hos olika individer, precis som 

handlingar kan tillskrivas eller inte tillskrivas politiska innebörder. De olika betydelser som 

medborgarskapet har inom ett samhälle inkorporeras i varje människas identitet till det som 

kallas för det levda medborgarskapet:  

 
the meaning that citizenship actually has in peoples lives and the ways in which 
people�s social and cultural backgrounds and material circumstances affect their lives 
as citizens (Hall och Williamson 1999: 2).  

 
Denna aspekt av medborgarskapet och vilka konsekvenser den får i vidare bemärkelse har 

länge varit outforskat område inom statsvetenskaplig, såväl som sociologisk forskning (Lister 

et al. 2003). 

  

 Nedan följer en beskrivning av de mest inflytelserika demokratityperna i västvärlden utifrån 

deras syn på medborgarna. Idealtyper som på pappret tydligt skiljer människor och ideologier 

åt i statsvetenskaplig forskning får ofta stå tillbaka i jämförelse med en verklighet som skär 

över de konstruerade teoretiska indelningarna. Även i det här fallet är indelningen suddig men 

jag vill ändå hävda att det finns några urskiljbara demokratitraditioner som fortfarande idag 

har stor inverkan på sättet vi ser på medborgarskapet. Dessa tanketraditioner ses inte, och ska 

inte heller ses, som en fråga om antingen eller. Demokrati är en, om än i västvärlden väldigt 

framgångsrik, diskurs som samexisterar med andra diskurser om människors uppfattning om 

hur kollektiva beslut bör tas.  Detta gäller även den sorts demokrati som bör råda och 

medborgarrollen inom den. Inom de demokratiteorier som behandlas här kan vidare 

uppdelningar göras, till exempel vad gäller praktiska frågor. Många har till exempel framfört 

de stora skillnaderna som finns hos olika förespråkare av deliberativ demokrati (se t ex 

Premfors & Roth 2004: 12, Reinikainen & Reitberger 2004: 278, Saward 2006: 404). En 

liknande diskussion om deltagardemokratiska inriktningar finns hos Esaiasson och Westholm 
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 (2006: 10ff) Här kommer dock dessa diskussioner att lämnas därhän och fokus läggas vid de, 

inom tanketraditionerna, gemensamma uppfattningarna om medborgarens är och bör. 

Michel Saward diskuterar demokratisyner utifrån var de anser att medborgare agerar 

politiskt, vad de anses vara (deras identitet) samt vad demokratin kan förvänta sig av dem 

(Saward 2006: 401-402). Dessa aspekter samt synen på medborgaren i relation till andra 

aktörer och arenor: politiker, media och utbildningsväsendet, kommer att styra beskrivningen. 

Anledningen till varför dessa aktörer och arenor också diskuteras är att de inom olika skolor 

antas ha olika stor betydelse för medborgares möjligheter att utföra sin uppgift som 

medborgare på det sätt som önskas eller förväntas. Strömbäck är t ex en av dem som genom 

sin forskning pekat på kopplingen mellan demokrati- och medieideal (Strömbäck 2004: 14-

15). Inom deliberativ demokratidiskurs framhålls också ofta medieklimatet tillsammans med 

klyftor mellan medborgare och politiker som odemokratiska element. Det är därför viktigt att 

undersöka medborgares förväntningar och uppfattningar om dessa faktorer. Det är vidare i 

själva gränsen mellan politikerroll, mediaroll och medborgare som skillnader i förväntningar, 

krav och rättigheter blir tydliga, något som i hög grad skiljer de olika demokratisynerna åt. 

Utbildning spelar som vi ska se olika, och olika stora, roller i de olika modellerna. Då dessa 

arenor och aktörer diskuteras här förs resonemanget i första hand som ett verktyg för att 

undersöka medborgarrollen och inte primärt som ett inlägg dessa skiljda akademiska debatter.  

 

Den elitdemokratiska medborgaren 
Elitdemokrati är den linje där Marshalls rättighets-paradigm bemöts genom att propagera för 

att krympa rättigheterna och begränsa medborgarskapets status, till exempel genom minskad 

social service. Denna form förknippas främst med högerinriktad politik och det brukar talas 

om en realistisk demokratisyn. Reaktionen har kallats för en �duties discourse� (Roche 1992). 

Enligt denna syn bör det fokuseras mer på medborgarnas skyldighet att sköta sina egna liv 

utan inblandning från staten, och vice-versa.  

 

I boken Capitalism, Socialism and Democracy, av förgrundsgestalten Joseph Schumpeter, kan 

man läsa om medborgare att de är:  

 
ointelligenta, trångsynta, egoistiska, och det är inte alltid självklart för alla varför vi ska 
falla på knä inför deras altare (�) och ännu mindre varför vi ska känna oss tvungna att 
räkna var och en av dem som en och ingen av dem som mer än en� (Schumpeter 
1992/1942: 143, 158). 
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  Det blir tydligt hur Schumpeter skiljer ut sig själv från den massa medborgare han talar om 

men uppenbarligen inte anser sig tillhöra. Även om Schumpeters inställning kan tyckas 

extrem och gammalmodig visar citatet på hur denna syn präglas av en stark åtskillnad mellan 

vad vanliga medborgare anses vara i förhållande till vad som krävs för att vara politiker. För 

att styra krävs enligt denna syn kunskap och karaktär som inte den vanlige medborgaren 

besitter eller kan lära sig. Politiker anses kunna avgöra det allmänna bästa, se ur ett vidare 

perspektiv och åsidosätta sin individuella rationalitet på ett sätt som medborgare överlag inte 

kan. Slutsatsen blir därmed att de mest kapabla bör ta beslut åt den stora massan medborgare. 

Den politiska handling medborgarna utför är att välja representanter som sedan har i princip 

obegränsat mandat att bedriva sin politik under valperioden. De är valda på grundval av sina 

egenskaper och det är denna förmåga att styra som ger systemet legitimitet. Denna syn gick 

emot tidigare tilltro till medborgaren och grundade sig i stället i ett tvivel på gemene mans 

förmåga, och vilja, att engagera sig politiskt. I Sverige representerades synen, i en mer 

moderat version, av Herbert Tingsten. Tankeskolan fick dock inte så stort genomslag i 

Sverige som i många andra länder, något som Premfors och Roth tillskriver den svenska 

folkrörelsetraditionen (Premfors & Roth 2004: 11).  

 

Precis som elitdemokratin skiljer på hur medborgare och politiker anses ta beslut skiljer de 

också på medias roll i förhållande till politikers och medborgares. Media ses här som, och bör 

och kan också vara, en objektiv förmedlare av information från stat till medborgare inför valet 

och ses inte driva någon egen agenda.  

 

Den liberala medborgaren 
Den liberala demokratin är den form av demokrati som idag utmärker västvärlden och också 

den som fått utgöra modell då nya demokratiska system ska inrättas, till exempel efter 

Sovjetunionens fall. Modellen sätter stor tilltro till system och procedurer som ska verka för 

att balansera makt i systemet och därmed ge besluten legitimitet. Dessa mekanismer anser 

liberaler behövs eftersom politiker, liksom medborgare, i grunden agerar som individer med 

egenintressen vad gäller strävan efter makt och pengar. Skillnaderna mellan individ och 

medborgare krymper jämfört med i den elitdemokratiska modellen. Fokus på mekanismer och 

procedurer leder till att valhandlingen får stor betydelse. �The key specific space deriving 

from the liberal conception is the polling booth� (Saward 2006: 403). De krav som ställs är att 

medborgarna ska lyda lagen och gå och rösta (Saward 2006: 411). Skillnaden från den 
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 elitdemokratiska uppfattningen av valet är dock en större uppgift för medborgarna att 

kontrollera och granska politikers handlingar för att kunna rösta bort dem vid missnöje. Det är 

större fokus på politikers handlingar. Inom liberal tradition lämnas stort utrymme för 

medborgare att agera som kunder på marknaden, till exempel genom att välja dagis och 

sjukvård, något som dock inte primärt ses som politiskt deltagande (Saward 2006: 403). 

Denna form av konsumenthandling skulle kunna ses som politiskt deltagande enligt Esaiasson 

och Westholms definition om målet var att genom kundmakt påverka samhällets utveckling i 

någon inriktning, till exempel genom att välja ett genusmedvetet dagis. Ur ett liberalt synsätt 

sker dock detta handlande drivet av marknadstänkande och målrationalitet, i avsikt att hitta 

det bästa sättet att utforma sitt eget liv, och inte primärt som ett sätt att påverka i vidare 

bemärkelse. Den sfär där medborgaren antas handla politiskt är starkt begränsad inom liberalt 

tankesätt. Saward konstaterar att:  

 
workplaces, the home, and even the streets � apart from a measured amount of 
peaceful and lawful protest � are by and large not seen as �political� spaces, or at least 
it is not always desirable that they be treated as such by citizens (Saward 2006: 404). 

 
Individer antas här handla isolerat och i egenintresse. 

 
Liberal political theory powerfully suggests and perpetuates a view of individual 
citizens as in some sense formed prior to and outside of society, rather than bearers of 
identity that are relational and communal� (Saward 2006: 409). 

 
 Enligt Oldfield ger liberalismen individen en ontologisk, epistemologisk och moralisk 

prioritet (Oldfield 1990: 1). Individen ses knuten till andra individer genom ett kontrakt och 

att vara medborgare ses därmed inte som, och bör inte heller enligt liberaler vara, en social 

gemenskap. Frihet i negativ mening är en grundbult i den liberala traditionen och liberaler vill 

därmed krympa de krav som medborgare ställs inför och göra deltagande och involvering i 

samhället till ett fritt val. Solidaritet, social samhörighet eller gemensamma mål och syften är 

inte någon strävan i den liberala traditionen (Oldfield 1990: 190). Man måste få välja om man 

vill delta eller inte. Interaktion med andra individer i politiska frågor ses därmed som 

strategiska handlingar med målet att analysera och påverka andras beteende för egen vinning 

(Kymlicka 2002: 293). Exempel på denna sorts agerande kan till exempel vara köpslående 

eller kompromisser. Dock ska inte liberalismen beskrivas så schablonmässigt att den uppfattas 

som atomistisk i alla hänseenden. Liberaler ser ingen framtid i politisk organisering och 

gemenskap men fäster stor vikt vid socialt umgänge, som inte ses som politiska, och 

gemensamma sociala värden ges stor tilltro i det civila samhället (Kymlicka 2002: 295-296). 
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 Medborgarna anses vidare inte vara intresserade av att engagera sig politiskt och därför 

behövs enligt liberaler ett system som inte kräver det. Representation är ett sätt att lösa 

problemet med att det krävs deltagande för legitimitet men att få vill engagera sig (Kymlicka 

2002: 300). Den liberala traditionen ser medborgaridentiteten, och medborgares 

preferensbildning, som individuell, bestående och universell (Saward 2006: 411). 

 

 Det som skiljer den elitdemokratiska och den liberala modellen är, förutom synen på vilket 

mandat politiker ska tilldelas, även olika definitioner av vad som är gemensamt i samhället. 

De extremliberaler som lade den filosofiska grunden till elitdemokratin strävade efter en 

samhällsordning för att reglera den vanliga människans egoistiska och konkurrerande natur. 

Den liberala synen på medborgaren är mindre pessimistisk. Även om egenintresse även här 

ses som utgångspunkten antas medborgare vilja ha ett samhälle baserat på vissa principer, 

även om de inte antas styras av dessa om de inte måste. Större värde läggs här på delade 

värderingar, inte enbart procedurer styr. Utan någorlunda konsensus kring de grundläggande 

värden som lagarna och de demokratiska procedurerna bygger på fungerar dock inte den 

liberala demokratin på det sätt det är tänkt (Callan 1997: 2-3). Att se till att dessa 

samhällsgrundande idéer förs vidare till kommande generationer blir därmed en viktig 

funktion i samhället. En forskare vars teorier fick stort genomslag främst i de anglosaxiska 

liberala demokratierna från början på 1900-talet och framåt var utbildningsforskaren, 

filosofen och samhällsvetaren John Dewey. Han drev tesen om skolans viktiga roll som 

förmedlare av demokratiska idéer och syftade då på tankar om att uppfostra medborgare till 

att till exempel agera i högre syften än egenintresse, en tankeskola som brukar kallas Civic 

Education (Dewey 2004/1916). Den utbildande och uppfostrande aspekten av liberal 

demokratisyn speglas av Marshall�s refererande till barn och unga som �citizens in the 

making� (Marshall 1950: 9). 

 

Här, liksom i den förra modellen, ses mediaidealet i första hand som en objektiv 

informationsförmedlare som ska hjälpa den individuellt handlande medborgaren att få en bra 

bild av den politik som förs för att kunna utvärdera den. Media står alltså även objektiv och 

granskande mot staten. För liberaler ses politiskt deltagande alltid i relation till och i 

konkurrens med någonting annat, till exempel fritid och arbete och det skall dessutom vara 

fritt för individen att själv prioritera mellan sina intressen. Detta sätt att se saker som skilda 

från varandra skiljer sig som vi ska se från den deliberativa synen där medborgarskapet ses 

som någonting man är konstant och i kombination med andra sysselsättningar. 
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Även om en rörelse mot strängare restriktioner, främst vad gäller medborgarskapets juridiska 

sida, varit en trend i Västeuropa var det tankar om mer deltagande som fick starkast 

genomslag för medborgarskapet som praktik. John S. Dryzek har i Democracy and Beyond: 

Liberals, Critics, Contestations beskrivit förskjutningen mot mer talar- än röstcentrering som 

en �deliberative turn� som sägs ha ägt rum runt 1990 (Dryzek 2000). Upprop för mer samtal 

började höras från skilda teoriinriktningar och ideologier med start den här tiden: från 

liberaler, feminister, kommunitarister och multikulturalister (Kymlicka 2002: 292, 324). 

 

Den deltagande medborgaren 
I den deltagande- och den deliberativa modellen skiftas fokus från politiker och system till 

medborgaren, som spelar en allt aktivare roll i det politiska beslutsfattandet. Det deltagande 

demokratiidealet utgår från en syn på politiskt deltagande som i hög grad anknyter till en 

utvecklande republikansk tradition. Politiskt deltagande ses i Adrian Oldfields ord som: �the 

highest form of human living-together� (Oldfield 1990:6). Citatet visar dels på den höga 

status deltagande har och vidare på hur deltagandet är socialt, inte någonting som sker i 

individers egna tankar eller oberoende av andra. Deltagande ses som viktigt för att 

medborgarna anses lära sig hur demokratiska processer fungerar, bli mer empatiska och 

sammansvetsade som folk om de fattar beslut tillsammans. Detta i sin tur ger mer legitimitet 

åt demokratin som styrelseskick. En ytterligare aspekt av deltagande är att, eftersom politik 

här ses mycket bredare än i den liberala traditionen, är deltagande viktigt för att nå en 

representativ fördelning av intressen. Politik är här inte bara vad som händer en gång per 

valperiod utan en ständigt pågående process med till exempel agendasättning och prioritering 

av frågor. Politiker tar ur denna syn formen mer av företrädare som stämmer av den politik 

som förs och uppvaktas av medborgarna med nya frågor under valperiodens gång (Strömbäck 

2004: 64-65). Representation ges inte samma positiva egenskaper som hos liberaler utan bör 

istället begränsas så att mer utrymme lämnas åt så direkt politisk påverkan som möjligt från 

medborgarnas sida. Det finns en misstro till att procedurer och mekaniker verkligen fungerar i 

medborgarnas tjänst och att de istället kan härbärgera maktsystem och hierarkier.  

 

Medborgaren anses ha intresse att delta i politiken men kräva inskolning i de demokratiska 

procedurerna för att kunna ta den platsen. Det deltagande idealet skiljer sig från det liberala i 

hur mycket deltagande som anses vara bra för demokratin samt i tron på hur mycket 
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 medborgarna vill delta. Medborgarna bör engagera sig i föreningar, organisationer och 

styrelser, och därmed reagera och lära sig (Strömbäck 2004: 65).  

 

Media ses som en aktör i det politiska livet. Som andra aktörer antas den inte varken kunna 

eller ha krav på sig att sträva efter objektivitet. I stället är medialt agerande i politiska frågor, 

till exempel genom att ge ut en tidning, skriva en blogg eller delta i debatter, ett sätt att göra 

sin röst hörd. Media och det offentliga rummet kan därmed liknas vid en anslagstavla där flera 

röster tävlar om utrymme och påverkan. En aspekt av det deltagande idealet är synen på 

politikern som företrädare snarare än förtroendevald. Eftersom det politiska medborgaridealet 

sträcker sig långt vidare än att enbart välja regeringsparti vart fjärde år är politikerna skyldiga 

att vara öppna och lyssna på medborgarna mellan valperioderna och att medborgarna 

uppvaktar politiker med sin uppfattning om vad de bör föra för politik och väcka för frågor. 

Mandatet är därmed mycket mer begränsat än inom liberal tradition. Den mest extrema 

formen av deltagande demokrati skulle innebära att alla beslut avgörs genom direkt 

demokrati. 

 

Skillnaden mellan de deltagardemokratiska och de deliberativa idealen blir tydliga i 

Esaiassons och Westholms diskussion av deltagarbegreppets utveckling. Resonemanget förs i 

termer av i vilken grad medborgarna ska delta i politiska processer och ett deltagande ideal 

ställs då emot Schumpeters elitdemokratiska tankar, en inställning som tal om �påverkan� 

som deltagandets mål vittnar om (Esaiasson & Westholm 2006: 10ff). Den deliberativa 

ansatsen är i stället att ifrågasätta hur medborgare och politiker ska samtala om politik på 

bästa sätt. Det handlar inte enbart om att påverka i termer av intresse utan i högre grad om att 

också påverkas och bidra till bra beslut för alla. 

 

Den deliberativa medborgaren 
Bohman beskriver den deliberativa demokratins grundtankar som att: 

 
 Political decision making is  legitimate insofar as its policies are produced in a 
process of public discussion and debate in which citizens and their representatives, 
going beyond mere self-intrest and limited points of view, reflect on the general 
intrest or on their common good (Bohman 2000: 4-5). 

 
 Skillnaden mellan den deltagande och den deliberativa synen är att den senare tar ett 

helhetsgrepp på deltagande och att den ställer krav på deltagandets form i alla samhällets 

arenor. Deltagande här innebär inte enbart medborgarnas närvaro i beslut och debatter utan 
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 även sättet media och politiker deltar i det politiska samtalet i samhället, såväl som i 

interaktion mellan politiker (Strömbäck 2004: 66). Den deliberativa tanketraditionen utvidgar 

utrymmet för tänkbar politisk handling än vidare. Det är inte bara vid valurnorna som det sker 

och inte heller genom att driva sina intressen mellan politiska valtider. Själva essensen av 

medborgarskapet utövas i stället även då intressen formas genom att kommunicera i olika fora 

(Saward 2006: 404). Fora kan vara både traditionella, som parlament, men även i framlottade 

medborgarråd, i gathörnet, på demonstrationer, på parkeringsplatsen, i mediadebatten, i 

sportsbarer, pingisklubbar och på läktaren till sonens konståkningsträning. Representativt, 

formellt, direkt eller icke-formellt har mindre betydelse då det är hur snarare än var som 

spelar roll. 

 

Deliberativa demokrater har vidare gemensamt en kritik mot tidigare demokratimodellers 

antaganden om att politik styrs av strategi och instrumentell rationalitet. Essensen av politik är 

i stället just att denna sorts �beräknande� kan begränsas då argument testas i offentligheten 

något som Bohman kallar för �public use of reason� (Bohman 2000: 5). Detta sätt att samtala 

kring gemensamma angelägenheter utvecklades av Jürgen Habermas och kallas i hans teori 

för kommunikativt handlande (Habermas 1977). � Målet med att komma fram till 

gemensamma situationsdefinitioner är att fastställa vilka situationselement som kan räknas 

som identiskt varseblivna och tolkade beståndsdelar av den objektiva världen, som 

gemensamt erkända normativa beståndsdelar av den sociala världen och som blott subjektiva 

meningar, avsikter, önskningar och känslor� (Habermas 1977: 104). För att det ska fungera 

krävs att deltagarna är redo att ändra åsikt och vara öppna för att de egna normerna och 

uppfattningarna om verkligheten kan vara subjektiva och inte hålla för de rationalitetskrav 

som krävs. Till skillnad från tidigare demokratisyner som diskuterats här utgår inte den 

deliberativa synen från intressen som redan färdiga och inte heller ses de som individuella. 

Deliberation ses som en nödvändig del för att kunna bilda sig ett intresse och en uppfattning. 

Deliberation anses vara kopplat till medborgerlig dygd (Saward 2006: 404). Med detta menas 

att deltagande i gemensamma resonemang om det allmänna bästa är en medborgerlig 

skyldighet eftersom många infallsvinklar på ett problem behövs för att kunna nå det allmänna 

bästa. �Deliberative and other democrats see citizens as talkers and reasoners as well as 

calculators and chosers (Saward 2006: 410). Det deliberativa demokratiidealet tillskriver 

medborgare en kapacitet att sträcka sig vidare än det egna intresset och erfarenheterna räcker 

och erkänna, och kanske även ta till sig och inkorporera andra människors åsikter och 

erfarenheter (ibid).  
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Enligt en deliberativ syn anses alla ha de verktyg som krävs men det är först i interaktionen 

med andra för att nå kommunikativ rationalitet som dessa verktyg används i politiskt 

handlande. Detta kan ställas mot en liberal syn där medfödda rättigheter är avgörande och 

dess värden någonting som kräver inskolning. De antaganden om medborgarnas deltagande 

som görs i deltagande och deliberativ demokratisyn skiljer sig vidare åt. I den deliberativa 

demokratin ställs inte samma krav på formell kunskap och erfarenhet utan det finns en större 

tilltro till människors kapacitet att bidra som hon är. Det är just den inneboende kunskapen i 

varje människa som är viktig att ta till vara enligt deliberativa demokrater. Å andra sidan är 

kraven på känslomässigt och tankemässigt engagemang mycket högre här. Det handlar inte 

bara om att vara med rent kvantitativt utan även att vara emotionellt och psykiskt närvarande i 

samtalen och arbeta för bra gemensamma beslut utifrån det deliberativa idealets principer. 

Deliberativ demokrati bygger alltså på tanken att det blir bättre beslut för alla ju fler som 

deltar i en deliberation där argument testas utifrån rationella måttstockar. Ju fler olika 

intressen som delibererar, desto mindre risk att egenintresse ges utrymme i gemensam policy. 

Elster påpekar att det inneboende i den deliberativa demokratimodellen finns ett outsagt 

antagande om att �den politiska massan som helhet är bättre eller klokare än summan av sina 

delar� (Elster 2001: 156). 

 

Den mediasyn som markerar deliberativt ideal har fått namnet public journalism. För att 

förklara minskningen i politiskt deltagande brukar demokrater som anknyter till det 

utvecklande republikanska traditionen framhäva att det politiska livet och det offentliga 

rummet blivit utarmat och långt ifrån det atenska torgets ideal. Det ses som alltför storskaligt, 

pengastyrt, dominerat av experter eller byråkrater, felrapporterat av media och så vidare 

(Kymlicka 2002: 297). För att lösa detta vill deliberativa demokrater omskapa medierummet 

till ett forum för mänsklig interaktion. Media ska därmed verka för att olika aktörer får träffas 

och resonera sig fram till det bästa resultatet för alla. Man skulle kunna se media som en 

moderator i det offentliga rummet som ser till att det blir en strävan efter det allmänna bästa 

som styr samtalet. Media håller en särskild demokratisk ställning eftersom det offentliga 

rummet ses som den enda sfär som är öppen för alla; en gemensam arena för gemensam 

diskussion om gemensamma angelägenheter (Naurin 2003: 95).   
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 Att skapa goda medborgare 
En diskussion förs här övergripande kring relationen mellan förväntningar och ideal inom 

olika demokratitraditioner. Uppfostran innebär en �överföring av normer och värderingar från 

en generation till nästa. Direkt ansvariga för uppfostran är i regel föräldrar och lärare�. Detta 

till skillnad från utbildning, en �systematisk undervisning och träning som ger kunskaper och 

färdigheter� (Nationalencyklopedien 2007). Avståndet mellan de förväntningar som finns på 

medborgares möjlighet och vilja att delta politiskt, å ena sidan, och det deltagarideal som 

framhålls skiftar inom de olika demokratisynerna, vilket påverkar den demokratiska roll 

skolan tilldelas. Inom elitdemokrati antas inte medborgare i någon större utsträckning besitta 

kunskapen eller viljan att delta. Ett högt deltagande är dock inte heller önskvärt och därmed 

blir avståndet inte så stort. Skolans demokratiska roll är begränsat utbildande. Demokratins 

processer och mekanik, i samband med ett stort utrymme för politiker att styra utgör en stor 

del av den struktur på vilken systemet vilar. Den liberala demokratin förväntar sig inte heller 

deltagande, något som dock inte hänger på en brist på kunskap utan på en betoning av 

individens fria val. Politiker ges dock inte samma frihet eller särställning som inom 

elitdemokratin. I kombination med att uppfattningen av den politiska sfären krymper blir 

medborgarnas roller i den större samhällssfären därmed viktigare för att kontrollera och 

granska politiken samt för samhällets funktion i stort. Då medborgarrollen i hög grad bygger 

på vilja blir att föra de liberala demokratiska värderingarna väldigt viktigt för det liberala 

systemets funktion. Skolans uppfostrande roll betonas och icke-politiskt deltagande i 

samhället blir en naturlig följd av dessa antaganden. Även om deltagande inte kan ställas som 

krav, då det skulle strida mot principen om det fria valet, ses idealet som högt och avståndet 

mellan förväntning och idealbild blir därmed stort. 

 

 I den deltagande demokratisynen ökas förväntningarna och tilltron till medborgares vilja att 

delta och uppfostran blir därmed mindre viktig. Att undervisa i demokratins processer är 

däremot av större vikt eftersom deltagande ses som viktigt för att legitimera demokratin såväl 

som utvecklande för medborgarna själva. Avståndet krymper även om ribban höjs för både 

förväntan och ideal. Det minsta avståndet finns inom den deliberativa demokratisynen. Här 

ses medborgarnas deltagande inte som bidragande till det arbete som utförs av politiker utan 

snarare som det som utgör demokratins väsen i sig. Deltagande är inte bara legitimerande och 

utvecklande utan först och främst en beslutsmetod, och berör därmed vad som kan sägas vara 

demokratins innersta kärna. Medborgarna anses redan besitta både kunskap och vilja att delta, 
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 något som sker bara genom att de använder sig av sin inneboende rationalitet genom 

kommunikation i syfte att nå de allmänna bästa besluten. Det önskvärda deltagandet har 

utvidgats, både vad gäller dess tidsmässiga och rumsliga omfattning, men det har i hög grad 

även förväntningarna. Demokratins funktion vilar därmed inte på samma sätt som i övriga 

demokratiuppfattningar på medborgarnas prestation, något som speglas i ett mindre fokus på 

uppfostran och utbildning. Viktigt blir däremot de arenor där detta ska utspela sig, varav 

skolan är en, finns tillgängliga för alla och att de främjar deliberation. Att delta blir, 

allteftersom det inom deltagande och deliberativ demokratisyn tilldelas en viktigare roll för 

demokratins funktion, också mer av ett krav som kan ställas på medborgarna.  

  

Den svenska modellen 
Tidigare har nämnts de deltagande demokratiinfluenserna i den svenska folkrörelse- och 

masspartitraditionen. En aspekt som ofta framförs är kompromissandan inom svensk politik, 

något som till en början kan klinga deliberativt. Det handlar dock här mer om en maktkamp i 

förväg för att undvika framtida konflikter på högre nivå, någonting som smeknamnet 

�kohandel� tyder på. Målet kan därför inte primärt ses som gemensam konsensus och 

förståelse, som utifrån deliberativt ideal, utan snarare att jämka två motsatta instrumentella 

viljor. Denna deltagande demokratitradition har starkare fäste i vänsterpolitik. Den 

socialdemokratiska dominansen i svensk politik utmärker Sverige internationellt och kan vara 

ännu ett skäl till varför den skyldighetsfokuserade mer högerinriktade diskursen inte fick lika 

starkt fäste i Sverige enligt Premfors och Roth (2004: 11). Det deltagande demokratiidealet 

har historiskt sett varit mycket inflytelserikt i Sverige (Strömbäck 2004: 63). Saward 

konstaterar att: �Contemporary democratic systems are largely liberal democratic ones, where 

liberal conceptions of rights and freedoms underpin a broader notin of individuals pursuing 

their intrests or happiness unimpeded� (Saward 2006: 403). Dock finns det här, som oftast, 

inte några vattentäta skott och det är inte svårt att se skillnader mellan den liberala demokratin 

i Sverige jämfört med den liberala demokratin i till exempel USA. 

 

Sverige utmärker sig bland politiska system genom den starka folkrörelse- och 

masspartitraditionen. De svenska folkrörelserna anknyter till ett deltagardemokratiskt ideal 

som i sig kan spåras till både den utvecklande och den beskyddande republikanska 

traditionen. Å ena sidan betonas solidaritet, konsensus, enighet, lojalitet och gruppspecifik 

identitet. Deltagande och gemensamma intressen som går före egenintressen är genomgående 
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 teman inom bl.a. arbetarrörelsen, till exempel att visa lojalitet med gruppen arbetare i en 

strejksituation även om det skulle innebära stora personliga vinster att agera strejkbrytare. 

Systemet bygger också på deltagande mellan valperioder. Å andra sidan innesluter inte denna 

värderationalitet och gemenskap alla medborgare. På en aggregerad nivå handlar det 

fortfarande om en ekonomisk- och en maktkamp mellan samhällsaktörer där den inre 

lojaliteten blir ett verktyg för att nå instrumentella mål för gruppen som helhet. Man har gått 

samman för att nå det påverkansmedel som inom studiet av sociala rörelser definierats som 

�power in numbers� (Della Porta & Diani 2001: 174). Utifrån det teoretiska resonemanget 

finns det ett antal områden på vilka de idémässiga skiljelinjerna i debatten manifesteras. 

Genom att klargöra dessa blir det möjligt att öppna upp för en dialog mellan teori och empiri. 

Nedan följer en sammanfattning av den teoretiska genomgången. 

 

Figur 4:1 Demokratimodeller 

 

 Deltagandets  
egenskaper 

Deltagandets rum Deltagandets 
rationalitet 

 
Den elitdemokratiska 
medborgaren 
 

 
Begränsat 
Icke önskvärt 
Kräver egenskaper 
Legitimerande 
 

 
Nationellt 
Offentlig sfär 
Media informerar 

 
Egenintresse 
Politiker skyddar 
Monologisk 
 

Den liberala 
medborgaren 
 

Begränsat  
Fritt val 
Kräver egenskaper 
Kontrollerande 

Nationellt 
Offentlig sfär 
Media informerar 
och granskar 
 

Egenintresse  
Procedur och 
system skyddar 
 Monologisk 
 

Den deltagande 
medborgaren 
 

Omfattande 
Önskvärt 
Kräver utbildning 
Legitimerande, 
gemenskapsbildande 
och utvecklande 
 

Nationellt, 
internationellt och 
lokalt 
Utökad offentlig 
sfär 
Media som 
�anslagstavla� 
  

Kollektivt 
egenintresse 
Misstänksamhet 
mot strukturer 
Deltagande 
skyddar 
Monologisk 

Den deliberativa 
medborgaren 
 

Omfattande och 
deliberativt 
Önskvärt och krav 
Alla kan 
Ger bättre beslut 

Lokalt  
Kommunikativt 
Media är en arena 
för deliberation 

Kollektiva intressen
Deliberation 
skyddar 
Kommunikativ  
 

 



 

34

  
 Det är i förväntningar och krav på vad medborgare gör och bör göra som synen på 

medborgare blir tydlig. Deltagande blir därmed ett centralt begrepp när detta ska undersökas. 

Som framgår av diskussionen ovan skiljer sig synen både på hur mycket deltagande som är 

bra, var det ska ske och i vilken form samt vad som antas ligga till grund för deltagandet. 

Dessa aspekter kan beskrivas som deltagandets egenskaper, dess rum samt dess rationalitet. 

Uppdraget blir således att utveckla ett analysinstrument för att testa dessa antaganden 

empiriskt.  
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5. ANALYSINSTRUMENT 
 

Jag har i arbetet med den här uppsatsen letat länge och väl efter operationaliseringstips eller 

någon studie med liknande upplägg utan vidare framgång. Det som söktes var studier som 

utgick från en empirisk undersökning av uppfattningar om medborgarskapets praktik utifrån 

demokratisk teori. Arbeten om det goda medborgarskapet inom statsvetenskap är som 

konstaterats ovan i princip genomgående teoretiska till sin natur (se till exempel Kymlicka 

1994; Theiss-Morse 1993: 356). De empiriska studier som finns gör vidare sällan en poäng av 

skillnaden på medborgerlig praktik och status (till exempel i Johnston Conover et al. 1991). 

Inom sociologi och education studies finns ett antal intressanta kvalitativa såväl som 

kvantitativa arbeten. Det rör sig dock överlag om undersökningar utan teoretiskt ramverk 

(kvalitativa till exempel Lister et al. 2003; Davies 1999; Hall et al. 1999; Johnston Conover et 

al. 1991; Lane 1965, kvantitativa till exempel Andersen et al. 1997). Almond och Verbas 

klassiska undersökning av medborgarkultur skapar visserligen statsvetenskapligt relevanta 

kategoriseringar men använder sig av bredare jämförande demokratiteori och anknyter inte till 

de modeller som är av intresse här (Almond & Verba 1989/1963). Det senare stämmer även 

för Theiss-Morse�s artikel från 1993 som dock hedervärt utvecklar den teoretiska 

diskussionen. De modeller som används för den kvantitativa undersökningen inkluderar dock 

inte den så inflytelserika deliberativa modellen. Det finns därmed fortfarande ett glapp mellan 

den statsvetenskapliga alltför teoretiska forskningsdebatten och den mer sociologiska ramlösa 

forskningsmetodiken.   

 

Diana Carol Mutz är en av de forskare som diskuterat problemen då de deliberativa teorierna 

ska omvandlas till operationaliserade analysinstrument. Görs operationaliseringen med 

målsättningen att få med samtliga gemensamma aspekter inom olika deliberativa teorier, 

riskerar man enligt henne att stå med en tom och alltför allmän ram. Om man å andra sidan 

går för djupt in i enskilda teoretiska mekanismer finns risken att forskaren isolerar sig från 

teorin i sin helhet på grund av svårigheter med operationaliseringen (Mutz 2006: 5). För att 

undvika denna fälla förespråkar hon det som sociologen Robert Merton kallar �theories of 

middle range�; en sorts gyllene medelväg som söker balansera operationaliserbarhet med 

möjligheter att relatera till den övergripande teorin (Mertz 2006:5). Jag har efter denna 

strategi valt en öppen intervju styrd av teoretiska teman med bekräftelse- och 
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 falsifieringspunkter. Theiss-Morse enkät har använts som utgångspunkt och inspiration till 

intervjuguiden som dock utvecklats vidare på ett flertal områden (Theiss-Morse 1993: 363). 

Synen på medborgare i relation till politiker har utvecklats och relationen till media samt mer 

specifika frågor kring beslutsmetoder samt var medborgarskapet praktiseras har lagts till, 

detta för att täcka teman viktiga för den deliberativa modellen. Theiss-Morse undersöker inte 

vidare spänningen mellan det egna- och samhällets medborgarideal. Detta belyses här i 

begreppen inre respektive yttre bild av medborgarskapet. Med inre bild menas hur det egna 

medborgarskapet praktiseras och hur informanterna tänker kring sin egen roll. Frågor som ger 

svar på detta rör till exempel när informanterna senast gjorde någonting politiskt och hur de 

bäst löser konflikter i vardagen. Med yttre bild menas hur informanterna uppfattar 

deltagandets ideal, sitt eget såväl som det i samhället. Frågorna rör sig här på ett abstraktare 

plan, till exempel ställs frågor som vad det innebär att vara en god medborgare och om det 

blir bättre beslut om fler medborgare deltar. När informanterna talar om yttre respektive inre 

medborgarskap speglas också av hur de väljer att vinkla sina svar. Detta är olika för olika 

personer och kan också skifta inom samma svar. Ett svar kan till exempel börja med att 

handla om vad informanten själv är för att sedan vända och handla om vad medborgare bör 

vara. Att göra det abstrakta greppbart har varit en av utmaningarna med den här studien. 

Informanternas erfarenheter som lärare ger ingång till resonemang om skolans roll i 

demokratin som speglar vidare uppfattningar om medborgarskapet samt hur det lärs ut i 

förhållande till den egna praktiken. Genom att använda Barrling-Hermanssons åtskillnad av 

begreppen representant/informant kan denna dimension göras synlig.  

 

Barrling-Hermansson menar att rationalitet ofta står i konkurrens med gruppspecifika logiker 

och kulturella uppfattningar om partispecifikt handlande hos de politiker som hon intervjuat 

(Barrling-Hermansson 2004: 14). Författaren introducerar partikulturen som en analysnivå för 

att få syn på normer som inte går att utmäta i gruppernas partiprogram eller i deras uttalade 

inställning men som är avgörande då beslut tas. På samma sätt kan analysnivån användas här 

för att skilja på när informanterna talar om medborgarskapsidealet som en politiskt korrekt 

samhällsnorm eller uppdrag och då de talar om den egna uppfattningen om medborgarskapet 

som det praktiskt utövas. Jag utgår från antagandet om att den egna uppfattningen om sig 

själv och den kollektiva självbilden som medborgare, i samspel med samhälleliga ideal, spelar 

en avgörande roll för individers politiska beteende. I den empiriska undersökningen 

uppmärksammas av dessa skäl när informanterna talar om medborgaren i mer allmän mening 

och när de gör klart att de talar om sig själva. Barrling-Hermanssons studie jämförde partiers 
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 ideologiska manifest med partiets kultur. I denna studie ska regeringens och samhällets 

manifesta ideal undersökas utifrån den latenta medborgarkulturen.  

 

Som den teoretiska diskussionen visade finns det vissa punkter i debatten där skillnader 

mellan de olika idealen blir tydliga och där resonemanget kan ta steget från abstrakt och 

svävande till konkret och testbar. Dessa punkter kan beskrivas som deltagandets egenskaper, 

rum och rationalitet och får sin kommunikativa form i den intervjuguide som väglett studien. 

Deltagandets egenskaper syftar till vilken grad av aktivitet som utövas där polerna utgörs av å 

ena sidan den elitdemokratiska begränsningen av medborgarnas deltagande och å andra sidan 

det deliberativa idealet där deltagandet genom sin interaktiva koppling kan sägas vara snarast 

konstant. Deltagandets rumsliga aspekt kan vara antingen geografisk eller sektoriell. 

Geografiskt rör det sig från ett liberalt nationalstatligt fokus till ett i deliberativ demokratisyn 

mer lokalt. Internationellt politiskt deltagande är ett ideal inom vissa tolkningar av deltagande 

demokrati, om än inte en obligatorisk komponent. Sektoriellt handlar det om en skala där 

deltagandet går från att bara anses pågå inom det offentliga till att inkludera mer och mer av 

medborgares privata sfär. 

 

 Aspekten deltagandets rationalitet definierades i den ursprungliga versionen av 

analysinstrumentet enbart som handlingarnas mål och syfte samt vilka överväganden som 

antas föregå det, deltagandets målrationalitet. Motpolerna är å ena sidan den enskilda och 

egenintresserade handlingen ställd mot en gemensam strävan efter det allmänna bästa. I den 

enbart empiriska läsningen av materialet framkom dock en bild av en ytterligare form av 

rationalitetsmässiga överväganden, främst i relationen med politiker och media, som det inte 

fanns en naturlig plats för i det på teoretisk nivå formulerade analysverktyget. Då den tidigare 

målrationella aspekten rör deltagandets bakomliggande intressen kan det här sägas handla om 

genom vilken mekanik dessa intressen antas formas. En ny aspekt, deltagandets modus, lades 

därmed till som handlar om huruvida att forma sitt intresse och sina åsikter sker genom 

individuellt övervägande, monologiskt, eller om processen är mer eller mindre kommunikativ, 

det vill säga i dialog med andra. Att denna aspekt inte med en gång sågs som teoretiskt 

självklar kan förklaras genom en snabb tillbakablick i den demokratiteoretiska 

debatthistorien. Elitdemokrati, liberal demokrati och deltagande demokrati är tankeskolor som 

är samhälleligt och teoretiskt etablerade. Skillnader och likheter mellan dem har varit föremål 

för ett stort antal arbeten och diskussioner. Då de delar en grundläggande förståelse av 

deltagandets modus som i huvudsak individuell, om än inom deltagande demokrati i vissa fall 
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 även i en aggregerad gruppspecifik mening, har detta aldrig varit en viktig särskiljande 

aspekt. En av den deliberativa demokratitankens starkaste kritiska punkter mot de mer 

etablerade sätten att tänka kring demokrati är dock just frågan om deltagandets hur, dess 

modus. Som diskuteras i teoriavsnittet ifrågasätts här antaganden om politiskt deltagande som 

en sammanställning av predestinerade individuella intressen och bidrar därmed teoretiskt med 

en metadiskussion kring en aspekt som tidigare varit en icke-fråga. Att aspekten modus inte 

naturligt tog plats i ett analysverktyg genererat ur en teoretisk debatt där denna diskussion 

ännu inte helt införlivats är därför inte alls konstigt utan snarare en logisk följd. 

 

Figur 5:1 Sammanfattat analysverktyg  

    
 Inre bild Yttre bild 
 
Deltagandets egenskaper 
 

 
Intensitet: vilken är 
deltagandets omfattning?  

 
Intensitet: i vilken grad är 
deltagande önskvärt?  

 
Deltagandets rum 

 
Geografiskt: sker 
deltagandet på den lokala, 
nationella eller 
internationella planet? 
 
Sektoriellt: sker deltagandet 
i den privata- eller den 
offentliga samhällssfären? 

 
Geografiskt: bör deltagande 
prioriteras  på lokalt, 
nationellt eller internationellt 
plan? 
 
Sektoriellt: bör deltagande 
ske i privat eller offentlig 
samhällssfär? 

 
Deltagandets rationalitet 

 
Mål: sker deltagande i 
individuella- eller kollektiva 
syften? 
 
Modus: formas intressen 
monologiskt eller 
kommunikativt? 

 
Mål: bör deltagande ske i 
individuella- eller kollektiva 
syften? 
 
Modus: Bör samhället 
byggas utifrån 
kommunikativa eller 
monologiska ideal? 

 

 

För att resultatet av analysen ska kunna förstås på ett övergripande plan kommer det för varje 

aspekt att föras in på en axel utifrån deltagarnas inre och yttre bild. Upplägget gör det möjligt 

att jämföra det sammanlagda avståndet mellan deltagarnas inre och yttre uppfattning, 

diskrepansen. I ett ytterligare steg blir det möjligt att även jämföra och diskutera de olika 

aspekternas respektive diskrepanser. Axeln är indelad i steg för att det lättare ska gå att 

bedöma olika deltagares placering i jämförelse med varandra samt utformad så att det värde 
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 som ligger till vänster korresponderar med en elitdemokratisk uppfattning för att sedan åt 

höger röra sig mot liberala, deltagande och deliberativa idéer. Den axel som speglar 

deltagandets geografiska rum skiljer sig dock här i två hänseenden. Då den inte på samma sätt 

kan sägas förhålla sig till en skala som korresponderar med de demokratisyner som utgör det 

teoretiska ramverket går det inte att behandla aspekten som ett kontinuum. Då det dessutom 

här är möjligt att ge fler svar än ett, det vill säga att deltagandet utspelar sig i mer än en arena, 

måste varje deltagare kunna tilldelas mer än en markering. Trots denna avvikelse i 

presentationen är den dock ändå relevant som bas för vidare diskussion och jämförelser. 

Uppställningen är enbart tänkt att på ett mer tillgängligt sätt presentera de grundläggande 

resultaten och bör inte tolkas som statistiskt valid. Varje deltagare betecknas med sin initial 

förutom Finn som betecknas Fi. Efter varje aspekt är sammanräknat de antal steg på axeln 

som skiljer den inre och yttre bilden av deltagandet. En hög siffra betyder således att 

diskrepansen för gruppen som helhet är stor. Resultatet noll skulle här innebära att total 

samstämmighet mellan inre och yttre bild råder.  

 
Fig. 5:2 Presentationsverktyg 
 
Yttre bild  
Inre bild          
                                                                                                              Deliberativ 
Elitdemokrati                                                                                       demokrati                         
 
 
                            
Låg------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/------Hög 
 
 
 
 
De sammanlagda resultaten inom varje aspekt kommer visa sig som en träffbild på axeln. Två 

dimensioner av utfallet speglas av träffbilden. För det första utseendet på den inre respektive 

yttre bilden, var på axeln dessa hamnar, och för det andra hur inre och yttre bild förhåller sig 

till varandra. Här är ett flertal utfall möjliga, varav några typfall ska diskuteras här. Den första 

träffbilden, som jag kallar moln, innebär att resultatet är jämnt fördelat över axelns skala samt 

mellan de inre och yttre bilderna. En liknande träffbild skulle visa på att det inte finns några 

tendenser i materialet, en låg koherens råder mellan deltagarnas syn på deltagande som är 

utspritt över de teoretiska modellerna. Vad gäller den sammantagna inre och yttre bilden finns 

där å andra sidan en hög grad av koherens. Huruvida det resultatet stämmer även då de 
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 individuella inre och yttre rummen jämförs är något som diskrepansen ger svar på. Man 

skulle därmed kunna säga att analysbegreppen diskrepans och träffbild hjälper oss att se olika 

sidor av samma utfall. 

 

Fig. 5:3 Typfall moln 
 
Yttre bild  
Inre bild          
                                                                                                              Deliberativ 
Elitdemokrati                                                                                       demokrati                         
 
           ○                                ○                                    ○                               ○                                 ○     
                     ○                                        ○                     ○                   ○                         ○                                                          
                            
Låg------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/------Hög 
 
                   ●                 ●                    ●                      ●                   ●                       ● 
          ●                                    ●                               ●                                                        ●               
 
 

Det är också möjligt med en mer samlad träffbild. En hög koherens mellan deltagarna samt 

mellan inre och yttre bilder skulle ge vad jag valt att kalla en punkt, det vill säga en ansamling 

av resultaten på ett eller annat ställe utmed axeln. I exemplet nedan visar träffbilden på en inre 

och yttre deltagande demokratisyn. Det är harmoni mellan praktik och ideal. 

 

Fig. 5:4 Typfall punkt 
 
Yttre bild  
Inre bild          
                                                                                                              Deliberativ 
Elitdemokrati                                                                                       demokrati                         
 
                                                                                  ○   ○ ○    ○ ○     
                                                                                    ○ ○   ○ ○   ○                                                                          
                            
Låg------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/------Hög 
 
                                                                                                     ● ●   ● ●   ● 
                                                                                                      ●   ● ● ●  ●               
 
 
Till skillnad från ovanstående träffbild, med en koherens mellan inre och yttre bilder, skulle 

träffbilden också kunna vara en där dessa två nivåers utfall skiljer sig åt. I figuren nedan visas 

två träffbilder där inre och yttre bilder är placerade i punkter på olika ställen utmed axeln . 
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 Relationen från inre till yttre bild har därmed en riktning, som här markerats med pilar. I den 

första träffbilden (markerad med nummer ett) ligger den yttre bilden mer till höger, åt det 

deltagande och deliberativa hållet. Detta innebär ett ideal som är mer deltagande och 

deliberativt än den definition som givits den egna praktiken. Med deltagandets intensitet som 

exempel skulle detta utfall innebära att den ideala medborgaren tillskrivits ett mer 

högintensivt deltagande än vad som själv anses praktiseras. I den andra träffbilden (markerad 

med nummer två) rör vi oss i stället åt vänster, vilket markerar ett ideal mer liberalt än den 

egna praktiken. I termer av intensitet skulle det utfallet visa på att det egna medborgarskapet 

är mer högintensivt än vad som anses vara idealt. 

 

Fig. 5:5 Typfall riktning 
 
Yttre bild  
Inre bild          
                                                                                                              Deliberativ 
Elitdemokrati                                                                                       demokrati                         
 
                           ○  ○ ○ ○ ○   1.                                                              2.○   ○ ○    ○ ○     
                           ○ ○  ○○  ○                                                                        ○ ○   ○ ○   ○                                             
                            
Låg------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/------Hög 
 
                                               ● ● ●  ● ●                                       ● ●   ● ●   ● 
                                               ● ● ●  ●  ●                                      ●   ● ● ●  ●               
 
 

I det här avsnittet har studiens analys- och presentationsverktyg beskrivits med målsättningen 

att konkretisera den tidigare teoretiska bakgrunden. Med dessa instrument i bagaget vänds nu 

blicken mot det empiriska materialet.  
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 6. VAD, VAR OCH VARFÖR? 
 

För att de anonymiserade informanterna ska kunna följas genom analysen har de tilldelats 

fingerade namn. Dessa har lottats fram utan hänsyn till kön. De tio namnen har lånats från en 

samling andra svenska medborgare, ekonomisajten Dina Pengars topplista på världens rikaste 

svenskar (Dina Pengar 2006-11-16). Informanterna kommer således att refereras till som: 

Ingvar, Hans, Stefan, Kirsten, Finn, Jörn, Antonia, Fredrik, Dan och Bertil. Ett flertal av 

informanterna uttryckte efter intervjuns slut att det hade varit intressant att delta i studien och 

alla var, eller blev under intervjuns gång, engagerade i de teman som frågorna kretsade kring. 

Några uttryckte att de tyckte det var svårt att förhålla sig till sitt medborgarskap och att det 

var något som de aldrig tidigare tänkt på. Att en person efteråt sa att han nog inte skulle sagt 

ja till att delta om han i förväg vetat att frågorna skulle göra att den motsade sig själv är 

talande för att medborgarskapet som praktik är ett begrepp som vid första anblicken kan antas 

vara självklart men som innefattar många idémässiga spänningar.  

 

Deltagandets egenskaper 
Deltagandets egenskaper handlar om i vilken grad medborgarna deltar och bör delta i politik, 

med andra ord deras inre och yttre bild av deltagandets intensitet. För att få svar på hur 

intervjupersonerna ställer sig till deltagandet ur denna aspekt ställdes frågor om det 

demokratiska systemets olika aktörer. Vad en medborgare gör och bör göra står således i 

direkt anslutning till vad politiker och media tilldelas och borde spela för roller i det 

gemensamma systemet. Frågan om vad som skiljer politiker från medborgare lockar fram 

beskrivelser av hur dessa roller uppfattas idag men leder dem även in att tala som 

representanter för ett uppfattat idealtillstånd. Deltagarnas svar tog ofta formen av att beskriva 

brister hos politiker eller i relationen mellan politiker och medborgare. Att frågor kring 

politikers roller är formulerade i generella termer där de abstrakta kollektiven medborgare och 

politiker ställs mot varandra förstärker denna aspekt och vänder sig därmed i hög grad till 

deltagarna som representanter för idealet. Frågor som gav information i denna aspekt berörde 

också deltagarens eget deltagande där de inledningsvis ombads att beskriva sin senaste 

politiska handling.  
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 �Att hålla sig på trottoaren� 

Bertil, Antonia, Hans, Finn, och Ingvars uppfattningar om synen på det egna deltagandet 

stämmer väl överens med synen på medborgares deltagande i en liberal demokratisyn. För 

samtliga begränsades deras politiska deltagande att rösta1, en mekanik som de lägger stor vikt 

vid.  �Att vara medborgare är inte det samma som att agera politiskt, det handlar om annat�, 

säger Bertil och visar därmed på en begränsad politisk definition av medbogarskapet. Enligt 

honom deltar han inte politiskt mellan valen och ser inte heller att det ska finnas några krav på 

medborgare att göra det. Att hänga med i media tycker han däremot är viktigt och säger att ett 

hinder för att kunna utöva sitt medborgarskap på det sätt som han önskar kan vara om 

tillräcklig information inte når ut till folket. Ett exempel är vad han beskriver som en 

�medieskugga� vad gäller informationen från politiker till medborgare om landstingsvalet, 

något som fått honom att själv välja bort deltagande i det valet. Antonia säger att hennes 

deltagande politiskt, precis som Bertils, begränsas till att rösta samt att hålla sig påläst. De 

hinder hon ser för att vara medborgare är brist på tid, något som hon i så fall skulle vilja lägga 

på ökad närvaro i olika områden i samhället, dock inte en närvaro som hon tillskriver politiska 

förtecken. För henne är deltagande på alla sätt ytterst ett individuellt val. �Alla vill inte delta�, 

säger hon. Hans ser inte heller några hinder, �det ligger i min hand om jag vill�, säger han och 

betonar med samtliga i den här gruppen det egna valet att delta. Hans säger om deltagande att 

han tror att folk är nöjda och inte känner något behov av att delta så mycket i politiken. �De 

har slagit sig till ro�, som han säger. De krav han tycker sig vilja ställa på medborgare är att 

följa lagar samt föra vidare demokratiska värderingar men ser inte politisk aktivitet som 

relevant i sammanhanget. �Skulle det hänga på det skulle jag vara dålig�, säger han.  

 

Finn minns en första maj-demonstration på 70-talet som den senaste gång som han deltog i 

politisk aktivitet mellan valperioderna, någonting som visar på en liberal inställning. På 

frågan om förväntningar på medborgarna vände Finn på resonemanget: �man kan förvänta sig 

att några ligger på sofflocket�. Enligt honom var idealet att alla skulle vara med men att det 

inte var någonting som man kunde förvänta sig eftersom viljan och kunskapen att debattera är 

olika, �några är blyga�, sa han. Ingvar är den som intar den mest passiva attityden till 

deltagande. Han ser dock inte heller några hinder för att kunna delta på det sätt han vill då 

information finns tillgänglig om han vill: �det är bara att gå ut på nätet�. Förutom att rösta 

säger han sig inte delta i politiken. � Jag gör inte politiska saker, känner inte för det. Jag 
                                                
1 Undersökningen genomfördes drygt ett halvår efter det senaste valet, i september 2006. 
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 tänker aldrig på att vara med i det där�, säger han. Ingvar anser inte att några krav kunde 

ställas på medborgare, inte ens att man följer lagen. �Medborgare ska få vara hur som helst� 

sa han. Negativa förväntningar i formen att medborgare förväntas störa systemet genom 

kriminalitet eller att de förväntas visa ointresse visar på en elitdemokratisk syn. Uttalandena 

från Finn är samtidigt liberala då han betonar vikten av allas fria val att delta över de fördelar 

som han ser med deltagandet. Trots en stor fokusering på valdeltagande överlag är det bara 

Hans, Dan, Fredrik och Bertil som ser att rösta som en skyldighet, de övriga deltagarna säger 

att även det är ett val. Röstningens aspekter handlar om att påverka och om att ta ansvar, även 

om det innebär att rösta blankt. Ansvaret uttrycks med Fredriks ord som att demokrati inte 

bara handlar om rättigheter utan också om skyldigheter, �man kan inte bara ta russinen ur 

kakan�, som han uttrycker det. Att inte rösta som protest mot systemet väcker inga sympatier 

då det ses som okonstruktivt men accepteras dock även det av de flesta som ett eget val. 

Fredrik intar här den mest markerade positionen. Att visa sin missnöjdhet på detta sätt hör 

enligt honom inte hemma i en demokrati som Sverige, då har man �valt fel ställe att bo på�, 

säger han.  

 

Bland de som i olika grad klassificerar sig mellan en liberal och deltagande praktik håller 

Fredrik med om synen på röstning som medborgerlig skyldighet. Hans senaste politiska 

deltagande var att ha sagt sin mening i en debatt på arbetsplatsen som han fann 

diskriminerande och kränkande. På frågan om detta var en medborgerlig handling var svaret 

ja eftersom det innebar att ta ställning. Han har också deltagit som fritidspolitiker i sin 

kommun. Deltagande är dock ingenting som han ser att man kan ställa som krav på 

medborgare där han i stället nämner att följa lagar vid sidan om röstande. Stefan och Dan 

passar också bra in i denna grupp genom sitt deltagande i skrivelser till kommunen respektive 

att ha uttryckt sin åsikt genom namninsamlingar och liknande aktiviteter. Båda två lägger 

dock ribban för deltagande lågt, lägre än det egna. För Stefan är kravet negativt formulerat; att 

inte sabotera eller förneka någon annan kunskap. Han vill helst inte se någon gradering av 

medborgarskapet. Dan säger att han gör små politiska handlingar hela tiden, senast var det att 

skriva under en namninsamling och kommunicerar därmed en deltagande praktik. De krav 

han ser är dock moderata. �Inga grundkrav finns eller bör finnas� utöver att inte sabotera. 

�Lagom är bra för det andra finns inte�. Denna individuella utgångspunkt tillsammans med 

negativt formulerade förväntningar reflekterar ett liberalt förhållningssätt. Finn diskuterar 

även kring sitt eget ideal: �man orkar ju inte jämt såklart � det gäller att försöka hålla sig på 

trottoaren, inte gå mitt på vägen�. Kirsten har också deltagit genom kontakt med lokala 



 

45

 politiker som representant för sin vägförening, någonting som hon dock inte säger hör till 

vanligheterna. Kraven läggs dock här lite högre och sträcks förutom att inte sabotera och följa 

lagen till att även tänka kritiskt och lyssna på andra i samhället. Jörn är inne på samma spår 

och nämner som eget politiskt deltagande, förutom att delta i ett föräldraråd, även enstaka 

demonstrationståg samt att lyssna på debatten och diskutera politiska frågor. Alla medborgare 

bör och behöver dock inte delta säger han och lägger fokus vid röstningsprocessen som är �till 

för alla�. �Man måste bara få vara och bry sig om ytliga saker om man vill�, tillägger han. I 

detta uttalande ligger dock även inställningen att medborgarna bör låta varandra vara, något 

som även framhålls av Dan och Kirsten. Det handlar om att inte �sabotera för andra�, �följa 

lagar och regler� och �göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar�. 

�Jag skulle vilja att jag ville mer� 

Då deltagarna uttalat sig om brister hos politiker har de i de allra flesta fall varit tydliga med 

att det inte går att dra alla politiker över en kam utan att det snarare handlar om skillnaderna 

mellan vad de uppfattar som bra och dåliga politiker samt hur politiker bör utöva sitt uppdrag. 

Detta är viktigt eftersom det inom den elitdemokratiska synen finns en uppfattning om 

politiker som mer lämpade att ta beslut och som därför som grupp borde besitta särskilda 

egenskaper i förhållande till medborgare i stort. Den inre bild som Bertil framställer speglas 

av hans uppfattning av den yttre, bland annat i synen på politikers roll. Politiker är enligt 

honom �vanliga medborgare som satsar sin tid på politik � inte bortkopplade från samhället�. 

Det visar sig dock att den likhet som han ser inte innebär ett interaktionsinriktat ideal. På 

frågan om vilken frihet politiker ska ha att driva frågor mellan valet svarar han att den ska 

vara stor. Politiker har inte någon skyldighet att fråga medborgarna om deras åsikter mellan 

valen säger han, lika lite som medborgare har en skyldighet att delta. Målet, och fördelen, 

med att medborgare deltar säger han är att det gör valet legitima, något som stämmer väl med 

en liberaldemokratisk syn. Deltagande ser han inte heller alltid som idealt då det kan �vara 

orättvist� då vissa ger större inflytande i processen. I klassisk liberal anda ser han 

valsituationen som �det enda riktigt demokratiska�. Den procedur och mekanik som 

valsituationen innebär ges därmed enligt liberal modell funktionen att upprätthålla 

jämlikheten i deltagandet. Bland det som han beskriver som det goda medborgarskapet finns 

inte heller så mycket mer än det som han tillskriver sitt eget medborgarskap, den goda 

medborgaren i hans version röstar, betalar skatt och följer lagen. En liten önskan uttrycker han 

dock för ökat deltagande i debatter: �mitt ideal är att alla deltar men det går inte. Att få välja 

själv är viktigare och det måste man respektera�. Att på detta sätt väga frihet mot deltagandets 
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 upplevda fördelar, och välja frihet, innebär ett liberalt ställningstagande till en av 

knäckfrågorna inom den demokratiteoretiska debatten. En dålig medborgare är enligt Bertil, i 

linje med tidigare resonemang, �fullständigt ointresserad av politik och sin omgivning�. Hans 

syn på skolans roll stämmer väl överens med tidigare liberala uppfattningar då han betonar 

den uppfostrande aspekten i undervisandet. Skolans roll är att lära ut värden som att 

respektera andras åsikter och uppfattningar, inte deltagande eller kunskap om procedurer.  

  

 Antonia säger att en god medborgare röstar, tar del av samhällsinformation och inte saboterar 

för andra eller systemet. I relation till politiker vill hon att de ska vara styrda av sin agenda 

och följa idéprogrammet. Hon ger dock inget utrymme för medborgerligt inflytande mellan 

valperioder. Att politiker följer sin agenda på det sätt som hon önskar vill hon kontrollera 

genom att hålla sig informerad, inte genom mer deltagande och påverkan, någonting som gör 

hennes yttre bild liberal till sin natur. Skolans roll är att lära ut allas lika värde men även 

egenskaper som att lyssna, tala och uttrycka sina åsikter, något som stöder detta ideal. Att 

uttrycka åsikter visar på aktivitet. Ingenting i Antonias svar visade dock på att den aktiviteten 

gavs politiska förtecken. Ingvar sätter också ord på en yttre bild om deltagandets intensitet 

som i hög grad korresponderar med hans inre. En god medborgare röstar, men även det är ett 

val, säger han. Skolans roll ser han som att lära ut kunskap om det demokratiska systemets 

funktion, ett uttalande som skulle kunna tolkas som deltagardemokratiskt och därmed avvika 

från tidigare inställning till deltagande. I en uppföljning till svaret specificeras dock 

kunskapen till att t ex handla om hur partier fungerar på den aggregerade nivå där 

valhandlingen sker, vilket gör inställningen till liberal. Finns yttre bild är något vidare än ett 

klassiskt liberalt ideal och därmed även med den egna inre bilden. Å ena sidan tillskriver han 

politiker stor frihet att själva styra under valperioder och han säger också att det inte alltid är 

medborgarna som bäst tar beslut. Att på detta sätt ge politiker stort förtroende mellan val är 

ett liberalt, men kan även tolkas som ett elitdemokratiskt, synsätt. �Man ska inte ha mer 

möjligheter än att rösta�, säger han. Men samtidigt uttrycker han en önskan om att politiker 

ska ha en större koppling till och kontakt med samhället och att det ska vara lättare att få 

kontakt med politiker för att framföra sina åsikter. En viss misstro finns mot politiker som 

växt upp i den politiska världen och därmed anses ha svårt att förstå medborgares livssituation 

och hur samhället fungerar. Att vilja krympa avståenden mellan politiker och medborgare är 

ett ideal inom deltagande och deliberativ demokratisyn. Finn säger att man inte kan lita på att 

familjen alltid för vidare viktiga värden, något som ger skolan en viktig uppfostrande roll. 

Vidare säger han att disciplin, socialt ansvar och att stå för sina åsikter är viktiga lärdomar 
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 men att de sociala kunskaperna ibland fokuserats på bekostnad av sakkunskaperna. Synen 

stämmer väl med en liberal syn på medborgaridealet. 

 

Fredrik, Stefan, Hans, Dan och Kirsten uttrycker alla ett ideal som går mer mot det deltagande 

vad gäller intensiteten. Detta visar sig hos Fredrik som att det goda medborgarskapet tilldelas 

adjektiv som �aktiv� och �reagerande� samt beskrivs som att �ta ansvar utanför den egna 

sfären�.  Det finns enligt honom vissa skyldigheter som kommer med att vara medborgare, 

däribland deltagande i det demokratiska systemet genom röstning. Tydligare blir det i 

uppfattningen av politikers roll. Det ideal som framställs ser politiker i hög grad som 

närvarande i medborgares liv. Han säger att det finns en fara i politiker som avskärmar sig 

och därmed �tappar vardagen�. Medborgerligt deltagande har fördelarna att ge bättre underlag 

till politiker samt öka gemenskapen och engagemanget. Att kommunicera med medborgarna 

är enligt honom en fråga om att behålla väljarnas förtroende. Det är alltså inte för att få 

information och nå bättre beslut som denna kommunikation sker utan för att behålla 

legitimiteten i den drivna politiken. Dessa ideal speglas i en betoning på skolans roll i att 

undervisa i demokratiska procedurer genom att ge erfarenheter som ökar deltagande, 

gemenskap och engagemang, t ex genom elevråd. 

 

 En liknande syn på politikerrollen finns hos Stefan som tillskriver politiker en begränsad 

frihet där allt som beslutas bör vara förankrat i den egna kretsen. Stefan säger att många anser 

att lärare borde se sitt arbete som ett kall men att samma krav sällan ställs på politiker. Han 

vänder sig emot politiken som en karriär, något som pekar mot ett deltagande ideal. Detta 

stöds av uttalanden mot politiker som �lever i pappersvärlden� och �tar beslut i sina egna 

bubblor� utan tillräcklig kontakt med medborgarna. Genom deltagande bidrar medborgarna 

med kunskap eftersom de �vet bättre sina frågor�. �Röstning räcker inte alltid�, säger han. En 

god medborgare följer också med i debatten och Stefan tilldelar skolan en viktig roll i att ge 

elever möjligheter att �tycka och agera� samt lära sig hur det demokratiska systemet fungerar. 

Hans delar Stefans uppfattning om vad politikers roll bör vara och tillskriver dem begränsad 

frihet. Att avvika från idéprogrammet säger han är �nästan brottsligt� vilket pekar på ett ideal 

som stämmer väl in på det inom deltagande demokrati önskvärda systemet med politiker som 

företrädare. Uppfattningen visar sig också då han säger att skillnaderna mellan politiker och 

medborgare beror på �hur mycket politiker som man vill vara�, där idealet är en i hög grad 

samhällsinvolverad och medborgarnära politikerroll. I liberal anda lägger Hans stor dock vikt 

vid skolans uppfostrande åtaganden. Att lära ut �demokratiskt tänkande�, att ta ansvar för sig 
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 själv och samhället, hävda och sin rätt samt �föra vidare den demokratiska traditionen� är 

enligt honom skolans viktigaste uppgift. Jörn instämmer i Hans politikersyn och diskuterar 

vikten av att �särskilja medborgarskap och yrke� där politiker ska ses som �representant för 

ideologin� och inte i egenskap av privatpersoner. Inom den liberala demokratisynen betonas 

vikten av att de demokratiska värderingarna säkras mellan generationer. Denna aspekt är 

någonting som Hans tar fasta på då han anser att man också kan kräva av medborgare att de 

för dessa värderingar vidare, till exempel genom att visa gott föredöme om man arbetar i en 

skolmiljö. Den goda medborgaren säger han tar strid på den offentliga arenan, i media och i 

politiken men det kan även handla om utomparlamentariska sätt att påverka. Den är driven, 

aktiv och tänker kritiskt vad gäller samhällets regler. Medborgerligt deltagande säger han ger 

politiker tillgång till medborgares åsikter och ökar legitimiteten genom att besluten blir mer 

förankrade hos folket. Dan anknyter till tidigare uttryckt politikersyn då han lägger vikt vid att 

politiker inte är �bortkopplade� samt att lösningen vid konflikter inom partiet är att �gå 

tillbaka till folket� genom till exempel folkomröstning. Det goda medborgaren beskrivs som 

deltagande och aktiv, rakryggad och en som utrycker åsikter. Deltagandet säger han leda till 

mer gemenskap och mer förankrade beslut. Vad gäller skolans roll är det dock främst 

värderingar som framhålls: demokratiskt tänkande, respekt för andra och yttrandefrihet. En 

liberal uppfostrande snarare än en deltagande undervisande roll betonas. En dålig medborgare 

beskrivs av Kirsten som �mycket snack och ingen verkstad� där idealet i stället är att vara 

aktiv, �dra sitt strå till stacken� och �visa att man finns�. En del av det är att bidra med idéer 

till politiker, säger han. Egenskaper elever lär sig i skolan är att samarbeta, tänka själva och ha 

en åsikt. 

 

 Jörn är den ende av deltagarna som närmar sig deliberativa tankar i sin yttre bild, tankar som 

dock samsas med liberala och deltagande idéer. Idealet är aktivt och engagerat deltagande och 

hög närvaro, dock inte nödvändigtvis och i första hand med politiska mål. �Jag skulle vilja att 

jag ville mer� är talande för Jörns yttre bild. Politiker ges stor frihet, men riskerar vid en fel 

avvägning att �ryka i nästa val�, en liberal syn på den demokratiska processens funktion. 

Vidare nämns även diskussion. Att �ta in och lyssna� säger han ibland kan vara bättre än att 

agera. Att på detta sätt sätta samtal före agerande ligger nära deliberativa idéer. Att den roll 

skolan ges är i hög grad undervisande, med betoning på förståelse för demokratiska 

procedurer och debatt, stämmer med det deltagande idealet. 
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 Överlag kan deltagarnas inre bild av deltagandet delas i två grupper där den ena domineras av 

en låg intensitet där fokus ligger vid röstningsprocessen. Uppfattningen stämmer väl med en 

liberal demokratisyn. Den andra gruppen ser deltagande med något högre intensitet, med 

deltagande även då och då mellan valperioderna. Denna syn stämmer i högre grad med en 

deltagande demokratisyn. I en jämförelse med gruppens yttre bild flyttas fokus mer åt det 

deltagande hållet för en klar majoritet av deltagarna. Resultatet är fortfarande indelat i två 

grupper men sammansättningen i dessa har ändrats då uppfattningen förskjutits. Även om de 

flesta säger sig vara nöjda med sitt deltagande och inte se några avsevärda hinder för att det 

ska utövas som de vill visar sig samhällsidealet ändå ligga mer åt ett deltagande, och i enstaka 

fall deliberativt, håll än den egna praktiken. De flesta vill dessutom se inga eller väldigt få 

krav på medborgare, vilket leder till ett märkbart tankemässigt avstånd mellan förväntningar 

och ideal. Diskrepansen mellan inre och yttre bild är 12 steg. 

 
Fig. 6:1 Schematisk sammanfattning av deltagandets inre och yttre intensitet 
 
Inre bild          
Yttre bild  
                                                                                                              Deliberativ 
Elitdemokrati                                                                                       demokrati                         
 
                                                B                          S   F 
                               I  Fi     A  H       K            J    D          
Låg------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/------Hög 
                          I       Fi A       B             H       S  F   J 
                                                                            K        D 
Sammanlagd diskrepans: 12 steg 
 
 
Träffbilden visar på ett relativt utspritt resultat inom ett intervall som sträcker sig från liberal 

till deltagande deltagarmodell. Enligt den tidigare träffbildsdiskussionen kan utfallet 

klassificeras som ett samlat moln men tendenser finns även till två punkter. Till en början kan 

den inre och yttre bilden se relativt korresponderande ut. Här visar dock diskrepansbegreppet 

sin användbarhet genom att visa på en genomgripande individuell högerriktning av 

axelvärdena. Resultatet visar även att diskrepansvärdet stiger ju längre åt höger på axeln vi 

kommer, något som kan relateras till det statliga deltagande och deliberativa idealen. 

Relationen mellan inre och yttre bild har samma riktning som den mellan statens 

demokratipraktik och dess ideal. Om utgångspunkten är en samhällsdiskurs där dessa ideal 

kommuniceras och reproduceras tycks det en naturlig följd att de som tagit åt sig och deltar i 
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 diskursens yttre bild även i skiftande mån deltar praktiskt i denna. Att delta i 

samhällsdebatten i större utsträckning torde omvänt även innebära att dessa medborgare nås 

och tar in drivna samhällsideal i större utsträckning. Att nå upp till de uppsatta idealen är 

också lättare om kraven, likt den liberala ordningen, är låga och betonar det individuella valet. 

Störst diskrepansvärde finns hos Hans och Jörn medan Ingvar och Antonia avviker åt andra 

hållet genom inget eller mycket litet diskrepansvärde. Några ord kan här sägas om vad som 

kan tänkas vara orsaken till höga diskrepansvärden. Hans och Jörn är båda lärare inom det 

samhällsvetenskapliga området. Genom sitt arbete har de kontakt med samhällsdebatten och 

är vana att reflektera och kommunicera dess innehåll. Det är troligt att denna faktor även 

påverkar deras öppenhet mot den rådande samhällsdiskursen och de statligt kommunicerade 

idealen. 

 

Deltagandets sektoriella rum 

 

Deltagandets sektoriella rum rör var i samhället som medborgarskapets deltagande sker. I 

denna aspekt ligger också vad som anses vara deltagande i politisk mening och vad som anses 

höra till andra sidor av medborgerligt deltagande, med andra ord hur samhällets olika sfärer 

definieras. Att vara aktiv som medborgare visade sig kunna tillskrivas olika innebörder. Som 

diskuteras i uppsatsens ansatser är ingången här att politiskt deltagande är handlingar som 

enligt deltagaren själv utförs med målet att påverka samhällets utformning. Att se på 

deltagandet ur ett sektors-perspektiv men samtidigt behålla tanken på att det är deltagarens 

egna syften som styr, gör det möjligt att belysa och diskutera denna aspekt. För att kunna 

jämföra olika definitioner krävs dock att det finns en fast ram att jämföra mot. Hur olika 

arenor i samhället ska definieras och avgränsas är dock en långt ifrån enkel fråga och 

definitionen av dessa begrepp får också stor påverkan på resultat och slutsatser. De begrepp 

som här fungerar som jämförelseram är valda utifrån deras användbarhet i relation till de 

antaganden som skiljer olika demokratisyner åt. Med offentlig arena menas därför här 

proceduriella demokratiska kanaler för demokratiskt deltagande på en aggregerad nivå, som 

till exempel val. Deltagandet sker här på en jämförelsevis abstrakt nivå i relation till den 

enskilde medborgarens liv. Den privata arenan definieras som val och handlingar som sker i 

relation till den egna personen eller den närmaste kretsen. Det kan handla till exempel om 

konsumtionsvanor, uppfostran och levnadsmönster. I sin extrema form tar det privata 

deltagandet steget in i den egna tanken. Mellan det privata och det offentliga ligger den arena 
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 som jag här har valt att benämna som samhällsarenan. Det handlar om att kommunicera 

åsikter och intressen i offentligheten utan att gå genom etablerade politiska kanaler. Exempel 

kan vara deltagande i mediedebatter eller i föreningar med syfte att driva en viss 

samhällsfråga. 

 

�Med i matchen� 

För Bertil, Hans, Finn och Ingvar sker det egna politiska deltagandet på den offentliga arenan 

genom deltagande i val. Att skriva skrivelser, kontakta politiker och delta i olika råd hör 

också till den offentliga arenan, dock på ett mindre abstrakt plan. Fredrik, Stefan, Dan, Jörn 

och Kirsten lägger denna form av deltagande till sitt valdeltagande. Jörn och Dan nämner 

även politiskt deltagande på en samhällsarena i form av demonstrationståg och deltagande i 

namninsamlingar. Två av deltagarna tar vidare ytterligare ett steg då de nämner deltagande 

som kan definieras som privat. Jörn pratar om att delta i debatter och diskussioner med vänner 

och familj. Fredrik nämner att ta ställning i debatter och säga sin åsikt på arbetsplatsen.  

 

Frågan om hur informanterna reagerade på påståendet om det goda medborgarskapets status 

koppling till lönearbete gav en möjlighet att väga uppfattning om samhällsideal mot egen 

uppfattning. De tre informanter som uttryckligen talar om denna koppling, Hans, Antonia och 

Stefan, uttrycker alla en förståelse för att arbetslösa kan känna denna press. De tycker alla att 

det finns en sådan norm i samhället idag �det är inte legitimt idag att inte ha ett arbete�, säger 

Stefan och tillägger att det gäller alla kategorier, även hemmafruar möter kritik. Att öppna 

upp diskussionen för hur en lönearbetsanknyten definition av medborgarskapet påverkar ur ett 

könsperspektiv stämmer med det normifrågasättande perspektiv som har varit ett av den 

feministiska demokratiteoretiska kritikens stora bidrag. Detta uttalande slår därmed utanför de 

teoretiska modeller som utgör denna studies ram. 

 

De tre är också samstämmiga i synen på skälen till varför folk arbetar och dessa är enligt 

gruppen personliga i första hand. �Det är någonting som man gör främst för sig själv, för att 

utvecklas, och inte för att bidra eller vara bra�, säger Hans. Antonia är av samma åsikt och 

specificerar: � ekonomin, det är någonting privat, inte en medborgarskapsfråga�. Att på detta 

sätt definiera den privata sfären som skiljd åt från politik är en av grundprinciperna bakom 

den liberala negativa definitionen av frihet. Stefan ser att det fria valet att arbeta lika väl kan 
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 innebära att inte vilja bidra till systemet genom lönearbete, till exempel genom att leva snålt 

eller på sin släkt, så länge som man inte direkt utnyttjar systemet.  

Samtliga deltagare har dock en förståelse för att arbetslöshet kan leda till en känsla av 

utanförskap på grund av vad de uppfattar som en samhällsnorm där det goda medborgarskapet 

och lönearbete hör ihop. Att det för dem personligen hör ihop betonar de dock inte stämmer. 

�Jag tror och tycker att man kan vara en god medborgare utan ett jobb så länge som man 

försöker göra det bästa av situationen och engagerar sig�, säger Kirsten. Att arbeta är viktigt 

för den egna känslan av gemenskap, säger Finn:  

 
Man känner att man jobbar, att man är som alla andra, en grundbult i samhället. Man 
känner en gemenskap när man står med andra på busshållplatsen kvart över sex, man 
känner sig �med i svängen� och att man tar ansvar. 
 

Jörn är den ende av deltagarna som öppnar upp för möjligheten att lönearbete skulle kunna 

ses som ett uttryck för ett synsätt i samhället �det ligger i ordet medborgare att man ska vara 

med i matchen�. 

 

�På andra plan än det politiska� 

Den yttre bild som presenteras kommer att diskuteras utifrån den eller de sektorer där det 

politiska idealdeltagandet hör hemma men även i vilken grad det medborgerliga deltagandet 

anses vara viktigt utan att för den delen ges politiska förtecken. 

 

Antonia nämner att rösta och att ta del av samhällsdebatten då hon ger sin yttre bild av 

medborgerligt deltagande. Eftersom deltagandet i samhällsdebatten här syftar på att ta del av 

information och inte att själv debattera en åsikt kan hennes uppfattning i båda aspekterna 

sägas höra till deltagande på den offentliga arenan. Politiskt deltagande som går utöver detta 

kan man inte förvänta sig säger hon eftersom alla inte vill delta på detta sätt, �de lever på 

andra plan än det politiska�. Annat deltagande som hon nämner men inte ger politiska 

förtecken är att till exempel reagera mot skadegörelse i sin närmiljö och våga ingripa när 

någon är utsatt. Detta kan sägas ligga i gränslandet mellan den privata och samhällsarenan. Ett 

liknande resonemang finns hos Bertil. �Att vara medborgare är inte det samma som att agera 

politiskt säger han. Det handlar om annat�, säger han. Uttalandet hänger väl samman med den 

yttre bild han ger av deltagande. En god medborgare röstar, försörjer sig själv, betalar skatt 

och följer lagen, säger han. Av detta är det främst röstningen som han definierar som politiskt 

handlande även om han i en bisats även nämner att det kan ta formen av medveten 
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 konsumtion. Detta i hög grad privata deltagande verkar mot en förskjutning av den annars 

offentliga yttre bilden. De övriga privata handlingarna är alltså icke-politiskt medborgerligt 

deltagande i hans definition. Ingvar och Fredrik säger på liknande sätt att en god medborgares 

politiska handlingar begränsas till valen men att en god medborgare visar deltagande i det 

privata genom att vara trevlig och visa uppskattning och förståelse mot sina medmänniskor. 

För Fredrik handlar det också om att på ett privat plan ta ansvar för att vara föredöme och ta 

ansvar. Stefan ger också en offentlig bild av det yttre deltagandet. 

 

Bland dem som vidgar sfären för politiskt deltagande finns bland andra Hans. En god 

medborgare försvarar enligt honom demokratiska värderingar i samhället och privatlivet och 

tar ställning på den offentliga arenan, i media och i politiken. Att påverka kan enligt honom 

också ta formen av utomparlamentarisk aktion. Att se politiskt deltagande som bara genom 

traditionella kanaler tycker han är lite �stelbent�. Detta deltagande speglar sig i vad han säger 

att elever får med sig efter sin skolgång: förmåga att �hävda sin rätt� och att respektera 

demokratiska värderingar. Detta deltagande sker på det offentliga, samhälleliga och privata 

planet. Att föra vidare demokratiska värderingar ses här som deltagande på ett privat plan 

eftersom det uttrycks som ett medvetet och övervägt val med syfte att påverka samhället i en 

vidare mening. Exempel på denna form av deltagande säger Hans kan vara genom det sätt 

som lärare väljer att bedriva sitt arbete. Dan säger att en god medborgare tar ställning genom 

politiskt och ideellt arbete. Han skulle själv vilja ha tid att forska, något som han säger kan 

vara ett sätt att bidra till utvecklingen i framtiden och därmed påverka den. Deltagandet är 

därmed offentligt och samhälleligt. 

 

 Både Jörn och Kirsten betonar engagemang i samhället i stor utsträckning. Kirsten säger att 

den goda medborgaren är aktiv och närvarande i samhället och har förmågan att prata med 

olika sorters människor; ungdomar, företag och politiker. Detta skulle till exempel kunna ske 

genom deltagande i en förening, säger hon. Skolan lär enligt henne eleverna att uttrycka sina 

åsikter och att samarbeta, något som stämmer med det ideal som hon själv målat upp. Men 

den goda medborgaren är även någon som tänker kritiskt och inte bara köper serverad 

information eller resonemang, något som går vidare än uttryckt deltagande. Deltagandet sker 

på ett offentligt, samhälleligt och privat plan. Jörn lägger tonvikten på samhällsengagemang 

utanför det offentliga, även om röstning också ses som en del av det goda medborgarskapet. 

Som exempel på god medborgare tar han en person som presenterat det egna området på ett 

positivt sätt genom att skriva en låt om det, �han visar att man kan bo här, vara nöjd och 
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 hyfsat intelligent�. Det skulle också kunna vara att anordna en festival för andra boende i 

området säger han. Det han ser som skolans roll speglar denna inställning. Eleverna lär sig att 

kunna debattera, tycka till och stå för sina åsikter samt förstå den demokratiska processen och 

sina rättigheter och möjligheter. Utöver detta offentliga och samhälleliga plan sker 

deltagandet privat genom att den goda medborgaren lyssnar, någonting som kan vara 

viktigare än att alltid presentera sin åsikt. Detta stämmer med ett deliberativt ideal och går 

mot en privat förståelse av politiskt deltagande. Samtliga tre arenor finns även representerade 

hos Finn som säger att en god medborgare deltar i samhället och genom att rösta. Det är 

någon som inte är rädd för att uttrycka sina åsikter offentligt. Men det kan även handla om 

privata handlingar som att föregå med gott exempel och inte svära framför ungdomar. En god 

medborgare tar också miljöhänsyn till exempel genom att välja miljövänliga produkter. Det 

privata deltagande som presenteras här definieras, såsom i Hans fall, här som politiskt även 

om Finn själv inte direkt gav den det adjektivet. Det för att handlingarna beskrevs i syfte att få 

en vidare påverkan än enbart privat. 

 

Det finns hos sju av de tio intervjuade en förskjutning av inre och yttre bild mot deltagande 

som rör en mer privat sfär. För de som betonar politiskt deltagande i offentlig sfär finns i 

större utsträckning än de övriga en uttalad särskillnad mellan politiskt och mer privat 

deltagande. Det är därmed kanske mer vad deltagande i olika arenor ges för innebörd snarare 

än vad det sker som skiljer olika demokratiuppfattingar åt, ett resultat som stödjer den form av 

syftesbestämd begreppsdefinition som antagits och förespråkats i tidigare avsnitt. 

 

Figur 6:2 Schematisk sammanfattning av deltagandets inre och yttre sektoriella 
rum 
 
Inre bild          
Yttre bild 
                                                                                                              Deliberativ 
Elitdemokrati                                                                                         demokrati                       
  
                                Fi       H B  
                                I           A        S         K  F                 J  D  
Offentligt--------/---------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/---- Privat 
                                I       B A    S Fi     F                           D       J 
                                                                                                   H K 
Sammanlagd diskrepans: 13 steg 
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 Även här visar det sammanlagda diskrepansvärdet på en högerriktning. Träffbilden kan 

beskrivas som utspridd med fokus på liberal praktik. Likheter finns med träffbilden i 

föregående aspekt, ett väntat resultat då de är starkt förknippade med varandra. Även här ökar 

diskrepansvärdet då vi rör oss åt höger på axeln och den största diskrepansen finns även här 

hos Hans.   

 
 
Deltagandets geografiska rum 
 

De svar som relaterar till frågan om var deltagandet äger rum ur ett geografiskt perspektiv är 

dels direkta, deltagarna ombads berätta var de ansåg att de deltog som medborgare, men 

indirekt har även uppgifter om deras medievanor och deltagandets former visat på detta. Vad 

gäller den yttre bilden har beskrivningar av det goda medborgarskapet och deltagandet i 

samtliga fall givits en eller flera geografiska arenor. En särskillnad har här varit tvungen att 

göras mellan medborgarskapets rum i stort och den sida av det som rör det politiska 

deltagandet. Det som är av intresse här är inte vad som engagerar deltagarna mest utan var det 

politiska deltagandet anses utövas.  

�Större än det egna kvarteret�  

�På lokal nivå först och främst genom att arbeta men jag är inte medlem i något parti eller 

aktiv i kommunen politiskt�, säger Hans på frågan om var han deltar som medborgare. Han 

uttrycker med andra ord att medborgarskapet mycket handlar om att vara aktiv på ett sätt som 

av medborgarna själva inte definieras som politiskt. Att se deltagande och närvaro i samhället 

som viktigt men inte göra det till politiska frågor speglar en liberal deltagarsyn. Den arena 

som präglar Hans yttre bild är den lokala. För Fredrik är det politiska deltagandet främst 

nationellt och lokalt. Den yttre bilden fokuserar på det lokala. Dan säger att alla nivåer är lika 

viktiga och den yttre bild han ger fokuserar också på deltagande i det lokala, nationella och 

internationella planet. För Ingvar och Kirsten är det den lokala miljön som är viktigast. En 

skillnad ligger dock i att Kirsten ser aktivt deltagande i samhället som viktigt för att påverka 

och att engagemang på det lokala planet måste vara början på vidare engagemang medan 

Ingvar ser det lokala i första hand som anknytning till familj, grannar och arbete, något som 

denne inte definierar som politiskt. Det plan där Ingvar deltar i politiken säger han är i lokala 

och nationella val. Den arena som han framhäver i sin yttre bild av deltagandet är liksom 

Kirsten den lokala. För Jörn är det egna engagemangets geografiska rum situerat tvärt emot 
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 det egna idealet: � Jag skulle vilja kunna säga att det var mer lokalt: att ha en gemenskap och 

skapa en bra miljö för mina barn. Men jag är mer engagerad internationellt och nationellt.� 

Han svarar ja på frågan om han känner mer gemenskap internationellt än nationellt och lokalt 

och förklarar att det är de frågorna som är intressanta att diskutera, det är till exempel, även 

om det verkar ta emot, �intressantare med globalisering än hur mattanterna har det�. 

Uttalandet speglar en praktik där politik, även om den kommunikativa formen stämmer med 

deliberativa ideal, i sin nationella och internationella ram stämmer med hur politik uppfattas 

enligt en mer traditionell liberal uppfattning. Finn skiljer på att vara politisk och att vara 

medborgare i allmänhet enligt den särskillnad som gjorts ovan.  På det lokala planet innebär 

enligt honom att man hälsar och är trevlig med sin omgivning medan det finns en viktigare 

uppgift att fylla nationellt, en uppgift som antas höra ihop med att delta i val. �Det är viktigt 

att gemenskapen är större än det egna kvarteret� och att man �tillhör hela Sverige�, säger han. 

Men engagemanget har även en praktisk gräns; �Vid det internationella sätter jag en gräns, 

ska man engagera sig där också blir det mer än man orkar med�. Uttalandena visar på ett 

liberalt nationalstatligt fokus och kommunicerar en misstro på det önskvärda i lokalt 

engagemang. För Antonia är det främst den nationella nivån, därefter den lokala och långt 

efter den internationella som utgör fokus för det egna medborgarskapet. Hennes yttre bild 

lägger fokus på det nationella i första hand.  

 

Deltagarnas redovisning av sina medievanor, med fokus på hur de fick information om och 

bildade sig en uppfattning om samhällsfrågor, visade en klar övervikt åt nationella kanaler 

och program med ett fall av lokal (Jörn) och ett av internationell mediekonsumtion (Ingvar). 

En sammanställning av deltagarnas svar kring deras inre och yttre bild av deltagandets 

geografiska rum, sammantaget med deras mediekonsumtion, visar att deltagarna främst ser 

sig delta i ungefär lika delar på lokal och nationell nivå. I lägre grad ses deltagandet som 

internationellt. I den yttre bilden krymper betoningen på det internationella till fördel för en 

mindre vikt mot det lokala. Det är svårt att utan betydlig nyansering relatera deltagandets 

arenor till de olika demokratisynerna men vissa tydliga drag finns ändå. Den inre bilden ger 

upphov till tolkningar av en, som i liberal- och elitdemokratisk syn, fokusering på det 

nationella i kombination med ett betydande lokalt fokus, den arena som spelar stor roll i 

deltagande och deliberativ demokratisyn. Den lilla förskjutning som kan ses mot ett mer 

medborgarnära plan i den yttre bilden pekar mot en tendens till mer deltagande och 

deliberativt ideal.  
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Figur 6:3 Schematisk sammanfattning av deltagandets inre och yttre geografiska 
rum 
 
Inre bild         
Yttre bild  
       
 
                        J D S B                        I D H S A Fi J F B K                      I D H S A Fi F B K 
Internationellt-----/--------/--------/--------/Nationellt/--------/--------/--------/--------/----Lokalt 
                    D                                  D B A S I                              D F H J Fi K I 
 
 

Det georafiska rummets träffbild liknar molnet, dock med en tonvikt åt det nationella och 

lokala. Att de som nämner ett inre internationellt deltagande har de allra flesta även uttryckt 

deltagande idéer inom studiens övriga aspekter. Det går dock inte att ta förgivet att det 

internationella deltagandet alltid ges samma innebörder. I ett samhälle där internationell 

kommunikation och migration ökar bör uppmärksammas att internationellt deltagande inte per 

automatik innebär att deltagandet är politiskt. En i tidigare samhällen självklar koppling 

mellan det privata och det lokala utmanas då privata band nu oftare kan sträcka sig över stora 

avstånd. Globaliseringen har ökat möjligheterna för kombinationer mellan det privata och det 

internationella på sätt som tidigare inte var möjliga. Att nyansera begreppen, t ex genom 

syftesperspektiv, är en nödvändig utveckling. 

 
Deltagandets målrationalitet 
 

De frågor som berör deltagandets målrationalitet handlar om vilka syften som styr 

deltagandet. Elitdemokratiska och liberala demokratisyner baseras på individuella intressen 

och sedan rör det sig mer mot det kollektiva för att i motpolen till egenintresse hamna i en 

uppfattning om det allmänna bästa ur ett bredare samhällsperspektiv. Kontinuumet kan även 

beskrivas som huruvida konsensus respektive konflikt anses vara och borde vara styrande 

princip i politiken. Här kan även relateras till deltagarnas uppfattning om skolans roll i att lära 

ut medborgarskapet som praktik. Då skolans roll diskuteras synliggörs det uppfattade 

avståndet mellan förväntningar och ideal, samt på vilka områden detta avstånd verkar finnas. 

Uppfattningar om skolans roll ger därmed information om relationen mellan inre och yttre 

bild.  



 

58

 �Att anpassa sig själv utan att försvinna�  

Materialet speglar en inre syn på deltagandets syften som för samtliga informanter hamnar 

inom ett liberalt spektrum. Bertil säger att syftena bakom politiskt deltagande är olika, det kan 

handla om en social aktivitet men ofta menar han att det är för att påverka i en fråga som man 

själv bryr sig om. �Man väljer de frågor som man får ut något av och som det går att påverka 

för egen vinning�, säger han. Att �ta tillfället i akt� på detta sätt säger han är rätt men ser 

också någonting potentiellt orättvist i det då han menar att inflytande riskerar att bli ojämnt 

fördelat. �Det enda riktigt demokratiska är valet�, säger han och manifesterar en liberal tilltro 

till den demokratiska processens mekanik för att begränsa egenintresset. Han ville, likt 

Antonia, inte ta ställning till om besluten skulle bli bättre om fler medborgare deltog utan 

tryckte på individens val att själv bestämma. Att det individuella valet, i linje med liberala 

ideal, går före fördelarna med deltagande var en tydlig markering hos dessa två informanter. 

Hans instämmer i denna syn på målrationaitet: �människors verklighet avgör, hårda fakta som 

ekonomi och så�, säger han. Det som styr hans egna överväganden har, i linje med det, att 

göra med om �partier ändrar sin politik så det blir negativt för mitt liv�. Han uttrycker även 

denna syn då temat är media. �Journalister är ju också medborgare med åsikter och intressen 

och då blir inte lösningen det viktigaste�, säger han på tal om media som konfliktlösande 

forum. Även Ingvar kan, tillsammans med Finn, sägas ge uttryck för det medborgerliga 

deltagandets i hög grad individuella sida. Han tillskriver politiker egenintresse i valet av 

karriär och säger på frågan om varför han tror vissa medborgare är aktiva i politiska forum att 

�de som går på möten och så, jag tror de vill visa att de är bra och att de kan säga saker, om 

jag ska vara ärlig�.  

 

Stefan säger att det goda i medborgerligt deltagande ligger i möjligheten att �bevaka sina 

syften och områden�, någonting som politiker inte anses kunna ta hänsyn till. Politiker, säger 

han, drivs av att göra det bättre för �sina grupper� och syftar då på grupper som anses rösta 

utifrån materiell hänsyn men ger genom uttalandet även utrymme för en kollektiv 

individualitet. �Moderaterna för de som vill ha lägre skatter, vänstern för de som har lägre 

löner och så vidare�, säger han. Detta speglar en syn som har mycket gemensamt med den 

svenska deltagartraditionens syn på kollektiv definiering av materiella intressen. Synen 

hamnar på grund av sina i grunden individuella hänsyn här inom ramen för en liberal 

tolkning. Antonia säger att hon i deltagandet drivs av hänsyn till vissa för henne viktiga frågor 

och uttrycker ett starkt engagemang för att de frågor som gåtts till val på ska genomdrivas 

under valperioden, en åsikt som även Fredrik ger uttryck för. Även om Antonia efterfrågar 
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 empati och möjlighet att förstå andras situation �utan att själv behöva ha varit där praktiskt�, 

som hon beskriver det, tror hon inte att det är en egenskap som får stort utrymme i politiken. 

Politiskt deltagande menar hon präglas av ett klimat som får den empatiska förmågan att 

försvinna genom att målet inte är att lyssna utan att framföra sina åsikter. Hennes beskrivning 

av vad som styr deltagandet fokuserar kring individuella hänsyn och mål. Även för Dan är det 

individuella hänsyn som ges utrymme i deltagandet, dock definierat på ett lite annat sätt. 

Anledningarna till varför medborgare vill delta politiskt är enligt honom att �man lär sig om 

människor och känner att man gör någonting bra. Det är ett ömsesidigt utbyte och det bästa 

sättet att må bra. Man mår bättre om man inte är så självcentrerad�. Uttalandet anknyter i 

direkt mening till den utvecklande republikanska idétraditionen vilket som sagt kommunicerar 

främst med nutida deltagande och deliberativa modeller. Att det här inte rör sig om en 

deliberativ uppfattning avgörs av att deltagande motiveras främst genom den deltagande 

individens personliga utveckling, inte genom en strävan efter bättre beslut i sak genom 

individens bidrag till beslutsprocessen.   

 

Synen på deltagandets mål visar sig även då dess syfte diskuteras. Kirsten ser fördelar med 

medborgerligt deltagande i politiken. Det viktiga är dock inte den gemensamma debatten utan 

känslan av att ha blivit lyssnad på, säger han, något som frångår tanken på politik som 

kollektiv i den bemärkelse som antas inom deliberativ demokrati. Tankarna, som även delas 

av Jörn, anknyter till deltagande ideal om gemenskaps- och legitimitetsskapande. I det 

resonemang som fördes kring politikers uppdrag gentemot henne som medborgare sa Kirsten 

att om politiker ändrade sig eller väckte nya frågor utanför partiprogrammet kunde detta 

mötas både positivt och negativt. Det som avgjorde var om den enskilde medborgaren tyckte 

att det nya inställningen eller frågan var något som han eller hon höll med om. Hon delade 

även Jörns inställning till egenintresse som politikers främsta drivkraft, även om deras ideal, 

som vi ska se, avviker från denna uppfattning. Jörn säger att stora debatter i samhället ofta har 

sin grund i hur politiker avvägt olika gruppers intressen i beslut, en �krock mellan en grupps 

värden och de mångas�, där just denna avvägning anses vara politikers uppdrag och 

utmaning. Han säger att när åtgärder kritiseras handlar det ofta om att de gynnat en specifik 

grupps intressen medan de som förespråkar samma åtgärd brukar peka mot att den tas i ett 

bredare perspektiv, för Sveriges bästa. Jörns observation kan fungera som en parallell när den 

inre bilden ställs i kontrast med den yttre där just balansering av intressen ges stort utrymme i 

materialet. 
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 �Russinen ur kakan� 

Den yttre bilden av deltagandets rationalitet avviker från den inre. Målrationalitetens ideal är 

det tema där det har varit lättast att få en tydlig bild av deltagarnas uppfattning. Det på grund 

av att det ofta tidigt i samtalet kom upp som aspekt i ett flertal av de resonemang som fördes. 

Om andra frågor ibland kunde behöva eftertanke och följdfrågor verkade det här finnas en 

tydlig bild av den egna inställningen. Frågor som ledde in på detta tema var främst 

uppmaningar att beskriva en god- respektive dålig medborgare och dess handlingar samt det 

uppfattade idealförhållandet mellan medborgare och politiker. Den yttre bilden av 

deltagandets målrationalitet är överlag kollektiv till sin natur. Det rör sig från att som Bertil 

framhäva att �medborgare måste tona ned egenintresset�, �offra den omedelbara 

tillfredsställelsen� och �inte vara girig� till att som Jörn beskriva den goda medborgaren som 

en �altruist�. För Jörn handlar det dock inte enbart om handlingen i sig. Tanke och handling är 

enligt honom två olika saker när det kommer till det goda medborgarskapet, där ett gott syfte 

är av större vikt än en god handling i sig. �Vilken grå gubbe som helst kan beställa några 

plattor till torget�, säger han och håller med i påståendet att det var avsikten och inte resultatet 

som var avgörande. Jörn beskriver hur individuell rationalitet kan styra även handlingar som 

får goda kollektiva resultat. Detta innebär att personen i fråga �deltar men fejkar�. Den dåliga 

medborgaren kan vara en �som till exempel bor i Djursholm2 och som kommer hit och ska 

visa upp sitt engagemang�. En god medborgare drivs ej av �jagintresse� utan har förmågan att 

�kliva bort från sig själv� och se ur ett vidare perspektiv.  

 

Jörn betonar skolans roll i att lära elever bli goda medborgare. Utan denna funktion i 

samhället tror han att det skulle bli fler som �föll utanför ramarna� i samhället. Uttalandet 

visar först och främst på det kollektiva som ideal, därefter att detta kollektiva tänkande är 

någonting som medborgare behöver lära sig. Demokratisk uppfostran legitimeras, inom en 

liberal syn, genom antaganden om individualism som alltings utgångspunkt i relation till en, i 

form av värdegemenskap, mer kollektivistisk idealpraktik. Resonemanget känns igen bland 

annat i Jörns uttalande. Politik handlar enligt Jörn om att skapa �det goda samhället� och 

politiska uppdrag borde därmed särskiljas från vanliga yrken. �En medborgare kan sitta 

hemma och vara snäv i sin tanke, det kan inte en politiker� säger han, en åsikt som även delas 

av Ingvar, Antonia och Hans. Det kollektiva idealet framställs även genom missnöje med det 

som han beskriver som en ökad ideologiskt driven individualisering där till exempel 

                                                
2 Välbärgat område i Stockholms norra förorter 
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 gemensamma bostadsköer tagits bort och ökat personfokuseringen och isoleringen. Att på 

detta sätt se den lokala och tankemässiga gemenskapen och interaktionen som central för 

medborgarskapets praktik samt betona engagemang bör tolkas som ett uttryck för deliberativa 

ideal. Det blir dock inte bättre beslut om fler deltar tror han och ser inte heller deltagande av 

alla som positivt eller förväntat, något som begränsar möjligheten att klassificera hans 

position i enlighet med deliberativa ideal. 

 

 Även om det i tidigare resonemang i hög grad satts likamed-tecken mellan medborgare och 

politiker vad gäller de krav som kan ställas blir det tydligt att den yttre bilden är en av 

politiker som förebilder för medborgare. Detta har dock även uttryckts direkt av Fredrik och 

Hans. Kirsten säger också att rollen som politiker innebär att man måste �föra talan för 

politiken�, och därmed för de uppsatta idealen. Bertil säger att även om kraven är samma så 

händer det oftare att egenintresse och allmänintresse krockar för politiker. Att först likställa 

medborgare och politiker för att sedan visa missnöje med att det uppdrag som politiken 

innebär visar på att de ändå förväntas ha andra skäl än rent egenintresse för att vara i den 

positionen samt att politik ses som mer än ett vanligt jobb. Det finns ett missnöje med att 

politiker inte i tillräckligt hög utsträckning drivs av engagemang i sitt arbete. Finn säger att 

det är �farligt med politiker med skygglappar�. Dåligt medborgerligt deltagande sker på andra 

medborgares bekostnad, såsom till exempel då Mona Sahlin köpte Toblerone på 

skattebetalarnas bekostnad, säger han. Att Jörn tolkar samma händelse som orelevant 

eftersom Sahlin agerade som privatperson och inte som Socialdemokratisk representant 

speglar deras olika definition av politikerrollen och i förlängningen deras förväntningar på 

deltagandets intensitet och sektoriella rum. Finn gör även en koppling till deltagandets 

intensitet, en dålig medborgare är �någon som tänker: det spelar ingen roll vad jag gör och det 

går ut över alla andra�, sa Finn. Politikeridealet är i hans mening en som drivs av personligt 

engagemang mot det allmänna och inte av karriärvilja och samma sak gäller medborgarna. En 

god medborgare tar ansvar för det allmänna bästa. Ett exempel som ges är någon som inte 

använder miljöfarliga men effektiva produkter. 

 

 Samma syn på politikerrollen ger Stefan uttryck för då han förklarar att uppdraget bör vara 

�ett kall�. Dåligt medborgarskap handlar om att utnyttja systemet för egen vinning, genom att 

till exempel ha ett fosterbarn för att få bidrag; �för sina egna syften�, som Stefan säger. En 

god medborgare arbetar enligt Dan för samhällets bästa genom att vara med och påverka. Det 

tvärt emot någon som �smiter undan� gemensamt ansvar. Då politikeridealet beskrivs handlar 
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 det främst om egenskaper som hänger ihop med att driva åsikter framåt, argumentera och 

vara engagerad. Det kollektiva har därmed en gräns där vikten av att påverka framhävs i 

större utsträckning än gemensamma samtal mot gemensamma mål. En gräns dras bland dem 

som i större utsträckning lägger vikt vid politikers behov av empati och altruism och de som 

diskuterar dessa värden ur ett mer inklusivt perspektiv. Antonia fokuserar till exempel på 

politikers roll men begränsar de krav som bör ställas på medborgare i stort. Mer deltagande i 

beslut anser hon inte leda till att besluten blir bättre och hon ser inte heller någon öppning för 

konsensus som drivande princip i politiken. Hon fokuserar också på den goda medborgarens 

förmåga att ha och driva �egna intressen�, en markör för individuell rationalitet. Tillsammans 

med Ivar, Bertil och Finn intar hon en mer moderat position i förhållande till den i allmänhet 

kollektivt markerade yttre bilden. Egoism är en tydlig egenskap hos en dålig medborgare, 

enligt de informanter som deltog i undersökningen. Egenskapen beskrivs av Fredrik som ett 

�tunnelseende� och tankar på vad �jag har rätt till, vad jag får�. �Man kan inte bara plocka 

russinen ur kakan�, säger han till exempel angående valet att inte rösta. En god medborgare är 

däremot någon som �tar ansvar utanför den egna sfären�. Ansvaret sträcker sig till exempel 

till att omfatta andras barn och inte bara de egna. Kirsten menar å sin sida att antiidealet 

�utnyttjar allt och alla så långt det bara går� och inte ser att medborgarskapet innebär 

skyldigheter och inte bara rättigheter. Det är en person som smiter när det handlar om att sätta 

de egna behoven i andra rummet. Uttalandena lägger en tydlig moralisk vikt vid kollektiv 

rationalitet.  

 

I tvärsnittet mellan samhällets väl och den egna viljan och behoven väljer den dåliga 

medborgaren sig själv på andras bekostnad. Den yttre bilden visar, enligt figuren nedan att 

den rationalitet som tillskrivs det goda medborgerliga deltagandet i samtliga fall ligger längre 

mot kollektiva hänsyn än den inre bilden. Det bör påpekas att det som undersöks inte främst 

är de överväganden som uttrycks styra det egna politiska deltagandet, även om det också får 

utrymme här, utan den inre bilden av vad som antas styra i politiken. Att uppfattningar om 

vilka principer som styr i politiken även får påverkan på de egna valen och resonemangen är 

dock mycket troligt. 

 

 

 

 

 



 

63

  

Figur 6:4 Schematisk sammanfattning av deltagandets inre och yttre 
målrationalitet 
 
Inre bild          
Yttre bild  
                                                                                                              Deliberativ 
Elitdemokrati                                                                                         demokrati                       
                          
                              Fi A                              
                             H I B  J F S         K D 
Individuell------/--------/---------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------Kollektiv- 
                                                                   A   I B Fi            F S D    J                istisk 
                                                                                      H K 
Sammanlagd diskrepans: 44 steg 
 
 
Deltagandets målrationalitet är den aspekt där diskrepansen är högst, och därmed 

samstämmigheten mellan inre och yttre bild som minst. Träffbilden närmar sig, för inre såväl 

som yttre bild, genom sin samlade karaktär det som beskrivits som en punkt i tidigare 

diskussion och relationen mellan inre och yttre bild är starkt högerriktad. Hur kommer det sig 

då att diskrepansen är så hög här i förhållande till tidigare aspekter? En förklaring kan vara att 

det här i större utsträckning handlar om moral- och värderingsfrågor. Den ideala medborgaren 

som presenteras i denna studiens resultat är i större utsträckning en som utmärks av sin 

karaktär snarare än sina handlingar. Detta stämmer väl med det värderingsfokus som finns hos 

den liberala traditionen, något som kan ses som väl förankrat hos informanterna. Resultatet 

speglar en liberal individuell uppfattning av verkligheten i kombination med starkt 

förespråkade kollektiva värdeideal. I ljuset av en dubbelhet i samhällsdiskursen kan resultatet 

ses som logiska reaktioner på kommunicerad praktik och ideal. Det kan även vara lättare att 

tillskriva goda tankar åt sitt ideal än praktisk handling då ett uttalat ideal även indirekt ställer 

krav på eget agerande.  

 

Deltagandets modus 
 

Tidigare har diskuterats den roll som materialet tilldelar politiker med mål att därigenom få 

tillträde till förväntningar på deltagandets omfattning, intensitet. Även synen på media kan ge 

viktiga uppgifter, denna gång om vad som ligger bakom deltagandet som process. Det handlar 

om huruvida informanterna kan se medborgare som kollektiv i ett gemensamt samtal för att 
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 lösa gemensamma konflikter eller om det å andra sidan ses som en process där isolerade 

intressen adderas för att genom majoritetsprincipen nå ett gemensamt utfall. I grunden är det 

en fråga om kunskapssyn, epistemologi, det vill säga vad kunskap är och hur den skapas. 

Skalan rör sig från en isolerad, monologisk, process där varje individ, enbart genom egna 

tankar, formar sitt intresse som han eller hon sedan manifesterar i politiskt deltagande. I andra 

änden av skalan finns ett kommunikativt förhållningssätt där människors intressen bara anses 

kunna formas genom dialog och diskussion med andra. Det är även genom detta 

kommunikativa handlande som beslut bör tas enligt den deliberativa tankeskolan. De svar 

som speglar denna aspekt av deltagandet berör vad gäller den inre bilden teman som kretsar 

kring deltagarnas erfarenheter av att ändra åsikt samt hur konflikter bäst bör lösas i politiken. 

Förutom den roll som tillskrivs media som arena, visar sig den yttre bilden genom vilken 

mekanik som, i de fall det gör det, tillskrivs positiva effekter. Inom deliberativ demokratisyn 

ses det privata, samhälleliga och politiska som del av en och samma sfär, där samma 

kommunikativa rationalitet som antas styra i vardagens samtal även kan och bör styra i mer 

offentliga sammanhang. Det är i ljuset av denna diskussion som deltagarnas jämförelser 

mellan personliga erfarenheter av konfliktsituationer och upplevelser av politiska debatter blir 

relevant och intressant. Frågor som ger information om deltagarnas ställning i denna fråga rör 

även upplevda hinder för den egna praktiken. Hinder visar på vilka områden eller funktioner i 

samhället som tillskrivs demokratisk betydelse. Det finns i själva frågeställningen ett mått av 

idealretorik som i hög grad även reflekteras i svaren. Det som beskrivs är ju inte vad som 

faktiskt praktiseras, hur eller var, utan hur denna praktik enligt informanterna skulle se ut i 

frånvaron av eventuella upplevda hinder.  

�Jag var som en sten�  

Vad det gäller den inre synen säger Dan att han redan har sin uppfattning i de flesta frågor 

klar så det är inte så mycket som ändras när han läser och ser på tv eller pratar med folk. 

�Kanske har det med åldern att göra�, säger han. �När jag var yngre trodde jag bara att det var 

att säga åt folk, övertyga dem med argument, men nu vet jag att det inte funkar så�. När vi 

pratar om konflikter beskriver han sin egen position som att han �var som en sten� och tycker 

generellt inte heller att diskussion alltid leder till ökad förståelse. Det är inte lönt att �dona 

och fixa� om två personer har olika åsikter, säger han. På frågan om han själv skulle kunna 

ändra sig i en konflikt säger han �ja, om jag själv insett att jag haft en skev världsbild�. 

Insikten skulle då vara ett resultat av hans egen moral och samvete, inte att någon övertygat 

honom genom argument, menar han. Han säger att alla människor har ett förnuft som de 
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 förhåller sig till och som avgör deras moral, �en egen process�. Inställningen visar på en 

monologisk inställning till kunskap. En jämförelse mellan vardagen och det offentliga 

samtalet visar på hur dessa sfärer upplevs i relation till varandra. 
 

Att samtala och nå konsensus är målsättningen i vardagen. I politiken utgår man inte 
från konsensus. Kanske är det att debatterna alltid blickar mot val som gör det, 

 
säger Dan, och berör vad som intressant nog kan beskrivas som en automatisk spärr mellan 

liberalt procedurfokus och möjligheten till kommunikativ rationalitet. Kirsten jämför den 

offentliga debatten med en fotbollsmatch där �det inte är att lyssna på varandra utan att vinna 

som är saken�. Förmågan att skilja på person och yrkesrollen har därmed en baksida eftersom 

det gör att konflikten ses som ett uppdrag att föra partiets talan och vara tuffare än privat.  

 

Kirsten beskriver att hon ändrat åsikter politiskt efter att hon började jobba. �Förut var jag 

mer rödpräglad, under studietiden, men sedan började jag själv att betala skatt och drog egna 

slutsatser�, förklarar hon. Här beskrivs, som av flera andra informanter, de egna 

erfarenheterna som en viktig del i intresseformeringen. Frågor som hon uppenbart diskuterat 

med oliktänkande innan fick nya perspektiv i och med en ändrad livssituation. De nya 

erfarenheterna är i hög grad materiella till sin natur, något som ges mindre fokus i en 

epistemologisk syn där empati och inlevelse i andra perspektiv ges stor roll. Deltagandets 

positiva aspekter härleds till legitimitet och inte bättre beslut. Det viktiga med kontakten 

mellan politiker och medborgare är inte debatten i sig utan att medborgarna känner att de 

blivit hörda och lyssnade på. Kommunikationens roll är därmed att vara legitimitetsgrundande 

snarare än att i sig leda till intryck, något som skulle peka mot en kommunikativ syn.  

 

Finn säger att det finns möjligheter för att han kan ändra sig i politiska frågor och tar att han 

röstat på olika partier i val som exempel på det. Samtidigt säger han att det är känsligt och att 

stolthet kan stå i vägen. Bra argument skulle enligt Finn kunna övertyga men framhäver 

liksom de två tidigare deltagarna att fakta som han kan uppleva praktiskt har en större effekt. 

Ett exempel som han nämner är om staten inte visar sig kunna hantera kärnvapensfrågan. I 

konflikter är hans erfarenheter att diskussioner går enligt principen �den som skriker högst får 

mest mask�, det vill säga att det handlar om en kamp om påverkan mer än om en dialogisk 

och intresseformerande process. Att �lägga locket på� är enligt honom ofta en personlig 

strategi när det kommer till konflikter. Orsakerna till att konflikter inte löser sig säger han 

vidare är att man är fundamentalt olika. �Vissa individer har vidvinkelobjektiv och andra 
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 teleobjektiv�, säger han och syftar på hur olika människor uppfattar situationen. Då finns det 

inget hopp. Att alla på detta sätt är �stöpta i olika formar�, som han uttrycker det leder till att 

alla har olika stora möjligheter att uttrycka sig och påverka andra, något som han själv säger 

sig sakna. Att ge sig in i konflikter blir då att ta en risk att bli övertalad utan att kunna förklara 

de egna argumenten på ett likvärdigt sätt. Att diskutera kan därmed ses som potentiellt 

ojämlikt. Uttalandena stämmer väl med en liberal procedurfokuserad diskurs och lämnar lite 

utrymme för kommunikativ tolkning. I jämförelsen mellan vardagen och offentligheten 

framhäver han vardagens möjligheter att nå lösningar på problem. �Hemma uttrycker man 

inte sig som Alf Svensson�. Man svävar inte på moln som politiker gör�, säger Finn. I 

vardagen handlar det enligt honom mer om en snabb lösning på konkreta problem där 

lösningen står i fokus medan det offentligt handlar om �taktik�, vilket leder till att  �alla 

dörrar är inte öppna för lösningar�.  

 

Reaktionerna på konsensus som vägledande i politiken var bland deltagarna i stort i huvudsak 

skeptiska. Anledningen till att det inte skulle fungera är enligt Finn att politiker är för �slipade 

och professionella, inte närvarande på det sättet�. Den offentliga debatten är som han 

beskriver det en �uppvisning på torget� och kan inte se att konsensus kan eller bör vara ett 

strävansvärt mål där. �Politiker kan inte ändra sig�, säger han, även om det är en egenskap 

han ser som ett ideal. Samtidigt menar han att �det är ett modernt fenomen att man ska tycka 

att man ska prata ut och komma överens om allt�.  �Att diskutera är någonting som vi 

anammat för mycket�. Denna motsats, att politiker å ena sidan borde i kommunikation kunna 

ändra sig och ta åt sig av andras åsikter samtidigt som kommunikativa lösningar inte 

framställs som ideal utan snarare tvärtom kan spegla en motsättning. Den uppfattning att vi 

diskuterar för mycket ligger närmare Finns beskrivning av sitt eget sätt att hantera konflikter 

vilket pekar på att det här mer handlar om en kunskap som grundar sig i hans egna 

erfarenheter. Politikeridealet riktar sig mot ett abstrakt kollektiv i och kan därmed tolkas som 

ett uttryck för en yttre bild. Ingvar säger att han inte är så insatt i olika frågor som inte direkt 

är kopplade till valet. Han säger att det är den egna livssituationen och vad som är bäst för 

honom och hans partner som avgör det valet. Grundläggande värderingar, som inte ändras 

genom debatt eller samtal, styr i hög grad hans åsikter, säger han. Även här speglas en 

kunskapspraktik som frångår deliberativa ideal. Stefan säger att det finns ett litet utrymme för 

att han ska ändra sig i politiska frågor. Som exempel tar han debatten om personval där han 

förut var emot men nu när han sett att åsikter kan skilja sig inom samma parti ändrat 

uppfattning. Han säger att det var hans egna slutsatser som gjorde att han ändrade sig i frågan. 
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 Hans beskriver han hur han ändrat uppfattning om friskolereformen efter att han börjat arbeta 

som lärare och med egna ögon sett resultatet och det är också i relation till den egna 

livssituationen som han tror människor gör sina politiska val. Bertil berättar på samma linje 

om hur han ändrat inställning till biltullar i Stockholm efter att själv ha flyttat in till stan och 

ställt sin bil. Han säger att det var erfarenheten av att se det fungera som gjorde att han 

ändrade sig. För Fredrik krävs det också mer än goda argument för att han ska ändra 

uppfattning, något som han säger är svårt men möjligt. Att tid går då han får fundera och ta 

ställning till argument skulle vara det avgörande och han håller med om beskrivningen av det 

som en �inre process�. Kunskapsbildningen är här monologiskt men med en öppning för att 

även ta intryck utifrån i form av argument.  Antonia säger sig också kunna ändra sig, eller 

åtminstone influeras av andra, men kan inte komma på något direkt exempel där detta ska ha 

skett.  Den deliberativa bilden av en vardag och politik som delar arena och modus stämmer 

inte på Antonias uppfattning. I vardagen är man ärligare och mer angelägen om att lösa 

problem och konflikter, säger hon. �I politiken är det som att de ibland inte lyssnar på 

varandra, de är så drivna av att föra fram sin åsikt�, säger hon och tillägger: �i en politisk 

debatt är det inte meningen att det ska lösas�.  

 

Stefan tror att konflikter lättare kan få en lösning i debatter mellan politiker och intar därmed 

en kontrasterande position. Han tillskriver det att de �inte blir arga på riktigt utan jobbar på att 

få igenom sina åsikter och att få tala till punkt�. Det handlar därmed inte om lösningen i sig 

utan mer om framställningen av den egna ställningen i frågan. Stefan gör således en annan 

tolkning av situationen än Antonia och menar att frånvaron av känslor snarare kan ses som en 

professionalism som gör att de kan koncentrera sig på sakfrågorna mer. �Jag tror de påverkar 

varandra lättare, inser och omprövar�, säger han apropå politikers möjligheter att ändra åsikter 

i debatter. Hans och Bertil ser å andra sidan det faktum att de politiska konflikterna utspelar 

sig i offentligheten som ett hinder för bra lösningar. Att fler berörs än de som direkt deltar gör 

enligt Hans att de får större konsekvenser och att fler hänsyn måste tas till hur politiker 

framstår under debatten. �Jag tror det leder till att man i den politiska debatten inte är helt 

ärlig och att man döljer saker för att inte partiet eller den egna posten ska påverkas�. Han tror 

att mycket görs upp utanför offentligheten eftersom det är lättare då det inte finns samma krav 

att ta politiska hänsyn inför en publik. 

 

Jörn är den enda som säger att även han i hög grad påverkas av argument och diskussioner 

runt om honom. Mediedebatten spelar stor roll säger han och beskriver att han tar intryck av 
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 debattörer i olika frågor. �Ena dagen håller jag helt med en debattör för att sedan skifta när 

jag läser nästa och då kan jag nästan ha glömt vad jag tyckte innan�, säger han. Jörn visar på 

en praktik som mer stämmer med en kommunikativ syn på kunskaps- och intresseformering. 

Jörns syn speglas i åsikten att en som han ser det ökad anonymisering i att till exempel arbeta 

och bo på olika ställen som ett personligt hinder för att känna engagemang, något som 

tillskriver kontakten med folk runt omkring och med området en roll. I diskussioner kring 

konfliktlösning framhäver han också diskussion och kompromisser som viktiga komponenter.  

�Ett nästan omänskligt krav� 

Jörn utmärker sig också, i viss mån tillsammans med Bertil, genom att beskriva en yttre bild 

som i högre grad än de andra innefattar kommunikativa aspekter. För Jörn ligger dock idealet 

längre åt det monologiska hållet än vad hans inre bild uttrycker, för övrigt det enda resultat 

som har denna riktning. Jörn har tidigare visat på en liberal hållning till deltagandet i allmän 

mening, det vill säga att han inte vill se några krav på allmänt deltagande. Vissa bör dock inta 

den positionen gentemot det politiska systemet för att det ska fungera. Den troligaste 

tolkningen av Jörns inre och yttre bilder i relation till varandra är att han ser sig som en av 

dessa aktiva medborgare. Idealen för de som väljer att vara det ligger i hans definition åt det 

deliberativa hållet, utan att för den delen införliva idén om allas deltagande i deliberation på 

ett bredare samhälleligt plan. Man skulle kunna säga att Jörn kombinerar liberal individualism 

och principer om det fria valet med deliberativa kommunikativa ideal. Det som pekar mot en 

kommunikativ tolkning i Jörns syn är betoningen på kontakt mellan medborgare och det fokus 

som sätts på dialog och kommunikation. Å andra sidan instämmer han inte i en kommunikativ 

syn på den offentliga arenan som forum för deliberation. I den mån debatt och diskussion kan 

hjälpa till att lösa konflikter tillskriver han detta en förmåga att verka positivt genom att ge en 

rättvisande bild av samhället, till exempel genom att visa invandrare från förorten i aktiva 

roller och inte späda på en negativ stämpel. Det handlar här om att låta alla komma till tals, 

om än på ett mer subtilt sätt än rent inläggsmässigt. I konkreta problem tror Jörn att media kan 

hjälpa till genom att föra ut information om vad konflikten gäller så att folk kan bilda sig en 

uppfattning om de olika alternativ som finns. Media ska därmed enligt Jörn vara objektiv, 

idealsituationen beskrivs som en �länk� av information. Deras uppgift beskrivs som att �inte 

driva någon egen politik utan enbart informera och låta alla komma till tals�. Tanken på 

objektiv media hör ihop med en liberal syn och speglar en uppfattning om intresseformering 

som icke-dialogisk, i alla fall inte på den offentliga arenan. Jörn vänder sig också emot 

begreppet konsensus i politiken, som han beskriver som �inte så väsentligt� och säger att det 
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 är ett ideal som hör mer till det personliga planet. Han tar som exempel en tv-debatt mellan 

statsminister Fredrik Reinfeldt och den nyligen tillträdde partiordföranden för 

socialdemokraterna Mona Sahlin. De två hade varit överens om flera saker något som han 

uppfattat att folk blivit besvikna över. Konsensussträvanden skulle vidare göra det svårt att 

välja, menar han, och betonar därmed vikten av den demokratiska röstningsmekaniken. Detta 

sätt att se på beslutsstrategier utgår från ett individuellt perspektiv som hör hemma i det 

liberala spektrat av demokratiskalan. 

 

Bertil å sin sida ser inte den offentliga arenan som ett gemensamt forum utan beskriver 

medias roll som �att presentera olika åsikter och föra fram dem�. Han ser inte heller debatt 

som en väg mot en gemensam lösning utan ömsesidig respekt för att alla inte har samma åsikt 

är det viktigaste. Han håller i stället med om att den offentliga miljön kan verka som en 

katalysator för målrationalitet eftersom det inför öppen ridå blir �viktigare att hävda sig, 

svårare att ändra sig�. Att vinna konflikten kan påverka möjligheterna till att lösa den, menar 

han. På frågan om det finns någonting han skulle vilja ändra med medieklimatet idag säger 

han dock att han önskar se vad han kallar �fler fredade zoner� där medborgare fria från 

informationssamhället får rum att lufta och diskutera saker som de läst och sett. Denna tanke 

anknyter till en kommunikativ syn även om tolkningen av dess rum skiljer sig från den 

deliberativa modellen. Offentligheten beskrivs inte som, inom deliberativ demokratiteori, ett 

jämställt forum för samtal utan som någonting som hindrar just denna dialog. För övriga 

deltagare är den yttre bilden tydligt monologisk med enbart få inslag av kommunikativa ideal. 

De två deltagare som uttrycker en sådan tendens är Finn och Hans och det gäller i båda fallen 

politikers beteende. Idealet är politiker som kan ompröva sina åsikter i debatter och 

diskussion och speglar därmed en kommunikativ syn. I det övriga materialet tar dock de båda, 

tillsammans med även Stefan, ställning för en objektiv och neutral media utan möjligheter att 

verka som medlare eller bidra till ökat samförstånd. �De kan ju skriva om det men för att lösa 

några konflikter krävs politiska beslut�, säger Hans, en roll han eventuellt kan tänka sig att 

bloggar kan få. Han säger sig vara nöjd med medieklimatet och framhäver objektivitet och 

granskande uppdrag, en klar spegling av liberala ideal. Finn ser dock att media i vissa fall kan 

bidra till ökad förståelse genom att vara ett forum för debatt. Som exempel tar han då Vilhelm 

Moberg kritiserade Olof Palme i debattprogrammet Kvällsöppet3, någonting som han menar 

                                                
3 Finn syftar på en debatt som ägde rum 1971 och som gällde Sveriges vägran att låta nobelpristagaren 
Alexander Soljsenitsyn ta emot sitt pris på ambassaden i Moskva (SVT Nyheter 2007-05-17). Att Finn just 
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 hade en förlösande effekt då ingen annan vågat komma med den kritiken. Att diskutera kan 

enligt honom skapa öppningar för förståelse även om betoningen här ligger på debatt i form 

av ett uttryckande av åsikter mer än en konstruktiv dialog. �De är transportörer av information 

till oss�, säger han om medias roll och menar att det sedan är upp till individen att analysera 

den informationen. Ordvalet understryker den passiva roll som Finn ger media i relation till 

denna information. Media bör enligt honom hålla sig från att �rota för mycket i saker och 

ting�, säger han, något som skulle kunna tolkas som en elitdemokratisk kritik mot 

massmedias granskande funktion. Det visar sig dock att det främst är politikers personer som 

skall hållas utanför strålkastarljuset då det enligt honom hindrar en korrekt bild av sakfrågan. 

Medias roll som givare av information fokuseras av samtliga deltagare. Idealbilden beskrivs 

med adjektiv som �neutral�, �ovinklade�, �objektivitet och oberoende� samt �förmedlare�. 

Dan framhävde också kvaliteten på den information som gavs och talade emot det som han 

uppfattar som �hets, politikerförakt och sensationslystenhet� i debatten. Detta kan även det 

relateras till ett ideal där neutralitet styr över att uttrycka åsikter. Den offentliga arenan 

beskrivs, tvärt emot i kommunikativa ideal, som en mekanik som verkar mot mindre empati 

och som gör det svårare att komma överens. Detta genom att prestige och politiska hänsyn ges 

utrymme på bekostnad av själva sakdebatten. Antonia resonerar i termer av att en högre grad 

av offentlighet snarare motverkar än främjar möjligheterna att fokusera på sakfrågor och nå 

konstruktiva lösningar. Den offentliga arenan kan verka mot att förminska empatin, en 

skillnad som hon, som nämnt, ser mellan utsikterna för att lösa konflikter i vardagen och i den 

offentliga debatten. Konsensus ser hon inte heller som en önskvärd strävan politiskt och ger 

inte heller stort utrymme för en kommunikativ process. �Medborgare kan ändra sig men 

politiker går till val på vissa åsikter och då måste de stå för det sedan. Hur kan det annars 

fungera?�, frågar hon sig. Antonias politikerideal betonar egenskaper som att stå för sina 

åsikter. Personen �kör inte bara på men ändrar sig inte�, är �lyhörd, men inte för lyhörd�, 

något som bekräftar denna tolkning.  

 

Ett �spel för galleriet� kallar Dan den politiska debatten. Fredrik kan inte heller se någon 

öppning för media som medierande funktion �Att de skulle vara med och lösa konflikter är ett 

för högt krav, nästan omänskligt. Jag kan inte föreställa mig hur�, säger han. Det han 

eventuellt skulle önska var en ytterligare konkurrerande kanal för information, ett uttalande 

som, liksom Bertils tal om representativitet, stämmer på deltagande uppfattningar om medias 

                                                                                                                                                   
refererar till den uttalat liberale debattören Moberg kan eventuellt ses som mer än ett sammanträffande i denna 
kontext. 
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 roll. Då media ges ett neutralt ideal uttrycks att intresseformering bör ske någon annanstans 

än i det offentliga rummet. Information är vidare väsentlig inom en syn på kunskap som 

främst en enskild process där media snarare presenterar alternativ än ingår i en dialog med 

individ eller samhälle. Kirsten ansåg att media är �fel forum för att lösa konflikter, de ska bara 

hålla sig utanför och rapportera�. Att ta beslut när folk är oense är enligt henne just det som är 

politikers roll. Att fortsätta diskutera när man inte delar samma uppfattning tror hon inte är en 

lösning utan fokuserar på valsituationen som avgörande mekanik �efter fyra år har man 

möjligheten att komma med åsikter i valet�. Uttalandena visar på en individuell uppfattning 

om den rationalitet som styr deltagandet. Det visar sig att definitionen av politikerrollen som 

en representant för ideologiska program, en aspekt som hör ihop med en mer aktiv 

interaktionsmodell, i sig kan stänga dörrar för att deltagartanken tar steget mot mer 

kommunikativt ideal genom deliberation. Det starka partiprogrammässiga band som många 

deltagare betonade var essentiellt för deras egna förtroende och för det demokratiska 

systemets legitimitet framställs här som ett hinder för att uppnå kommunikativ rationalitet. En 

person som inte agerar som individ vald på egna meriter har inte samma utrymme att ändra 

sig och vara öppen i debatten. Den begränsade frihet som ett företrädarsystem innebär 

fungerar som en spärr mot den utvidgning av rationalitetsmodus från monologisk till mer 

kommunikativ. Då konsensus och en sakfrågestyrd prestigelös kommunikation av en del 

framhävdes som ideal på ett personligt plan var det ingen som trodde på den möjligheten i ett 

offentligt sammanhang. Den offentliga politiska debatten kan sägas vara motpolen till det 

personliga samtalet.  

 

En intressant observation är att samtliga deltagare betonar medias viktiga roll då medborgare 

ska bilda sig en uppfattning i politiska frågor. Då de egna diskuteras är dock vikten av media 

som influens nedtonad till förmån för mer monologiska processer. Huruvida medias påverkan 

är bra för demokratin eller om medborgare relaterar till den information som ges på önskvärt 

sätt är dock tveksamt. Kanske kan den starkt uttalade önskan om neutralitet och opartiskhet i 

media härledas med den starka tro på dess roll i formandet av personliga intressen. Finn ser    

t ex kritiskt på vad han uppfattar som medborgares oförmåga att göra självständiga analyser 

utifrån mediedebatten. Tyvärr ifrågasätter inte alla tillräckligt det som sägs i media, menar 

han, något som gör att särintressen och populism kan få stort och oönskat inflytande. Kirsten, 

och i aningen mindre utsträckning, Jörn ger uttryck för en liknande syn. �Ibland vill folk inte 

tänka utan bli serverade en åsikt�, säger Kirsten, en egenskap som gör att hon definierar 

�vinkling� och �tyckande� i media som farligt. Attityden mot media skiljer sig kraftigt åt. 
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 Resultatet visar på att deltagarna inte delar den deliberativa synen på media och 

offentligheten som demokratins viktigaste arena för deliberation. De ser inte heller det som 

något tänkbart idealtillstånd. Deltagande demokratisyns förhållande till media och offentlighet 

som anslagstavla får visst stöd. Genomgående är det dock en liberal syn på media som 

informationsförmedlare som präglar materialet. Resultatet för aspekten modus visar på att 

deltagarna inte delar den deliberativa synen på media och offentligheten som demokratins 

viktigaste arena för deliberation. De ser inte heller det som något tänkbart idealtillstånd. 

Deltagande demokratisyns förhållande till media och offentlighet som anslagstavla får visst 

stöd. Genomgående är det dock en liberal syn på media som informationsförmedlare som 

kommuniceras. 

 

Då resultatet sammanställs schematiskt framträder en tydlig bild av ett inre i hög grad 

monologiskt modus som reflekteras av en i lika hög grad monologisk yttre bild. Deltagarna 

ser därmed den process i vilken de formar och omprövar sina politiska ställningstaganden 

som i hög grad ett inre samtal i dialog med den egna livssituationen. Den yttre bilden visar att 

detta även är den situation som ses som idealisk i samhället i stort. Särskilt tydlig framstår 

synen på medias roll som starkt frångår både deltagande och deliberativa ideal genom att stort 

fokus läggs vid objektivitet och informationsförmedling. Uppfattningen om media kan 

därmed tolkas som en arena som medborgarna snarare individuellt tar del av än en för 

kollektivt, kommunikativt deltagande. Det modus som presenteras här stämmer väl med en 

liberal uppfattning. Ett deltagande modus har begränsad närvaro i materialet. 

 

Figur 6:5 Schematisk sammanfattning av deltagandets inre och yttre modus 
 
Inre bild         
Yttre bild 
                                                                                                              Deliberativ 
Elitdemokrati                                                                                         demokrati                       
 
                        D K B F 
                  I   Fi H A S  H                                                                      J 
Mono---------/---------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/--------/-------Kommun- 
logisk             F S I       Fi                                       B     J                            ikativ 
                     A D K       H 
 
Sammanlagd diskrepans: 7 steg. (2 steg efter att högsta och lägsta värde räknats bort).  
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 Träffbilden är närmast punktartad med en stark koherens mellan inre och yttre bild som 

avviker från mönster hos tidigare aspekter. Diskrepansvärdet är sju men om man bortser från 

det högsta respektive lägsta värdet sjunker det markant till två, någonting som bättre speglar 

den totala bilden. Diskrepansvärdet är avvikande lägre än för övriga aspekter, en monologisk 

inställning till hur politik praktiseras som präglar ideal och praktik. Resultatet är talande för 

vad vi sedan tidigare vet om denna aspekts förhållande inom olika demokratisyner. Som 

tidigare berörts är det främst inom den förhållningsvis nytillkomna deliberativ 

demokratiteorin som denna aspekt gjorts till en fråga. Resultatet kommunicerar en motvilja 

till den deliberativa demokratitanken som ideal och praktik och gör att avståndet till det 

statligt förespråkade idealet blir stort. En deltagare, Jörn, visar på ett i studien unikt 

vänsterriktat resultat som här givits minus på diskrepansvärdet. Detta avvikande resultat kan 

eventuellt påverkas av en tidigare nämnd stark öppenhet och närvaro i samhälleliga debatter 

och därmed även i dess diskurser. Varför deliberativa ideal här får större påverkan på praktik 

är dock en fråga som utifrån detta material bara kan bli föremål för spekulation. Att ge svar på 

vilka faktorer som ligger bakom informanternas ställning i dessa frågor kräver vidare studier 

med andra angreppssätt.    

 
�Idealen skiljer sig� - politikers syn enligt medborgarna 
 

Sist i intervjun ställdes direkta frågor om hur deltagarna uppfattade politikers bild av 

medborgarna som kollektiv. Frågeställningen gällde också om de såg någon skillnad mellan 

hur politiker ville att medborgare som kollektiv skulle vara och hur medborgare i allmänhet 

var och ville vara. Det som undersöks här är, med andra ord, inte politikers uppfattade inre 

och yttre bild av medborgarskapet utan deltagarnas antaganden om dessa bilder. Syftet med 

detta, till synes något krångliga, resonemang var att undersöka om och hur deltagarna 

uppfattade den från regeringens håll drivna politiken samt hur de uppfattade politikers 

förväntningar. Frågorna öppnade även upp för resonemang kring hur och varför dessa bilder 

kan skilja sig åt. Perspektivet skiljer sig i denna del av undersökningen eftersom det inte 

längre handlar om den egna utan om andras förväntningar och ideal. Eftersom de inte hörde 

till huvudfrågeställningen är resultatet här också mindre heltäckande och uppföljt än tidigare. 

På grund av en hög grad av samstämmighet är dock resultatet fortfarande väldigt intressant 

och användbart. Den första frågans svar präglades överlag av tveksamhet och en och annan 

axelryckning. Det upplevdes som svårt att tänka sig in i hur politiker såg 

medborgarkollektivet. Antonia sa att hon inte hade någon klar uppfattning i frågan �det är 
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 klart att de måste förhålla sig till något kollektiv. Jag tror inte de har några direkta klara 

föreställningar för de är ju också människor och förstår att alla är olika�. Hans, Stefan och 

Bertil kunde inte heller ge något direkt svar på frågan. Fredrik menade att politikers bild av 

det kollektiv de representerar påverkas av den statistiska information om området som de har 

tillgång till. Om politiker känner till att det finns mycket ensamstående föräldrar, ekonomiska 

och sociala problem till exempel kan det ge en negativ bild av medborgarna, menar han. 

Informationen kan därmed leda till att vissa politiker förväntar sig mindre av medborgarna 

och att det blir en ond cirkel då dessa förväntningar präglar den politik som förs. � -Jättesvårt 

att svara på. Jag vet inte om de ser medborgare som en homogen grupp alls. Ibland får jag 

känslan att de gör det fast det hänger kanske mer ihop med ideologi�, säger Jörn angående 

politikers antagna uppfattning. Han säger att det mer till höger i politiken styrs mer av 

individtankar, var och en för sig, och att det spär på tankar om medborgare som inte 

engagerade och oberörda av politiska frågor, en bild som inte är korrekt enligt honom. �Mer 

åt vänster tycker jag att man ser alla som lika mer, som en stor grupp som hör samman�, säger 

han. Kirsten säger att � ibland kan jag tycka att de bara ser procent och siffror, inte 

människorna bakom siffrorna. Att de gör för generella antaganden och drar alla över samma 

kam. De kan nog ha svårt att förstå att alla inte har det som dem. Anne Wibble sa till exempel 

att hon trodde att alla hade en årslön på banken. Det visar på hur hon uppfattar hur folk har 

det ekonomiskt och socialt�. Dan säger att �det finns en myt om dåliga medborgare som späs 

på att media och en del politiker och reformer, till exempel a-kasseförändringen, som speglar 

synen på människor. Det är bra som det är, alla gör så gott de kan�. Finn tror också att det 

finns en risk i att politiker har en negativ bild av medborgarna, att de �inte inser att 

medborgare ser och tänker�. 

 

Även i den andra frågan fanns en tydlig samstämmighet. Svaren på frågan om politikers och 

medborgares ideal skiljer sig var från samtliga ja, i flera fall med en uttryckt övertygelse. 

Stefan säger att politiker önskar sig 100% deltagande i val, något som skulle ge dem bättre 

underlag för sitt arbete. Han tror också att de önskar sig att folk skulle delta mer, till exempel i 

öppna debatter, första maj och andra saker som ordnas och kallas till. �Det är nog roligt för 

dem om det är stor uppslutning�, säger han. Anledningen till att medborgare inte deltar i den 

höga utsträckning som önskas säger han beror på samma anledningar som till varför föräldrar 

inte så ofta vill vara föräldrarepresentanter i skolan: att den tid som finns prioriteras på andra 

saker. Hans tror att politiker önskar sig att medborgarna vore mer partilojala samt att de skulle 

vara mer delaktiga och ifrågasättande. Men samtidigt ser han att inställningen till 
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 medborgares deltagande är dubbelt. �Som princip tror jag att de skulle önska att folk var mer 

delaktiga i demokratin som system. Som princip men inte när det kommer till dem�. Hans 

säger att politiker uttrycker att de önskar ökat deltagande men att han tror att de �när det 

kommer till kritan� även kan uppfatta det som besvärligt när medborgare lägger sig i deras 

arbete. Antonia säger att politiker har en positiv syn på medborgares vilja och möjligheter att 

påverka politiken men att de önskar att alla var mer engagerade. �Deras bild skiljer sig från 

vad folk vill vara tror jag: det är en drömbild�. Drömbilden har enligt Antonia sin grund i att 

politiker utgår från sig själva och tänker att medborgares intresse ska matcha det stora intresse 

som finns hos dem. �De kanske inte förstår att medborgare i stort inte har tid�, säger hon. 

Bertil är inne på samma spår och säger att � politiker uppfattar att medborgare drivs av samma 

sak som de gör�. Som exempel säger han att finansminister Anders Borg uttalat sig om att 

syftet med arbete skulle vara personlig utveckling, att växa och ha roligt, en beskrivning som 

Bertil inte känner igen. Han tror i stället att målet med att arbeta för de flesta är att de måste få 

in pengar och att feltolkningen beror på att politiker tror att allt i samhället drivs av samma 

värden som i politiken, och medborgare av samma drivkraft som politiker. Fredrik instämmer 

i uppfattningen att mer deltagande är en önskan och nämner föreningsliv och öppna möten 

som platser för detta.  

 

Jörn säger att han tror politiker skulle önska sig att medborgarna var mer som dem: insatta 

och pålästa. �Idealen skiljer sig�, säger han och menar att för medborgare är annat viktigare: 

man bryr sig om sin partner, sina barn och sin semester, något som han även tror gäller 

politikerna själva när de är i sin medborgarroll. �Med politikerrollen kommer ett annat fokus�, 

tror han och jämför med sin egen roll som lärare där han själv önskar att föräldrarna var mer 

engagerade än vad de själva tycker behövs, �och det gör det kanske inte heller�, säger han. 

�Sånt som man gör åtta timmar om dagen blir man ju engagerad i, det blir ju så automatiskt�. 

Ingvar tror också att politiker önskar att medborgare ska delta mer men vet inte riktigt på 

vilket sätt: � det är svårt att veta hur de tänker för jag känner inte dem�, säger han. Finn har ett 

liknande syn på idealet men delar Hans upplevelser av en dubbelhet i budskapet. �Ja, att de 

ska delta men också att de kanske inte vill att de ska det�, svarar han. Ju mer medborgare är 

involverade desto svårare tror han politiker skulle ha att vinna deras röster. Ett exempel kan 

vara att övertyga att tillräckligt görs i miljöfrågor om medborgarna har kunskapen att 

ifrågasätta politiken. Kirsten tror att politiker ibland skulle önska att alla var �som 

medelsvensson, vad gäller utbildning och socialt�, något som skulle underlätta för dem. Han 
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 instämmer också i uppfattningen om önskat ökat deltagande och hänvisar detta till en önskan 

om ökade partimedlemstal, medlemsintäkter och därmed en starkare ställning för partiet. 

 

Den fråga som gällde arbetslöshet och medborgarskap gav också den en möjlighet att 

reflektera mer direkt kring eget- kontra samhällsideal. De flesta deltagarna berättar att de 

känner av en uttalad samhällsnorm om en koppling mellan lönearbete och 

medborgarskapsstatus. Av dessa är det ingen som själv säger sig hålla med om att en sådan 

koppling skulle vara legitim utan arbetslivet ges i stället en privat status och sägs inte ha med 

medborgarskapet att göra. Jörn är den ende deltagare som inte är övertygad om att arbetslivet 

bör stå utanför en medborgarskapsdiskussion, utan att med säkerhet heller vilja göra en sådan 

koppling. Deltagarna upplevde överlag att det fanns skillnader i hur politiker önskade att 

medborgarna var jämfört med deras egna ideal. Denna skillnad rör deltagandets intensitet och 

sektor.  

 

Sammanfattande resultatdiskussion 
 

Uppsatsens resultat kan diskuteras utifrån fyra relaterbara nivåer: den inre respektive den yttre 

bilden av deltagande, medborgarnas uppfattningar om politikers inre och yttre bilder samt 

medborgarnas inre och yttre bilder i relation till statens yttre ideal. Den bild som materialet 

förmedlar vad gäller deltagandets inre intensitet sträcker sig från ett liberalt till ett 

medelintensivt deltagande. Den yttre bilden visar på en förskjutning mot ökad intensitet i 

koherens med ett deltagande ideal. Diskrepansen (12 steg) visar på en generell förskjutning av 

idealet mot en deltagande syn. Vad gäller deltagandets sektoriella rum ligger den inre 

betoningen på offentligt deltagande men även här sker en förskjutning mot det mer 

deltagande, och i denna aspekt privata, manifesteringen av medborgarskapet. Även här finns 

en stark positiv diskrepans (14 steg) som visar på en mer privat yttre bild än inre. Vad gäller 

bilderna av det geografiska rummet är den inre en som betonar lokalt och nationellt 

engagemang i första hand. Den yttre bilden lägger också tonvikten på dessa sfärer, dock med 

en viss förskjutning mot den lokala arenan. Den särskillnad som tidigare diskuterats angående 

deltagandets sektor och intensitet är även relevant här. Då en stor del av medborgarskapet 

tillskrivits den lokala arenan är det inte med säkerhet det politiska deltagandet som åsyftas. 

Förskjutningen mot mer lokalt deltagande ligger i linje med tidigare deltagande yttre bilder. 

En tydligare åtskillnad mellan inre och yttre bild fanns i aspekten målrationalitet. 
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 Diskrepansen är den högsta av aspekterna (44 steg). En individuell rationalitet, som passar 

väl in på grundläggande liberala antaganden, tillskrevs de egna syftena samt bedömningar om 

vad som styrde i politiska frågor. Den yttre bilden präglas dock av en stark betoning på 

kollektiva syften och hänsyn som det som styr goda medborgare och politiker. Den yttre 

målrationaliteten närmar sig deliberativa ideal om det allmänna bästa som styrande över det 

egna intresset. Ett visst mått av kollektivistisk individualism, i linje med det ideal som präglar 

den svenska deltagartraditionen, finns också närvarande i resultatet. 

 

Om målrationaliteten rimmar väl med deltagande och deliberativa ideal avviker den andra 

rationalitetsaspekten tydligt från denna väg. Mycket litet tydde på att den kunskapssyn som 

utgör en stor del av den deliberativa demokratitankens huvudkritik och innovation får stöd 

bland de deltagande informanterna. Synen på media som en viktig arena för utövande av 

kollektiv rationalitet och konsensusstyrd diskussion stämmer inte in på varken inre eller yttre 

bild. Den trend mot en förskjutning av idealet åt deltagande och deliberativt håll gäller alltså 

inte denna aspekt, något som kan relatera till den specifika koppling som den har med de 

deliberativa tankarna. Diskrepansen är här i stället det lägsta bland de studerade aspekterna (7 

steg). Intressant är att just tanken på deliberation på allmänna arenor är en av de idéer som fått 

stort genomslag i projekt som går ut på att renovera och återuppliva demokratin, med 

inspiration från den antika Greklands torgretorik. En blick på de demokratiprojekt som de 

senaste åren fått bidrag från staten speglar deltagande och deliberativa hållpunkter. Projekten 

har tydliga målsättningar att öka deltagandet och engagemanget mellan valen i linje med 

deltagande ideal, till exempel projektet �Att höras och synas -  förutsättningar för påverkan�. 

Men här finns också många projekt som vill utveckla nya arenor för diskussion, enligt 

deliberativa principer, till exempel �Från debatt till dialog� och medieprojektet �Verktyg för 

demokrati eller skådespel för folket?� (Regeringskansliet 2007-05-18).  

 

I diskussioner kring kopplingen mellan medborgerligt och politiskt drivet ideal blir frågan 

huruvida medborgarna uppfattar det förespråkade idealet relevant. Även om de demokratiska 

idealen är tydligt uttryckta i offentliga dokument, och även i viss mån akademiskt 

omdebatterade, har de inte fått utrymme i val- eller mediadebatten. Frågan om politikers 

antagna inre och yttre bild av medborgarna som kollektiv visar på att det finns en klar och 

tydlig bild av ett drivet deltagande ideal i frågan om ökad intensitet i deltagandet, främst 

nämns den offentliga arenan. Men tankar om deltagandets målrationalitet i deliberativ riktning 

får också utrymme då flera nämner att politiker önskar sig ett deltagande styrt mer av moral 
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 och altruism än egenintresse. Två av deltagarna gör en annan tolkning av det kommunicerade 

idealet då de uppfattade att det finns en dubbelmoral i retorik och praktik. Bakom de 

deltagande principerna tycker de sig se en önskan om mer spelrum för politiker att ifred få 

driva sitt arbete. Dessa tolkningar kan ses som intressanta kommentarer till hur idealmodell 

och existerande demokratimodell skiljer sig åt i svensk politik. Resultaten från detta 

frågetema går i linje med resultat som Anna Blom Kemdal nått i sin forskning om 

medborgarskapet. Hon har genom enkäter undersökt studenters och politikers uppfattning om 

vad som motiverar medborgare och politikers politiska deltagande (Blom Kemdal 2006). 

Målet med studien var att förklara ett minskat deltagande. Blom Kemdals resultat visar på 

likheter i hur deltagande antas motiveras i de båda grupperna, något som tyder på att de kan 

identifiera sig med varandra (Blom Kemdal 2006: 156). Dock var attityden mot politikers 

motiv, i likhet med resultaten från den här studien, i högre grad ifrågasättande. Förklaringen 

kan enligt författaren vara en uppfattning om att det är högre moraliska och etiska krav på 

politiker som förväntas vara förebilder för medborgarna, en tes som finner stöd i resultatet här 

(Blom Kemdal 2006: 158). 

 

Träffbilden inom aspekterna egenskap och rum är utspridda och diskrepansen genomgående 

högerriktad, mot en deltagande uppfattning. Resultatet kan direkt relateras till statens 

deltagande ideal där ökad medborgerlig aktivitet är av vikt. Det är dock långt ifrån alla som 

delar detta ideal i samma utsträckning. Inom aspekten målrationalitet är träffbilden mer 

samlad och diskrepansen starkt högerriktad. Det innebär att idealet stämmer väl med det som 

staten förespråkar. Att det här handlar om värderingar, till skillnad från handlingar, antas 

appellera till en liberal tanketradition och därmed ligga till grund för det starka genomslaget. 

Den aspekt som mest förknippas med en deliberativ demokratisyn, rationalitetens modus, får 

dock mycket litet stöd, vilket visas av en träffbild med sammanhållna inre och yttre 

punktbilder och en låg diskrepans. Sammantaget kan resultatet sägas korrespondera med en 

dubbel samhällsdiskurs där praktik och ideal skiljer sig åt. Det deltagande idealet får dock 

större stöd medan det deliberativa inte stöds i någon större utsträckning. I stället för att ta till 

sig en förespråkad statlig praktik kan medborgarna i den här studien överlag sägas ha tagit åt 

sig av ett förespråkat ideal men behållit den liberala deltagarinfluerade demokratipraktik som 

präglar samhället i övrigt.  



 

79

 7. SLUTSATS 
 

Målet med den här uppsatsen var att undersöka upplevelser av det levda medborgarskapet och 

dess ideal för att landa i en jämförelse mellan officiellt drivet ideal och empiriskt grundad bild 

av densamma. En kvalitativ intervjuundersökning ansågs vara den bästa metoden för att föra 

ett sådant resonemang. Resultatet från studien visar på en yttre bild av medborgarskapet som 

skiljer sig från det av staten drivna medborgaridealet. Den drivna bilden får visst stöd i 

deltagarnas yttre bilder inom aspekterna intensitet och sektoriellt rum, samt stort stöd inom 

aspekten målrationalitet. I stort är den av staten drivna bilden, precis som informanterna 

själva direkt vittnar om, mer deltagande än den egna. Medborgarnas inre bilder visar på en 

mer återhållsam definition av deltagandet inom alla aspekter, vilket ytterligare ökar avståndet 

till det drivna idealet. Det deliberativa ideal som även det drivs från statligt håll får mycket 

litet stöd i den empiriska undersökningen.  

 

Det hör till ett liberalt tankesätt att inte förvänta sig eller kräva deltagande men samtidigt anse 

att det krävs uppfostran och utbildning för att demokratin ska fungera. Det kan härledas till 

den vikt som inom liberalismen läggs vid individens egna val. Resonemanget leder till att den 

svenska demokratidiskursen kan beskrivas som en demokratisyn som lär ut en annan 

demokratisyn, som lär ut deltagande och deliberativa ideal samtidigt som den manifesterar 

liberala förväntningar och praktik. Den liberala demokratipolitiken är i grunden värdeinriktad 

medan det svenska demokratiidealet präglas av deltagande och deliberativa idéer om aktivitet 

och kollektivitet. Kombinationen av influenser gör klyftan mellan förväntningar och ideal 

stort. Att en dubbelhet också är tydlig i den empiriska undersökningen är därför inte konstigt. 

Avståndet visar sig även i att politikers ideal är tydligt uppfattat medan deras inre bild upplevs 

som svår att beskriva. Vad som förväntas av medborgare är med andra ord mycket mer 

otydligt uppfattat än vad som önskas av dem. 

 

Vilka slutsatser kan då dras av studiens resultat? Svaret beror självklart i hög grad på utifrån 

vilket perspektiv vi väljer att se. Bland annat påverkar inställningen till relationen mellan 

individuella uppfattningar, officiell policy och samhällsdiskursen. Vad är det egentligen som 

är hönan respektive ägget då politik formas? Min utgångspunkt är att samhällsdiskurs, där 

innefattat den från regeringens håll drivna agendan, och individuella uppfattningar är 

berättelser i konstant dialog. Likväl som de individer som deltar i studien genom sitt 

deltagande varit med och format diskursen lever de också i ett samhälle som formas av den. 
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 Att intervjumaterialet på något sätt skulle spegla denna linje var därför en av förväntningarna 

inför studien. Utifrån ett politikerperspektiv skulle resultatet kunna ses som en utvärdering av 

demokratiagendan. Har den fått genomslag? Svaret är ja, på så sätt att deltagarnas egna ideal 

går mot ett ökat deltagande. Den deliberativa aspekten finner dock inte något större stöd. 

Vidare skulle man, utifrån detta perspektiv, kunna konstatera att det finns ett problem i att 

deltagarnas praktik eller egen uppfattning inte speglar deras uppfattning av det ideala 

medborgarskapet. Politiken kan därmed sägas ha påverkat retoriskt mer än den fått genomslag 

för deltagarnas verklighetsuppfattning och praktik. Ironiskt nog stämmer detta avstånd mellan 

praktik och ideal hos informanterna, åtminstone vad gäller den deltagande aspekten, väl med 

avståndet mellan dagens demokratiska system och det ideal som förespråkas. �De gör som du 

gör, inte som du säger� är en ofta citerad visdom när det gäller barnuppfostran. Om det 

resultat som framkommit här kan ses som en respons på en dubbel samhällsdiskurs enligt 

detta resonemang vore en intressant utgångspunkt för vidare forskning kring 

medborgardiskursens konsekvenser. Kan denna dubbla moral vad gäller praktik och ideal leda 

till frustration och förvirring i relation till medborgarskapet? Utåtriktad aktivism och 

uppgiven apati skulle ur ett sådant perspektiv i så fall kunna ses som sidor av samma mynt.  

 

Uppsatsen tog sin utgångspunkt i en metodologi-teoretisk reflexion kring en upplevd lucka i 

det empiriska studiet av det levda medborgarskapet. Kritiken gällde för det första en teoretisk 

dominans inom den forskning som inbegripit den deliberativa demokratimodellen. Då det 

levda medborgarskapet studerats uppfattades att det ofta landat i antingen i hög grad 

explorativa empiriska studier utan teoretisk koppling till debatten alternativt i teoristyrda 

undersökningar där den levda aspekten inte nog uppmärksammats, särskiljts och utvecklats.  

Observationen mynnade således ut i en tvådelad analysmetod med syfte att finna en balans 

mellan teoretisk och empirisk läsning av materialet. Metodens fördelar visade sig praktiskt då 

det öppnade dörrar för en revidering och utveckling av det teoretiskt framtagna 

analysverktyget. Efter den empiriska läsningen nyanserades aspekten rationalitet på ett sätt 

som gjorde det möjligt att på ett tydligare sätt uppmärksamma den deliberativa modellens 

särart. Ett av målen men den här studien har varit att ta fram ett underlag för jämförelser med 

från regeringshåll drivna deltagande och deliberativa medborgarideal. Att på ett tydligare sätt 

kunna klassificera deliberativa utsagor var därför en viktig utveckling. Erfarenheten bekräftar 

utgångspunkten att en dialog mellan teori och empiri är av vikt i studiet av perspektiv som i 

hög grad är, på en och samma gång, levda och föremål för teoretisk debatt. Dessutom visar 
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 den på vikten av att ompröva teoretiska modeller och operationaliseringar i ljuset av kritik 

från nya teoretiska tankeåskådningar, såsom den deliberativa.   

 

Lantz skriver att giltigheten för kvalitativ intervju ligger i huruvida de teoretiska begreppen 

ytterligare fördjupar förståelsen av det studerade fenomenet (Lantz 1993: 74). Har det 

teoretiska verktyg som använts här kunnat ge ny kunskap om det levda medborgarskapet? 

Aspekterna intensitet, geografiskt- och sektoriellt rum samt rationalitetens mål och modus är 

operationaliserbara tankemässiga skiljelinjer i den teoretiska debatten. Då dessa appliceras på 

vardagsnära intervjumaterial får vi kunskap om den teoretiska och akademiska debattens 

praktiska verklighet.  En kvalitativ metod har möjligheten att vara öppen för individuella 

uttryck och uppfattningar på ett sätt som t ex en enkätundersökning inte skulle kunna vara. 

Barrling-Hermanssons särskillnad mellan informant och representant har varit mycket 

användbar och gjort det möjligt att bemöta olika sätt att resonera utifrån individens egna 

erfarenheter. Detta perspektiv skulle ha varit omöjligt att anta med en mindre känslig och 

öppen forskningsmetod. I de fall där informanterna har egna erfarenheter också som 

förtroendevalda har denna aspekt visat sig nödvändig för att särskilja dessa två roller. Ofta har 

också frågor om informantens egna erfarenheter besvarats i termer av vad medborgare i 

allmänhet borde vara eller göra. En anledning till detta fokusskifte kan vara att det är lättare 

förhålla sig till denna abstrakta nivå. Särskillnaden informant/representant har gjort det 

möjligt att uppmärksamma dessa fokusbyten på ett effektivt sätt.  

 

Uppsatsen har även diskuterat det specifika i en svensk demokratidiskurs. Alliansens övertag i 

valet 2006 innebar en brytning med en lång vänsterblocksdominans i svensk politik som 

spelar stor roll för denna utveckling. Hur och om den demokratiutvecklande politiken ändras i 

ljuset av denna förändring blir intressant att följa. En allt mer individuellt fokuserad politik i 

kombination med kollektivt inriktade ideal kan innebära ökat avstånd mellan 

samhällserfarenhet och retorik. En samhällsdesign där den politiska styrningen av det fysiskt 

kollektiva tar ett steg tillbaka till förmån för individuella val kräver en form av säkrad 

tankemässig kollektivitet. Ett ökat fokus på värderingar och uppfostringspolitik för att hålla 

samman de demokratiska grundidéerna kan bli effekter av detta. Informanterna i studien 

valdes delvis utifrån sina roller som lärare, och därmed förmedlare av det demokratiska 

idealet. Skolans demokratiska funktion betonades av de flesta deltagare. Vilket resultat en 

ökad liberal inriktning på kunskap och högt ställda ideal får är osäkert. Åsikter har dock 

framförts att höga ideal för den demokratiska skolningen riskerar att få motsatt effekt när 
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 idealen inte visar sig stämma i det samhälle där den demokratiska rollen ska utövas (Callan 

1997: 222). Frågan är om vi uppfostrar barn att bli medborgare enligt principer och ideal som 

inte rimmar med samhället som det ser ut idag och vilka effekter det kan tänkas få på 

upplevelsen av medborgarskap.  

 

En definition av politiskt deltagande användes som bestämdes av deltagandets syfte. Med 

denna utgångspunkt kunde en diskussion föras kring olika former av deltagande inom olika 

demokratisyner och hos olika deltagare. Det visade sig att deltagarna lade olika betydelser i 

begreppet medborgare, där det demokratiska och politiska fick mer eller mindre utrymme. 

Detta innebar dock inte att låga förväntningar var detsamma som ett lågintensivt engagemang 

i allmänhet. Tvärt om visade sig flera av dem som begränsade medborgarskapets politiska 

dimension betona närvaro i samhället på andra plan, en aspekt som stämmer väl med synen 

inom den liberala demokratitraditionen. Att använda en syftesbestämd definition leder till 

vissa operationaliseringsproblem: vilket deltagande är det egentligen som mäts? Det löstes här 

genom att låta den skala som användes mäta just det som definieras som politiskt, för att 

åtföljas av en vidare diskussion resonera kring inställningen till deltagandet. Diskussionen 

berör även deltagandets geografiska rum. Uppenbara är dock de fördelar som upplägget ger i 

att kunna nyansera bilden av deltagandet, som i sig blir ett trubbigt instrument. Utan en 

nyansering skulle det t ex vara svårt att förstå hur demokratiteorierna kopplas vidare till 

samhällets välfärds- utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Diskussionen kring deltagande 

får ofta, som nämnts tidigare, ett drag av missnöje med medborgarnas praktik. Sjunkande 

valdeltagande och partimedlemstal pekar mot att traditionella kanaler anses mindre 

intressanta, samtidigt som en hög grad av engagemang finner nya former, t ex inom 

identitetspolitik och andra handlingar som tidigare givits �privat� stämpel. En syftesstyrd 

definition gör det möjligt att ompröva påståenden om att medborgarna övergivit politiken till 

fördel för en tes om att den utvecklats och anpassats till nya förutsättningar och livsfilosofier. 

Om man utgår från en definition av politik som avsikts- snarare än handlingsinriktad blir kan 

fokus skiftas från medborgarnas ovilja att delta i det demokratiska systemet till det 

demokratiska systemets oförmåga att delta i politiken så som den utövas. Att det 

demokratiska systemet bygger på underförstådda uppfattningar om vad som är politiskt 

deltagande får vida konsekvenser för det sätt på vilket medborgarna beskrivs och hur systemet 

bedöms.  
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 De demokratimodeller som operationaliseras i analysverktyget har beskrivits ur ett 

medborgarbegreppsligt perspektiv. Den liberala demokratimodellen markeras av en 

kontraktssyn som på ett direkt sätt handlar om att balansera egen- kontra allmänintresse. 

Demokratin, och medborgarskapet ses som verktyg för att kontrollera egenintresset hos 

individer som lever tillsammans. Jag menar att det inte bara är inom liberalismen som frågan 

om intresse är central utan att synen på hur egenintresse ska hanteras direkt eller indirekt 

ligger i fonden av samtliga demokratiteoretiska modeller. Synen på i vilken grad, var och hur 

deltagande är önskvärt skulle kunna ses som reaktioner på hur detta problem ska hanteras 

utifrån en grundläggande inställning till denna fråga. Olika demokratisyners uppfattningar om 

egenintresset, hur stor roll det anses spela i politiken och hur allas intresse ska säkerställas i 

relation till det egna, har här undersökts under temat målrationalitet. Det visade sig vara 

centralt både i den teoretiska genomgången som i det empiriska materialet.  

 

Demokratins framtid i en föränderlig värld är ett ständigt aktuellt tema för spekulation och 

debatt. Benjamin Constant har beskrivit frihet i det moderna samhället som en negativ frihet i 

bemärkelsen att slippa offra tid och energi på politik som i stället hellre läggs på individuella 

livsprojekt. Det kan jämföras med den antika världens syn på frihet som makten att få 

bestämma i politiska processer, till skillnad från att bli bestämd över (Kymlicka 2002: 296). 

Definitionen visar på det flyktiga och relativa i begrepp centrala i demokratidebatten, en 

aspekt som borgar för att politisk teori alltid kommer vara ett arbete under konstruktion. 

Kymlicka bygger på Constants diskussion och kopplar ihop ett ökat fokus på egenintresse 

med det moderna samhället (Kymlicka 2002: 297). Medborgerligt politiskt deltagande av den 

typ, och på de arenor som deltagande och deliberativ demokrati förespråkar skulle utifrån 

hans resonemang vara någonting i grunden omodernt och som tillhör en svunnen tid. Att 

människor vänt sig från den traditionella politiken är enligt honom inte, som deliberativa 

demokrater påstår, för att det politiska livet, och dess arenor, inte är tillfredsställande nog utan 

för att privatlivet har mer att ge idag än på de gamla grekernas tid. Politik har ersatts av 

konsumtion, romantisk kärlek, intimitet, familjeliv, arbetsdygd och fritid. Kymlicka kritiserar 

vidare den utvecklande skolans fokusering på politiskt deltagande eftersom den enligt honom 

baseras på en historisk könshierarki där det höga manliga politiska ställdes mot det 

meningslösa kvinnliga privata (Kymlicka 2002: 298).  

 

Den roll som �folket� som begrepp spelar i politiken har undersökts av Margret Canovan, 

bland annat i boken The People (2005).  
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The challenge still facing democrats is to device institutions for representing the 
people-as-population that live up to the expectations generated by �the people� as 
myth (Canovan 2006: 359). 
 

Konstaterandet ovan, ur antologin The Oxford Handbook of Political Theory,  placerar 

demokratiteori i ett gränsland där individ och kollektiv kopplas samman genom aggregation 

(Canovan 2006). Demokratimodeller förhåller sig därmed, inte bara till dessa individer kontra 

kollektivet de utgör, men även till reella förväntningar på, och erfarenheter av detta kollektiv 

kontra demokratiska ideal om folkstyre. Att förespråka demokratiska ideal innebär att försöka 

göra verklighet av principer i ett system som bygger på att principer ska följa på en 

verklighetsförankrad vilja hos folket. Hur vi ska tolka om de ideal som aktivt drivs inom 

ramen för den svenska demokratin överskrider deltagarnas egna ideal och deras praktik är en 

intressant fråga för en politisk, såväl som filosofisk och statsvetenskaplig debatt.  

 
Inom samtliga av de deltagandets aspekter som diskuteras här har det öppnats dörrar för 

vidare frågeställningar och funderingar. Ansatsen var en helhetssyn på deltagande som lade 

tyngd vid olika aktörers relation till varandra. En trend bland deltagarna var att tilldela 

politiker en föredömesroll samt deltagande och deliberativa ideal som inte matchades av de 

förväntningar och ideal som gavs medborgaren. Detta är inte helt olikt det ideal som från 

regeringens håll drivs i fråga om medborgarrollen. Kan det vara så att både politiker och 

medborgare är del av samma idealdiskurs i förhållande till varandra som grupper? Ett resultat 

av en sådan inställning skulle då bli ett glapp mellan erfarenhet och ideal som trots delade 

samhällsideal leder till tankemässiga avstånd. Att undersöka vilka inre och yttre bilder som 

tilldelas olika aktörer skulle följa som en naturlig vidareutveckling av denna aspekt. Ett val 

gjordes att fokusera på de demokratiteoretiska modeller som fått störst genomslag, ett upplägg 

som ledde till att alternativa teoretiska modeller uteslöts. Förutom ett uttalande där ett 

feministiskt perspektiv antas finns det i materialet inte något stöd för alternativa modeller. En 

utvidgning av den teoretiska ramen vore naturligtvis intressant som en fortsättning på den 

teori-empiriska dialog som varit den här uppsatsens målsättning och utgångspunkt.  

 
Som diskuterats tidigare är huvuddelen av tidigare studier utförda i Storbritannien. En 

jämförelse mellan resultat kan dock ändå vara intressant. �Most citizens are untouched by the 

animated debate in political and academic circles about the nature of citizenship�, konstateras 

i början av Lister et al.�s studie (2003: 3). Det resultat som nåtts här visar dock på att den 

diskussion som hänvisas till visst uppfattats av deltagarna, om än inte på ett direkt sätt. En i 
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 stor del avskärmad debatt riskerar att när den kommuniceras ha förvandlats, från många olika 

klara motstående alternativ till en förvirrande röra att dubbla budskap. Även om medborgare i 

allmänhet inte hänger med i debatten påverkas de ändå av dess efterverkningar i diskurs och 

politisk praxis. 

 

Lister, Smith, Middleton och Cox�s explorativa studie, utförd i England, visar på ett i hög 

grad ekonomiskt- och självständighetsdefinierat ideal. Få i deras studie refererade till röstning 

som en viktig medborgarfråga (2003:15). Konsekvenserna av detta var att en del av 

informanterna såg sig som dåliga jämfört med idealet, något som enligt författarna visar på att 

bilden av medborgarskapet påverkar medborgares självbild på ett sätt som får inkluderande, 

såväl som exkluderande, effekter (Lister et al.2003: 17). Författarna pekar också på den 

utmaning som det innebär för forskning kring det levda medborgarskapet då folk skapar sin 

medborgaridentitet utifrån flera olika medborgarskaps- och demokratiuppfattningar (Lister et 

al. 2003: 18). Den studie som genomförts här har gett svar på hur olika demokratimodeller 

ges uttryck i det levda medborgarskapet, både utifrån informanternas inre och yttre bilder. 

Resultatet bryter vidare mot det i Lister et al.�s i fråga om det individuella och ekonomiskt 

definierade idealet. I en inre bild fick dock det individuella större utrymme. Anledningen till 

det står troligtvis att finna i de skillnader som finns mellan Storbritanniens mer renodlade 

liberala modell och Sveriges liberal-deltagande demokratitradition. En kvalificerad gissning 

blir då att det finns mer av en samstämmighet mellan inre- och yttre bilder i brittisk diskurs, 

något som bara vidare studier som gör skillnad på dessa tankenivåer skulle kunna ge svar på. 

 
Biesta och Lawy har diskuterat vilka resultat drivna ideal kan få på upplevelser av 

medborgarskap, främst utifrån ett ungdomsperspektiv (Biesta & Lawy 2006: 37). Enligt dem 

skulle mer inklusiva och relativa ideal innebära en stabilare demokratigrund som bättre 

passade dagens mer kulturellt och identitetsmässigt splittrade samhällen.  Begreppet 

demokrati har enligt dem, i stället för att omprövats utifrån nya geografiska och samhälleliga 

ramar, under de senaste årtiondena i stället konserverats. Officiell policy har därmed givits 

målet att anpassa medborgarna till otidsenliga medborgarideal (Biesta & Lawy, 2006: 2). 

Denna diskussion anknyter till det som här tidigare benämnts som glapp mellan ideal och 

förväntningar. Ett stort glapp riskerar i linje med slutsatsen i Lister, Smith, Middleton och 

Cox, att ge exkluderande effekter gentemot etablerade demokratikanaler då vissa grupper kan 

nå kraven medan andra utdefinieras i förhållande till den demokratiska processen. Viljan till 

att kontrollera och påverka sin livssituation ser jag som en mänsklig egenskap. Det är troligt 
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 att känslan av att inte få rum eller accepteras, speglat i samhällsdiskursen, kan göra att den 

viljan riktas inom andra kanaler samt in mot den egna personen. Dåligt samvete och att inte 

räcka till är dåliga utgångspunkter för sammanhållning. Att svara utomparlamentariska 

reaktioner på politiska frågor med utökade krav på medborgarna riskerar därmed att vara en 

destruktiv strategi som leder till ytterligare protest. Att i stället sammanföra förväntningar och 

ideal, med mindre fokus på prestationskrav, skulle enligt de sammantagna resultaten här 

bättre kunna öka den i samhället så efterfrågade gemenskaps- och samhörighetskänslan i en 

allt mer komplex demografisk och social situation.  
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Bilaga 1: INTERVJUGUIDE 

 
Inledande upplysningar till informanten: 

•                                                                                                                                                                    
Tacka för att de ställer upp! 

• Informera om anonymitet för dem och deras arbetsplats samt publicering 
• Informera om intervjuns syfte  
• Berätta att det inte finns något rätt och fel svar utan att de hjälper mig bäst 

genom att prata så fritt som möjligt utifrån sina funderingar och resonemang 
• Fråga om de har några frågor 
 

Område: 
Ålder: 
Födelseland: 
Andra medborgarskap: 
Lärare i årskurs: 
Bostadsort: 
Kön: 
 
 
Efter varje fråga specificeras vilken bild (inre/yttre) som frågan är tänkt att ge svar på. Detta 
bestäms dock i slutändan av om svaret ges i egenskap av informant eller representant, enligt 
Barrling-Hermanssons terminologi. 
 
Egenskaper  

• Första reaktioner på �god medborgare�? (relaterar även till deltagandets rum) (yttre). 
• Föreställ dig en person som bor här i området och som är en väldigt bra medborgare, 

idealet. Hur är den personen, vilka egenskaper har han eller hon? Vilka handlingar gör 
personen? (relaterar även till deltagandets rum) (yttre). 

• Föreställ dig en extremt dålig medborgare, hur är den personen? Vilka egenskaper har 
han eller hon? Vilka handlingar gör personen? (relaterar även till deltagandets rum) 
(yttre). 

• Om du skulle utse någon som skulle besluta i politiska frågor i ditt ställe, hur skulle 
den personen vara, egenskaper, kriterier, erfarenheter? (inre). 

• Vad är det för skillnad på medborgare och politiker? (inre). 
• Finns det saker man kan kräva av politiker som man inte kan kräva av medborgare? 

(yttre). 
• När en politiker väl är vald, hur stor frihet tycker du då att han eller hon ska ha att 

utveckla och driva frågor? (yttre). 
• Vad kan ett barn efter att ha gått i skolan som hjälper det att vara medborgare? (yttre). 
• Vad tycker du om skolans roll i att lära barn att bli medborgare? (yttre). 
• Tror du att det skulle bli bättre beslut om fler medborgare deltog i beslut? Varför? 

(yttre). 
 
Rum 
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 • Var tycker du först och främst att du handlar som medborgare: i den egna närmiljön, 
nationellt eller är det på internationell nivå? (inre). 

• Ser du några hinder i vardagen för att du ska vara medborgare på det sätt du önskar? 
Finns det hinder för medborgarskapet i samhället i stort? (inre och yttre) 

• Föreställ dig att du har en nära vän eller familjemedlem som har beslutat att inte rösta i 
ett riksdagsval, hur skulle du reagera på det? Skulle du säga någonting och i så fall 
vad? (inre och yttre) 

• När gjorde du senast någonting politiskt? Vad var det? (inre) 
• Vilka saker kan man förvänta sig att alla medborgare ska göra? (yttre) 
• Opinionsundersökningar visar att många arbetslösa känner sig som andra gradens 

medborgare, hur tänker du kring det? (yttre) 
 
Rationalitet 

• Vilka medier tar du del av? Vad vill du få ut av att läsa/titta/lyssna? (inre) 
• Skulle du vilja ändra någonting i hur media fungerar? (yttre) 
• Vilken roll har media när medborgare ska ta ställning i politiska frågor? (inre och 

yttre) 
• Tror du media bidrar till att lösa konflikter?  Borde media bidra med det? (inre) 
• Tänk på en dispyt du haft med någon i din vardag på senaste tiden, hur löste sig det? 

Vad var viktigt för att det skulle lösa sig? (inre) 
• Har du erfarenheter av en situation där det inte gick att komma överens? Vad var 

orsaken? (inre) 
• Tänk på en typisk politisk debatt? Vad skiljer vardagssituationen från den? Om 

skillnad: Är det bra eller dåigt? Var löser man konflikter bäst? (inre och yttre) 
• Finns det tillfällen då konflikter är nödvändiga? (inre) 
• Finns det åsikter och erfarenheter du inte vill/tror du aldrig kommer kunna förstå dig 

på? (inre) 
• Sverigedemokraterna som kommit in i kommunfullmäktige i en rad kommuner, 

många politiker från etablerade partier tycker det är dåligt. Hur tycker du de etablerade 
partierna ska förhålla sig till Sverige demokraterna? (inre och yttre)4 

• Har du ändrat åsikt i en politisk fråga efter att ha samtalat om den med någon annan? 
(inre) 

 
 
Avslutande information till informanten 

• Mer om syfte och frågeställning om de vill veta 
• Fråga om jag får återkomma om jag har mer frågor eller citat att få bekräftade, 

ta mailadress eller telefon som även kommer användas för återkoppling. 
• Tack! 
 

 
 
 
 
 

                                                
4 Av alla intervjuguidens frågor är den om Sverigedemokraterna den enda som inte tagits med i redovisningen av 
studien, detta för att andra frågor visade sig ge tillräcklig och mer fruktbar information inom detta tema. 


