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Abstract

The right kind of democracy – an ideology analysis of school literatures description of the 

term democracy.

Writers: Fredrik Hedlund & Mattias Ahlqvist

Democracy is today a word and a concept that in many ways is taken for granted and almost 

never is reflected on. The concept democracy is also considered as an essential issue in the 

swedish school system, both regarding the way the education should be managed and also as a 

part of the students democratic schooling – all according to the comprehensive document

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94).

  The main purpose of this paper is to investigate how swedish literature in political and social 

science talks about and looks upon democracy – what do the books say it means?

  The materials we have chosen for this report are the books Zigma and Forum. As metod we 

are using a textual ideology analysis in which we have created three dimensions –

meaning/associations, criticism of democracy, and demos/citizenship. The dimensions are 

designed to fit our critical point of wiew regarding how democracy is looked upon in school 

literature today.  

  Our results have shown that both books gives the same meaning and significance to the 

word, that no one of the books lifts forth any serious criticism of democracy and that no one 

of the books is trying to discuss nor question the word demos/citizenship.

   

Key words: democracy, criticism, demos/citizenship, rights and obligations.
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1. Inledning & bakgrund

Demokrati är idag ett vanligt förekommande ord i olika sammanhang. Ordet förlänas ofta per 

automatik goda egenskaper och de flesta människor – både världsledande politiker och andra 

– hävdar gärna att de är demokratiska. Även skolvärlden uppvisar idag en tydlig ambition att 

förknippas med begreppet demokrati. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) 

förekommer ordet demokrati vid inte mindre än tolv tillfällen på sexton sidor text. Skolans 

roll är således att verka för undervisning där demokrati utgör en central och högst betydande 

del. 

   Då skollitteratur skall förmedla läroplanens visioner om en demokratisk skola är vi mycket 

intresserade av hur demokrati beskrivs och vilken innebörd ordets ges – främst i 

samhällskunskapsböcker. Det hävdas allt oftare idag att människor i allmänhet – och 

ungdomar i synnerhet – tappat intresse för politik och demokratifrågor och att ett 

politikerförakt börjat breda ut sig. Förutsatt att demokrati står för något positivt är frågan om 

den associationen räcker eller om vi istället bör fråga oss vad begreppet egentligen står för. 

  För ett par år sedan rapporterade media om ett antal elever i Västsverige som hotades av 

underkänt betyg i samhällskunskap, dels för att de förnekade förintelsen och dels för att de 

påstod sig förakta demokrati. Som blivande samhällskunskapslärare emotsätter vi oss helt 

dylika sanktioner och hot om sänkta betyg som medel i demokratins namn; här hävdar vi 

dessutom att skolans litteratur har en viktig funktion att fylla. Om skollitteratur i 

samhällskunskap förbehållslöst presenterar demokrati som den enda sanna vägen utan att 

problematisera eller ge plats för motargument riskeras att ordet i sig degraderas till ett 

modeuttryck – som i och för sig står för något positivt – men som saknar väsentligt innehåll.    

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att 

verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja 

aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma 

miljö.1

Demokrati framhävs alltså som ett fundamentalt och viktigt värde av skolverket. Vi ställer oss 

frågan: hur ska begreppet tolkas, vilket innebörd har det? 

                                                
1 Läroplanen för den frivilliga skolan (Lpf94)
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Som tidigare konstaterats i vår inledning är demokrati ett populärt och positivt laddat ord men 

vi är övertygade om att alltför få lärare idag vet hur de ska tolka/förhålla sig till de ofta 

högtravande och luddiga formuleringar dokument som Lpf94 innehåller.  

  Vi hävdar således att det är av yttersta vikt – för blivande lärare i allmänhet och

samhällskunskapslärare i synnerhet – att veta hur de/vi ska förhålla sig/oss till den läroplan 

och de styrdokument de/vi förväntas arbeta efter. Det är dessutom rimligt att förutsätta att 

demokrati i skolans värld behandlas mest utförligt inom samhällskunskapsämnet och därför 

har vi som blivande lärare inom ämnet valt denna infallsvinkel. 

  Överhuvudtaget är vi skeptiska till att använda skollitteratur i undervisningen då vi anser att 

den alltför ofta är normativ och svepande i sin framställning. Då dagens skolböcker måste ses 

som en tolkning och ett förtydligande av läroplanen är det intressant att studera vilka idéer 

och ”sanningar” som styr hur dessa böcker är framställda.     

I den moderna demokratidebatten finns ett stort antal forskare och teoretiker – inte minst inom 

statsvetenskapen – med ett minst lika stort antal idéer om vad demokrati är och hur det ska 

utövas.  

  Den amerikanske professorn Robert A. Dahl får på många sätt sägas vara central på området. 

Dahls bok Demokratin och dess antagonister (2002) tillhör ofta den obligatoriska litteraturen 

i statsvetenskapskurser på Universitet och Högskolor. I boken försvarar Robert Dahl 

demokratin som styrelseskick genom att kritiskt granska och ifrågasätta utifrån flera olika 

aspekter. Betonandes vikten av politisk jämlikhet och pluralism2 har Dahl haft stort inflytande 

i den demokratiteoretiska debatten. I vår undersökning kommer vi att använda oss av delar av 

Dahls bok, något vi kommer tillbaka till inom kort.  

                                                
2 T ex kulturell mångfald, frihet att hämta intryck från olika ideologier, religioner odyl.



3

2. Syfte

Som tidigare nämnts har vi en kritisk hållning till skollitteratur då vi har en uppfattning om att 

den ofta är alltför normativ och svepande i sin framställning. I vår undersökning har vi därför 

utgått ifrån tre kritiska hypoteser: 

1) Båda böckerna som utgör vårt material lägger i stort sett samma innebörd i, och 

associerar till samma saker, när det gäller begreppet demokrati.

2) Ingen av böckerna ger något betydande utrymme för kritik mot demokrati.

3) Ingen av böckerna problematiserar medborgarskap/demos – vilka ska ingå och vilka 

inte?

För att undersöka våra hypoteser har vi skapat tre dimensioner:

 Innebörd & associationer

 Kritik av demokrati

 Demos – vilka omfattas?

Vårt syfte är således:

Att utifrån tre kritiska hypoteser och med hjälp av tre skapade dimensioner för en idébaserad 

textanalys undersöka hur två olika samhällskunskapsböcker för gymnasieskolan talar om 

demokrati.

Att avslutningsvis – utifrån våra resultat – föra en slutdiskussion med plats för egna 

reflektioner med stöd av Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94)  
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3. Tidigare forskning

I avhandlingen Demokratins ansikte – en jämförande studie av tyska och svenska 

samhällskunskapsböcker för gymnasiet (2000) diskuterar Agneta Bronäs,(fil.mag. och adjunkt 

på Lärarhögskolan i Stockholm) en mängd aktuella och intressanta frågor gällande demokrati 

i skollitteratur. Bland annat frågar sig Bronäs vems ”röst” som talar i böckerna, om 

rösten/rösterna är mono- eller dialogiska samt på vems villkor kunskapsbildningen förs. 

Resultatet i hennes undersökning visar att samhällskunskapsböcker ofta är dubbelbottnade 

och motsägelsefulla i sin framställning. ”Bilderna är fyllda av motsägelser, vilket blir särskilt 

tydligt när samhället genomgår stora förändringar”.3 Å ena sidan hävdar Bronäs att böckerna

ger demokratibilderna en viss stabilitet eftersom bilderna förklaras och styrs av författning 

och grundlag men å andra sidan förändras ofta diskussionen kring de olika bilderna. 

”Pluralism, får en framtoning om konflikt och individperspektiv betonas och en annan om 

harmoni, samförstånd och majoritetsvilja betonas”.4 Bronäs menar att svenska 

samhällskunskapsböcker ofta har ett paternalistiskt drag som förutsätter att eleverna är 

okunniga, lata och oengagerade. 

Läroböckerna betonar hela tiden att det är betydelsefullt att medborgarna lär sig ett kritiskt 

tänkande, engagerar sig och låter sina röster bli hörda men samtidigt förs ett rätt sätt att 

tänka fram. Kvinnor, invandrare och ungdomar utestängs dessutom i text och bild från den 

politiska gestaltningen. Om deras röster tillåts bli hörda, är det ofta genom andra.5

Vidare har Bronäs undersökning visat att tyska läroböcker i och för sig har en struktur av 

över- och underordning men att synen på medborgarna är mer positiv i dessa böcker. 

”Medborgarna framstår som mer aktiva, mer kunniga och mer ansvarsfulla”.6

  Slutresultatet i undersökningen visar att de tyska böckerna i högre grad problematiserar 

begreppet demokrati än de svenska och att detta kan skapa ett friutrymme för medborgarna. 

Dessutom innehåller de tyska böckerna oftare berättelser om medborgares kamp mot 

myndigheter, en kamp som på flera sätt varit framgångsrik. ”Främst handlar det dock om ett 

ideologiskt ställningstagande, som för med sig ett personligt friutrymme för medborgarna”.7

                                                
3 Bronäs, sid. 249 
4 Ibid. sid. 249
5 Ibid. sid. 249
6 Ibid. sid. 249
7 Ibid. sid. 250
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Simona Cicortas och Nandi Kaukaranta har skrivit kandidatuppsatsen, ”Kunskap om 

demokrati – en textanalys av läroböcker i samhällskunskap” (2006) på Örebro universitet. 

Cicortas & Kaukarantas studie syftar till att med hjälp av en kunskapskritisk analys undersöka 

vilken kunskap om demokrati fyra samhällskunskapsböcker för gymnasiet förmedlar; två av 

böckerna används på praktiska program och två på teoretiska. I undersökningen används tre 

kunskapsområden vilka anses väsentliga för medborgarkunskaper: demokratins 

grundläggande innebörd, demokratiska rättigheter och friheter samt demokratins problem. 

Utifrån dessa tre kunskapsområden gör författarna en komparativ jämförelse mellan de olika 

läromedlen. Slutresultatet i undersökningen visar att det inte föreligger någon större skillnad 

mellan böckerna i förhållande till programinriktning – alla fyra böcker framställer demokrati 

ur flera olika perspektiv. Den stora skillnaden är istället att böcker avsedda för teoretiska 

program förutsätter högre förkunskaper hos sina läsare än vad böcker avsedda för praktiska 

program gör. 

Staffan Selander – professor i didaktik vid Lärarhögskolan i Stockholm – har i sin bok 

Lärobokskunskap från 1988 undersökt hur kunskapsinnehåll presenteras i läromedel i historia, 

främst med fokus på Sveriges stormaktstid och det svenska Östersjöväldets fall. Selander 

hävdar att det är alltför omfattande att analysera hela böcker och föreslår istället jämförelser 

mellan specifika och likvärdiga kapitel i olika böcker. Vi har i vår undersökning främst tagit 

fasta på Selanders val av metod där avgränsning av material ses som en nödvändighet.    

Tomas Englund – professor i pedagogik vid Örebro universitet – har i sin Läroplanens och 

skolkunskapens politiska dimension från 2005 intresserat sig för samhällskunskaps- och 

historieämnets medborgarfostrande uppgift i förhållande till den aktuella läroplanen. Englund 

visar hur läroplanerna formats och utvecklats över tid i en politisk och ideologisk strid och att 

de numera framstår som tolkningsbara kompromisser. Vidare urskiljs tre 

utbildningskonceptioner som präglat 1900-talets svenska skolutveckling: den patriarkala, den 

vetenskapligt rationella samt den demokratiska, vilken enligt Englund är den rådande från och 

med 1970-talet.

  Vi kommer i vår slutdiskussion att föra ett resonemang kring läroplanen för den frivilliga 

skolan (Lpf94) i förhållande till vilken syn på demokrati vi funnit i vårt material. 
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4. Material & metod

4.1 Material

Torsten Thuréns Källkritik (2000) beskriver grunderna i källkritisk analys med hjälp av 

många typiska fall från historien och ur journalistiken. ”Det måste alltid göras ett urval i alla 

berättelser och alla verklighetsbeskrivningar. Men innebär det att urvalet alltid måste vara 

godtyckligt, eller finns det regler för hur urval bör göras?”.8 Thurén menar att det – förutom i 

statistiken – inte finns några gemensamma regler för hur ett urval bör göras.

  För vår undersökning har vi valt böckerna Zigma (Libers förlag 2006) och Forum (Bonnier 

utbildning 2007) – samhällskunskap för gymnasiet. Det finns två huvudskäl till att vi valt 

dessa böcker: för det första får Liber och Bonnier med fog sägas vara två av marknadens 

största förlag när det gäller skollitteratur i Sverige och för det andra är deras böcker de enda 

två vi hittat där innehållet utgör alla tre delarna samhällskunskap för gymnasieskolan – det 

vill säga A, B och C.

  Forum är strukturerad i fyra övergripande block: kultur, ekonomi, politik och 

kommunikation/medier. Varje block innefattar i sin tur fyra steg: baskunskapssteget 

(symboliserat med en mur), individnivån (symboliserad av en människosiluett), det nationella 

och vardagliga steget (symboliserat av en kartbild över Sverige) samt det globala steget 

(symboliserat av en jordglob). 

  Zigma är strukturerad i nio olika block: Att studera samhällskunskap, Kommunikation och 

påverkan, Ideologier och partier, Statsskick, Resurser, Ekonomi, Arbetsliv, Sociala frågor,  

samt Internationella relationer. Varje block inleds med ett introduktionskapitel. 

  

Vi är medvetna om att demokrati på många sätt genomsyrar och påverkar hela 

samhällsstrukturen och därmed också många block i de båda böckerna. Vi är dock uteslutande 

intresserade av hur böckerna beskriver demokrati ur ett teoretiskt perspektiv och har därför i 

vår undersökning valt att fokusera på de avsnitt som mest specifikt kan sägas motsvara detta 

kriterium.9 I Forum har vi valt kapitlet ”Vad är demokrati?/demokratins problem” och i 

Zigma ”Om demokrati – från den gamla grekiska till den moderna västerländska”.

                                                
8 Thurén, sid. 79f
9 Ibid. sid. 11, kap. 2-7
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4.2 Metod

Inom den vetenskapsteoretiska diskussionen har det länge funnits en motsättning mellan 

positivister (de som förespråkar det säkra, det som empiriskt går att bevisa) och 

hermeneutiker (de som förespråkar tolkning och förståelse) rörande hur forskning skall 

bedrivas. Vi har inte för avsikt att ge oss in i den diskussionen på allvar utan nöjer oss med att 

motivera vårt val av undersökning. 

  Vi är övertygade om att en kvantitativ undersökning i vårt fall hade blivit en fråga om att 

räkna ord och dess lexikala betydelse vilket hade riskerat att lyfta det lingvistiska ur sitt

kontextuella sammanhang. Kvantitativa data behandlar dessutom verkligheten som en entitet, 

existerande oberoende av oss. Vi är av den åsikten att det inte finns någon objektiv verklighet 

friställd vår förförståelse av den. Detta hävdar vi är en fundamental utgångspunkt om man –

som i vårt fall – vill göra en kvalitativ undersökning. 

4.2.1 Textanalys

Göran Bergström och Kristina Boréus presenterar i Textens mening & makt (2005) en mängd 

olika analysmodeller för skriven  text, t ex lingvistisk analys, diskursanalys, narrativ analys 

och argumentationsanalys. Vi har i vår undersökning valt att använda en idé/ideologianalys. 

Modellen sägs – på gott och ont – vara bred och vidsträckt samt tillåtande när det gäller att 

skapa egna modellverktyg. Väljer man å ena sidan att analysera ett politiskt partiprogram kan 

idéologiska verktyg i form av idealtyper/idealbilder vara bra att begagna sig av. Väljer man å 

andra sidan texter som inte är uttalat politiska, t ex debatt- eller begreppsdefinierande texter, 

kan det vara bättre att skapa dimensioner för sin undersökning. 

  Bergström och Boréus menar att dimensioner får anses som mer allmänna än idealtyper och 

att de har ett starkt stöd inom politisk filosofi och ideologiforskning. Bland annat presenteras 

statsvetaren Jan Hyléns metod för att skapa dimensioner i avhandlingen Fosterlandet främst?

– konservatism och liberalism inom Högerpartiet 1904-1985 (1991). Hylén föreslår 

dikotomier, t ex optimistisk-pessimistisk och kollektiv-individförhållanden för att skapa en 

god analysram för undersökningen. Bergström och Boréus betonar det faktum att Hylén – och 

många med honom – använder dimensioner främst i arbeten där materialet spänner över tid.10     

  Vårt material spänner inte över mer än ett års tid men trots det har vi valt att skapa 

dimensioner. Med fokus på den första dimensionen – innebörd – har vi svårt att se att 

böckerna skulle presentera några egna visioner om demokrati – de ska ju spegla läroplanen –
                                                
10 Bergström & Boréus, 164f
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och vi har dessutom en föreställning om att de i mångt och mycket framhäver samma 

grundvärderingar. När det gäller dimensionerna demokratikritik och demos utgår vi 

dessutom– som vi tidigare nämnt – ifrån en allmänt kritisk hållning. Mer om detta följer under 

nästkommande rubrik. 

  

4.2.2 Valda dimensioner

Vi har utifrån Robert Dahl och våra egna funderingar valt följande tre dimensioner för vår 

undersökning:

 Innebörd – vad menar man i respektive bok när man pratar om demokrati?

 Demokratikritik – varför kan demokrati vara negativt?

 Demos – vilka bör omfattas och vilka inte?

Den första dimensionen upplever vi som självklar, det får anses som omöjligt att undersöka 

tolkningen av ett så stort begrepp som demokrati utan att diskutera dess innebörd, vad avses?

  Den andra dimensionen har med vår egen kritiska hållning att göra. Vi har en föreställning 

om att dagens skollitteratur nästan uteslutande framhåller de positiva sidorna av demokrati 

utan att problematisera dess brister. De senaste åren har det vid ett flertal tillfällen rapporterats 

om skolor som vägrar godkänna elever i samhällskunskap eftersom de inte ställer upp på de 

demokratiska principerna och frågan är då given: hur kan vi som lärare bemöta dessa 

argument på ett konstruktivt sätt? Vi som författare är övertygade om att man måste få 

kritisera demokrati för att få en ökad förståelse för hur positiv den kan vara. Därför kan 

knappast förbud mot – och hot om – underkända betyg vara det ideala sättet att hantera den 

här typen av problematik. 

  Den tredje dimensionen handlar alltså om medborgarna – demos. Bronäs (2000) framhäver 

det faktum att frågor kring demos länge varit centrala inom politisk filosofi och 

samhällskunskap ”[…] i samband med en uttydning av vad demokrati innebär”.11 Vidare 

hävdar Bronäs att svenska läroböcker å ena sidan ofta påtalar vikten av aktiva och handlande 

medborgare och att de förmedlar en tilltro till medborgarnas förmåga att utöva sitt förnuft, 

men att de å andra sidan samtidigt tycks tala till medborgarna som passiva och följande 

maktens påbud. ”Innebär en styrning av demos att alla medborgare deltar eller är vissa […] 

utestängda?”12

                                                
11 Bronäs, sid. 232
12 Ibid. sid. 232
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Vi är intresserad av frågan eftersom vi anser att diskussionen alltför ofta fokuserar på demos 

rättigheter istället för skyldigheter och att skollitteraturen inte lägger någon nämnvärd vikt vid 

att problematisera och/eller ifrågasätta förutsättningarna för den som gör anspråk på att vara 

kvalificerad medlem av demos. Både Dahls diskussion om allomfattande medborgarskap

samt Bronäs problematisering av demos träffar med knivskarp precision kärnan i vårt syfte 

och därför blir vår tredje dimension högst relevant och självklar för vår undersökning. 

4.2.3 Disposition 

 Analys av valt kapitel om demokrati i böckerna Forum respektive Zigma med stöd av 

Robert Dahls kriterier för en demokratisk process.

 Sammanfattande presentation av resultaten.

 Teoretisk slutdiskussion med egna reflektioner utifrån våra resultat med stöd av 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94)  
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5. Teorier – förslag på tolkningar

5.1 Demokrati

Axel Hadenius beskriver i sin Demokrati – en jämförande analys ( 2001) tre olika 

teorier/typer av demokrati: representativitet – ”valda ombud bör till sina åsikter – och gärna 

också till sin sociala bakgrund – vara så lika sina väljare så möjligt”.13 Deltagande – aktivt 

medborgarskap där människor involveras i den politiska processen. Deliberation – diskursiv 

demokrati – bygger på det ”goda samtalet” där förnuftiga och rationella argument 

förhoppningsvis leder till konsensusbeslut. 

  Vi har för att definiera demokratibegreppet använt oss av Robert Dahls Demokratin och dess 

antagonister (2002). Dahl föreslår följande definition: ”Ett system, där folk gemensamt utövar 

sin suveränitet, där de har förmågan, resurserna och institutionerna som krävs för att styra sig 

själva”.14  

  Dahl menar dessutom att ett visst antal kriterier/normer måste uppfyllas för att en process 

ska kunna betraktas som demokratisk: Effektivt deltagande – full rätt för alla medborgare att 

uttrycka sin mening fram till dess att bindande beslut är fattat. Här avses varje medborgares 

rättighet att under hela processen – fram till avgörandet – föra upp frågor på dagordningen 

samt att förespråka vilket avgörande han eller hon föredrar. 

  Lika rösträtt vid det slutliga avgörandet – allas röster väger lika tungt. Dahl klargör dock att 

detta inte innebär att alla skall ha lika rösträtt under alla de stadier som kommer innan det 

slutgiltiga avgörandet, utan att demos kan avgöra om vissa skall ha mer inflytande, t ex vissa 

specifika medborgargrupper. Dahl anger inte heller att någon särskild metod måste användas 

vid röstningar och val inom en demokratisk process – personerna skulle istället kunna vara 

slumpmässigt utvalda genom lottning. Slutligen menar Dahl att det inte finns några krav på att 

demos använder sig av majoritetsregeln vid beslut. 

  Upplyst förståelse – lika möjligheter för alla medborgare att skaffa sig den kunskap som 

krävs för att rösta. Här finns enligt Dahl två kritiska invändningar. För det första hävdar han 

att möjligheterna mycket sällan är likvärdiga eftersom den rikare har större möjligheter att 

skaffa sig kunskap än den fattigare. För det andra menar Dahl att den demokratiska processen 

inte enbart borde fokusera på möjligheter utan också på plikter. Det åligger således varje 

medborgare som vill rösta att ta sitt ansvar och att också aktivt söka kunskap.  

                                                
13 Hadenius, sid. 62
14 Dahl, sid. 12
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Kontroll över dagordningen – samma möjligheter för alla och envar att påverka vilka frågor 

som ska tas upp på dagordningen. Turordningen från det att en enskild medborgare lägger 

fram ett förslag till det att beslut fattas om förslaget överhuvudtaget ska tas upp kan vara en 

lång och mycket viktig process att studera för den som vill bringa klarhet i vem som har den 

egentliga makten över dagordningen.15  

  Allomfattande medborgarskap – ”demos (folket) måste omfatta alla vuxna medlemmar av 

sammanslutningen med undantag för utomstående på tillfälligt besök och individer som 

bevisligen är mentalt handikappade”.16 Här är det centrala att ”bindande beslut enbart ska 

fattas av dem som är underställda dem”.17 Dahl diskuterar vidare hur stort demos egentligen 

ska vara. Ska gränserna sättas geografiskt eller socialt? Varför ska barn inte ha rösträtt? Osv.

5.2 Medborgarskap

Eftersom vi i vår undersökning valt att skapa en dimension med titeln demos är vi följaktligen 

intresserade av vem eller vilka som ska ingå där, vilka är medborgarna och vad innebär 

medborgarskap? Här följer därför en övergripande och allmän redogörelse. 

  Gerard Delanty föreslår i sin Medborgarskap i globaliserings tid (2000) följande definition:

Medborgarskap innebär en medlemskap i en juridiskt konstituerad politisk gemenskap 

som kan kallas det civila samhället; det består av rättigheter, skyldigheter, deltagande 

och identiteter.18

                                                                                        

Inom statsvetenskap och politisk teoribildning talas det ofta om tre teorier rörande 

medborgarskap: den liberala, t ex Marshall (1950) & Rawls (1973), den kommunitaristiska,–

kritik  mot liberalismen, t ex Taylor (1995) & McIntyre (1985) och radikaldemokratiska

teorier, t ex feministisk forskning, Hirdman (1988) & Young (2000).

Liberala teorier om medborgarskap utvecklades i hög grad under 1600-talet och fokuserar ofta 

på utveckling av individuella rättigheter, t ex åsiktsfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet, rätten 

att ingå avtal och äganderätten till privat egendom. Jämlikhet yttrar sig här genom att alla 

medborgare erkänner lagar och att alla är lika inför dessa. Inom denna inriktning har civila 

(juridiska) rättigheter alltså redan från början varit av stor vikt medan sociala rättigheter

                                                
15 Ibid. sid. 170ff
16 Ibid. sid. 203
17 Ibid. sid. 168
18 Delanty, sid. 51 
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utvecklades och formulerades först i början av 1900-talet; främst avsågs då fattigvårdslagarna 

vilka blev centrala dimensioner inom statens ansvarsområde. Marshall betonar att de sociala 

rättigheterna mer syftar till att kontrollera än att inkludera de fattiga i samhället.19  

    Den kommunitaristiska inriktningen är bred och kan sägas utgöras av tre underkategorier: 

den liberala – har bidragit till att föreställa sig medborgarskap som deltagande i gemenskapen 

samt att betona medborgarskapets identitetsproblematik,  den konservativa – tenderar att 

framhålla familj, religion, tradition och nation samt den medborgerliga kommunitarismen. 

Den sistnämnda tillhör den äldsta kommunitaristiska traditionen, t ex Taylor & Walzer (1995) 

och associeras allmänt med teorier om deltagar- eller direktdemokrati och teorier om det 

civila samhället. Betoningen ligger här på civila band och deltagande uppfattas i mångt och 

mycket som identitet – medborgarna är på det hela taget mer involverade i politiken än inom 

andra inriktningar. 

  Den radikaldemokratiska inriktningen fokuserar i huvudsak på en övergripande omdaning av 

förhållandet mellan stat och samhälle; ofta intas här en kritisk hållning gentemot liberalismen, 

t ex Hirdman (1988), Okin (1989) och Young (2001). Ett viktigt mål är att åstadkomma social 

förändring genom politisk förändring – sociala rörelser på samhällets mellannivå, t ex 

feministiska, fredsförespråkande och miljövänliga, spelar här en central roll. Deltagande 

demokrati i form av gräsrotsdemokrati gör att staden – inte staten – ses som centrum för den 

politiska debatten. Identitetsbegreppet inom denna inriktning ses ofta som kollektivt och man 

strävar mot ett gemensamt mål. Nyckelorden kan här sägas vara: civila dygder, radikal 

tolerans, civilkurage, solidaritet, rättskänsla och intellektuella dygder.  Denna tradition ses 

ofta som den som till största delen öppnat dörrar för politisk diskussion kring den privata

respektive den offentliga sfären. 

                                                
19Citizenship and social class and other essays (1950)
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6. Avgränsningar

Som vi tidigare nämnt är vi väl medvetna om att demokrati på många sätt genomsyrar hela 

böckerna i vår undersökning – begreppet återkommer på många ställen i de mest skilda 

sammanhang och i olika diskussioner. Vi har dock valt att fokusera på hur begreppet 

framställs/presenteras rent teoretiskt – utifrån våra tre dimensioner – och nöjer oss därför med 

ett kapitel från varje bok.20

  Vi är medvetna om att vår undersökning kommer innehålla drag av jämförelser mellan de 

två böckerna men vill klargöra att vi inte gör några som helst anspråk på en fullständig 

komparativ analys. Vår huvudambition är istället att fokusera på idéer och 

sanningsföreställningar.

  Vår redogörelse för olika teoretiska synsätt rörande medborgarskap avser å ena sidan att 

belysa bredden av begreppet; beroende på vilken ideologisk tradition man hänger sig till. Å 

andra sidan vill vi dessutom understryka hur nära vår dimension demos står begreppet 

medborgarskap. Inte heller här gör vi några anspråk på att företräda någon specifik ideologi 

utan nöjer oss med att kritiskt och allmänt undersöka om materialet överhuvudtaget tar upp –

och problematiserar – de begrepp vi är intresserade av. 

  Det främsta skälet till att vi valt Robert Dahls bok att diskutera utifrån är att vi ser den som 

mycket omfattande, komplex och problematiserande – den kritiserar, filosoferar och utmanar 

på flera sätt ”den självklara” uppfattningen att demokrati enbart är positivt. På flera ställen 

förs filosofiska argumentationer där Dahl iklär sig rollen som skeptiker,  t ex  i form av 

anarkist eller förmyndarskapsförespråkare.

  Vidare presenterar Dahl sina kriterier för en demokratisk process som genomarbetade 

förslag – inte någon allenarådande sanning vilket i hög grad tilltalar oss. 

                                                
20 Se t ex Selander (1988)
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7. Analys

7.1 Forum

7.1.1 Innebörd & associationer

Det konstateras först att ”den grundläggande innebörden i begreppet demokrati är att alla 

människor ska ha inflytande i frågor som rör dem själva”.21 Därefter särskiljs social- , 

företags-, ekonomisk- och skol/elevdemokrati från den politiska och det betonas att den 

sistnämnda är den kapitlet i huvudsak kommer fokusera kapitlet på. 

  Därefter redovisas ordet demokratis lexikala betydelse, demos = folk och kratia = styre. 

Sedan ges en kort historisk bakgrund med avstamp i antikens Grekland, där t ex direkt 

demokrati (USA och Schweiz) och folkomröstning upp. 

   I kapitlet hävdas mer än en gång att demokrati och mänskliga rättigheter förutsätter 

varandra. ”Vår moderna syn på demokrati föddes i stället ur de tankar om människors lika 

värde och mänskliga rättigheter som uppstod i Västeuropa och Nordamerika under 

upplysningstiden på 1700-talet”.22 Vidare hävdas att FN var resultatet av två världskrig och 

att ”[…] många av världens länder var trötta på krig.”23 Efter detta redovisas FN-

konventionerna om de mänskliga rättigheterna och utifrån dessa föreslår boken fem regler för 

ett demokratiskt styrelseskick: Allmän och lika rösträtt, Allmänna, fria och hemliga val, 

Yttrande-, mötes- och tryckfrihet, Rättssäkerhet och Majoritetsbeslut.

  I paritet med Robert Dahls kriterier på en demokratiskt process hittar vi vissa likheter mellan 

Yttrande-, mötes- och tryckfriheten och kontroll över dagordningen. Boken betonar starkt 

krav på lika rösträtt, allmänna och hemliga val men ger inte någon plats för alternativa vägar, 

t ex lottning och/eller av demos utvalda representanter.24

  

7.1.2 Kritik av demokrati

I en liten faktaruta ges ett exempel på hur demokrati och mänskliga rättigheter kan stå i 

konflikt med varandra, t ex genom  en jämförelse mellan de två olika FN-konventionerna. 

                                                
21 Forum, sid. 312
22 Ibid. sid. 313
23 Ibid. sid. 315
24 Dahl 171f
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Konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna säger att vi har rätt till vår 

egendom, medan konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna säger att 

alla har rätt till  mat, kläder och en lämplig bostad. 25

Under rubriken demokratins problem tas bland annat människors ”uppgivenhet inför att 

försöka påverka”26 upp. Därefter diskuterar texten medias roll som den tredje statsmakten och 

även här ser vi vissa kopplingar till kontroll över dagordningen.27 ”[…] politiker har cirka sju 

sekunder på sig att få ut sitt budskap när de uttalar sig i tv, resten klipps bort”.28 Under nästa 

rubrik tar författarna upp det faktum att demokrati ofta tar tid och att när beslut väl fattas har 

”[…] de som väckte frågan redan tappat intresse”.29

  Under kapitlets sista två rubriker anas en ansats till problematisering, dels under rubriken 

Demokratins fiender och dels under Konflikten mellan individens rättighet och kollektivets 

säkerhet. Bland annat frågar man sig hur en demokrati bör ställa sig till/mot ett parti som 

”[…] säger att de ska avskaffa demokratin om de vinner valet?”.30 Boken menar att frågan är 

berättigad och högst aktuell och hänvisar till Algeriet och Turkiet under 1990-talet. Därefter 

kommer man i viss mån in på begreppen kollektiv-individ; ”I många industriländer finns även 

i dag antidemokratiska rörelser som nazister, fascister och extrema vänstergrupper. Ofta har 

dessa en utpräglat kollektivistiskt syn på samhället. Detta innebär att individen – den enskilda 

människan – kan offras för gruppens, samhällets, ledarens eller idéns bästa”.31

  Därpå följer följande formulering: ”De tar sig ofta rätten att tvinga på andra sina åsikter och 

om de skulle få chansen skulle de också tvinga på andra sitt samhällssystem”.32 Vidare hävdar 

man att Marx och Engels kommunistiska manifest förespråkar våld och exemplifierar med att 

”Liknande tankar om den egna överlägsenheten också finns hos extrema religiösa rörelser 

runt om i världen”. Även här exemplifierar man – den här gången med ”kristna högergruppers 

bombningar av abortkliniker i USA, Judiska bosättares väpnade motstånd mot den egna 

armén och islamistiska terrorgruppers självmordsattacker”33 och hävdar att ”[d]essa 

ståndpunkter utgör en stark kontrast till de demokratiska grundidéerna om alla människors 

lika värde och där förståelse och tolerans för oliktänkande är centrala principer”.34

                                                
25 Forum, sid. 317
26 Ibid. sid. 319
27 Dahl. sid. 175ff
28 Ibid. sid. 319
29 Ibid. sid. 320
30 Ibid. sid. 320
31 Ibid. sid. 320
32 Ibid. sid. 320
33 Ibid. sid. 321
34 Ibid. sid. 321
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I kapitlets avslutning konstateras det att flera länder på senare år av säkerhetsskäl begränsat de 

demokratiska rättigheterna, främst på grund av rädsla för terrordåd. Boken gör här ytterligare 

en ansats till problematisering och menar att dylika begränsningar inte alltid är förenliga med 

idén om ett demokratiskt samhälle. Enligt Dahls kriterier är det här åtminstone två som 

fallerar, dels kontroll över dagordningen, eftersom lagar och rättigheter inskränks utan att 

demos har möjlighet att påverka, och dels allomfattande medborgarskap eftersom de vars 

rättigheter inskränkts knappast kan betraktas som fullgoda medborgare, trots att de är vuxna, 

icke handikappade och ej på tillfälligt besök.35  

  Kapitlets avslutande ord är att varje individ har vissa absoluta rättigheter som aldrig får 

kränkas och att vi om vi gör avsteg från denna princip riskerar en demokrati som slutar att 

vara det den säger sig vara – nämligen demokratisk. 

7.1.3 Demos

Boken ger ett flertal exempel på hur man som medlem i demos – framförallt lokalt – kan 

påverka den politiska agendan. Detta kopplar vi i viss mån till Dahls kriterium om kontroll 

över dagordningen. Kapitlet påtalar redan i sin inledning det faktum att varken kvinnor eller 

slavar hade rösträtt – ingick i demos – i antikens Grekland och menar att den synen på 

demokrati är väsenskild från dagens samhälle. I stycket demokrati och mänskliga rättigheter 

redovisas med hjälp av FN-konventionen ett antal rättigheter (för demos medlemmar), t ex 

sociala, medborgerliga och kulturella rättigheter. Däremot nämns ingenting om plikter och 

förväntningar, t ex på att medlemmar av demos bör utbilda sig, förkovra sig och aktivt söka 

kunskap för att på allvar kunna hävda sig i den politiska debatten. Efter redovisningen av FN-

konventionerna plockar boken isär de två i fem centrala delar vilka sägs representera ett 

demokratiskt styrelse skick: Rättssäkerhet, Allmän och lika rösträtt, Yttrande-, Mötes- och 

Tryckfrihet, Majoritetsbeslut och Allmänna, Fria och Hemliga val. 

 Vi anser att de fyra sistnämnda kan sägas beröra demos, något boken behandlar vidare under 

rubriken demokratiskt beslutfattande där majoritetsprincipen och konsensusbeslut presenteras. 

Även om boken relativt noggrant går igenom olika typer av majoritet tycks den ta för givet att 

en demokratisk process alltid styrs av majoritetsprincipen. Dahl å andra sidan menar, enligt 

kriteriet lika rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet, att det inte finns några krav på att demos 

bör använda sig av majoritetsregeln vid beslut utan att dess medlemmar kan avgöra om vissa 

medborgargrupper ska ha mer inflytande än andra.

                                                
35 Dahls kriterium om demos
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I nästa stycke belyser boken att alla ”demokratiska stater inte lever upp till konventionerna”.36

Här exemplifierar man med USA som i och med terrordåden mot World Trade Center 

inskränkt en del av de medborgerliga friheterna till förmån för rättssäkerheten. I nästa stycke 

ges historiska exempel på ”[…] partidiktaturer som förföljde oliktänkande och censurerade 

medierna”.37 Enligt detta perspektiv tycks alltså demos utgöras av en enhetlig massa som 

verkar i en persons – det vill säga ledarens – intresse.

  

7.2 Zigma

7.2.1 Innebörd & associationer

Zigma startar sitt kapitel med en introduktionsruta där frågor som ”hur fatta beslut” och ”hur 

utöva makt” är centrala. Det betonas att uppfattningen om demokrati kraftigt varierar 

beroende på vem man frågar; företrädare för olika ideologier, religioner eller dylikt. Konkreta 

paralleller dras dessutom, t ex ”i somliga muslimska länder är människor, även i vår tid, 

övertygade om att politik och religion är samma sak och att det är gud (Allah) som ger makt 

åt de styrande”.38 I nästa stycke ”demokrati – ett ord som används i olika betydelser” hävdas 

att demokrati är ett ord som används i många olika sammanhang och med skiftande innebörd, 

”Den allra rimligaste innebörden är förstås att demokrati betraktas som ett politiskt system 

med vissa speciella egenskaper”.39 Här avses alltså att betrakta demokrati som en etikett på  

ett specifikt styrelsesätt och beslutformerna, på statsskicket, i vissa likartade länder. 

  Den sista punkten i stycket behandlar demokrati som ideal, en perfekt beslutsform som 

egentligen bara är möjlig i teorin. ”Det innebär att alla berörda människor alltid deltar i 

direkta beslutande omröstningar (direktdemokrati) i alla frågor. I praktiken går det ju inte till 

på det viset (om man undantar så kallade stormöten och folkomröstningar). Vi förlitar oss 

istället på valda representanter (indirekt demokrati) som beslutar åt oss i riksdagen, 

kommunfullmäktige, föreningsstyrelser och så vidare.”40

  Här tycks det uppenbart att författarna menar att direkt demokrati är den bästa/enda sanna 

demokratin vilket vi i viss mån kommer att diskutera vidare i vår slutdiskussion.     

  Därnäst presenterar boken en faktaruta med titeln ”Västerländskt demokratiska länder” där 

dikotomin västerländsk – icke västerländsk diskuteras. Det konstateras att det råder skilda 

                                                
36 Forum. sid. 316
37 Ibid. sid. 317
38 Zigma, sid. 127
39 Ibid. sid. 128
40 Ibid. sid. 129
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meningar om vad som kännetecknar ett demokratiskt land och påtalas att det inte finns några 

”[…] exakta definitioner, som alla accepterar. Demokrati är med andra ord ett relativt

begrepp”.41 Vidare informerar rutan om att man i resten av kapitlet kommer begagna sig av en 

– av ett flertal – metoder för att titulera länder som demokratiska eller icke demokratiska. 

Författarna säger sig i fortsättningen av kapitlet använda ”västerländskt demokratiska” om 

länder som klarar alla krav i nedanstående lista: 

 ”Tros- , åsikts-, yttrande-, mötes- och pressfrihet.

 Allmän och lika rösträtt i fria, hemliga och regelbundna val till en folkrepresentation 

(riksdag).

 Flerpartisystem med frihet att bilda nya partier. 

 Majoritetsprincip i någon form, vid val- och riksdagsomröstningar. 

 Rättssäkerhet”.42

Punkt ett kan sägas motsvara Dahls kriterier om effektivt deltagande i och med yttrande- och 

åsiktsfriheten samt upplyst förståelse i och med mötes- och pressfriheten. Punkt två kan sägas 

motsvara lika rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet. De sista tre punkterna ser vi som mer 

tveksamma att applicera på något av Dahls kriterier – även om paralleller kan dras är de långt 

ifrån lika självklara som de två första.  

  Därpå följer en mer detaljerad diskussion utifrån vart och ett av kriterierna där det bland 

annat konstateras att den ”västerländska demokratin med andra ord är tolerant och [är] 

debatten [är] allsidig”.43 I nästa stycke föreslås att den västerländska demokratin i bästa fall 

övergår till en livsstil för medborgarna: i skolan, på jobbet, i föreningen och/eller i 

bostadsområdet. Det hävdas att ”ett demokratiskt uppträdande handlar om hänsyn till andras 

åsikter. Det medför att människor är beredda att kompromissa och samarbeta. Det innebär 

respekt för sanning och rätt”.44  Vidare påtalas att en väl fungerande västerländsk demokrati 

dessutom måste sätta gränser för den enskilde medborgarens bestämmanderätt. Detta eftersom 

vissa beslut helt enkelt inte kan godkännas trots att de fattats med demokratiska metoder, här 

avses t ex rasism. 

                                                
41 Ibid. sid. 129
42 Ibid. sid. 129
43 Ibid. sid. 130
44 Ibid. sid. 130
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7.2.2 Kritik av demokrati

Zigma inleder med att diskutera demokrati som ett honnörsord. ”Makthavarna i de flesta av 

världens länder vill idag kalla sig ’demokratiska’, oavsett det verkliga statsskicket”.45

  Detta är något vi tog upp redan i inledningen av vårt arbete och eftersom vi finner detta 

intressant kommer vi återkomma till det i vår slutdiskussion. 

  Författarna talar om att vi inte nått den slutgiltiga perfekta demokratin och att vi aldrig får 

slå oss till ro. Vidare lyfts två inom demokratidebatten vanligt förekommande frågor: dels 

människors passivitet och brist på engagemang när det gäller partipolitik – ”politikerföraktet  

breder ut sig, inte bara i Sverige”46 och dels att människor ”tar till olagliga metoder – i strid 

med demokratiskt fattade beslut – exempelvis när vapenvägrare saboterar tillverkning av 

militärutrustning”.47 Var och en av punkterna avslutas med ett antal öppnande frågor, frågor 

som antas stimulera till ytterligare diskussion, t ex om det finns några grundläggande fel i den 

västerländska demokratin och hur den västerländska demokratin i så fall ska agera.  

7.2.3 Demos

Precis som i Forum påtalas det faktum att Atens demokrati var långt ifrån fullständig eftersom 

varken slavar eller kvinnor fick delta. Zigma framhäver att slaveriet i själva verket var en 

förutsättning för att ”eliten – det vill säga de fria männen – skulle kunna ägna sin tid åt att 

diskutera, vara med i omröstningar och regera”.48 Detta ställs emot ”den moderna 

demokratins grundidé om att alla vuxna människor ska vara fria och lika i röstvärde – det är 

folkflertalets, majoritetens, vilja som ska gälla”.49 Stycket avslutas med konstaterandet att det 

skulle dröja tusen år innan demokratikrav på nytt fördes fram. ”Den franska revolutionen, vid 

1700-talets slut, blev nästa stora steg för demokratin [eftersom] nya växande samhällsklasser 

[krävde] att få del av makten”.50 Här ser vi en klar koppling till kriteriet allomfattande 

medborgarskap – det vill säga diskussionen om att alla vuxna ska ingå i demos. 

  Kapitlets sista stycke har rubriken Den västerländska demokratin är historiskt ung. I 

centrum står kampen för rösträtt och det påtalas bland annat att riksdagen inte förrän 1918 

fattade det historiskt viktiga besluten att se alla vuxna människor som fullgoda och likvärdiga 

väljare. ”I och med införandet av allmän och lika rösträtt avgick alltså den västerländska 

                                                
45 Ibid. sid. 128
46 Ibid. sid. 132
47 Ibid. sid. 132
48 Ibid. sid. 128
49 Ibid. sid. 128
50 Ibid. sid. 128
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demokratin med segern i Sverige”.51 Trots att detta inte kan ses som en lika stark koppling till 

Dahl tycker vi oss skönja vissa likheter med kriteriet lika rösträtt vid det slutgiltiga 

avgörandet – de facto att man diskuterar att alla människor skall få rösta och att varje röst ska 

väga lika tungt. 

                                                
51 Ibid. sid. 131
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8. Sammanfattande resultat 

8.1 Innebörd & associationer

Forum 

 Definition av demokratibegreppet: ”Den grundläggande innebörden i begreppet 

demokrati är att alla människor ska ha inflytande i frågor som rör dem själva”.52

  Kort historisk redogörelse med avstamp i Antikens Grekland samt också den lexikala 

innebörden ”demos” = folk och ”kratia” = styre.

 Dagens demokrati och FN-konventionerna om de mänskliga rättigheterna förutsätter 

varandra.

 Utifrån konventionerna fem skapade kriterier för ett demokratiskt styrelseskick: 

allmän och lika rösträtt, allmänna, fria och hemliga val, yttrande- mötes- och 

tryckfrihet, rättssäkerhet och majoritetsbeslut.

  

Zigma 

 En övergripande introduktionsruta där man starkt betonar vidden och komplexiteten i 

begreppet demokrati; utifrån olika ideologier och/eller trosuppfattningar.

 Muslimskt präglade länder kopplar i högre grad ihop religion med politik, ”[...] det är 

gud (Allah) som ger makt åt de styrande”.53  

 Används i många olika sammanhang med skiftande innebörd, men att det är rimligast 

att se begreppet som ett politiskt system med vissa särskilda egenskaper.

 Vad är ideal och hur ser det ut i praktiken när det gäller demokrati. Om alla människor 

aktivt ska delta i beslut som rör dem bör direktdemokrati ses som det enda rätta. I 

verkligheten däremot förlitar sig många länder på valda representanter – representativ 

demokrati. 

 Ännu en faktaruta med titeln ”västerländskt demokratiska länder”. Än en gång 

framhävs att demokrati är ett vidsträckt begrepp med många möjliga definitioner och 

att det ”[...] inte finns några exakta definitioner som alla ställer upp på”.54

 En uppdelning enligt fem egna kriterier i demokratiska eller icke demokratiska länder. 

Än en gång uttalas att inga kriterier är vattentäta men att man trots det i fortsättningen 

                                                
52 Forum, sid. 312
53 Zigma, sid. 127
54 Ibid. sid 129
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av kapitlet kommer begagna sig av epiteten demokratiska/icke demokratiska i enlighet 

med de föreslagna kriterierna.

 Västerländsk demokrati påstås ha förvandlats till en livsstil för medborgarna i deras 

vardag. Ett demokratiskt uppträdande påstås präglas av hänsyn inför andras åsikter

och medför att man är beredd att kompromissa och samarbeta.

  

8.2 Kritik av demokrati

Forum 

 Exemplifierar med en faktaruta hur demokrati och mänskliga rättigheter kan stå i 

konflikt med varandra, t ex genom en jämförelse mellan de olika FN-konventionerna. 

Andra problem för demokratin sägs vara människors uppgivenhet inför att påverka 

samt medias roll som den tredje statsmakten. 

 Ett annat problem sägs vara när ”antidemokratiska” rörelser använder sig av en 

demokratisk plattform för att få igenom sin politiska agenda; här exemplifieras med 

nazister, fascister, extrema vänstergrupper, radikala muslimer och judar samt kristna 

högergrupper i USA. 

 Avslutande diskussion om hur länder bryter mot idén om ett demokratiskt samhälle 

när man använder rädslan för terrordåd som en ursäkt att inskränka de demokratiska 

rättigheterna som en säkerhetsåtgärd.

Zigma 

 Begreppet demokrati har urvattnats och blivit ett honnörsord – ett honnörsord alla vill 

förknippas med, oavsett om de är demokratiska eller ej. 

 Ett problem som Zigma vill lyfta fram är det växande politikerförakt, den passivitet 

och brist på engagemang som breder ut sig i samhället. 

 Boken avslutar kapitlet med att ställa ett antal öppnande frågor kring civil olydnad. 



23

8.3 Demos

Forum

 Historisk överblick där det konstateras att Antikens demos inte inkluderade kvinnor 

och slavar utan endast fria män. 

 Demos medlemmar sägs åtnjuta ett antal rättigheter, boken utvecklar ett antal sådana 

utifrån FN-konventionerna, t ex medborgerliga, sociala och kulturella rättigheter. 

(däremot har vi inte funnit någonstans att medlemmar av demos ska/bör/förväntas vara 

aktiva, förkovra sig och söka egen kunskap att påverka den politiska 

beslutsprocessen.)

 Många så kallade demokratiska stater idag inte lever upp till FN: s konventioner om 

mänskliga rättigheter, t ex USA som i och händelserna den 11 september 2001 

inskränkt rättigheter för en del medborgare till förmån för den nationella 

rättsäkerheten.

Zigma 

 Atens kvinnor och slavar saknade rösträtt i Antikens Grekland men hävdar utöver det 

dessutom att slaveriet var en förutsättning för den tidens direktdemokrati. Detta menar 

man skiljer sig markant från dagens syn på demokrati där alla människors lika värde 

betonas. ”Det skulle dröja tusen år innan demokratikrav på nytt fördes fram. Den 

franska revolutionen, vid 1700-talets slut, blev nästa stora steg för demokratin 

[eftersom] nya växande samhällsklasser [krävde] att få del av makten”.55  

 Den svenska demokratiutvecklingen hamnar i fokus. Bland annat påtalas att det inte 

förrän 1918 fattades beslut om kvinnlig rösträtt och därmed att alla vuxna människor 

officiellt erkändes som fullvärdiga medlemmar av demos. 

  

                                                
55 Zigma, sid. 128
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9. Slutdiskussion med egna reflektioner

Efter att ha analyserat böckerna Zigma och Forum tycker vi oss ha funnit följande svar  på 

våra delhypoteser:

1) Båda böckerna som utgör vårt material lägger i stort sett samma innebörd i, och 

associerar till samma saker, när det gäller begreppet demokrati.

Svar: Sant 

2) Ingen av böckerna ger något betydande utrymme för kritik mot demokrati.

Svar: Sant – även om vissa ansatser görs 

3) Ingen av böckerna problematiserar medborgarskap/demos – vilka ska ingå och vilka 

inte?

Svar: Delvis sant – det förs en viss diskussion om demos

I vår undersökning tycker vi oss se vissa gemensamma drag för hur man beskriver demokrati i 

skollitteratur. Att båda böckerna inleder med en historisk tillbakablick, förslag på definition 

samt möjliga tolkningar av begreppet demokrati förvånar oss föga eftersom vi har svårt att se 

några andra alternativ. En annan gemensam nämnare är att båda böckerna i sina kapitel snabbt 

kommer in på själva processen demokrati och att de i hög grad fokuserar på fri- och 

rättigheter. 

  Båda böckerna tycks i mångt och mycket hävda att demokrati alltid bygger på 

majoritetsprincipen. Även om den är den klart vanligaste i många länder idag har vi tidigare 

pekat på att detta inte på något sätt kan ses som en allenarådande sanning, t ex i enlighet med 

Dahls teorier om förmyndarskap, elitstyre och/eller lottning vid det slutgiltiga avgörandet. 

Även deliberativ demokrati och konsensusbeslut utelämnas helt i båda kapitlen, något vi ser 

som anmärkningsvärt i böcker avsedda för gymnasiet. Just deliberativ demokrati med 

konsensusbeslut tillämpas t ex vid utvidgningsfrågor inom EU vilket gör det hela till en högst 

angelägen och aktuell fråga.   

  Lpf94 skriver att skolan har en plikt att förmedla människolivets okränkbarhet, jämställdhet 

mellan könen samt individens frihet och integritet ”i överensstämmelse med den etik som 

förvaltats av [...] västerländs humanism”.56

                                                
56 Lpf sid. 3
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Vad gäller skillnader mellan böckerna är det främst fokus på de mänskliga rättigheterna 

(Forum)  respektive ”västerländskt demokratiska länder” (Zigma) som står i centrum. Att i en 

demokratidiskussion luta sig mot de mänskliga rättigheterna hävdar vi ger läsaren en mer 

universell uppfattning av kapitlet medan ”västerländskt demokratiska länder” konnoterar just 

de länder vi anser tillhör västvärlden, t ex Västeuropa och Nordamerika. Trots att Zigma 

nämner att det finns delade meningar om vad demokrati är och att det är ett relativt begrepp 

ser vi ett problem med att fokusera på ”västerländsk demokrati” eftersom begreppet lätt får en 

normerande position. Båda böckerna nämner dessutom ett antal ”kontrollpunkter” för ett 

demokratiskt land men dessa problematiseras inte; vad betyder folkrepresentation, 

flerpartisystem och medborgarskap egentligen?

  

Ingen av böckerna i vår undersökning kan på allvar sägas behandla negativa sidor med 

demokrati. Som vi konstaterade i vår bakgrundsdel är vi intresserade av i hur hög grad 

demokratins antagonister ges utrymme.57 Precis som regering granskas av riksdag enligt 

principen om parlamentarism anser vi att demokrati som begrepp måste kritiseras, 

kontrolleras och skärskådas, inte minst i skolan(s litteratur). ”Skolan skall vara öppen för 

skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs” och ”Eleverna skall träna sig i att tänka 

kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ”.58

Får elever ständigt höra att demokrati är den enda rätta vägen utan att på allvar beredas

möjlighet att sätta sig in i varför öppnas utan tvekan dörrar till mer tveksamma vägar att gå, 

kanske i form av populistiska en-fråge-partier eller i vissa fall möjligen öppet 

antidemokratiska rörelser. Vi är således av den uppfattningen att skollitteratur måste 

synliggöra demokratins problem och de utmaningar den utsätts för samt att elever måste få 

möjlighet att pröva även anti-demokratiska argument för att förhoppningsvis i slutändan

komma fram till att demokrati är det minst dåliga styrelseskicket. 

  Att gräsrotsrörelser på senare år vunnit mer och mer mark och inflytande i den politiska 

debatten ser vi som en naturlig utveckling, dels som resultat av ett allt mer utbrett 

politikerförakt och dels som följd av att många av de största politiska partierna i Europa idag 

rör sig mer och mer mot mitten på den ideologiska skalan, så kallad ”catch all-politik” (t ex 

Hagevi 2005). Det är på sin plats att nämna att vi varken är emot gräsrotsrörelser eller ser 

sakfrågor som överflödiga eller onödiga i den politiska debatten. Det viktiga är att 

                                                
57 Se Dahl
58 Lpf94 sid. 4, 5
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medborgarkunskap om klassiska begrepp som demokrati och ideologi inte glöms bort eller 

utesluts. 

Om samhällskunskapsböcker förespråkar en demokrati med alltför stort fokus på 

medborgares/demos fri- och rättigheter är vi övertygade om att man (omedvetet eller ej)  

passiviserar medborgarna/demos. Detta kan leda till ett alltmer utbrett politikerförakt och 

större brister vad gäller engagemang och utanförskap, något båda böckerna trots allt tar upp. 

Många teorier om medborgarskap går bland annat ut på att det måste finnas förväntningar och 

krav på ett samhälles medborgare – man talar om medborgerliga dygder, 59 något vi önskar att 

böckerna i vår undersökning skulle lägga betydligt större vikt vid. Lpf94 menar att ”skolan 

har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att 

arbeta och verka i samhället” och att ”[...] individen [skall] fostra[s] till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande.” Vidare menar man att ”undervisningen skall 

bedrivas i demokratiska arbetsformer och [att den ska] utveckla elevernas förmåga och vilja 

att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i arbetslivet.”60

  Det råder följaktligen ingen tvekan om att skolverkets idé om demokrati inte bara handlar 

om rättigheter. 

  Zigma nämner att alla vuxna människor skall vara fria och ha lika röstvärde men vem som är 

vuxen problematiseras inte. Vad krävs/förväntas av en vuxen (medborgare) för att han eller 

hon ska betraktas som en god medlem av demos? Att nöja sig med att konstatera att den som 

fyllt arton får rösta och därmed betraktas som vuxen anser vi inte räcker på långa vägar.  I 

dagens samhälle förespråkas ibland sänkt rösträttsålder till sexton år och många elever tycks 

enligt vår uppfattning bara medvetna om vilka rättigheter detta för med sig. Vi är av den 

uppfattningen att böckerna borde avsätta ett separat avsnitt eller kapitel för problematisering 

av demos, t ex diskussion om vad en medborgare och ett samhälle kan kräva av varandra i 

form av rättigheter och skyldigheter. Även om samhällskunskapsböcker enligt lag ska spegla 

läroplanen och tala för demokratin som det rätta/bästa styrelseskicket är vi övertygade om att 

det inte måste utesluta dess brister samt motargument.

  Om demokrati förvandlas och degraderas till ett per definition positivt laddat modeord som 

förutsättningslöst påstås representera den enda rätta vägen – inte bara avseende styrelseskick 

utan ett helt förhållningssätt där attityder, gemensamma värderingar och tankar inkluderas –

befarar vi att hela ordet riskerar att förlora sin innebörd och därmed också sitt värde.

                                                
59 Se kapitlet Teorier om Medborgarskap
60 Lpf94 sid. 4, 5
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När vi summerar vårt arbete kan vi konstatera att vi har svarat på de hypoteser vi från början 

utgick ifrån och att resultaten var tämligen väntade. Detta till trots hävdar vi bestämt att vår 

undersökning fyller en mycket viktig funktion – det är alltid viktigt att ur ett kritiskt 

perspektiv granska, synliggöra och problematisera hur skollitteraturen använder sig av 

begreppet demokrati och medborgarskap. Lärare, läromedelsförfattare och skolverk bör alla 

fråga sig hur de/vi på bästa sätt kan ge eleverna en demokratisk bildning och försöka 

motverka eventuella fördomar och avståndstagande för demokrati. 

  

Vi är av den åsikten att detta görs på bästa sätt om lärare och skollitteratur vågar utmana och 

problematisera begreppet demokrati. Som bagaren sa: bara för att jag hävdar att min tårta är 

godast kommer jag inte hindra dig från att smaka på andra. Det är nämligen först då du 

kommer inse att jag har rätt.
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