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Abstrakt 

Studiens ambition är att bidra med ökad förståelse kring en demokratisk problematik, i ljuset 

av hur ekonomiska och ideologiska utvecklingar framkallat en allt mer reaktiv, krismedveten 

och teknokratisk hållning inom politiken. Sett till en teoretisk kartläggning av dessa tendenser 

av bl.a. Hartmut Rosa, Wolfgang Streeck, Zygmunt Bauman och ekonomihistorikern Jenny 

Andersson, anlägger studien en diskursanalys av utdrag ur det svenska politiska samtalet. Den 

empiriska omfattningen är ett antal riksdagsdebatter i anslutning till den ”flyktingkris” som 

särskilt aktualiserades under hösten 2015. Resultaten pekar mot dragningar inom politiken i 

anslutning till krissituationer mot anpassning efter olika former av utompolitisk press, samt en 

tonvikt vid behovet av expertmässigt kunnande. Sett mot bakgrund av dessa både empiriskt 

och teoretiskt illustrerade tendenser, kan slutsatser vad gäller demokratins samtida 

förutsättningar dras, i form av ett minskat utrymme för radikala politiska alternativ samt 

meningsfull medborgardelaktighet.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Om man lever i ett demokratiskt samhälle är det lätt att förutsätta att makten över samhället 

och hur det ska byggas ligger hos folket – hos vanliga människor. I en representativ demokrati 

är tanken att vallöftena ska utgöra bandet mellan medborgarna och deras politiska företrädare. 

Inför ett val ska partierna presentera sin politik, folket ska ställning, rösta, och sedan ska 

denna samlade vilja göras till verklighet i den för folket representativa riksdagen. Frågan är 

dock om den demokratiska processen verkligen fungerar så här friktionsfritt idag.  

Politiker pratar idag om att vi måste anpassa samhället för att vi ska kunna klara 

framtidens utmaningar, att vi inte kan förvänta oss några nya satsningar i välfärden sett till det 

pressade ekonomiska läget och om det farliga med ”naiva” framtidsvisioner. Den här typen av 

politisk retorik är särskilt vanlig i kristider. Sedan hösten 2015 har den så kallade 

flyktingkrisen debatterats friskt inom svensk politik. Samtalen har ofta handlat om hur vi 

måste anpassa asylpolitiken, göra den mer återhållsam och att Sverige inte kan ta ett oändligt 

stort humanitärt ansvar – att politiken måste föras med både ”hjärta och hjärna”. Händelser 

utanför Sverige, utanför vår kontroll, har stor betydelse för våra egna politiska beslut. 

Den här studien uppmärksammar hur en globaliserad ekonomi sätter ständig press på 

enskilda länder. Vi kunde ju alla se, och många kände av, hur nästan hela världen påverkades 

av finanskraschen 2008 i USA. Studien belyser också att samhällstempot drastiskt har ökat de 

senaste åren, nya teknologier byter allt snabbare ut varandra och många människor upplever 

en allt högre tidspress i sin vardag. Hur påverkas egentligen demokratin av de här 

utvecklingarna? En global ekonomi påverkar bevisligen oss, men kan vår representativa 

demokrati påverka den? Vad händer när politiska beslut måste fattas med allt mindre tidsfrist, 

kan man ta hänsyn till vad folket röstade på för några år sedan då? 

Min ambition med den här studien är att skapa större förståelse kring demokratins 

förmåga att göra folkets vilja till verklighet, mot bakgrund av dessa utvecklingar. Vad innebär 

det för demokratin om de politiska besluten formas utifrån press från omvärlden: den globala 

ekonomin, plötsliga migrationsströmmar efter krig och naturkatastrofer eller ett ökande 

samhällstempo? Är det verkligen folket som sätter dagordningen, om politiken är så beroende 

av krafter bortom sin kontroll?  Genom att studera politiska samtal som förts i anslutning till 

flyktingkrisen, har jag kunnat uppmärksamma en rad trender som är intressanta när det gäller 

demokratins förutsättningar idag. Jag har därmed kunnat bidra med ökad förståelse kring 

vilken makt vi egentligen har när vi går och röstar vart fjärde år. 

 



 
 

Förord 

Uppsatsen är nu färdigskriven och det har varit en process som ibland känns extra lång med 

alla timmar framför datorn men som trots det har varit mycket lärorik och intressant. När jag 

påbörjade den här studien var jag särskilt inriktad på att förstå förhållandet mellan de 

ekonomiska och politiska systemen. Jag tog sikte på kapitalismens krisbenägenhet och ville 

undersöka hur den strukturerade politiken. I takt med att arbetet fortlöpte, insåg jag dock att 

det som egentligen intresserade mig var en demokrati jag upplevde låg i farozonen. Frågor 

som då blev verkligt drivande handlade om vad det innebär för demokratin om makten 

placerats bortom både medborgares och politikers räckhåll. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Carl-Göran Heidegren, vars ständiga 

engagemang och tålamod utgjort ett viktigt stöd under hela processen.  

 

Emil Duhlin 

21:a augusti 2016, Lund 
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1. Inledning 

Den 26:e november 2011 medverkade (dåvarande) utrikesminister Carl Bildt i Ekots 

lördagsintervju. Intervjuaren tog upp en rad situationer där Bildt och hans parti hamnat i 

skarpt läge; det talades Moderaternas motstånd till ett totalförbud för bruket av s.k. 

klustervapen och deras, långt tidigare, motstånd till de svenska sanktionerna mot 

apartheidregimen i Sydafrika. En princip med vilken Bildt genomgående bemötte kritiken 

från sin utfrågare var att ”man bör akta sig för att låta det bästa bli det möjligas fiende”. Vad 

menade egentligen utrikesministern med detta? Min tolkning är att Bildt med dessa ord ville 

göra gällande att hans och hans partis politiska gärningar i de här fallen bör förstås som 

realistiska reaktioner på olika svårlösta politiska dilemman, snarare än som uttryck för en 

strävan efter något så utopiskt som ”det bästa”.  

Idén om att den samtida politiken i liberaldemokratiska stater tenderar att anpassa sig 

efter olika situationsbaserade förutsättningar och tar sikte på ”det möjliga”, istället för att 

befatta sig med ”ouppnåeliga” framtidsvisioner, har diskuterats i många sammanhang och inte 

minst på flera håll inom samhällsvetenskaplig forskning. Det är bl.a. med hänsyn till det 

ideologiska skifte som skedde i samband med östblockets fall i början av 90-talet, varigenom 

den liberala marknadsekonomin kom att framstå som ”den enda vägen framåt”, som man 

menat att demokratin blivit mindre mottaglig för utopier och radikala politiska alternativ.1 

Parallellt kan vi tala om en ekonomisk och teknologisk utveckling som fört oss in ett 

globaliserat och postindustriellt samhälle, där spelrummet och genomslagskraften för 

nationellt bundna politiska processer minskat. Sammantaget framträder, i teori beskrivet, en 

bild av en demokrati som är på väg att kapitulera för olika former av utompolitisk press: en 

global finansmarknad som ställer höga krav på ekonomisk konkurrenskraft, en ökad social 

förändringstakt och en över lag mer komplex samhällssammansättning för vilken det behövs 

specialiserad expertkunskap för att greppa. Det är i relation till utmejslandet av denna 

utompolitiska press jag formulerat ambitionen att skapa större förståelse kring demokratins 

förutsättningar i vår samtid. 

Min empiriska utgångspunkt utgörs av den flyktingkris som påverkat stora delar av 

världen och vars effekter fortfarande är mycket påtagliga och omdiskuterade i både mediala 

och politiska sammanhang. Den s.k. flyktingkrisen har sitt ursprung i det syriska 

inbördeskriget som, i kombination med många andra oroligheter i Mellanösternområdet, 

tvingat miljontals människor på flykt från sina hemländer (Sveriges Radio 2015). Under 2015 

tilltog särskilt flyktingströmmarna till Europa, vilket bl.a. ledde till att flera länder kraftigt 

                                                           
1 Detta diskuteras mer i detalj under ”2.1. ’Historiens slut’ och demokratins nya förutsättningar”. 
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förstärkte sina gränskontroller och vidtog olika åtgärder för att avvärja flyktingarna. I EU 

beslutades om kvotfördelning av flyktingar, i syfte att fördela trycket över flera länder. 

Reaktionerna från svensk politik kunde höras framåt mitten av hösten 2015, då bl.a. 

migrationsminister Morgan Johansson beskrev läget som ”det svåraste i modern tid”, vilket 

utrikesminister Margot Wallström senare skulle ge bifall åt då hon menade att 

asylmottagandet måste minska om inte ”våra system ska braka ihop”. Uppsatsens empiriska 

fokus ligger vid politiska debatter i Sverige i anslutning till flyktingkrisen. Varför jag anlagt 

just detta studieobjekt, beror dels på dess förmåga att illustrera mina teoretiska 

utgångspunkter men också på att den präglar vår politiska samtid; det är ett ämne som både 

berör och upprör många. 

 

1.1. Syfte 

Min ambition med den här uppsatsen är att, genom att diskursanalytiskt granska politiska 

samtal i anslutning till en upplevd krissituation, bidra till en ökad förståelse kring demokratins 

förutsättningar i vår samtid. Jag formulerar detta syfte mot bakgrund av en ekonomisk-

teknologisk samt ideologisk utveckling vars effekter inkluderar starkare tonvikt vid politisk 

flexibilitet, krismedvetenhet och expertkunskap. Det ekonomiska systemets benägenhet att 

framkalla kriser, det postmoderna tillståndets omvandlande av offentliga till privata 

angelägenheter och en skenande social förändringstakt är några av de sociala processer vars 

effekter på demokratin och den politiska processen jag vill skapa större förståelse kring i och 

med den här studien. 

Som riktmärke för min undersökning har jag, med avstamp i tidigare forskning och 

teori, formulerat en huvudsaklig forskningsfråga samt en hypotes. Det är värt att poängtera att 

forskningsfrågan, i kombination med min syftesbeskrivning, både har satt kursen för mitt 

inträde på fältet och bidragit till att ringa in ett empiriskt urval, men att de samtidigt vuxit 

fram och gradvis omformulerats i takt med att jag tillgodogjort mig av empirin, samt 

ytterligare fördjupat mig i teoretisk litteratur och forskning. 

 

1.2. Forskningsfråga 

 Hur kan vi förstå tendenser i krisnära politiska samtal i förhållande till en demokrati 

under utompolitisk press?2 

 

                                                           
2 När det gäller ”tendenser i krisnära politiska samtal” utgör detta, på det hela, uppsatsens empiriska börda, medan ”en demokrati under 

utompolitisk press” syftar tillbaka på mina teoretiska utgångspunkter.  
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1.3. Hypotes 

 Sett till sina grundvalar om medborgardelaktighet och frihet utgör tendenser för 

reaktivitet, krismedvetenhet och visionslöshet i det politiska samtalet, uttryck för en 

process varigenom den demokratiska processen blir allt mer urvattnad. 

 

1.4. Disposition 

För förtydliga mitt upplägg och därigenom förhoppningsvis förhöja läsupplevelsen, vill jag 

börja med att kort presentera uppsatsens olika avsnitt, deras innehåll och hur de hänger ihop. 

Inledningsvis har jag redogjort redogöra för uppsatsens syfte, inriktning och avgränsning. Här 

presenteras även den forskningsfråga som väglett studien samt ett uttryckliggörande för mina 

antaganden kring studiens resultat. 

Uppsatsens inledning var avsedd att ge en första inblick i det problem jag är 

intresserad av att gräva djupare i, och med hjälp av tidigare forskning kring ämnet och 

idéhistoriska redogörelser, vill jag i uppsatsens andra avsnitt bidra med en kontextualisering 

av och en mer djupgående förståelse för bakgrunden till denna problemformulering. 

I det tredje avsnittet presenterar jag de teoretiska resonemang som utgör det analytiska 

ramverk jag ställt min empiri mot. Här vill jag skapa en förståelse för begrepp som 

”avdemokratisering”, ”teknokratisering” och ”social acceleration”, och föra in dem i den 

kontext som min problemformulering utgör.3 

I metodavsnittet, som utgör uppsatsens fjärde, reflekterar jag kring och motiverar de 

vägval jag gjort forskningsprocessen igenom vad gäller teoretiska och empiriska inriktningar 

och avgränsningar. Här för jag även ett kunskapsteoretiskt resonemang, och bidrar med en 

ingång till den metod jag använt mig av (s.k. kritisk diskursanalys), samt beskriver dess 

lämplighet i förhållande till uppsatsens syfte. 

Uppsatsens femte del – analysen – är resultatet av den diskursanalytiska djupdykning 

jag gjort i det empiriska materialet, samt den återkoppling till teori jag därutifrån berett för. 

Med utgångspunkt i empirin, både testar och illustrerar jag här de teoretiska resonemang som 

utgjort utgångspunkten för den här uppsatsens inriktning och syfte.  

Avslutningsvis återvänder jag till min frågeställning och mina hypoteser, samt drar 

slutsatser utifrån studiens fynd. Därutöver ger jag här förslag på nya intressanta 

                                                           
3 Jag vill poängtera att jag inte ser någon skarp åtskiljande gräns mellan den litteratur som presenteras under ”bakgrund och tidigare 
forskning” och den som redogörs för under ”teori”. De teoretiska resonemang jag tar upp finner alla grund i empiriska undersökningar av 

olika slag, och utgör alla diskussionsinlägg till ämnet i form av ”tidigare forskning”. Att författarna och deras verk presenteras under olika 

rubriker har snarare att göra med hur jag förhållit mig till dem, än att det skulle föreligga någon ”artskillnad”. 
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forskningsinriktningar som skulle kunna bidra med ytterligare underlag för frågan om 

demokratins tillstånd i vår samtid. 

 

2. Bakgrund & tidigare forskning 

2.1. ”Historiens slut” och demokratins nya förutsättningar 

I ”Socialismens liv efter döden” bidrar sociologen Klas Gustavsson (2004) med en historisk 

redogörelse av arbetarrörelsens och den allmänna demokratins framkomst och etablering i det 

moderna samhället, samt med en kritik av dagens ”postpolitiska” socialdemokrati. Gustavsson 

visar, genom en idéhistorisk redogörelse, hur vi kan förstå detta nya tillstånd för demokratin 

och politiken. Ett centralt skeende i detta avseende är Sovjetunionens och Berlinmurens fall, 

vilket många politiska teoretiker har hävdat markerade en slutpunkt för ”de stora 

ideologiernas dragkamp”. Den amerikanske politiske teoretikern Francis Fukuyama har talat 

om detta som ”historiens slut” och beskrev dessa skeenden som ett uttryck för en utveckling 

varigenom den liberala världsåskådningen och marknadsekonomin hade ”vunnit” och nu 

skulle bli utan ideologisk efterträdare (ibid: 37). Socialdemokratins reaktion på denna 

socialismens dödsförklaring, blev den s.k. tredje vägen (mellan konservatism och radikalism), 

vilken utgjorde ett försök att fortsätta vara ”vänster” i den liberala demokratin genom bränna 

de marxistiska broarna (ibid: 123). 

I detta sammanhang är det också relevant att nämna övergången till ett s.k. 

”postmodernt tillstånd”. Bland alla olika tolkningar av vad postmodernismen innebär, 

hänvisar Gustavsson till filosofen Jean-François Lyotard som menade att det postmoderna 

tillståndet kännetecknas av att varje form av kunskapsanspråk destabiliseras och tappar 

allmängiltig legitimitet. Detta innebar att de stora politiska ideologierna inte längre kunde 

stödja sig mot några ”metaberättelser” om principiella eller allmänna rättvisor, vilket i sin tur 

gjorde det svårt både för medborgare och politiker att formulera gemensamma politiska 

narrativ. Sociologen Zygmunt Bauman har i flera av sina verk resonerat kring den ”flytande 

moderniteten” (liquid modernity) och dess samhälleliga konsekvenser.4 Även Bauman talar 

om hur bristen på fasta referenspunkter gör att det offentliga, det ”gemensamma”, får ge plats 

åt det individuella och privata: 

 

”Samhälligheten är så att säga friflytande, söker förgäves en fast botten att kasta ankar i, ett för alla 

synligt mål att samlas kring, kamrater att sluta leden med.” (Bauman 1999: 11) 

 

                                                           
4 Bauman (1999) använder sig av begreppet ”flytande modernitet” istället för ”postmodernism”, detta för att bättre fånga upp detta tillstånd 

av ständig rörelse. 
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I den informationsteknologiska tidsåldern, vilket vi visserligen inte bör likställa med 

postmodernismen men som t.ex. filosofen Jean-Francois Lyotard har påpekat går hand i hand 

med varandra, har kapitalismens globala välde fört med sig nya förutsättningar för demokratin 

(Gustavsson 2004: 59). Benägenheten att identifiera sig i termer av klasstillhörighet har 

minskat, vilket bl.a. går att se prov på i demokratiska institutioners minskade legitimitet. Det 

kraftigt minskade medlemsantalet i svenska politiska partier, samt den ökande misstron mot 

politiker, fr.o.m. 90-talet och framåt, är även det ett exempel på demokratins nya 

förutsättningar (ibid: 61).  

Statsvetaren Magnus Hagevi (2015) menar att den svenska traditionen av höga 

medlemsantal i de politiska partierna gör att effekterna av att antalet stadigt har fallit under de 

senaste 30 åren, och särskilt drastiskt från 90-talet och framåt, blir särskilt påtagliga.5 

Historiskt sett har medlemmarna varit avgörande i utformandet av svenska partiers principer, 

idéer och förslag, och i och med deras minskande betydelse har våra politiker, och därmed 

också den svenska demokratin i allmänhet, börjat verka efter andra förutsättningar (ibid: 97). 

Organiska och decentraliserade valkampanjer, där partimedlemmar själva var starkt 

pådrivande krafter, är inte längre aktuella. Istället för att vara direkt drivande i den 

demokratiska processen har medborgarna istället intagit en åhörarroll medan politikerna 

försöker fånga upp den s.k. opinionen och sedan anpassa eller marknadsföra sin politik och 

framtoning därefter (ibid: 99). 

Hagevis resonemang sammanfaller med ett inlägg som Klas Gustavsson (2008) bidrog 

med i antologin ”Från smedja till sambandscentral: var finns plats för idédebatt?”. 

Gustavsson menar att de tidigare främst medlemsbaserade partierna blivit tvungna att anpassa 

sig till ett nytt behov av att marknadsföra sig till ”potentiella väljare” som ständigt blir allt 

mindre benägna att identifiera sig med och vara lojala mot något parti (ibid: 101). Som effekt 

av detta blir mediala kanaler, och kunskapen om hur man så effektivt som möjligt utnyttjar 

dem, centrala i den samtida politiska processen. Det handlar om förmågan att förmedla sitt 

budskap till väljarna.6 I avsaknad av en stark och lojal medlemsbas, menar Gustavsson att 

behovet av ”varumärkesbyggande” har blivit allt viktigare och vanligare inom svensk politik 

(ibid: 102). Det är på grund av detta som relationen mellan politiken och PR-branschen blivit 

mer intim och det är också därför politiska partier anställer människor som är kunniga och 

                                                           
5 År 1960 uppmättes höjdpunkten för medlemsfrekvensen i Sverige, då drygt 30 procent av väljarna vad medlemmar i något riksdagsparti. 

För fyra år sedan, år 2012, uppmättes en historisk lågpunkt då samma andel var knappa 5 procent (Hagevi 2015: 97). 
6 Frågan är dock om det inte egentligen handlar om att influera väljarna och vinna över dem till sin sida. Som Klas Gustavsson också 
påpekar, använder man sig av effektiva, raffinerade opinionsundersökningar och statistiska analyser för att skapa sig en uppfattning om den 

s.k. ”opinionen”. Sedan formulerar man helt enkelt sitt politiska budskap därefter; man säger det som kommer få bäst genomslag i opinonen 

(s.k. triangulering) (Andersson 2009: 22). 
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skickliga på att effektivt skapa och förmedla en viss ”image” (Gustavsson 2008: 102). Genom 

effektiv marknadsföring kan man t.ex. få sitt parti att framstå som skickliga krishanterare, 

politiskt ansvarstagande, ekonomiskt kompetenta och så vidare. 

Det är mot bakgrund av upplösningen av de stora politiska metaberättelserna, som 

Lytoard talade om, och inträdet på den s.k. tredje vägens politik som vi bör förstå denna 

utveckling, eftersom avsaknaden av öppna ideologiska stridigheter utesluter möjligheten att 

frambringa något radikalt annorlunda – framtiden framstår som oundviklig och fast. I detta 

tillstånd blir demokratins uppgift inte längre att skapa ett folkligt underlag för vart vi vill ta 

oss eller vad vi vill göra med samhället, utan istället ett forum för att diskutera fram de bästa 

preventionsmetoderna och överlevnadssätten mot de faror framtiden kan tänkas medföra; ”om 

framtiden var något människorna tidigare satte sitt hopp till, är den idag något som vi måste 

skydda oss från” (Gustavsson 2004: 125). 

Den franske filosofen Jaques Derrida, har talat om att politikerna inte längre är aktörer 

i framtidsskapandet, utan snarare förmedlare. Med hjälp av en allt mer effektiv och 

påträngande medieapparat, har politikernas nya uppgift blivit att försöka övertyga potentiella 

väljare om varför just de är rätt personer att tackla framtidens utmaningar; att de själva skulle 

bli de som kommer att forma framtiden blir strukturellt absurt i detta nya tillstånd (ibid: 136). 

Klas Gustavsson lyfter fram ett i detta avseende intressant Göran Persson-citat från 

valrörelsen 2002 där denne slår fast att det enda han kan lova svenskarna är att han kommer 

agera ”kraftfullt” när det oförutsedda sker: 

 

”Socialdemokratin har inte fått regera Sverige i alla år tack vare alla vallöften, utan eftersom 

man kunnat hantera de oväntade kriserna som dykt upp. Vad vi kan lova är att varje gång det 

inträffar någonting som vi inte kunnat förutse ska vi hantera situationen kraftfullt och utifrån 

våra värderingar” (ibid: 114) 

 

Ekonomihistorikern Jenny Andersson (2009) är inne på ett liknande resonemang då hon 

förklarar inträdet på den ”tredje vägen” som framtidsvisionernas och utopiernas död. Det var i 

och med detta ideologiska skifte, menar hon, som vi trädde in på vägen mot att bli en 

”kunskapsekonomi”. Tanken om kunskapsekonomin hänger ihop med föreställningen om att 

den teknologiska och industriella utvecklingen för oss in i en ”ny era” där ingenting kommer 

vara detsamma; där vissa kunskaper och praktiker är onödiga, medan andra är fullständigt 

nödvändiga (ibid: 132). Att samhället förändras och utvecklas är visserligen sant, men 

narrativet om ett epokskifte används också som ett ideologiskt maktredskap: samhället måste 
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formas i en viss riktning eftersom utveckling ”kräver” det.7 Teorin om kunskapsekonomin 

bygger på att kunskapen ska utgöra en oändlig samhällsresurs; genom entrepenörsskap och 

innovation ska inte bara samhället, utan även människor själva kunna utvecklas i nya, tidigare 

otänkbara och fantastiska riktningar (Andersson 2009: 133f). Jenny Andersson menar att 

kunskapsekonomin i själva verket handlar om att inordna fler samhällselement under den 

marknadsekonomiska tillväxtlogiken; tanken är att den mänskliga kreativiteten ska identifiera 

nya marknader och nya produkter att tillfredsställa dem med (ibid: 135). 

För den ”tredje vägens” socialdemokrati innebar idén om kunskapssamhällen en väg 

ut ur 90-talets ekonomiska kris, där varje människa skulle bli sina egna kapitalägare, i den 

mening att de förfogar över sin egen kreativitet och där kapitalets makt över individen således 

slutligen skulle vara övervunnen (ibid: 139f). Denna nya inriktning förde med sig en 

tillväxtteori, där investeringar i s.k. humankapital ständigt skulle kunna möta upp mot 

”marknadens ständigt skiftande krav” (ibid: 141). Eftersom den globaliserade marknaden 

upplevs för svår att kontrollera, blir den nationella politikens uppgift i det här systemet att se 

till att arbetskraften är flexibel nog och att arbetsmarknaden är avreglerad nog för att kunna 

möta dess krav; det handlar om att få ut så mycket som möjligt av den mänskliga kreativiteten 

som ekonomisk resurs (ibid: 142). I detta tillstånd utgörs politikens utflöde av olika 

ekonomiska ”nödvändigheter”, determinerade av en särskild kunskapsanhopning om 

marknaden, hur den fungerar och vad vi människor behöver göra för att hålla igång tillväxten 

(ibid: 144f).  

 

2.2. Avpolitisering och den ”kosmiska skräcken” 

Om det finns en tendens, eller t.o.m. ett behov av att göra snabba vändningar och vara flexibel 

i dagens politik, vad innebär det i så fall för möjligheterna att smida långsiktiga planer för 

samhället? Statsvetaren Lennart Lundquist (2001) har resonerat kring medborgardemokratins 

(en demokrati som präglas av ett både utbrett och meningsfullt deltagande från medborgarna) 

utmaningar i vår samtid och belyser en utbredd ekonomism8 samt globaliseringen som 

potentiella hinder för dess integritet och handlingskraft. Det finns en utbredd uppfattning, 

menar Lundquist, om att goda ekonomiska förutsättningar är den ”djupast liggande” garanten 

                                                           
7 Ett bra exempel på ett sådant narrativ är den ”There is no alternative”-doktrin (TINA) som Margaret Thatcher befäste under många år som 

brittisk premiärminister. I ett tal på det brittiska konservativa partiets konferens den 10:e oktober 1986 talade Thatcher om en allt fortare 

social förändringstakt, till vilken Storbritannien måste anpassa sig om man vill fortsätta röra sig framåt: ”It would be foolish to pretend that 
this transition can be accomplished without problems. But it would be equally foolish to pretend that a country like Britain, which is so 

heavily dependent on trade with others, can somehow ignore what is happening in the rest of the world.” (min kursivering) (Thatcher 1986) 
8 I ”Ekonomihandboken”, författad av Johan Ehrenberg (chefredaktör för ETC) och Sten Ljunggren (doktor i företagsekonomi) i syfte att 
utgöra en ”engagerande”, ”lättläst” och ”kritisk” ingång till ekonomi och politik, står att läsa om ekonomism att den bör förstås som en 

nyliberal ideologisk strömning mot att ”… mer och mer av våra liv ska värderas, mätas och diskuteras utifrån rent ekonomiska termer.” 

(Ekonomihandboken 2016b) 
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för en fungerande demokrati (Lundquist 2001: 203). En sådan föreställning underbygger 

också slutsatsen att vi därför måste ”tillfredsställa” marknaden innan vi försöker oss på några 

andra politiska ingrepp. Frågan är dock om inte idén om en livsviktig symbios mellan 

ekonomi och demokrati i många fall har överdrivits; ekonomiskt hushållande är en 

förutseende, reaktiv syssla, medan folkmaktstanken förutsätter gemensamt överlagd politik 

(ibid). 

Lundquist menar att den politiska sfärens maktresurser minskar i takt med att 

marknaden blir allt mer avgörande för samhällsutvecklingen; tilltron till politiker minskar, 

valdeltagandet sjunker och politiska partiers medlemsantal rasar nedåt (ibid: 205). Samtidigt 

har bilden av den idoge konsumenten, som målrationellt uppsöker de mest prisvärda varorna 

och tjänsterna, blivit ett betydligt starkare ideal än medborgaren. Detta är en följd av att 

marknadens ökade betydelse skapar ett klimat där det är mer lönsamt för varje människa att 

enskilt säkra en stark samhällsposition, istället för att som medborgare skapa ett bättre 

samhälle gemensamt (ibid).  

En pådrivande faktor i denna utveckling, menar Lundquist, är globaliseringen. 

Finanskapitalets rörelsefrihet och marknadens globala utbredning är processer som kommit att 

bli så gott som ostyrbara, särskilt av ett politiskt system som är nationellt och lokalt förankrat 

(ibid: 212f). Detta nya förhållande mellan ekonomiska och politiska processer, som alltså 

underblåses av en ständigt påtryckande globalisering, innebär en maktförskjutning där något 

så grundläggande som att genomdriva beskattning i vissa fall hamnar utanför de nationella 

politikernas handlingsområde (ibid: 213). Att det blir svårare och svårare för våra politiska 

representanter att över huvud taget ingripa i dessa världsomspännande ekonomiska strukturer, 

är ett uttryck för det tillstånd som har kallats ”post-politiskt” (ibid: 214f).  

Zygmunt Bauman (1999: 8) har talat om att vi bytt tanken om en gemensam och 

sammanhållen vision mot jakten på privat tillfredställelse. Han menar att den verkliga makten 

hamnat allt längre utom räckhåll för våra politiker, och att detta har fått effekter på 

människors tilltro till dem och det politiska systemet. Varför lägga tid och kraft på människor 

och institutioner som inte ens har förmågan, om de nu skulle ha viljan, att påverka och 

förändra? Den liberala demokratitanke som växte fram och fick fäste i västvärlden för ett 

århundrade sedan framstod då som en katalysator för verklig mänsklig frihet, men har i vår 

samtid ”reducerats till ett enkelt »inget alternativ»-credo”, menar Bauman, och fortsätter: 

 

”Om man vill ta redo på vad roten till den framväxande politiska apatin är behöver man inte 

söka mycket längre. Denna politik hyllar anpassning och befrämjar anpassning. Och 

anpassning kan lika gärna vara ett gör-det-själv-jobb; krävs det politik för anpassning? Varför 
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ska man bry sig om politiker som oberoende av partifärg inte kan lova annat än mer av samma 

sak?” (Bauman 1999: 12) 

 

Den globala ekonomin gör att många av de viktigaste besluten fattas långt ”ovanför” de 

politiska institutionerna, och därmed bortom både medborgares och deras politiska 

representanters räckhåll (ibid: 14). Bauman menar att denna externalisering av makten har 

gjort politiken oförmögen att fungera efter de demokratiska grundvalar som rättfärdigar dess 

existens: att varje form av samhällsordning ska rättfärdigas utifrån medborgarnas 

levnadsvillkor inom den och deras möjlighet att genom det politiska systemet påverka och 

förändra den (ibid). 

Det är relevant att påpeka att avregleringen, d.v.s. att staten gradvis eller helt försakar 

sin kontroll över ett givet område, också innebär att politiken slutar fungera som filter mellan 

medborgarna och utompolitiska krafter; om finansmarknaden opererar oberoende av det 

politiska systemet exponeras medborgarna direkt mot dess krafter (ibid: 90). Att folket själva 

har möjlighet att formulera den politiska dagordningen är en grundläggande förutsättning för 

att vi ska kunna påstå att samhällsbygget mynnar ur beslut som fattats demokratiskt och 

gemensamt; om motsatsen stämmer menar Bauman att politiken blir reaktiv och om inte 

odemokratisk så i vilket fall inte nödvändigtvis demokratisk (ibid: 90f). 

För att illustrera den process genom vilken politiken kommit att förvägras den 

”verkliga” makten över samhällsutvecklingen, lyfter Bauman fram den ryske filosofen 

Michail Bachtins redogörelse om en ”kosmisk skräck… inför det oändligt stora och det 

oändligt starka… inför stjärnhimlen och bergsmassiven” (ibid: 73). Bauman menar att en 

skräck inför en sådan omänsklig makt är högst aktuell i vår samtid, men att den bytt skepnad 

och istället kommit att utgöras av en ”fabricerad” skräck inför den ”mänskliga men inte fullt 

mänskliga makten” (ibid). Min uppfattning är att Bauman ser denna fabricerade skräck som 

sprungen ur vår utsatthet inför teknologiska och ekonomiska utvecklingar varigenom det 

lokalas beroende av det globala har ökat. Det särskilda med denna makt, menar Bauman, är 

dess ständiga närvaro och lika ständiga otillgänglighet; likt en himlakraft som plötsligt slagit 

ned på jorden och fått adress (om än en välbevakad sådan) bland oss dödliga. En sådan makts 

opersonliga karaktär gör den inte mindre påtaglig eller fruktansvärd, utan snarare allt mer 

betvingande. Det är i ljuset av en sådan maktunderkastelse Bauman vill förklara samtidens 

tandlösa, visionsfattiga politik; den är, i ren förskräckelse, bunden till de krav som den 

kosmiska (numera fabricerade) makten formulerat och följer uppsatt manus för att slippa 

olydnadens ohyggliga konsekvenser (ibid: 74). Vi följer den stig som trampats upp åt oss, dels 
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eftersom vi förvägrats tillträde till den kantande skogen, men också för att vi övertygats om 

den fara som den utgör: 

 

”Turen har kommit för den fabricerade rädslan… att bli förmedlad av otaliga individuella fasor 

ordnade under rubrikerna otrygghet, ovisshet och osäkerhet, som alla… förkunnar det 

människoskapade ödets omänskliga makt.” (Bauman 1999: 78) 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt har jag för avsikt att introducera det teoretiska ramverk jag huvudsakligen 

kommer att förhålla mig till i min analys. Jag kommer främst att lägga vikt vid tre olika 

aspekter som alla är relevanta för frågan om demokratins förutsättningar sett till utompolitisk 

press. Till att börja med tar jag avstamp i den tyske Sociologen Wolfgang Streecks teori om 

förhållandet mellan kapitalism och demokrati, med särskilt fokus vid kapitalismens 

krisbenägenhet. Streeck har utformat en alternativ förklaringsmodell till de finansiella kriser 

västvärlden varit med om sedan andra världskrigets slut och kontrasterar föreställningen om 

att de stora statsskulderna vi ser idag skulle bero på ”demokratisk inkompetens” och betonar 

istället en utveckling mot ett ”avdemokratiserat” ekonomiskt system. 

Den andra aspekten relaterar till en teknokratiseringstrend inom politiken; en 

utveckling varigenom folkets politiska representanter byts ut mot (eller omskolas till) 

”experter”, med hänvisning till det samhälleliga behovet av ekonomiskt och ”tekniskt” 

skickliga beslutsfattare. Jenny Andersson bidrar med ett relevant inlägg vad gäller detta tema 

då hon belyser politikens benägenhet att röra sig bort från radikala samhällsvisioner och 

begrepp som ”utopi”. Andersson menar att den samtida politiken har kommit att systematiskt 

undfly både tal och handling där alternativ bortom den rådande ekonomiska nutids- och 

framtidsbeskrivningen aktualiseras. Istället menar hon, syftar politiken allt mer till att befatta 

sig med underhåll – d.v.s. skötsel – av ekonomin och dess subsystem. Även sociologen 

Mikael Carlheden förhåller sig till en förestående ”demokratisk kris” då han resonerar kring 

ett allt mer utbrett politiskt ”expertstyre”. I ett allt mer komplext samhälle har specifika, 

tekniska kunskaper blivit mer relevanta som politiska styrmedel, menar han. Människor har 

varken tid eller möjlighet att tillskansa sig den kunskap som fordras för att kunna skapa 

informerade åsikter i olika politiska frågor, vilket förmår dem att sätta sin tillit till de experter 

som är insatta på området. I ett sådant system blir människor till passiva patienter som matas 

med politisk medicin, snarare än aktiva medborgare som själva medverkar i utformandet av 

samhället. 
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Slutligen vill jag framhäva den teoribildning som närmast kopplas till den tyske 

sociologen Hartmut Rosa och hans tankar kring social acceleration. Övergripande kan sägas 

om Rosas resonemang att han ser en rad olika tecken på att levnadstempot i samhället har 

ökat, och kopplar detta till bakomliggande kulturella och ekonomiska strukturer. En viktig 

konsekvens av den sociala accelerationen, är att den tenderar att förmå politiken att bli 

situativ, d.v.s. den intresserar sig för enskilda sakfrågor i det direkta nuet, hellre än långsiktiga 

samhällsvisioner. Den sociala accelerationen har effekten att göra samhället mer komplext, 

och höja värdet på s.k. ”teknisk” kunskap, vilket sammantaget för demokratin innebär att man 

har mindre tid på sig att fatta beslut i allt mer komplexa, tekniskt beroende frågor. Häri ligger 

också relevansen för min uppsats; tanken om en påträngande social acceleration utgör en 

tydlig ingång till frågan människors möjlighet att komma till tals och reellt kunna påverka 

samhället genom de utlopp de bereds i en representativ demokrati. 

 

3.1. Att underhålla kapitalismen och dess kriser 

I ”Köpt Tid” kartlägger den tyske sociologen Wolfgang Streeck (2013) ett ekonomisk-

politiskt förlopp sedan andra världskrigets slut och framåt. Fokus ligger vid kapitalismens 

krisbenägenhet, vilket Streeck illustrerar genom att göra nedslag i den politiska utvecklingen i 

Europa fram till den globala finanskrisen år 2008. Streeck gör både upp med en s.k. 

”standardekonomisk” människosyn och de nyliberala strömningar han menar urgrävde det 

keynesianskt9 inspirerade samhällskontrakt som etablerades i Europa post-1945. Med hjälp av 

olika ekonomisk-politiska verktyg, menar Streeck, har man gång på gång ”köpt tid” åt 

kapitalismen och dess kriser, bl.a. genom inflation och senare en övergång från statlig till 

privat skuldsättning. Man har systematiskt drivit igenom en politik som resulterat i social 

nedskärning, avreglering av finansmarknader och privatisering. Legitimerandet av det 

kapitalistiska systemet hade också en ideologisk dimension, då människor uppmuntrades att 

förverkliga sig själva genom att intimt och helhjärtat integrera sig i marknaden och sitt arbete; 

att vara anställd innebär i vår samtid en viss social prestige (ibid: 34). Genom denna process, 

menar Streeck, lyckades man immunisera den ekonomiska politiken mot ”demokratiskt tryck 

underifrån” (ibid: 22). 

Vi har kunnat bevittna ett förlopp sedan 70-talet och framåt, menar Streeck, där både 

den statliga och privata skuldsättningen har skjutit i höjden. De finansiella orosmolnen detta 

har inneburit har som tidigare nämnt avhjälpts genom bl.a. inflation, institutionaliserad 

                                                           
9 Den keynesianska ekonomiteorin började som en kritik av den neoklassiska ekonomiteorin och betonade vikten av statliga insatser i 

ekonomin, i syfte att öka människors köpkraft för att öka efterfrågan på investeringar, jobb och tillväxt (Ekonomihandboken 2016a). 
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arbetslöshet (som håller nere lönerna) samt privatisering av statliga utgifter. Genom en 

övergång från offentlig till privat skuldsättning, trodde sig t.ex. regeringarna för en stund 

befinna sig i en position utifrån vilken man äntligen hade frigjorts från en stor del av ansvaret 

för att upprätthålla social trygghet (Streeck 2013: 57f).  

Medan vissa skulle hävda att de rekordhöga statsskulderna korrelerar med en 

inkompetent eller alltför flyktig och ”generös” demokrati, kan Streeck empiriskt visa att de 

intensiva ekonomiska kriserna i de kapitalistiska demokratierna snarare beror på en allt mer 

utbredd och frisläppt finansiell sektor (ibid: 66f). Streeck illustrerar en bakgrund till de ökade 

statsskulderna i de västerländska demokratierna som omfattar minskade skatteintäkter, 

internationaliseringstrender som har gjort det möjligt för storföretag att mildra sin skatteplikt 

genom att redovisa sina vinster i länder med lägre skattenivåer, samt en allt mer accepterad 

doktrin som hävdar att den ekonomiska tillväxten endast kan tryggas genom ”stimulanser” i 

form av bl.a. lönesänkningar (ibid: 81-85).  

Som ingång till en problematisering av förhållandet mellan ekonomi och demokrati, 

gör Streeck en åtskillnad mellan vad han kallar social rättvisa och marknadsrättvisa. Medan 

de sociala rättvisorna utgörs av kollektivt grundade föreställningar om skälighet och 

”fairness”, har marknadsrättvisan att göra med en bedömning ”från marknaden” om en varas 

framställningskostnad och pris; ju högre ”marknadsrättvisa” desto mer lönsamt framställda 

varor (ibid: 75). Det keynesianska samhällskontraktet efter andra världskriget, menar Streeck, 

präglades av en balans mellan dessa båda, men i takt med att den av 60-talets kristeorier 

förutspådda skilsmässan mellan demokrati och kapitalism har fortsatt att vänta på sig, har 

marknadsrättvisan successivt fått överhanden. Ur ”standardekonomisk” synpunkt utgör (det 

eventuella infriandet av) de sociala rättvisorna ett ständigt hot mot marknadens 

självbestämmande och därmed dess effektivitet. I kombination med föreställningen om den 

fria marknaden som den mest grundläggande garanten för ett fritt och demokratiskt samhälle, 

framställs därmed de sociala rättvisorna paradoxalt nog som de farligaste hindren för att 

upprätthålla ett ”demokratiskt samhälle” (ibid: 76). 

De s.k. ”demokratiska skuldstaterna” befinner sig i mitten av ett spänningsförhållande 

mellan å ena sidan finansiella aktörer, vars intressen de behöver borga för (vilket bl.a. 

innefattar att kunna försäkra dem om att staten har den betalningsförmåga som skulle krävas 

för att ”ta hand om den” i en eventuell krissituation), å andra sidan dess medborgare, vars tillit 

till staten och dess legitimitet måste upprätthållas (ibid: 95ff). Streeck uttrycker skuldstatens 

dilemma på följande vis: 
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Demokratiska skuldstater måste manövrera mellan sina två kollektiv av stakeholders för att 

tillfredsställa båda så pass att de inte helt ger upp sin lojalitet respektive förlorar sitt förtroende. 

De måste se till att inte komma alltför väl överens med den ena sidan, eftersom det kan utlösa 

en kris i förhållandet till den andra. (Streeck 2013: 100) 

 

På samma sätt som aktieägarnas vinstanspråk förmår bolagsstyrelser att motivera företagets 

anställda att antingen underkasta sig sämre villkor, lägre lön eller gemensamma 

ansträngningar som resulterar i höjt kursvärde, kan finansiella aktörer få den skuldsatta staten 

att belägga sina medborgare med samma typ av förväntningar (ibid: 96f). Detta är också 

anledningen till att finansmarknaderna och borgenärerna föredrar att s.k. ”beprövade 

tekniker” får genomslag i politiken, detta för att göra politiken så ”ekonomiskt rationell” som 

möjligt (ibid: 104). 

Mot denna bakgrund resonerar Streeck kring övergången från skuldstat till s.k. 

konsolideringsstat. Med detta avses de europeiska staternas försök att formulera en gemensam 

försvarsmässig och ekonomisk politik, där EU skulle utgöra det reglerande politiska organet 

(ibid: 116). Inom detta system blev konsolideringsstatens uppgift att formulera ett 

övergripande regelverk för hela unionen, där det bl.a. skulle ingå: allt mer detaljerade 

ekonomiska föreskrifter för medlemsländerna, vars inskränkande karaktär emot 

medlemsstaternas självbestämmande motiveras med EU:s ”försäkrande” och ”solidariska” 

kraft, en starkare granskningsmakt av medlemmarnas ekonomi samt indirekta hot om att 

Bryssel kan ges mandat att fatta politiska beslut åt ”felande” ekonomier inom federationen 

(ibid: 120).  

Vid detta stadium, menar Streeck, har den ideologiska ”nyliberaliseringen” så gott 

som helt satt den keynesianska ekonomiska modellen ur spel, vilket starkt präglade 

efterkrigstidens samhällskontrakt inom vilkas ramar den kapitalistiska ekonomin endast skulle 

få breda ut sig efter de gränser som utstakats demokratiskt. Konsolideringsstaten utgör den 

drivande kraften mot ett internationaliserat och universellt system genom vilket politiskt tryck 

underifrån systematiskt ska kunna dämpas och den privata kontraktsfriheten som princip kan 

skölja fritt över de människor och samhällen det rår över (ibid: 128f). 

Streecks argumentation blottlägger en process genom vilken ekonomin 

avdemokratiseras i syfte att ”institutionalisera marknadsrättvisans hegemoni över den sociala 

rättvisan” (ibid: 120). De effekter som 2008 års finanskris fick i den europeiska periferin 

(Grekland, Spanien, Portugal m.fl.), härleddes vida kring till ett sorts demokratiskt 

”mismanagement”, vilket man försökte avhjälpa genom att ersätta folkvalda representanter 

med ekonomiska ”experter” från den europeiska gemenskapen. Situationen är minst sagt 

talande för en utveckling varigenom vanliga människors förmåga att påverka sina roller i den 
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ekonomiska cykeln blir allt mer urvattnad, eller som Streeck uttrycker det: ”För att patienten 

ska hålla sig lugn och svälja den beska medicinen måste demokratin ibland så långt som 

möjligt försättas ur spel…” (Streeck 2013: 159). 

 

3.2. Politisk teknokratisering 

I ett bidrag till tidskriften Fronesis lägger Jenny Andersson (2014) fram en kritik mot en 

demokrati som blivit allt mer ovillig, eller oförmögen, att formulera radikala 

samhällsreformer. Anderssons argumentation angränsar till Streecks tes i den bemärkelse att 

den både belyser en teknokratiseringstrend inom politiken, där det blir allt svårare för 

medborgarna att ha en reell påverkan på samhällets utformning, samt kopplar denna trend till 

ett skenande ekonomiskt system (ibid: 204). Finansmarknaderna har för vana att proppa 

politiken full med föreställningar om att ekonomin ständigt behöver underhållas och 

tillfredsställas. Stimulanser, effektiviseringar (nedskärningar), minskade ”friktioner” vid 

kapitalförflyttning etc. är nödvändiga för att en ekonomi ska bibehålla sin konkurrenskraft. 

Därigenom hamnar politiken i ett ständigt ”nu-läge”, där det mest överhängande uppdraget är 

att antingen återhämta sig från den senaste ekonomiska krisen eller att förebygga för den 

nästkommande. Vad detta antyder är en spänning mellan kapitalismens kontra välfärdsstatens 

grundläggande målsättningar, då den tidigare strävar efter möjligheter att så friktionsfritt och 

omedelbart som möjligt kunna omsätta kapitalöverskott i nya investeringar (och på så sätt 

generera ny profit), medan den senares principiella uppdrag är att fördela resurserna 

långsiktigt, jämlikt och över flera generationer (ibid: 205f). 

Samtidigt är inte framtiden frånvarande som objekt eller begrepp i den aktuella 

politiken. Tvärtom, menar Andersson, utgör framtiden den referenspunkt mot vilken man kan 

legitimera ekonomiska struktureringar i dagsläget: ”Det kapitalistiska samhället fungerar 

genom den sortens ständiga framskrivningar och genom att ständigt förvalta och styra 

mänskliga drömmar om tillväxt och konsumtion” (ibid: 207). Den politisk-ekonomiska 

dynamiken är av sådan karaktär att den legitimerar en politik som främst och nästan 

uteslutande sysslar med offentligt underhåll i nuet, genom att hänvisa till en framtidsbild som 

är förutbestämd av det ekonomiska systemet. Det finns kriser som behöver förebyggas, ett 

statligt budgetöverskott som behöver undvikas, en sysselsättningsgrad som måste garanteras 

och så vidare. Behovet av specialiserad kompetens med svar på hur vi för en politik som kan 

utföra allt detta, är därför också större.   

 I ljuset av en trend varigenom samhället blir allt mer komplext och tekniskt, och 

därmed också de frågor som politiken förväntas befatta sig med, där behovet av s.k. 
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”expertkunskap” blir större, ställer sociologen Mikael Carleheden (2009) frågan om hur pass 

demokratiskt ett sådant samhällsskick faktiskt kan vara. I takt med att teknisk kunskap av 

olika slag blir mer nödvändig för att kunna ta ”rätt” politiska beslut, blir människor utan den 

kunskapen ständigt mer passiva och tvungna att förlita sig på experter. Att medborgarna i ett 

samhälle får nöja sig med en tillit till politikerna/experterna snarare än ett direkt inflytande 

över dem, talar om en utveckling där kunskapen har blivit det kanske viktigaste styrmedlet i 

utformandet av samhället; människor kan inte själva forma samhället, eftersom de inte besitter 

den kunskap som ”krävs” för att göra det (ibid: 11).10 Sett till detta samspel har medborgarna 

kommit att inta en lekmannaroll i förhållande till politikerna och experterna – de är inte 

kvalificerade nog för att ha något meningsfullt inflytande i de politiska besluten. Kunskapen 

som styrmedel utgör för de som besitter den en slags utompolitisk resurs, vilket dessutom får 

till effekt att samhällskomplexitetens demokratiska problematik också ligger bortom 

diskussioner på den traditionella höger-vänsterskalan (ibid: 15).  

Att styra med kunskap behöver inte innebära att styra demokratiskt. I ett expertvälde 

prioriteras en viss typ av kunskap, inte för att den bäst reflekterar människors önskningar eller 

drömmar, utan definieras enligt en akademisk konsensus inom en särskild disciplin (ibid: 

17f). Statsvetaren Åsa Knaggård (2009) har diskuterat just detta i och med sina studier av 

relationen mellan vetenskap och politik i förhållande till utformandet av klimatpolicy. 

Knaggård uppmärksammar en traditionell förståelse av denna relation, som hon vill bryta 

med, där vetenskapen förväntas innehålla det rationella och objektiva medan politiken utgör 

det värdeladdade; ”vetenskapen ses som stående över politiska intressen och kan därmed ta 

fram ett sådant [rationellt] underlag och agera som neutral rådgivare åt de av intressen färgade 

politiken” (ibid: 67f). Med hänvisning till teori kring gränslandet mellan vetenskapen och 

politiken, samt genom sin egen forsknings kvalitativa djupdykning i olika policyprocesser, 

kan Knaggård påvisa ett betydligt mer ömsesidigt förhållande mellan de båda sfärerna. Idén 

om ett samhälle som är demokratiskt och styrt av experter på samma gång bygger på den 

Weberianska föreställningen om att man knivskarpt kan skilja på fakta och värderingar, där 

experterna tar hand om det första och politikerna om det andra (Carleheden 2009: 19). Mycket 

tyder dock på, vilket också Knaggård poängterar, att en så entydig uppdelning för vad som är 

godtyckligt eller ”politiskt” och vad som är objektivt eller faktamässigt inte tillåter sig göras. 

Likt Jenny Andersson förklarar Mikael Carleheden denna trend mot bakgrund av 

påtryckningar från finansiella marknader; staten har fått till uppgift att ”se till att samhällets 

                                                           
10 För att återkoppla till Streecks resonemang gällande den standardekonomiska modellens antagande om människan som naturligt rationell 

och målrationellt maximerande, och därtill en yrkan på en politik som beter sig ”ekonomiskt rationellt”, är det här relevant att påpeka att ett 

expertstyre förutsätter (irrationell) tillit snarare än (rationell) eftertanke. 
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samlade resurser växer genom att förbättra förutsättningarna för ekonomisk tillväxt” 

(Carleheden 2009: 15f). Det är alltså inte enbart en tilltro till experterna som sådan som krävs 

för att legitimera utvecklingen mot en politisk teknokrati, utan även en tilltro till ett 

ekonomiskt system där en stadig tillväxt och en betalningskraftig stat mm. är nödvändiga för 

att grundläggande sociala säkerheter (en låg arbetslöshet t.ex.) ska kunna garanteras.  

 

3.3. Social acceleration 

Idén om s.k. social acceleration bottnar i iakttagelser av ett samhälle där behovet av att kunna 

”effektivisera” sin tillvaro och ”vinna tid”: allt ifrån fysisk transportering till inskolning på ett 

nytt jobb eller social rekreation av olika slag förväntas ske snabbt och friktionsfritt. Detta blir 

särskilt tydligt om vi tar dagens samhälle i beaktning, men teoribildningen går långt tillbaka, 

då samhällsvetare redan under 1700-talet identifierade tecken på att samhället i flera 

avseenden anpassades för att få saker och ting att gå snabbare (Heidegren 2014: 101f).  

Idén om social acceleration är relevant för den här uppsatsen eftersom den hänvisar till 

en samhällstrend där utrymmet för människor att ”hänga med” i en skenande 

samhällsutveckling minskar; ett mer avgränsat tidsutrymme antyder något om vår förmåga att 

”fritt” och medvetet kunna forma samhället. Den tyske sociologen Hartmut Rosa (2004: 445) 

har lyft frågan om hur modernisering och globalisering, processer genom vilka samhällets 

”tids- och rumsmässiga förutsättningar” (temporal conditions) förändras, påverkar det liberala 

demokratiska systemet.  

Rosa tar avstamp i vad han kallar den ”digitala revolution” som i många fall gjort det 

möjligt att förmildra eller ignorera rumsliga hinder. Detta har stöpt om den sociala 

verkligheten, både på individuell och på strukturell nivå, genom att det blivit möjligt att 

uträtta mer på kortare tid; något som Rosa kallar för ”social acceleration” (ibid: 446f). Denna 

acceleration går att se prov på i flera sammanhang: dels (och kanske tydligast) i den 

teknologiska utvecklingen, men också i den sociala förändringstakten, då olika praktiker och 

kunskaper allt snabbare blir irrelevanta och byts ut med kortare intervaller, samt i en upplevd 

starkare tidspress i våra vardagliga liv. Både människor och organisationer av olika slag, 

upplever idag att de ”inte har tid” – att de har svårt att hålla den takt som krävs av dem (ibid). 

Enligt Rosa är den ”kapitalistiska logiken”, där tidseffektivitet kan innebära större och 
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snabbare kapitalackumulation, en av de mest avgörande katalysatorerna till den sociala 

accelerationen (Rosa 2004: 448).11 

När det gäller den sociala accelerationens konsekvenser, menar Rosa att den tenderar 

att göra människors vardag mer oförutsägbart. Vi har mindre tid att försöka få grepp om 

samhället, samtidigt som det förändras i allt snabbare takt (Heidegren 2014: 123). Till följd 

blir långsiktiga levnadsprojekt allt svårare att föreställa sig, vilket också spiller över på 

politiken och hur den kan föras. För den liberala demokratin, och dess politiska system, menar 

Rosa att den sociala accelerationen till en början utgjorde ett slags smörjmedel för 

demokratisering; moderniseringen handlade i mångt och mycket om att människor skulle 

bryta sig fria från fängslande traditioner och istället själva forma sina livsöden (Rosa 2004: 

449). Efter den franska revolutionen handlade de progressiva (vänsterorienterade) rörelserna 

om att snabba på förändringstakten, medan de konservativa försökte sakta ned utvecklingen 

(ibid: 450). Samhällsförändringar måste kunna genomföras tillräckligt snabbt för att politiken 

ska vara igenkännlig för medborgarna från vision till praktik, men om förändringstakten blir 

alltför snabb menar Rosa att det politiska självbestämmandet istället tunnas ut. Sett till den 

självdrivande accelerationsprocess som Rosa talar om, tenderar politiken i vår samtid att 

”desynkroniseras” med andra samhälleliga processer så som teknologiska framsteg och den 

globala ekonomins utbredning (ibid).  

Den demokratiska processen tar tid. Det tar tid att diskutera och identifiera de 

viktigaste gemensamma samhällsproblemen, att därutifrån sätta upp en politisk dagordning, 

att komma överens om de praktiska detaljerna, att skriva och införa lagarna och så vidare. 

Den sociala accelerationen är likgiltig inför demokratins tidsbehov, och därutöver skapar den 

snabba förändringstakten en ovisshet om framtida förutsättningar vilket gör det ännu svårare 

för politiken att ta långsiktiga, demokratiskt självbestämmande beslut (ibid: 451f). För att 

kunna ha inflytande över teknologiska och ekonomiska utvecklingar, som oundvikligen 

kommer formulera villkoren för stora delar av vår sociala tillvaro, behöver politiken antingen 

hitta sätt att accelerera den demokratiska processen (för att hålla takten), eller i annat fall 

bromsa och reglera dessa utvecklingar. Problemet ligger i att en sådan politik, även om den 

skulle lyckas, lätt uppfattas som anakronistisk och bakåtsträvande och blir svår att realisera. 

Istället blir konsekvensen att politiken får ett nytt uppdrag, som krishanterare och 

underhållare. Accelerationen får där till följd att ”[e]tt kortsiktighetstänkande dominerar” och 

                                                           
11 Tidseffektivitet är en avgörande del i det kapitalistiska systemet: produktionstid, reproduktionstiden för investerat kapital, tidsfristen med 
ny teknologi innan konkurrenter hinner ikapp, och så vidare. Att produktionscykeln, distributionen och konsumtionen ständigt går snabbare, 

är en betydande orsak till tidsutrymmet för andra samhällsfunktioner samtidigt komprimeras (Rosa 2004: 449). 
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att politiken därmed tenderar att handla om situativa ”här och nu”-frågor (Heidegren 2014: 

124f). Som system är demokratin tidskrävande och otymplig; den är varken lämpad för eller 

ens menad att kunna ta snabba beslut i frågor där specifik, teknisk kunskap krävs (ibid: 125). 

Att formulera den politiska dagordningen blir inte längre en del av den demokratiska 

processen, utan formas istället efter krav som ställs uppifrån och utifrån politikens 

handlingsområde, från andra sociala arenor där förändringstakten är högre (Rosa 2004: 453). 

 

3.4. Analytiskt ramverk 

För att de teoretiska resonemang jag presenterat och diskuterat så friktionslöst som möjligt 

ska kunna introduceras i relation till min empiri, vill jag här sammanfatta de övergripande 

teman de aktualiserat. 

Idén om en pågående maktförskjutning från politiken till andra sociala arenor och 

processer är ett tema som binder samman flera av de teorier jag diskuterat. Wolfgang Streeck 

talar om hur kapitalismens krisbenägenhet har försatt de liberal-demokratiska nationalstaterna 

i en situation där politiken ständigt måste anpassas efter finansmarknadernas krav. I ljuset av 

en allt mer skuldsatt stat, i ständigt behov av att garantera sin konkurrenskraft på en global 

marknad, träder en reaktiv och ekonomiskt underhållande politik fram. 

Ett annat centralt resonemang för den här uppsatsen är det om en pågående 

teknokratiseringstrend inom politiken. Jenny Andersson, Mikael Carleheden och Åsa 

Knaggård är några av de som har studerat hur en allt mer komplex samhällssammansättning, 

bl.a. i form av en globaliserad finansmarknad som ständigt ställer krav på ökad flexibilitet och 

ekonomisk effektivisering, har gjort ett särskilt tekniskt specialiserat kunnande till politikens 

kanske viktigaste styrmedel. Politiska beslut fattas i allt högre utsträckning med hänvisning 

till ”oberoende” förutsägelser, teknisk specialkunskap och ”objektiv” vetenskap. Som effekt 

har den representativa demokratin i flera avseenden kommit att bygga på en tillit till 

”experter” snarare än medborgerlig delaktighet. 

Ett tredje tema aktualiseras både av Hartmut Rosa och Zygmunt Bauman och har att 

göra med det postindustriella samhällets avsaknad av gemensamma sociala referenspunkter. 

Både den accelererade sociala förändringstakt som Rosa talar om, och Baumans resonemang 

kring den flytande modernitetens tendens att göra offentliga problem privata, har 

konsekvenser för demokratin när det gäller att kunna fungera efter sina grundvalar. Rosa 

menar att en väsentligt tidskrävande demokratisk process tappat fotfäste i en värld där andra 

processer kan genomföras betydligt snabbare. Bauman talar i sin tur om hur det allt mer 

individualistiska tankesätt som kommit att prägla vår samtid sätter stopp för formulerandet av 
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kollektiva mål. Resonemangen tar fasta på olika delar av samhällsutvecklingen, men belyser 

båda ett tillstånd där det politiska utflödet utgörs av anpassning efter omvärldsliga skeenden, 

belägna utanför demokratins räckhåll. 

 

4. Metod 

4.1. Kunskapsteoretiska reflektioner 

För att ge en ingång till mitt sätt att utföra den här studien, från det att jag initialt bildade 

intresse för ämnet och därutifrån började ringa in en problembild, för att sedan formulera en 

forskningsfråga, ett uppsatssyfte och göra nödvändiga avgränsningar, till att välja 

metodologiskt tillvägagångssätt och slutligen utföra en analys vill jag bidra med några 

reflektioner kring mitt sätt att förhålla mig till kunskap och samhällsvetenskaplig forskning. 

Jaber Gubrium och James Holstein (1997: 101) har talat om sociologin som belägen 

mitt emellan den positivistiska vetenskapstraditionen, och dess betoning vid empiristyrd 

forskning, och hermeneutiska traditionen med sin särskilda känslighet för representationer av 

verkligheten. Sociologin lever på gränsen mellan ”det upplevda” (representation) och ”det 

verkliga” (reality), och har därför också förmågan att identifiera olika perspektiv på 

verkligheten, och kan därutifrån resonera kring varför människor och institutioner handlar 

eller talar som de gör, genom att titta på den aktuella upplevda verkligheten. Sett till den 

känslighet som sociologin, och framför allt den kvalitativt inriktade, har för verklighetens 

skiftande manifestationer beroende på perspektiv, blir det nära på absurt att göra en analytisk 

distinktion mellan det verkliga och det upplevda, eftersom detta skulle förutsätta en position 

utanför de båda (ibid).  

Gubrium och Holsteins beskrivning av detta dilemma, varigenom förmågan att dra 

”objektiva” slutsatser omöjliggörs i takt med forskarens eget deltagande i skapandet av den 

representerade verkligheten, är högst aktuell för mig sett till uppsatsens syfte och mitt 

metodologiska tillvägagångssätt. Genom att analytiskt närma mig olika politiska debatter, 

befattar jag mig dels med en social praktik med sina egna (tydliga och otydliga) spelregler och 

normer, och skapar alltjämt en ny (och egen) representation av interaktionen mellan aktörerna 

i den här kontexten. Detta innebär att mina tolkningar av de samtal som förs, och de 

symbolisk-retoriska utbyten de eventuellt förmedlar, inte utgör någon neutral återgivelse av 

den sociala praktiken i fråga. Den potentiella relevans som en diskursanalytisk läsning av 

dessa texter från min sida kan innebära, bör istället utvärderas sett till samspelet med de 

teoretiska resonemang jag introducerar i sammanhanget. 
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Sammanfattat kan sägas att de ontologiska och epistemologiska antaganden jag gör, 

utgår från principen om min ofrånkomliga delaktighet både i det ”verkliga” och i den ständiga 

reproduktionen av representationer av denna verklighet. 

  

4.2. Förhållandet mellan empiri och teori 

De teoretiska perspektiv jag aktualiserat har haft en avgörande betydelse för uppsatsens 

problemformulering och syfte. Teorin utgör en kartläggning av det tillstånd det liberala 

demokratiska systemet befinner sig i, sett till en krisbenägen kapitalism och en utveckling mot 

en allt mer visionsfattig politik. Det är mot denna bakgrund jag formulerat den 

syftesbeskrivning och de frågeställningar som i sin tur väglett mitt eget inträde på fältet. 

Teorin bidrog inledningsvis med en övergripande förståelse av mitt studieobjekt, demokratins 

förutsättningar och dess uttryck i politiken, och det problem jag velat undersöka närmre. I takt 

med att jag tagit mig an datainsamling, och sedermera en diskursanalytisk läsning av de texter 

jag hittat, har jag både använt mig av teorin som analytiskt riktmärke (för att ringa material 

med relevans för mitt syfte) och som referenspunkt mot vilken jag testat de mönster och 

återkommande tendenser jag iakttagit. Med hjälp av empirin kan jag alltså testa och illustrera 

de teoretiska resonemang som ursprungligen guidat mina sökningar och läsningar, men den 

förförståelse som teorin utgjort har naturligtvis också präglat min empiriska inriktning och 

avgränsning. 

Traditionellt sett brukar man tala om induktiv resp. deduktiv forskning, där det 

förstnämnda syftar till att dra generella slutsatser sett till upprepade empiriska iakttagelser, 

medan man enligt det senare utgår från en generell regel för att på så vis förklara en enskild 

företeelse (Alvesson & Sköldberg 2008: 54f). Jag skulle sammanfatta mitt tillvägagångssätt 

som abduktivt, vilket är en metod varigenom ett enskilt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt 

övergripande mönster vilket sedan, om fallet kan förklaras enligt denna ingående förståelse, 

bestyrks genom vidare iakttagelser (ibid: 55). En fördel med detta tillvägagångssätt som jag 

kunnat se är det låter både empirisk avgränsning och teoretiska ingångar förbli öppna för nya 

tolkningar och avvägningar under forskningsprocessens gång. Abduktion innehåller delar av 

de deduktiva resp. induktiva tillvägagångssätten, men bör därmed inte reduceras till någon 

slags ”mellanväg”, utan som den metod varigenom deduktion från tidigare teori och litteratur 

kan utgöra inspirationskälla i närmandet av empirin, varifrån teori och empiri sedan kan 

”omtolkas i skenet av varandra” (ibid: 56).   
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Mitt syfte bottnar i att, genom kritiska diskursanalytiska läsningar av texter som utgör 

delar av det politiska samtalet i krisnära sammanhang, belysa särskilda strukturella 

förutsättningar och tendenser för politiken och den demokratiska processen. Med detta som 

utgångspunkt, menar jag att ett abduktivt förhållande mellan teori och empiri lät min 

frågeställning förbli öppen samtidigt som jag direkt kunde göra nedslag i texter med relevans 

för den teoretiska bakgrund jag haft som utgångspunkt. Det är möjligt att mer induktivt 

tillvägagångssätt hade öppnat upp för en ”friare” läsning av materialet, vilket i så fall hade 

kunnat leda mig till någon annan teori med relevans för problemställningen, men att närma sig 

materialet utan att först ha tillgodogjort mig en förståelse av begrepp som ”teknokratisering” 

eller ”social acceleration” hade haft en avtrubbande effekt för mitt diskursanalytiskt 

orienterade angreppssätt. Lilie Chouliaraki och Norman Fairclough (1999: 9) hävdar just 

detta; att själva poängen med att tillämpa en diskursanalytisk metod bör vara att bereda för 

inträdet av teoretiska resonemang i de ”diskursiva moment” som läsningen blottlagt. 

Identifierandet av återkommande (diskursiva) tendenser i olika sociala praktiker, blir i denna 

mening en metodologisk brygga för att konstruera nya teoretiska resonemang.  

 

4.3. Vägval och utförande 

I enlighet med uppsatsens syfte, har jag anlagt ett metodologiskt angreppssätt som ska kunna 

bidra med en ingång till att betrakta och analysera politiska samtal i anslutning till 

krissituationer. Min ambition är att bidra till en ökad förståelse kring politikens strukturering 

och demokratins förutsättningar, sett till en utveckling som lagt ny betoning vid ekonomiskt 

underhållande, politisk flexibilitet och expertkunskap. Att jag väljer att studera utdrag ur det 

politiska samtalet just i anslutning till en krissituation, beror på att jag tror att de tendenser 

som mina teoretiska utgångspunkter kartlägger framhävs särskilt tydligt där; mitt antagande är 

att olika former av utompolitisk press blir särskilt påträngande i krissituationer, t.ex. på grund 

av att de får konkreta och ibland akuta samhällseffekter. I syfte att artikulera den teoretiska 

förförståelse jag haft med mig då jag befattat mig med empirin, formulerade jag inledningsvis 

en övergripande forskningsfråga, samt en hypotes som sammanfattar vilka tendenser jag 

förväntade mig kunna identifiera. 

Mitt teoretiska urval fokuserade ursprungligen starkt på teoretiker som hängivit sig åt 

att förklara det kapitalistiska systemets krisbenägenhet och att därutifrån dra slutsatser detta 

systems inverkan på demokratins tillstånd, däribland Karl Marx, David Harvey och Wolfgang 

Streeck (varav den sistnämnde är den vars teori jag låtit representera detta perspektiv i 

uppsatsen). Med bl.a. stor hjälp av referenslistor, och i samtal med handledare, har jag 
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därutifrån anlagt ytterligare perspektiv, där fokus snarare lagts vid sociala processer som 

kunnat spåras med hjälp idéhistoriska analyser; däribland finner vi Zygmunt Bauman och 

Hartmut Rosa, men också Klas Gustavsson, Lennart Lundquist och Jenny Andersson.  

När det gäller mitt metodologiska tillvägagångssätt kan sägas att det i mångt och 

mycket motiverades utifrån mitt studieobjekt. Min ambition med uppsatsen, att skapa ökad 

förståelse kring demokratins villkor och förutsättningar, uppstod successivt ur en interaktion 

mellan teoretisk fördjupning och associationer till olika politiska interaktioner där jag tyckte 

mig kunna ana spår efter de fenomen och processer som teorin beskrev. Detta ledde mig 

naturligt till en ursprunglig empirisk inriktning, nämligen politiska interaktioner och samtal, 

vilket öppnade upp för ett materialurval som jag uppskattade skulle vara särskilt mottaglig för 

diskursanalytisk metod.  

Min teori beskriver en rad ekonomiska, sociala och idémässiga utvecklingar, som alla 

på något sätt påverkar den demokratiska processen. Som Lilie Chouliaraki och Norman 

Fairclough (1999: 4) påpekar, tar sig dessa utvecklingar uttryck i form av diskurser som både 

går att observera och analysera. I takt med att en globaliserad ekonomi t.ex. ställer ökade krav 

på flexibilitet, flexibel innovation som snabbt kan framställa nya produkter (och behov för 

dessa produkter), flexibel arbetskraft för att uppnå nya effektivitetsnivåer etc., skapas också 

kontinuerligt diskursiva uttryck för de här fenomenen. Samhällsutvecklingen kan utifrån detta 

perspektiv ses som avhängig en växelverkan mellan sociala och diskursiva praktiker, där 

påtagliga samhälleliga processer både skapar och skapas av (”talked into being”) ett visst sätt 

att tala och ett särskilt sätt att förstå verkligheten (ibid). Denna dialektiska förståelse av 

interaktionen mellan det sociala och det diskursiva, möjliggör kritiska tolkningar av 

reproducerandet av både den sociala och diskursiva verkligheten, vilket alltså sker i dessa 

interaktionsmoment (moments) (ibid: 5f). Rent praktiskt innebär detta att jag behandlar 

materialet som en interaktionsform där utbytet mellan sociala praktiker, så som ekonomiska 

påtryckningar (särskilt påtagliga i upplevda krissituationer), och diskursiva praktiker, d.v.s. ett 

särskilt sätt att tala om och förhålla sig till verkligheten, uppenbarar sig. 

Sammantaget är alltså min metodologiska inriktning i stort sett avhängig mitt 

övergripande forskningsintresse, samt det studieobjekt jag har för avsikt att kunna dra 

slutsatser kring. I de politiska samtal jag granskar, menar jag att utbyte mellan det sociala och 

det diskursiva går att uttyda, vilket jag med hjälp av strategisk kodning och introducerandet av 

”extern” teori försöker illustrera. 

Som jag redan varit inne på, utgjorde min teoretiska orientering i ämnet en vägvisare 

för en empirisk inriktning och avgränsning; genom att bekanta mig med tidigare forskning 
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och teori kring ämnet, fick jag både en första inblick i en möjlig analytisk 

begreppsuppsättning och en uppfattning om intressanta ingångar till fältet; Gubrium och 

Holstein (1997: 113) menar att det ”analytiska vokabulär” (analytic vocabulary) vi anammar 

naturligt kan leda oss till de platser där de skeenden vi är intresserade av blossar upp, något 

som stämmer väl överens i detta fall, då det denna första teoretiska bekantskap med ämnet 

som banade väg för de empiriska avvägningarna. Detta ligger i linje med det abduktiva 

tillvägagångssätt jag anammat, med utgångspunkt i Alvesson och Sköldberg (2008: 54ff). 

I syfte att ringa in ett material utifrån vilket jag effektivt skulle kunna återkoppla till 

teori och tidigare forskning, valde jag tidigt att utgå från två olika förutsättningar i den 

empiriska urvalsprocessen: för det första ville jag rikta in mig på material som kan sägas vara 

delar av ett (svenskt) politiskt samtal. När jag talar om ett sådant politiskt samtal, menar jag 

inte nödvändigtvis ett ”samtal politiker emellan”, utan vill hellre åkalla det i en slags allmän 

mening. Det politiska samtalet kan naturligtvis avgränsas på en rad olika sätt, men utgörs, 

enligt min definition, sammantaget av alla offentliga (däribland mediala, vetenskapliga, i 

riksdagen osv.) inlägg, diskussioner och opinionsbildningar som på något sätt befattar sig med 

politiska frågor. För det andra hade jag som villkor att materialet skulle befinna sig i både 

tids- och innehållsmässig anslutning till en upplevd krissituation. Som tidigare nämnt, 

formulerade jag detta andra villkor i syfte att underlätta för teoretiska återkopplingar, då jag 

antog att tendenser till t.ex. reaktivt formulerad politik och teknokratiska uttryck skulle träda 

fram särskilt tydligt i anslutning till kriser. Ett särskilt område jag tidigt ville rikta in mig mot 

var den ”flyktingkris” som i svensk politik särskilt aktualiserades under hösten 2015, dels då 

redan kände till eventuella återknytningspunkter för min teori i det materialet, men också för 

att den i tid och tidsanda är ett närliggande och aktuellt fenomen. Inledningsvis gjorde jag 

inga ytterligare avgränsningar vad gäller typ av material; i uppsatsskrivandets tidiga stadier 

tittade jag på allt från partiprogram, till debatter och ledare i större dagstidningar. Därutöver 

uteslöts inte heller vilka textförmedlare, för att använda ett diskursanalytiskt begrepp, som 

skulle tas i beaktning; initialt hölls alltså möjligheten att ta inlägg från journalister, statsvetare 

eller andra politiska kommentatorer i beaktning vid liv.  

Med dessa två villkor i åtanke, gick jag därifrån vidare med att göra Google-

sökningar, för att på så vis hitta politiska yttranden, diskussioner och debattinlägg som på ett 

eller annat sätt skett i anslutning till en upplevd krissituation.  I syfte att undvika att begränsa 

det tillgängliga materialet på annat sätt än att det ska rymmas inom dessa villkor, lät jag 

sökorden vara så pass generella som ”kris”, ”politik” och ”politisk debatt”. Som ovan nämnt 

hade jag tidigt i forskningsprocessen ett intresse för 2015 års flyktingkris, och använde mig 
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därför även av detta som sökord. Att göra ytterligare avgränsningar och t.ex. rikta 

sökningarna mot specifika politiska områden eller särskilda typer av material var inte aktuellt 

i det här skedet av forskningsprocessen, eftersom jag fortfarande inte var säker på vilken typ 

av material som bäst kunde fånga upp syfte och frågeställning; därför ville jag inte utesluta 

någon möjlig empirisk inriktning. 

I takt med att datainsamlingen fortskred skapade jag mig ständigt en bättre uppfattning 

om vilken typ av material utifrån vilket jag bäst kunde återkoppla till min teori, och 

därigenom besvara min frågeställning. Slutligen bestämde jag mig för att göra mer definitiva 

avgränsningar, både vad gäller innehåll och form, detta för att få empirin att mer distinkt 

fånga upp syfte och frågeställning, och valde då att så gott som uteslutande avgränsa urvalet 

till politiska debatter i Sveriges riksdag.12 Att jag bestämde mig för just den här 

avgränsningen beror dels på att dessa debatter utgör en central del både i det politiska samtalet 

och i den demokratiska processen. Här för våra politiska representanter de diskussioner och 

gör de ställningstaganden som ska ligga till grund för beslut kring Sverige och det svenska 

samhällsbygget. Dessutom lämpade sig dessa debatter med hänsyn till mitt intresse för att 

studera utdrag ur det politiska samtalet, då de innehåller tydliga replikskiften över hela det 

politiska spektrat (vilka kan vara mer svåråtkomliga när det t.ex. gäller debatt- eller 

ledarartiklar).13 En nackdel med denna empiriska inriktning har dock varit att det försvårat för 

mitt arbete genom att vara otympligt att behandla, tillika för den intresserade läsaren som vill 

fördjupa sig i källmaterialet och tillgodogöra sig mer av kontexten bakom olika citat. 

Därutöver valde jag att nästan uteslutande fokusera på debatter där just flyktingkrisen 

utgjorde ett centralt tema, detta för att skapa ytterligare konsistens i mitt empiriska urval.14  

Med denna form- och kontextmässiga inriktning, blev också en avgränsning vad gäller 

tidsspann för sökningarna mer naturlig. Flyktingkrisen aktualiserades särskilt i svensk politik 

under hösten 2015, då mängden asylsökande som anlände till Sverige tilltog kraftigt och 

kommuner och myndigheter anmälde brister i sin kapacitet att klara mottagandet. Därmed lät 

jag mina sökningar avgränsas till ett tidsspann mellan den 1:a september 2015 och den 1:a 

april 2016. 

 

                                                           
12 Sammantaget har jag i uppsatsen utgått från 8 olika debatter i riksdagen, sammanlagt omfattande 12 timmar och 20 minuter. 
13 Därmed vill jag inte hävda att riksdagsdebatter skulle utgöra en mer representativ bild eller mer betydlig del av det politiska samtalet, utan 

har snarare fastnat för det på grund av dess diskursanalytiska mottaglighet och dess goda förmåga att utgöra bollplank för min teori. Jag ser 

dessa debatter som ett delmoment i det politiska samtalets praktik, vilket jag diskuterar mer utförligt i ”5.4. Kritisk diskursanalys”. 
14 Ursprungligen hade jag en tanke om att göra jämförelser mellan flera olika kriser, bl.a. det tidiga 90-talets bostadsbubbla och 

finanskraschen 2008, i syfte att se om liknande tendenser skulle gå att iaktta i flera krisnära politiska samtal. Detta ser jag fortfarande som en 

intressant forskningsinriktning, men det kunde tyvärr inte rymmas inom ramen av den här uppsatsen. 



25 
 

4.4. Kritisk diskursanalys 

Som vägledning för bearbetningen och tolkningen av mitt material, har jag hämtat inspiration 

från den kritiska diskursanalys som formulerats av Lilie Chouliaraki och Norman Fairclough 

(1999). Den metodik som den kritiska diskursanalysen förespråkar, lägger betydande tonvikt 

vid inkluderandet av ”externa” teorier och är som metod i mångt och mycket uppbyggd för att 

underlätta för inträdet av utomliggande teoretiska perspektiv som analytiska verktyg i 

närmandet till de diskursiva ”momenten”. Därutöver uttrycker Chouliaraki och Fairclough 

just den kritiska diskursanalysens lämplighet när det gäller att belysa underliggande 

maktstrukturer i utbytet mellan sociala och diskursiva praktiker. Om en särskild kunskap, sätt 

att tala eller agera, genom detta utbyte befästs som allmängiltiga eller ”av naturen givna” för 

hur en given social praktik ska fungera, kan detta utgöra grundläggande problem sett till 

demokratiska principer om möjligheten till öppen dialog (ibid: 4ff).  

Eftersom den kritiska diskursanalysen fungerar som teori och metod på samma gång, 

är det relevant att börja med att titta på dess ontologiska antaganden. Chouliaraki och 

Fairclough menar att verkligheten är upddelad i en rad olika dimensioner: fysiska, biologiska, 

sociala, psykologiska och symboliska och så vidare. Dessa ”delsfärer” rymmer i sin tur olika 

mekanismer som har distinkta effekter på den sociala verkligheten (ibid: 19). Förhållandet 

mellan dessa dimensioner och deras mekanismer är ”stratifierat”, vilket innebär att en 

mekanism förutsätter många andra, men kanske är sprungen ur endast en eller ett mindre antal 

mekanismer (ibid). Detta betyder t.ex. att symboliska (språkliga) mekanismer, som t.ex. skulle 

kunna utgöra en viktig del i formerandet av en särskild politisk retorik, naturligtvis är 

beroende av särskilda fysiska förutsättningar för att över huvud taget kunna äga rum, men 

därmed inte behöver vara sprungna ur just dessa mekanismer. 

Denna ständiga dimensionella interaktion är, enligt Chouliaraki och Fairclough, det 

som formerar den sociala verklighetens byggstenar, s.k. ”praktiker” (practices) (ibid: 21). 

Praktiker uppstår i mötet mellan olika abstrakta mekanismer och konkreta skeenden; de utgör 

de arenor där människor, sett till särskilda normansamlingar (sätt att tala och handla) 

interagerar med varandra och med den upplevda verkligheten (ibid). För mig utgör t.ex. det 

politiska samtalet en sådan praktik, där de särskilda riksdagsdebatterna jag granskat utgör ett 

”delmoment” (moment) av denna praktik. Begreppet praktik rymmer både det konkreta 

sociala skeenden och som en särskild ”förhårdnad” logik för handlings- och talmönster (ibid: 

21f). När man talar om det politiska samtalet som en social praktik avses t.ex. att politiker 

pratar med varandra, diskuterar olika sakfrågor och åtgärder och så vidare, men också att 
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dessa skeenden är strukturerade enligt särskilda normer, särskild kunskap och särskilda sätt 

att tala och handla. Jag vill poängtera att det här görs en viktig distinktion mellan ”skeenden” 

och ”strukturer”: medan skeenden förstnämnda utgör enskilda händelser i den sociala 

verkligheten, utgör strukturer de bakomliggande förutsättningarna för dessa skeenden.15 

Eftersom dessa strukturella praktiker i sin tur formeras genom en växelverkan mellan den 

sociala verklighetens olika dimensioners mekanismer, de fysiska, sociala, ekonomiska och så 

vidare, kan vi anta att det politiska samtalets praktik, åtminstone i någon mån, är beroende av 

t.ex. ekonomiska villkor och teknologiska utvecklingar. 

Chouliaraki och Fairclough menar att ett intresse för att förstå den sociala verkligheten 

bör leda oss mot en dialektisk metodologi, detta eftersom ett sådant tillvägagångssätt erkänner 

den sociala verklighetens dualistiska sammansättning (i både struktur och praktik). Därutöver 

innebär den dialektiska metoden en medvetenhet från forskarens sida om sin egen 

interaktionella relation till sitt studieobjekt (Chouliaraki & Fairclough 1999: 30). Problemet 

med t.ex. ett ”objektivistiskt” tillvägagångssätt, vars syfte är att identifiera allmängiltiga 

orsaker till en social praktiks sätt att fungera, är att det har en tendens att inte kunna skilja den 

praktiska logik den finner i ett viss social praktik från sin egen teoretiska logik. Ett dialektiskt 

tillvägagångssätt möjliggör dock för en sådan distinktion, samtidigt som den banar väg för en 

analys ”inifrån” den sociala praktiker, där forskaren utifrån sina teoretiska utgångspunkter kan 

inta en tolkande roll utan att eliminera betydelsen av den interaktion som redan sker där 

(ibid). 

Sett till dessa antaganden om den sociala verklighetens beskaffenhet, och hur vi därför 

bör närma oss den metodologiskt, går Chouliaraki och Fairclough vidare med en diskussion 

om hur vi därutifrån bör förhålla oss till diskursbegreppet. Speciellt från poststrukturalistiskt 

teoretiskt håll har kritik uttalats om att samhällsvetenskaplig forskning negligerat semiotiska 

språkmässiga aspekter i den sociala världens konstitution (ibid: 28). Att dessa strukturer tas i 

beaktning i kritisk teori är fullständigt nödvändigt, menar författarna, men poängterar 

samtidigt att det finns en risk i att en alltför uteslutande betoning vid dessa semiotiska 

företeelser tenderar att reducera alla delar av den sociala verkligheten till just diskurs (ibid). 

Kritisk diskursanalys förhåller sig till det ”diskursiva” efter samma dialektiska princip enligt 

vilken man förklarat sociala praktikers dubbelsidiga konstitution; de utgörs både av abstrakta 

strukturer och konkreta skeenden. Diskurser figurerar således i olika praktiker på två olika 

sätt: konkret, i form av tal och skrift som sätt att handla, och abstrakt i form av diskursiva 

                                                           
15 Chouliaraki och Fairclough (1999: 22) poängterar att dessa skeenden visserligen också påverkar strukturerna, men det är en långsam 

process. 
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representationer av praktiken (ibid: 37). Det diskursiva utgör ett delmoment i en särskild 

praktik som, i interaktion med andra element inom samma praktik, kan formera normer och 

handlingsmönster inom den; med andra ord är det möjligt att skeenden i tal och skrift har viss 

makt att formera hur en given praktik fungerar.16 

Det är utifrån dessa principer jag kommer att närma mig det politiska samtalets 

praktik, utifrån var jag, med hjälp av min teoretiskt bundna begreppsuppsättning, hoppas 

kunna bidra med ökad förståelse kring demokratins samtida förutsättningar.  

 

4.5. Kodning 

I samband med insamlingen av och granskningen av materialet, har ja tagit inspiration av vad 

Johnny Saldaña (2013: 3) kallar ”summerande” och ”essensfångande” kodning, vilket innebär 

en sorts filtrering av rådatan. Syftet är att därutifrån kunna belysa återkommande tendenser 

och mönster med relevans för forskningsfrågan.  

Det första steget i den här processen utgörs av en s.k. ”deskriptiv ämneskodning”, 

vilket innebär att man kopplar ett givet uttalande eller textavsnitt till en sammanfattande 

”etikett” som syftar till att lyfta fram det essentiella i sammanhanget (ibid: 83f, 87f). Genom 

att tillskriva de politiska yttranden och replikskiften jag granskar med meningsfulla koder vill 

jag bereda för en kartläggning som kan överblicka eventuella mönster i interaktionerna. Nästa 

steg var att sammanfatta det kodade materialet i kategorier på ett sätt som möjliggör relevanta 

återkopplingar till teori och tidigare forskning.17 Saldaña beskriver även en tredje etapp i 

kodningsprocessen, varigenom de konstruerade kategorierna utgör grund för att formulera 

teoribundna teman och koncept, men när det gäller min analys har jag snarare låtit de begrepp 

jag stötte på i teori och tidigare forskning illustreras i de olika empiriskt definierade 

kategorierna (ibid: 12f).  

 

5. Analys 

Innan jag dyker in i själva analysen, där jag både presenterar mitt material och ställer det mot 

mina teoretiska utgångspunkter, vill jag ge en överblick över de teman jag kommer att ta upp. 

Värt att nämna är att de analytiska kategorierna är konstruerade utifrån återkommande 

                                                           
16 Jag vill betona att det rör sig om just en viss makt, eftersom jag inte har kunnat klargöra till hur stor del de diskursiva skeendena inom det 

politiska samtalet (t.ex. i form av ett visst retorikbruk) faktiskt bestämmer vad som kan och inte kan sägas. Jag menar, i enlighet med 

Choularakis och Faircloughs teori, att det politiska samtalets konstitution utgörs av en växelverkan mellan bakomliggande strukturer (t.ex. 
ekonomiska och ideologiska i form av diskursiva representationer) och enskilda skeenden i själva samtalet. 

17 I praktiken har denna kodningsprocess skett fortlöpande och med starkt inflytande av teori. Jag har alltså inte följt Saldañas olika ”steg” till 

punkt och pricka, utan snarare använt dem som riktlinjer i mina läsningar av materialet. 
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formuleringar och distinktioner i själva empirin, medan jag låtit teorin tillämpas mer fritt, över 

en eller flera kategorier. 

Till att börja med tar jag fasta på en upplevd nödvändighet i de förslag man lägger 

fram. Det är bl.a. genom att hänvisa till den ”förestående situationen”, den ”akuta krisen” eller 

det ”pressade läget” som man argumenterar för att ett särskilt politiskt ställningstagande 

egentligen är det enda möjliga, eller åtminstone det enda rimliga. Detta förhållningssätt, 

vittnar om en tendens att agera reaktivt i ljuset av förändringar som sker utanför politikens 

ramar; den representativa demokratin kuvar sig under de anpassningskrav som ”verkligheten” 

formulerar. 

I den andra kategorin har jag sammanställt olika tendenser till krismedvetenhet, vilket 

t.ex. tar sig uttryck i form av hänvisningar till ”framtidens utmaningar” eller ”nästa kris”. 

Retoriken vi ser prov på, handlar om att legitimera en politik ”här och nu” genom att måla 

upp en hotbild belägen någonstans i framtiden. Även denna tendens, tyder på ett reaktivt 

förhållningssätt i den bemärkelse att det används för att rättfärdiga politisk anpassning, även 

om man i de här fallen reagerar på något som egentligen inte har inträffat än. Samtidigt 

aktualiseras här även ett emotionellt drag i det politiska samtalet, då man genom hänvisning 

till framtida faror och kriser anspelar på människors rädsla inför sådana situationer; politiken 

framställs som saklig, samtidigt som den spelar med faror och människors farhågor. 

Avslutningsvis resonerar jag kring de inlägg i debatterna som kan förstås som uttryck 

för en politisk teknokratiseringstrend. Betoning vid ”oberoende granskningar” och olika 

former av expertkunskap, används för att påvisa ett sunt politiskt ledarskap, sett till 

situationsbundna premisser; även här är alltså politikens flexibilitet ett anslutande tema. Det 

tycks, i dessa debatter, föreligga en retorisk konsensus vad gäller att sätta likamedtecken 

mellan det ”vetenskapligt underbyggda” och det ”ansvarsfulla”. Genom att påvisa att ens 

föreslagna politik ligger i linje med vad oberoende bedömare och experter rekommenderat, 

tycks man vilja en inta en position där ens förslag framstår som uttryck för ”seriös”, 

”ansvarstagande” politik och en förmåga att ta de ”tuffa besluten”. 

 

5.1. Den ”nödvändiga” politiken 

Det första återkommande temat i det material jag granskat utgörs av hänvisningar till en 

upplevd bakomliggande kravbild som legitimerar ens politiska förslag. Det är t.ex. inte 

ovanligt att man hänvisar till en särskild ”verklighet” i vilken ens åtgärder är förankrade, en 

”pressad situation” eller ett ”akut läge”. Genomgående förhåller sig de politiska 

diskussionerna som sker i anslutning till flyktingkrisen till en överhängande kravbild som 
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befäster det ”nödvändiga” i de förslag det är tänkt att besluta om. Detta 

nödvändighetsparadigm har inte enbart den retoriska effekten att få olika åtgärdsförslag att 

framstå som förnuftiga och ”nyktra”, utan framför allt som om de vore ”det enda ’seriösa’ 

alternativet”.  Min tanke med att lyfta fram den här tendensen är att ställa den i relation till 

teorier av Zygmunt Bauman och Hartmut Rosa, som båda har identifierat liknande 

utvecklingsmönster som delar i en mer övergripande avdemokratiseringsprocess. 

I riksdagsdebatten gällande det lagförslag som lades fram av regeringen med syfte att 

möjliggöra id-kontroller vid inträde över Sveriges gränser (vilket formulerades mot bakgrund 

av en upplevt eskalerande flyktingkris) var förhållandet mellan lagens akuta nödvändighet och 

dess bristfälliga underbyggnad i fokus (Riksdagen 2015f).18 I Socialdemokraternas Helene 

Peterssons anförande, introducerades ett narrativ i debatten om hur pressade tider kräver 

snabba och svåra beslut. Även om praxis är att kommentarer och synpunkter från berörda 

instanser ska inväntas innan ett lagförslag går vidare till debatt och omröstning i 

riksdagskammaren, påpekar hon, med hänvisning till konstitutionsutskottet, att ”särskilda 

omständigheter” kan utgöra grund för att tidsfristen för att lämna synpunkter ska kortas, 

ibland t.o.m. avsevärt. Premissen som Petersson vill introducera är att regeringens 

handlingskraft bör ursäkta deras brist på noggrannhet. 

Den ”desperate times, desperate measures”-logik som tas i bruk av regeringens 

företrädare i det här fallet, tycks tämligen okontroversiell i övriga debattdeltagare ögon 

(bortsett från Centerpartiet och Vänsterpartiet).19 Andreas Carlson (KD) påpekar att vi 

behöver en migrationspolitik med ”både hjärta och hjärna”, vilket kan härledas till en 

underliggande distinktion mellan värderingar och kunskap, som bl.a. Åsa Knaggård belyst. I 

den här kontexten tycks Carlson vilja påpeka att vi inte bör tillåta våra emotioner, däribland 

vår vilja att hjälpa så många människor som möjligt, att överta vårt förnuft; vi måste inse våra 

begränsningar. Roger Haddad (L) framför ett antal reservationer mot lagförslagets 

utformning, men instämmer i den övergripande problembeskrivningen: ”Vi har ett gemensamt 

ansvar för att upprätthålla asylrätten. Men nuvarande migrationsströmmar utgör, som har 

nämnts, en påtaglig ansträngning för flera av våra samhällsfunktioner” (ibid).  

Föreställningen om en pressande samhällsekonomisk som kräver en anpassning från 

politikens sida tycks här vara utbredd över båda partiblocken. Regeringsrepresentanten Mats 

Pertoft (MP) illustrerar just detta kravmässiga förhållande då han ”beklagar att vi [är] 

                                                           
18 Lagförslaget hade vid detta skede lagts fram för omröstning i riksdagen utan att man hunnit ta hänsyn till de olika remissinstansernas 

synpunkter och förändringsförslag. 
19 Centerpartiet (genom ledamoten Johan Hedin) och Vänsterpartiet (genom Torbjörn Björlund) utmärker sig genom att helt motsätta sig 

lagförslaget, snarare än att, som de övriga, yrka på en kortare gällande tidsfrist eller mer frekventa utvärderingstillfällen efter det att lagen 

trätt i kraft. 
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tvingade att debattera och besluta om denna proposition… ” (Riksdagen 2015f).  Pertoft talar 

även om den ”verklighet”, och avser då den ”allvarliga fara för ordningen” och den 

”samhällsekonomiska börda” som flyktingkrisen innebär, vilket utgör bakgrunden till det här 

lagförslaget; det är som ”förståeliga reaktioner på läget”, vi bör förstå dessa politiska 

handlingar, menar han. 

 Hänvisningarna till ett ”pressat läge” eller en otrevlig ”verklighet” som ”tvingar” fram 

en viss politik belyser den relation som politikerna upplever sig ha till samhällsutvecklingen i 

stort; de iakttar aktuella skeenden, bedömer deras allvarsgrad, och formulerar en politik 

därefter. Detta går att återkoppla till det resonemang Zygmunt Bauman förde kring 

demokratins villkor i den flytande modernitetens tillstånd och ”maktens separation från 

politiken”. Makten att sätta dagordningen befinner sig i andra sfärer och processer, utom 

politikens räckhåll, vilket både får de sociala problemen att framstå som ”av naturen givna” 

och de politiska besluten som både oundvikliga och förnuftiga reaktioner. Mats Pertofts 

uttalanden, med formuleringar om tvång och nödvändiga reaktioner, visar på en resignation 

inför samhällsutvecklingen: ”Jag kan bara hoppas att denna verklighet kommer förändras 

under den här tiden [som lagen gäller]”, säger han (ibid). Han är heller inte själv om att 

beskriva läget som framtvingat: ”Mats Pertoft inledde sitt anförande med att säga att han har 

sett hur verkligheten ser ut, vilket jag välkomnar”, säger KD:s Andreas Carlson medan 

Moderaternas Anti Avsan talar om att den korta tidsfrist som lagförslaget tagits fram inom är 

”… en del av verkligheten som vi måste ta in, även om det innebär en tillfällig anpassning till 

verkligheten” och Beatrice Ask (M) instämmer: ”Det har gått fort, och det var nödvändigt, 

men det har slarvats” (ibid).20  

Det ”nödvändiga” lagförslaget, som undermåligt och slarvigt stressats fram för att 

bemöta en upplevt akut krissituation, kan återkopplas till Hartmut Rosas idé om den sociala 

accelerationens påverkan på den demokratiska processen. Rosa påpekade att en politik med 

demokratisk underbyggnad tar tid att realiseras, samtidigt som den ökade sociala 

förändringstakten är likgiltig inför denna förutsättning. Resultatet blir att ”externa” sociala 

skeenden, i detta fall flyktingkrisen och allt vad den innebär, sätter dagordningen och därmed 

reducerar de politiska möjligheterna till olika reaktiva drag. När vi, som i det här fallet, ser att 

politiker legitimerar sina beslut i sett till sin ”nödvändighet” i förhållande till en ofrånkomlig 

”verklighet” menar jag att vi ser prov på just detta. Statsrådet Anna Johansson (S) poängterar i 

                                                           
20 Intressant är att Centerpartiets ledamot Staffan Danielsson faktiskt både uppmärksammar och kritiserar just detta förhållningssätt, att man 
försvarar sina åtgärder som ”nödvändiga i en ny verklighet”. Danielsson menar dock inte att denna verklighetsbeskrivning är felaktig eller 

heller att vi kan gå utan åtgärderna, utan vill belysa den oförmåga som har funnits att genomföra ”viktiga reformer” på de här områdena i ett 

tidigare stadium, då de kunde varit mer genomarbetade.  
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sitt öppningsanförande att förslagen de nu kommer med inte är någonting de direkt är 

entusiastiska över att presentera: ”Det här är inte något roligt beslut att fatta… [m]en vi och 

de som sitter i Sveriges riksdag har inte fått ansvaret för Sverige för att det är roligt, utan för 

att människor förväntar sig att vi ska fatta nödvändiga beslut” (Riksdagen 2015f). 

Andemeningen med det här uttalandet tycks vara i stil med: ”skjut inte budbäraren, det här är 

ingenting vi vill göra utan något vi tvungna till”. Här återspeglar sig återigen både Baumans 

och Rosas resonemang om att den politiska dagordningen formuleras utanför och oberoende 

av den demokratiska processen och utan hänsyn till både medborgare och deras politiska 

representanter. Ett annat exempel är när inrikesminister Anders Ygeman (S) talar om 

regeringens krisberedningsarbete och påpekar att ”hänsyn till förändringar i omvärlden” är 

fullständigt nödvändig för att vi så gott som möjligt ska kunna rusta oss ifrån ”den här typen 

av extern påverkan” (Riksdagen 2016b). Det är tydligt att det inte är upp till regeringen eller 

ens Sverige, åtminstone i nuläget, att vara med och forma en alternativ framtid, där t.ex. den 

här typen av problem ska ha svårare att slå rot, utan vår uppgift handlar om att vara 

vaksamma inför skeenden utanför vårt handlingsområde och att vara beredda på att anpassa 

oss därefter. 

En annan återkommande formulering i debatten är den om det upplevda behovet av att 

skapa ”andrum”, ett uppehåll i krisen, både för de myndigheter och lokala instanser som är 

direkt involverade i flyktingmottagandet, men också för Sverige och ekonomin som sådan. 

Socialdemokraternas Helene Petersson menar att: 

 

”Den snabbt ökande flyktingströmmen som kommit genom Europa och till Sverige gör att 

regeringen, utifrån MSB:s rapporter, anser att det behövs ett antal åtgärder för att få ett andrum. 

Det är just nu en stor utmaning för samhällets olika funktioner”21 (Riksdagen 2015f) 

 

Justitie- och integrationsminister Morgan Johansson (S) tycks instämma, då han menar att 

antalet ankommande asylsökande till Sverige behöver minskas i syfte att skapa ”andrum” och 

därmed bättre kunna ta hand om de som redan kommit hit. I en interpellationsdebatt från den 

11:e december 2015 beskriver Johan Forssell (M) på ett liknande sätt: ”Vi vill ha en tillfällig 

paus [i asylmottagandet]. Vi har en akut situation nu.” (Riksdagen 2015e). I bruket av 

andrumsmetaforen uppenbarar sig en bild som sammanfaller väl med Rosas beskrivning av en 

ökad social förändringstakt; den akuta flyktingkrisen utgör i det här fallet den accelererade 

faktorn varigenom den politiska dagordningen formuleras. Att sätta in politiska åtgärder för 

                                                           
21 MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
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att ”skapa andrum” tyder både på ett, över lag, reaktivt förhållningssätt till aktuella skeenden, 

men illustrerar också det upplevt pressade tidsutrymmet.  

I en större debatt kring den aktuella flyktingkrisen, där representanter från samtliga 

riksdagspartier deltog, diskuterades det friskt kring frågan om det var dags för Sverige att 

införa åtgärder för att minska asylmottagandet (Riksdagen 2015a). Vid det här laget höll 

partier som Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet fortfarande fast vid en 

argumentationslinje som betonade vikten av att Sverige inte skulle avvika från sitt principiella 

humanitära ansvar, vilket möttes av kritik från både höger- och vänsterhåll.22 Från 

Moderaternas migrationspolitiska talesperson, Johan Forssell, lät en del av kritiken så här: 

 

”Moderaterna har ändrat sig i den här frågan. Vi har gjort det för att verkligheten förändras. 

Någon kanske tycker att det är häpnadsväckande att ett parti inte alltid har som främsta princip 

att stå kvar på samma fläck, att aldrig röra sig en millimeter, men jag har inga problem med 

det. Miljöpartiet verkar ha en lite annan ingång i det här, att mer ha uppfattningen att det är fina 

ord som löser utmaningarna, om det ens finns några utmaningar” (Riksdagen 2015a) 

 

Sett till den här föreställningen om att den förda politiken nödvändigtvis behöver anpassas till 

”verkligheten”, vilket är ett särskilt slagkraftigt sätt att hänvisa till situationen i fråga (i detta 

fall i form av flyktingkrisen), skulle jag vilja återkoppla till det Bauman talar om då han 

hänvisar till Michail Bachtins redogörelse för en slags ”kosmisk rädsla”. Den poäng Bauman 

vill driva igenom då han tar upp detta fenomen, är att olika mänskligt konstruerade fenomen, 

däribland en global finansmarknad, har kommit att utöva en upplevt omänsklig makt över 

människor i allmänhet och således också över politiken. Rädslan för att bryta status quo i 

förhållandet till denna kraft, gör att vi lydigt följer de krav den ställer på oss, i utbyte mot en 

utlovad trygghet. I det här sammanhanget utgör flyktingkrisen, eller åtminstone de skeenden 

ur vilken flyktingkrisen uppstått, ett bestämt nedslag från denna (o)mänskliga makt i den 

politiska arenan. Vid det här laget har den uppenbarat sig både i form av en utsatthet hos 

kommuner och berörda myndigheter, men också genom mediala och opinionsmässiga 

reaktioner. Sett ur detta perspektiv är en anpassning av politiken, likt den Johan Forsell talar 

om, både logisk och ologisk på samma gång: logisk sett till ett korrekt agerade i förhållande 

till en rådande maktstruktur (lojal undergivelse inför de utompolitiska krafter) och ologisk 

                                                           
22 ”Jag för min del är inte beredd att säga ’nej, Sverige är fullt’.”, konstaterar bl.a. Centerpartiets Johan Hedin (Riksdagen 2015a). Om både 

representanter från C och V, kan jag, sett till det material jag har granskat, konstatera att de båda hållit sig någorlunda utanför den allmänna 
politiska fåran i den här frågan, varigenom ett minskat asylmottagande kommit att beskrivas som absolut nödvändigt.  

På andra änden av spektrat har Sverigedemokraterna gett uttryck för en särskilt stark hängivelse åt nödvändighetsparadigmet. Så 

här sade t.ex. Jimmie Åkesson i en partiledardebatt i Riksdagen den 14 oktober 2015: ”Jag är inte säker på att jag har möjlighet att påverka 
antalet flyktingar i världen. Det hade naturligtvis varit fantastiskt om jag hade haft det. Men tyvärr har jag inte det. Det är andra som har den 

möjligheten, de som startar krig och liknande” (Riksdagen 2015b). Situationen är bortom vår kontroll, konstaterar Åkesson, och därför bör 

man som politiker inte göra annat än att anpassa sina förslag därefter. 
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eftersom den är emotionellt avhängig, sprungen ur en rädsla inför att plötsligt avvika från den 

kosmiska kraftens manus och börja improvisera. 

Det är heller inte bara Moderaterna som upplevt sig tvungna att genomföra en politisk 

justering. I debatten ur vilken Johan Forsells angrepp mot Miljöpartiets 

verklighetsbeskrivning hämtades, beklagade och förargade sig just MP:s debattrepresentant 

Magda Rasmusson om hur en ”historielöshet” fått fäste på många håll i svensk politik och 

argumenterade för att Sverige behövde visa vägen för resten av Europa genom fortsatt 

solidaritet med människorna på flykt från krig och elände (Riksdagen 2015a). Så hastigt som 

tio dagar senare talade hennes partikollega Mats Pertoft i samma riksdagskammare om att 

”[d]et finns en verklighet som är att Sverige har ställt upp och tagit emot väldigt många 

flyktingar. Så många har valt Sverige som tillflyktsort att den öppenhet som Miljöpartiet 

förespråkar inte kan upprätthållas under en period framöver” (Riksdagen 2015f). 

I samma debatt, som berörde regeringens lagförslag om id-kontroller vid gränsen, 

beklagar statsrådet Anna Johansson (S) att man, inom regeringen, varit tvungen att fatta beslut 

om detta, men konstaterar att ”när våra myndigheter och kommuner slår larm om att man inte 

längre klarar av ett mottagande på den nivå som vi rimligen bör kunna erbjuda, då måste 

regeringen agera. Det är därför vi sitter här: för att styra riket” (ibid). Vad innebär det 

egentligen att ”styra” riket i det här sammanhanget? Själva begreppet antyder ju att man ser 

det som sin uppgift att manövrera samhället i en viss riktning, men det lämnas osagt vem det 

är som har satt kursen. Har de svenska medborgarna varit delaktiga i beslutsprocessen om de 

koordinater samhället ”måste” röra sig mot, och om inte, så kanske regeringspartiernas 

medlemmar, eller partiprinciperna? Detta förblir oklart. 

 

5.2. Surra lasten och hala seglen! 

I denna analyskategori vill jag lyfta fram den tendens, i de krisnära politiska samtal jag 

granskat, varigenom den föreslagna politiken förankras i en krismedvetenhet och en slags oro 

inför framtiden. Genom att hänvisa till ”mörka moln på horisonten”, d.v.s. själva möjligheten 

till att en ny kris ska inträffa, argumenterar flera politiker bl.a. för offentliga besparingar, 

minskat asylmottagande och ökad krisberedskap. Denna preventionsorienterade metodik 

signalerar ett reaktivt förhållningssätt, där syftet är att försöka förmildra kommande 

kristillstånds effekter på samhället redan innan de inträffat. Sett till denna tendens kommer jag 

att föra ett resonemang kring en utveckling genom vilken politiker kommit att tala om 

framtiden som om det vore en omöjlighet för de själva att delta i formandet av den.  
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Den 16:e augusti 2014 höll Fredrik Reinfeldt sitt sista sommartal som statsminister. På 

en presskonferens inför detta tal vädjade statsministern till det svenska folket, sett till en i 

antågande svår ekonomisk situation med sina orsaksrötter i asylmottagandet, om att ”öppna 

sina hjärtan för de utsatta” (Rosén, Hans 2014). Reinfeldt ville upplysa svenskarna om att 

reformutrymmet skulle bli mindre än på mycket länge och förklara bakgrunden till att det inte 

gick att ge några nya positiva politiska löften. Statsministern ville uppmana svenska folket att 

”känna solidaritet med en värld som ser ut som den gör”.23 För mitt uppsatssyfte, ligger det 

intressanta i det narrativ Reinfeldt ansluter till i och med det här utspelet; tanken om att vi 

som samhälle måste hålla hårt i relingen och hoppas att vi ska kunna rida ut den storm som 

skymtar vid horisonten. Formuleringen ”en värld som är som den är”, signalerar en resignerad 

attityd inför de krafter som upplevs forma samhällsutvecklingen och den uppgiften 

statsministern formulerar utifrån denna ”verklighet” blir således av reaktiv karaktär.  

Wolfgang Streeck har talat om hur övergången från efterkrigstidens keynesianskt 

inspirerade samhällskontrakt till ekonomisk konsolideringsstat har medfört helt nya villkor för 

demokratin och det representativa politiska systemet. I detta tillstånd har staten internaliserat 

en lojalitet med de s.k. ”marknadsrättvisorna” (bedömningar ”från marknaden” om samhällets 

förmåga att borga för effektivitet och lönsamhet i produkt- och varuframställningen), som 

följaktligen minskar både människors och deras politiska representanters möjlighet att 

påverka sin position i den ekonomiska cykeln. Argumentet, som härstammar i det Streeck 

kallar för den ”standardekonomiska förklaringsmodellen”, som väljarna förväntas acceptera är 

att en politik baserad på ”ekonomiskt kunnande” ska garantera tillväxt- och 

sysselsättningsnivåer, så pass att vi åtminstone klarar oss om marknadens krav plötsligt skulle 

bli ännu strängare. Just denna logik speglar sig i Reinfeldts resonemang om en ekonomisk 

verklighet, belägen utanför politikers räckhåll, som är direkt avgörande för det möjliga 

politiska reformutrymmet. 

Den 18:e mars 2016 hölls en interpellationsdebatt i riksdagen angående regeringens 

hållning i asylfrågan (Riksdagen 2016b). Genom hela debatten talar både justitie- och 

migrationsminister Morgan Johansson (S) och Johan Forsell (M) om vikten av att verkställa 

en mer restriktiv asylpolitik, detta för att möta den kravbild som migrationsverkets 

beräkningar kunnat skissera. Samtidigt försökte både Johansson och Forsell pricka in en 

position som skulle signalera en lagom restriktiv hållning (”med både hjärta och hjärna”?). 

Forsells utfrågning av ministern syftade till visa upp en inkonsekvent hållning i frågan från 

                                                           
23 Detta utspel av den dåvarande statsministern blev mycket omdiskuterat, och har, av olika politiska kommentatorer, kallats för ett 

avgörande skede i valrörelsen 2014, då det ska ha inneburit en situation där moderaterna ”skrämde iväg” en betydande del av sin väljarkår till 

Sverigedemokraterna (se bl.a. Segersson 2014). 
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Socialdemokraternas håll: ”… jag tror att väldigt många människor tycker det är lite konstigt 

att vi har en statsminister som står på ett stort, offentligt möte mitt i Stockholm och talar om 

att vi inte ska bygga några murar, för att bara några veckor senare införa id-kontroller och 

regler anpassade till just EU:s miniminivå” (Riksdagen 2016b). Johansson replikerade genom 

att uppmärksamma Moderaternas ”180-graderssväng” i frågan sedan Reinfeldts ”öppna era 

hjärtan”-tal. 

I debatten ser vi tendensen till krismedvetenhet och framtidsoro träda fram i olika 

former. Forsell anklagar bl.a. regeringens politik för att vara ”steget efter” och att det vore 

bättre om man anpassade sin politik efter hur en rimlig händelseutveckling skulle kunna se ut. 

Det är viktigt att politiken är både tidsenlig och förutseende, menar han. Morgan Johanssons 

repliker mynnar i kritik mot det politiska block Forsell representerar då han lyfter fram det 

”farliga” i deras inre motstridigheter i asylfrågan: 

  

”Om olyckan skulle vara framme och vi skulle få en borgerlig regering har vi på ena kanten 

Centerpartiet som har kvar sin ultraliberala hållning med öppna gränser. När flyktingarna väl 

kommit hit får de dock klara sig själva. Då är ambitionsnivån i mottagandet lågt.” (Riksdagen 

2016b) 

 

Härmed säger Johansson egentligen två saker: för det första bör vi ställa oss kritiska till att 

Centerpartiet, ”har kvar” sin principiella hållning i frågan, d.v.s. inte har anpassat sin politik 

till de rådande ”nödvändigheterna”, och för det andra att denna hållning i sig inte är seriös 

utan istället extrem – den är ”ultraliberal”.  

Här vill jag återkoppla till den utveckling Jenny Andersson talat om, varigenom ett 

statiskt framtidsimperativ kommit att kväva radikala politiska alternativ. I takt med att en 

global marknad ställer krav på enskilda nationer att vara ekonomiskt konkurrenskraftiga, att 

de ska ha en tillräckligt flexibel arbetskår och så friktionslöst mottagande av potentiella 

kapitalinvesteringar utifrån som möjligt, intar politiken mer och mer en roll som ekonomisk 

underhållare. Den politiska horisonten avgränsas till nuet, i hopp om att kunna tillfredsställa 

marknadens krav i framtiden. Diskussionen om hur framtiden bör se ut är frånvarande, 

eftersom den på sätt och viss redan är avklarad och bestämd, detta i andra sociala arenor 

belägna bortom den nationellt bundna politiken och den demokratiska processen. Johanssons 

kritik mot den ”ultraliberala” hållning som Centerpartiet sägs förespråka, är även den 

intressant i det avseendet att den syftar till att lyfta fram att den ligger utanför normen – den är 

extrem. Associationen som förväntas följa är att denna ”ultraliberala” hållning antingen 
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bortser från den akuta situationens uppenbara krav på en mer restriktiv asylpolitik, eller helt 

enkelt struntar i det; oavsett bör det uppfattas som politiskt ansvarslöst. 

Ett återkommande inslag i de politiska diskussioner som har förts i anslutning till 

flyktingkrisen, är hänvisningarna till ”framtidens utmaningar”. ”Även om tillströmningen [av 

asylsökande] skulle avta ytterligare, kvarstår mycket stora utmaningar”, kommenterar 

Beatrice Ask, i debatten om regeringens förslag att införa tillfälla gränskontroller, och vill 

efterlysa en politisk ödmjukhet inför ett fortsatt tufft integreringsarbete (Riksdagen 2015f). 

Miljöpartiets Mats Pertoft håller med om att en krisförmildrande politik är nödvändig för att 

trygga morgondagen: ”[d]et är viktigt att vi vidtar de åtgärder som nu föreslås för att vi i 

framtiden ska kunna värna asylrätten”, kommenterar han (ibid). I en annan debatt i riksdagen 

ifrågasätts finansminister Magdalena Andersson (S) förmåga att, sett till regeringens 

(bristfälliga, menar man i det här fallet) hantering av flyktingkrisen, förbereda svensk 

ekonomi för ”när det i framtiden kommer en ekonomisk kris” (Riksdagen 2015c).   

I diskussionerna kring flyktingkrisen och dess inverkan på samhället tycks 

inställningen till framtiden vara pessimistisk eller i bästa fall försiktig (kanske skulle den 

beskrivas som ”realistisk” av politikerna själva), över stora delar av den politiska höger-

vänsterskalan. Man är i flera fall överens om att det är bättre förvänta sig tuffa tider i 

framtiden, och anpassa den nuvarande politiken därefter, snarare än att chansa på att de 

omvärldsliga utvecklingarna går Sveriges väg. I en interpellationsdebatt mellan Liberalernas 

Allan Widman och inrikesminister Anders Ygeman (S), talades det om oberoende 

granskningar av flyktingkrisen och dess samhälleliga effekter som en viktig del i 

förberedelserna inför ”… nästa kris, vad det än månde vara…” (Riksdagen 2016a). 

Formuleringen ”vad det än månde vara” ligger i linje med den logik vi även kunnat se på 

andra håll i diskussionerna kring flyktingkrisen; att det, inför en oviss framtid, gäller att vara 

förberedd på det mesta och det värsta. 

Hartmut Rosa har talat om hur den ökade sociala förändringstakten har gjort 

människors livsvärldar och samhällssammansättningen mer oförutsägbar. Detta spiller över på 

den politiska förändringshorisonten och gör politiken mer situationsbunden och avgränsad till 

frågor vi kan greppa precis här och nu. Den demokratiska processen desynkroniseras med 

utvecklingar i andra samhällssfärer och finner inte det utrymme den behöver i ett allt mer 

tidskomprimerat socialt tillstånd. Makten över samhällsutvecklingen skjuts därmed över från 

politiken till de samhällssfärer där förändringstakten är som högst. Även Bauman har fört 

denna typ av resonemang, då han poängterar hur de numera världsomspännande ekonomiska 

strukturerna har kommit att forma samhällsutvecklingen med en fullständig likgiltig 
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inställning till nationellt bundna medborgardemokratier. Resultatet blir ett deterministiskt 

förhållande mellan ett orubbligt framtidsmål och en samtid som måste anpassas för att bana 

vägen dit. Politikens syfte i ett sådant tillstånd reduceras till anpassning inför kravbilder som 

definierats utanför, och oberoende av, den demokratiska processen. Föreställningen om en 

redan färdigplanerad framtid som vi inte har något annat val än att infria, är högst närvarande 

i uttalanden om hur politisk anpassning här och nu ska förbereda oss för ”framtidens 

utmaningar”. I en partiledardebatt i riskdagen under hösten 2015, ville Centerpartiets Anders 

W. Jonsson belysa, angående Sveriges framtidsutsikter, att vi befinner oss i ett läge ”där 

konkurrensen från omvärldens ekonomier ökar, där svenska jobb och företag utmanas och där 

vi behöver föra en politik som inte raserar grunden för vår goda ekonomi” (Riksdagen 2015b). 

Just hänvisningen till en global konkurrens tyder på en uppfattad ”extern” press på politiken; 

kravbilden är redan klart och tydligt formulerad – nu måste vi ta oss dit. 

I en interpellationsdebatt i riksdagen den 24:e november 2015, ställde Fredrik Schulte 

(M) frågor till finansminister Magdalena Andersson (S) om hur hon ser på flyktingkrisens 

inverkan på de offentliga finanserna och hur hon tänkt sig kunna finna utrymme för dessa 

oförutsedda utgifter om man samtidigt går vidare med de välfärdssatsningar som finns 

medräknade i budgeten (Riksdagen 2015c). Anderssons svar blir att finansiering ska ske 

genom ökad statlig upplåning och hon passar samtidigt på att poängtera hennes politik har lett 

till successiva minskningar av budgetunderskottet, samt att vi kan förvänta oss en liknande 

fortsättning från regeringens sida.  

Här vill jag passa på att återkomma till Streecks resonemang om den liberala 

demokratins utsatthet i ett tillstånd där den ekonomisk-ideologiska pressen utkräver en 

lojalitet från statens sida till marknadens krav. Bakgrunden, menar Streeck, utgörs av en 

kapitalism som allt tydligare gett utslag för sin krisbenägenhet, vilket följaktligen gett upphov 

till en successivt ökande statlig skuldsättning, i syfte att tillfredsställa och bevara det 

ekonomiska systemet. Streeck illustrerar hur denna institutionaliserade statliga skuldsättning 

kan spåras till en underkastelse av en ”standardekonomisk” doktrin som både berett för en 

mer avreglerad finansiell sektor och proportionellt sett mindre skatteintäkter.  Den s.k. 

”demokratiska skuldstaten” befinner sig i ett spänningsförhållande till både finansiella aktörer 

(t.ex. banker) och till medborgarna och behöver försäkra sig om fortsatt lojalitet från båda 

sidor. Det politiska utflödet måste därför förstås, menar Streeck, som en kompromiss 

framställd genom detta spänningsförhållande, och som ett försök från staten att trygga sin 

ekonomiska konkurrenskraft. 
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Kärnan i den politiska konflikten i interpellationen mellan Schulte och Andersson, och 

så även i flera av de andra diskussioner jag granskat, handlar om att försöka framhäva sitt 

parti (eller sitt partiblock) som det mest ”ansvarstagande”, mest ekonomiskt kunniga och 

politiskt skickliga att uppfylla den kravbild som den ekonomiska verkligheten har ställt upp. 

Bilden som målas upp är att, i ljuset av framtidens stormar, måste en ”pragmatisk” politik 

föras som tar dem på allvar. Men samtidigt som de politiska förslagen legitimeras som 

”sakliga” anspelar de på människors osäkerhetskänslor och rädsla inför en oförutsägbar 

framtid där det mesta verkar stå på spel. 

 Poängen jag vill göra är att slutmålet, hur det ser ut och vad det innebär, förblir ett 

oberört ämne i de här debatterna utan behandlas både som en självklarhet och för att måla upp 

en hotbild. Framtidens utmaningar tycks inte ha formulerats av oss människor själva, genom 

att medborgare och politiker i samspel skulle ha lagt ribban högt, drömt eller strävat efter ett 

bättre samhälle och accepterat att det kommer krävas förändringar för att nå dit. Istället tycks 

kraven ha bestämts av någon annan kraft, någon annan stans. Varken medborgare eller 

politiker är nog helt säkra på hur eller när det bestämts så, eller exakt vad utmaningarna 

kommer innebära, och därför nöjer man sig kanske med idén om att det är bäst att vi 

förbereder oss på värsta tänkbara scenario. 

 

5.3. Att tro på experter, inte på spöken 

Ett tredje återkommande tema i det material jag har granskat fångar upp hänvisningar till en 

”ansvarsfull” och ”seriös” politik, den upplevda vikten av oberoende granskningar och 

expertmässig underbyggnad, samt betoning vid politiskt ledarskap och handlingskraft. Genom 

att åberopa denna ansvarsdoktrin tycks politiker vilja framhäva det logiska och nödvändiga 

med sina förslag, samtidigt som ens politiska motståndare anklagas för att sakna förmågan att 

”göra vad som krävs”. Ofta handlar det om ekonomisk-politiska beslut, då man t.ex. försöker 

legitimera besparingar i de offentliga finanserna (nedskärningar) genom att beskriva det som 

ett nödvändigt ”ansvarstagande”.  

I de debatter jag granskat, som alla ligger i anslutning till den flyktingkris som särskilt 

aktualiserades under hösten 2015, är det vanligt att man talar om åtgärder för att minska det 

svenska asylmottagandet som uttryck för en ansvarsfull och expertmässigt rekommenderad 

politik. I den här kontexten framstår politiskt ledarskap som ”förmågan att ta de tuffa 

besluten”, d.v.s. att inte göra det man kanske hellre skulle vilja, vare sig det handlar om att 

investera i välfärden eller om en fortsatt öppen asylpolitik, utan istället att agera i enlighet 
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med vad situationen kräver.24 För att bevisa att ens förslag ligger i linje med den här 

kravbilden, och därmed är fullt logiska, hänvisas det gärna till olika expertutlåtanden, 

utredningar och granskningar som ”objektivt” bekräftar dess nödvändighet och rimlighet. Ens 

politiska ansvarstagande certifieras således mot bakgrund av ett vetenskapligt underlag. 

Politiken framställs alltså som saklig, men samtidigt anspelar den, i förhållande till väljarna, 

på en osäkerhet och rädsla inför det okända. Medborgarna förväntas sätta sin tillit till de 

experter som tryggt ska leda oss genom oroligheterna; som Zygmunt Bauman beskriver det, 

utgör dagens värld ”en behållare fylld till bredden med friflytande rädsla och frustration som 

förtvivlat söker utlopp” (Bauman 1999: 25). 

Tanken om att vetenskapen ska utgöra politikens vägvisare är en tanke som inte är 

speciellt främmande i vår samtid. Idealtanken utgörs av ett förhållande mellan vetenskap och 

politik där den förstnämnda på ett objektivt och neutralt sätt ska kunna förse politiken med 

underlag för att fatta de ”rätta” besluten. Åsa Knaggård har genom sina studier kunnat ta fasta 

på detta ideal, inom vilket man betrakta värderingar och vetenskap som väsenskilda 

företeelser. Problemet, menar hon, är att en sådan knivskarp uppdelning mellan politik och 

vetenskap är i princip omöjlig. Som Jenny Andersson också poängterar är det, i en 

kunskapsekonomi, en viss typ av kunskap som premieras. I takt med att mänsklig kreativitet 

börjat betraktas som en resurs för ekonomisk tillväxt (s.k. humankapital), har en successiv 

urvalsprocess lyft upp och inkluderat vissa tankesätt – vissa typer av kreativitet – i en särskild 

kunskapsdoktrin. I denna doktrin ryms inte bara expertis om hur man borgar för ökad tillväxt, 

när man helst ska spara eller när ekonomin behöver stimuleras, utan även normativa 

föreställningar om varför detta är nödvändigt.  

När politiker hänvisar till oberoende expertkårers utlåtande som grunder för 

”korrektheten” i sina förslag, bör vi därför ställa oss kritiska till den objektivitet som detta 

underförstått ska medföra; enligt Knaggård och Andersson (och naturligtvis flera andra) är en 

sådan fullständig separation mellan det vetenskapliga och politiska inte trovärdig. Mikael 

Carleheden har påpekat att när politiska beslut enbart grundas i s.k. expertkunskap, får 

medborgarna nöja sig med en tillit till, snarare än inflytande över, politikerna och de beslut de 

tar. När det talas om ”ansvarstagande” politik bör en rimlig motfråga bli vilka värderingar och 

vilken typ av kunskap detta ansvarstagande bygger på. 

                                                           
24 Det är relevant att påpeka att detta sammanfaller med det resonemang jag förde angående politikens upplevda ”nödvändighet”. I anslutning 
till krissituationer är den ”nödvändiga politiken” liktydig med den bästa politiken; ”man ska inte göra det bästa till det möjligas fiende”, 

brukar det heta. Att både orka och våga ta de ”tuffa besluten” blir därmed ett tecken på att man besitter en stark ledarskapsförmåga, samt att 

man är förnuftig nog att kunna identifiera och följa de krav som omvärldsliga utvecklingar ställer på oss. 
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I två olika interpellationsdebatter från den 24:e november 2015, tillfrågades 

finansminister Magdalena Andersson (S) av Fredrik Schulte (M) om regeringens hållning vad 

gäller olika ekonomisk-politiska frågor i anslutning till flyktingkrisen (2015c)(2015d). I dessa 

debatter aktualiseras frågor om regeringens förmåga att tackla de utgifter som krisen innebär 

och samtidigt genomföra sin budget; Schulte försöker påvisa finansministerns bristande 

kontroll över hanteringen av de offentliga finanserna. I debatterna tvistas det mycket om vem 

som gjort vad, om det t.ex. var alliansregeringens eller den sittande regeringens förtjänst att 

det, fram till det att flyktingkrisen bröt ut, funnits goda grunder för att minska 

budgetunderskottet i de offentliga finanserna. När det gäller frågan om vad som bör definieras 

som ”politiskt ansvarstagande” och bra politiskt ledarskap tycks dock den socialdemokratiska 

finansministern och den Moderate riksdagsledamoten vara rörande överens: det handlar om 

att föra en s.k. sund finanspolitik, vilket t.ex. innebär att minska budgetunderskotet så mycket 

som möjligt.”Sedan regeringens tillträde har vi lagt fram ekonomiska propositioner som har 

bidragit till att underskotten har halverats samtidigt som det strukturella sparandet har 

förbättrats. Vi har tagit ansvar för Sveriges ekonomi”, kommenterar Andersson (Riksdagen 

2015c). Schulte håller inte med, utan försöker istället påvisa en otydlighet och osäkerhet i 

finansministerns förhållningssätt till flyktingkrisens kostnader som ska tyda på att hon ”tappat 

kontrollen” över de offentliga finanserna. 

Tongången i dessa samtal, där den huvudsakliga politiska poängen handlar om att 

påvisa en bristande ekonomisk kompetens och tveksam ”ledarskapsförmåga” hos motparten, 

kan återkopplas till Jenny Andersson och Mikael Carlehedens resonemang om hur en upphöjd 

kunskapsanhopning blivit avgörande för det politiska utflödet. Genom att kalla sin egen 

politik ansvarstagande och seriös, vill man samtidigt säga att den är avhängig en expertmässig 

kompetens i de här frågorna. Moderatledamoten Schulte gör t.ex. en jämförelse mellan den 

vid detta tillfälle rådande flyktingkrisen, och regeringens agerande i den frågan, med Anders 

Borgs finanspolitik i samband med 2008 års finanskris: ”Tack vare att han [Anders Borg] 

visade det ledarskapet kunde regeringen tackla finanskrisen på ett bra sätt. Vi sparade i goda 

tider för att kunna hantera dåliga tider” (ibid).25 Frågan är nu om Magdalena Andersson ska 

kunna hantera den nuvarande krisen på ett lika skickligt sätt och ”visa samma ledarskap”, 

menar Schulte. Det är viktigt att poängtera att det Schulte går till angrepp mot här inte är 

                                                           
25 Anders Borg, som var finansminister i Sverige fr.o.m. den 6:e oktober 2006 t.o.m. den 3:e oktober 2014, tilldelades för övrigt en 

utmärkelse i tidningen Financial Times då han rankades som EU:s bäste finansminister (Atkins & Whiffin 2011). I artikeln kallas han för ”a 

striker amid stumblers” och hyllas för hur han tacklade finanskrisen genom att stärka bankerna och spara in på de offentliga utgifterna. Det 
narrativ som presenteras i artikeln, men också och utformningen av det ”poängsystem” efter vilket man rankat de olika ministrarna, vittnar 

om en bakomliggande föreställning om att politikers trovärdighet, åtminstone till stor del, är avhängig deras förmåga att förutse och reagera 

på marknadens krav. 
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Anderssons (eller hennes partis, för den delen) ekonomiska politik i stort, utan hennes 

ekonomiska expertis och förmåga till starkt ledarskap – att ta ”tuffa beslut”. Gensvaret från 

finansministern fortsätter i samma stil, då hon hänvisar till ”prognoser från ESV” 

(Ekonomistyrningsverket) som visar att regeringens politik kommer leda till fortsatt minskade 

budgetunderskott. Referensen till en ”oberoende” instans (i detta fall ESV) som legitimerar 

ens förda politik, ligger i linje med den teknokratiska tendensen inom politiken som bl.a. 

Mikael Carleheden identifierat, där en särskild kunskap legitimerar en politisk ståndpunkt 

snarare än dess resonans bland medborgarna. Särskilt tydligt blir Schultes försök att placera 

Andersson och hennes politik utanför den här kunskapsdoktrinen i det här inlägget: 

 

”Frågar man svenska folket är det bara 5 procent som tror på finansministerns jobbpolitik. Det 

är färre än de som tror på spöken och att utomjordingar går runt omkring oss. Frågar man 

Finanspolitiska rådet, Konjunkturinstitutet och Svenskt Näringsliv ser man att alla är mycket 

samstämmiga i att regeringens politik skapar färre jobb. Förra mandatperioden sa samma 

oberoende bedömare att den dåvarande alliansregeringens politik skulle ge fler jobb.” 

(Riksdagen 2015d) 

 

Just liknelsen med människor som ”tror på spöken och att utomjordingar går runt omkring 

oss” har först och främst ett retoriskt syfte, nämligen att skapa frågetecken kring 

underbyggnaden till regeringens ekonomiska politik, speciellt då man sätter detta i kontrast 

till de uppradade ”oberoende bedömarna” (regeringen är inte bara okunnig, utan t.o.m. lite 

tokig!). Att man hänvisar till dessa institutioner och organisationer som ”oberoende” tyder på 

att man utgår från den föreställning som Knaggård menar är så gott som omöjlig i praktiken: 

en neutral, värderingsfri vetenskap som vägvisare för politiken. Magdalena Andersson 

kontrade i det här fallet med att det, i motsats till vad Schulte ville påvisa, i själva verket var 

en ”tämligen enig ekonomkår” som stod bakom hennes och regeringens ansvarsfulla 

ekonomiska politik. 

I en interpellationsdebatt från den 12:e februari 2016, frågades inrikesminister Anders 

Ygeman (S) ut av Liberalernas Allan Widman angående vilka granskningar av samhällets 

krisberedskap i förhållande till flyktingkrisen som regeringen planerat att tillsätta (Riksdagen 

2016a). Debatten cirkulerade kring behovet av ”oberoende granskningar” i syfte att insamla 

kunskap och viktiga lärdomar för framtida krisberedskap. Att det är just en oberoende 

granskning som ska tillsättas, kopplas i denna kontext samman med en särskild seriositet och 

noggrannhet samtidigt som det tänks bidra med en ”vetenskaplig” och därmed objektiv analys 

av hur myndigheter och regering har agerat.  

Tanken med en oberoende granskning är att den utförs utan något bakomliggande 

intresse, och därför t.ex. inte skulle ha någon anledning att tona ned eller förbise eventuella 



42 
 

brister i regeringens krisberedskap. Både Ygeman och Widman tycks vara överens om att det 

är på detta vis vi når den kunskap som ska hjälpa oss tackla ”nästa kris”. Tendensen jag vill 

peka på i det här sammanhanget är den genom vilken politiker tycks kapitulera inför 

samhällsutvecklingar som man inte tycker sig kunna påverka; vi måste vara ”bättre rustade för 

att möta den här typen av extern påverkan”, kommenterar t.ex. Allan Widman. Detta, menar 

jag, kan placeras inom ramarna för den teknokratiseringstrend som bl.a. Mikael Carlheden 

belyst, genom vilken politiken överlämnar makten åt vetenskapen och olika expertkårer. Det 

är inte längre fråga om att de folkvalda själva ska sätta dagordningen, och via den vägen 

undvika att liknande problem uppstår igen, utan fokus ligger istället vid att bygga upp en 

vetenskapligt rationell krisberedskap. Något så mänskligt framkallat som flyktingkrisen 

framställs i den här kontexten som lika ”av naturen given” som en jordbävning eller tsunami, 

vars vara eller icke vara vi helt enkelt inte har någon kontroll över.  

I partiledardebatten i riksdagen den 14:e oktober 2015 talade samtliga partiledare vid 

något tillfälle om behovet av att föra en ”ansvarsfull” ekonomisk politik, samt vikten av att 

kunna ta ”tuffa” beslut (Riksdagen 2015b).26 Jobbsatsningar måste ske ”inom ramen för 

ansvarsfulla offentliga finanser”, påpekar moderatledaren Anna Kinberg Batra, medan 

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt yrkar på en blocköverskridande överenskommelse om en 

nedtrappning av räntenivåerna; ”det vore att ta ansvar för svensk ekonomi”, menar han. 

Anders W. Jonsson, representant för Centerpartiet, talar om en ”ansvarsfull” ekonomisk 

politiken som grundförutsättningen för att svensk ekonomi trots allt står sig bra i ett 

”krigshärjat” Europa. Miljöpartiets Gustav Fridolin talar om de frukter det svenska samhället 

kunnat skörda för att vi lät flyktingar från kriget i Jugoslavien söka asyl här, men poängterar 

att det var både ”svårt” och en ”stor utmaning”. I ljuset av den nuvarande krisen, är det dock 

självklart från regeringens sida, menar han, att man måste följa ”sunda statsfinansiella 

principer” (ibid). 

Även om det finns nyanser och detaljskillnader i vad de olika partierna avser med en 

”ansvarsfull” ekonomisk politik, menar jag att beteckningen allt som oftast är avhängig ett 

slags nödvändighetsparadigm (vilket jag redan diskuterat tidigare i detta kapitel). Jenny 

Andersson menar att det har skett ett skifte, i takt med att samhällsutvecklingen placeras 

utanför både medborgare och politikers möjlighet att påverka, varigenom politiken blivit allt 

mer kalkylerande och reaktiv. Detta poängterar även Wolfgang Streeck, vars resonemang i det 

                                                           
26 Ett återkommande tema i partiledardebatten var asylfrågan, där majoriteten av partiledarna var överens om att Sverige har tagit ett ”stort 

ansvar” i asylmottagandet, men att vi nu behöver se till att även andra EU-länder tar ”sitt ansvar” (Riksdagen 2015b). I den här kontexten 
handlar det dock om ett slags humanitärt, medmänskligt ansvar: att hjälpa utsatta människor till priset av ökade offentliga utgifter. Med andra 

ord vill nu flertalet av de svenska riksdagspartierna, ekonomiskt ”ansvarsfullt” nog, påpeka att Sverige redan tagit tillräckligt stort humanitärt 

ansvar. 
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här fallet skulle antyda att flyktingkrisen upplevs som ett hot mot våra offentliga finanser, och 

följaktligen som ett hot mot en fortsatt ökande tillväxt. I enlighet med en rådande 

kunskapsdoktrin, och i ett tillstånd där vetenskaplig legitimerar och politisk trovärdighet 

kommer som ett paketerbjudande, är det därför politiskt okontroversiellt att tala om en 

försiktig, krismedveten ekonomisk politik som förnuftig, ”ansvarsfull” och framför allt 

nödvändig. Det mest utmärkande med en denna retoriska tendens, sett till dess implikationer 

för demokratin som system menar jag dock är dess politiska legitimitet vinns genom 

medborgarnas tillit snarare än inflytande; kan vi lita på att ekonomiska expertisen tar hänsyn 

till demokratiska värden som jämlikhet, solidaritet och meningsfull frihet? Politiken utlovas 

ligga i linje med vad som vetenskapligt kan kallas ”objektivt”, men lämnar ingen vidare 

möjlighet för vanliga människor att faktiskt förstå denna tekniska underbyggnad. Lennart 

Lundquist har talat om att en demokrati förutsätter ett meningsfullt medborgerligt deltagande 

eftersom detta garanterar att samhällsbygget utgår från folkets vilja, men enligt 

teknokratiseringens logik tycks medborgarens roll allt mer likna en åskådares än en 

deltagares.  

 

6. Slutsatser 

6.1. Resultat 

För att kunna ge en kärnfull summering av de fynd den här studien inneburit, vill jag inleda 

det här avsnittet med att återvända till de premisser jag formulerade inledningsvis i form av ett 

övergripande syfte, en huvudsaklig forskningsfråga och en hypotes. Min ambition med 

uppsatsen har varit att bidra med ökad förståelse kring demokratins förutsättningar, sett till en 

allt mer reaktivt och teknokratiskt strukturerad politik, detta genom att granska delar av det 

politiska samtalet i krisnära anslutning. Genom att uppmärksamma diskursiva element i det 

politiska samtalet, t.ex. retoriska tendenser, och därigenom illustrera den teori jag utgått ifrån, 

har jag haft för avsikt att tillskjuta fler pusselbitar i kartläggningen av demokratins tillstånd 

idag. Sett till detta syfte formulerade jag följande forskningsfråga: 

 

 Hur kan vi förstå tendenser i krisnära politiska samtal i förhållande till en demokrati 

under utompolitisk press? 

 

Frågan om särskilda tendenser eller återkommande teman i krisnära politiska samtal syftar 

främst till uppsatsens empiriska ambitioner; det är genom granskningar av olika politiska 

riksdagsdebatter jag har ämnat åstadkomma detta. Idén om en ”demokrati under utompolitisk 
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press” är förankrad i mina teoretiska utgångspunkter, och utgör sammantaget den analytiska 

begreppsutsättning med vars hjälp jag försökt förstå de politisk-retoriska tendenserna. Jag har 

använt mig av den här forskningsfrågan för att hålla studien fokuserad på den demokratiska 

problematik jag bättre vill kunna förstå. Därutifrån uttryckliggjorde jag mina antaganden om 

uppsatsens resultat i form av en hypotes: 

 

 Sett till sina grundvalar om medborgardelaktighet och frihet utgör tendenser för 

reaktivitet, krismedvetenhet och visionslöshet i det politiska samtalet, uttryck för en 

process varigenom den demokratiska processen blir allt mer urvattnad. 

 

Mitt syfte har genomgående varit att ta fasta på och skapa förståelse för en förestående 

demokratisk problematik, och att illustrera detta både med hjälp av teori och diskursanalytiska 

läsningar av utdrag ur det politiska samtalet. Med detta sagt, går jag nu vidare med att 

summera de återkommande tendenser jag kunnat identifiera i empirin, och kommer därefter 

diskutera vilken relevans de har i förhållande till mina teoretiska utgångspunkter och frågan 

om demokratins förutsättningar. 

Ett sådant tema i de riksdagsdebatter jag granskat har varit politik förankrat i ett slags 

nödvändighetsparadigm. Det handlar om en retorik som hänvisar till en särskild ”verklighet”, 

och en särskilt pressande sådan, utifrån vilken vi inte bara måste anpassa den förda politiken, 

utan dessutom våra framtidsdrömmar. Sett till olika påfrestande externa krafter, däribland så 

konkreta som tilltagande flyktingströmmar men också så abstrakta som behovet av att fortsatt 

kunna hävda sig på en global marknad, att hålla svensk ekonomi konkurrenskraftig, verkar det 

inte längre uppfattas som gångbart att föra en politik som bortser från ”verklighetens” 

kravbild. Politik som grundar sig i ett upplevt humanitärt ansvar och olika rättviseprinciper är 

visserligen beundransvärd, men politiken måste främst anpassa sig efter de krav som 

omvärldsliga utvecklingar ställer på oss. Beskrivningar av politiken som ”nödvändig” – som 

framtvingad – visar på ett reaktivt förhållningssätt, där ideologiska principer överges i utbyte 

mot rationell krishantering. Alternativ som strider mot denna anpassningsmetodik uttrycks 

visserligen fortfarande (från C och V), men trycks ut i politikens ytterkanter och beskrivs av 

de övriga som alltför optimistiska eller helt enkelt oseriösa. Vi kan påminna oss om den 

princip Carl Bildt formulerade och konstatera att C och V här anklagas just för att eftersträva 

det ”bästa” snarare än det ”möjliga”. 

En andra återkommande tendens i dessa politiska samtal som jag kunnat belysa är en 

påfallande krismedvetenhet. I dessa både tids- och innehållsmässigt krisnära diskussioner 
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målas det upp bilder av mörka moln på horisonten, kommande (nya) kriser och framtida 

utmaningar. Framför allt menar jag att denna tendens signalerar ett slags distanserade från en 

strävan efter en bättre framtid och formulerandet av den politiska dagordningen; det handlar 

snarare om att förbereda för en oundviklig framtid, snarare än att vi själva skulle vara med 

och utforma den. När det hänvisas till framtida utmaningar eller om tuffa tider i antågande, 

kopplas detta ofta till våra förväntningar på politiken här och nu och vad den egentligen ska 

kunna utföra. I förhållande till vår omvärlds oberäknelighet och vår beroende till en global 

ekonomi som plötsligt skulle kunna krascha, gäller det att förbereda oss på det värsta redan 

nu; ”förvänta er inte några större politiska reformer de kommande åren”, uppmanade t.ex. 

Fredrik Reinfeldt. Jag menar att denna krismedvetenhet måste förstås i förhållande till de båda 

andra tendenser jag uppmärksammar; det är ett fixerat framtidsimperativ som gör politiken i 

nuet ”nödvändig” och de omvärldsliga utvecklingarnas oberäknelighet som skapar ett större 

behov av ”ekonomiskt kunnande”. 

Detta för mig in på den tredje kategori jag formulerat utifrån riksdagsdebatternas olika 

tendenser, vilken åsyftar en politisk teknokratiseringstrend. Här ingår hänvisningar till en på 

olika sätt ”expertmässigt rekommenderad” politik, konkret t.ex. form av underlag från 

”oberoende granskare”, men också mer abstrakt genom hänsyftningar till en underförstådd 

ansvarsdoktrin. Denna hänsyftning till ”ansvar”, aktualiserar en implicit kunskap om vad som 

utgör ”det ansvarsfulla”; där ingår en ekonomisk kompetens, en tro på vetenskapen som 

vägvisare för politiken och en slags politisk rationalitet och förmåga att ta de tuffa men 

kalkylerade besluten. Genom att påvisa hur de egna politiska förslagen finner vetenskapligt 

och därmed ”objektivt” stöd, vill man därmed befästa ett trovärdigt ledarskap och en förmåga 

att ta ansvarsfulla, om än tuffa, politiska beslut. Med denna retorik vill man åstadkomma en 

dubbel effekt, genom att både framhäva att det egna partiet starkare har internaliserat denna 

ansvarsdoktrin, medan motståndaren framställs som alla dess motsatser: ekonomiskt 

inkompetent, i strid med vetenskaplig (”objektiv”) kunskap och politiskt irrationell. 

Även om de olika empiriska tendenser jag belyst har många gemensamma teoretiska 

återknytningspunkter kan de inte enskilt illustrera en s.k. utompolitisk press på demokratin. 

Sammantaget menar jag dock att dessa tematiska mönster utgör god empirisk grund för att 

exemplifiera teoretiskt belagda fenomen som politisk krismedvetenhet, reaktivitet och 

teknokratisering. Nödvändighetsparadigmet aktualiserar frågor om avdemokratisering i ljuset 

av olika former av utompolitisk press. Wolfgang Streeck har påvisat hur nationalstaternas 

beroendeställning till en global finansmarknad har framkallat ett behov av en ekonomiskt 

underhållande och i grunden reaktiv politik. En sådan påfallande kravbild både överskuggar 
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och undergräver demokratins grundläggande uppgift om att utgöra farkosten för folkets vilja, 

eftersom den sätter dagordningen oberoende av det demokratiska inflödet. När politiker pratar 

om ”verklighetsanpassade” förslag, menar jag att vi ser prov på just detta.  

Hartmut Rosa har talat om en liknande maktförskjutning i den demokratiska 

processen, och spårar detta till en ökad social förändringstakt som fått den effekt att politiken 

måste anpassa sig efter de samhällssfärer där utvecklingen är som snabbast. Hänvisningar till 

akuta krissituationer och en ständigt föränderlig omvärld som sätter press på det svenska 

samhället kan ses som exempel på en sådan utveckling. Samma tendens illustreras genom en 

påtaglig krismedvetenhet, utifrån vilken dagens politiska dagordning definieras i förhållande 

till de oundvikliga eldprov som morgondagen kommer att innebära. Det rör sig om en 

framtidsdeterminism, i ljuset av vilken gemensamma diskussioner om ”vart vi ska” med 

samhället blir allt mer onödiga; målet är ju redan satt. 

Allt detta legitimeras retoriskt i förhållande till en logik om den ”ansvarsfulla 

politiken”, vilket i sin tur bottnar i rekommendationer från oberoende granskningar och 

vetenskaplig expertkunskap; komplex, teknisk kompetens som gemene medborgare knappast 

kan förväntas vara tillräckligt insatt i för att förstå varför det ena alternativet är bättre än det 

andra. Mikael Carleheden har talat om att expertkunskap har blivit ett av demokratins 

viktigaste styrmedel, där de som inte besitter den får nöja sig med en tillit till att rätt beslut 

tas, snarare än att själva aktivt, om vi utgår från att detta kräver en viss grad av kvalificerad 

medvetenhet om vad de olika alternativen innebär, vara med och forma den dagordning 

utifrån vilken vi sedan kan styra samhällsbyggets riktning. Om vi kan enas om att 

medvetenhet i denna bemärkelse är nödvändig för en verklig medborgardelaktighet, en av 

demokratins mest grundläggande förutsättningar, kan vi också dra slutsatsen att ett politiskt 

samtal som förs ”över väljarnas huvuden” tar mindre hänsyn till detta demokratiska villkor. 

Idén om en ”ansvarsfull” politik, vilket ju detta genomgående beskrivs som, har dessutom en 

paradoxal karaktär: samtidigt som anpassning och reaktivitet sammanfattas som ”politiskt 

ansvarstagande”, skjuts ju ansvaret för att forma framtiden bort från politikens sfär och 

placeras istället i en slags växelverkan mellan den fria marknaden och individen själv. Det är 

inte längre politikerna som ska forma ett samhälle med så goda förutsättningar för ett gott liv 

för alla medborgare som möjligt, utan individen själv som ska vara sin egen lyckas smed.   

Vad händer när demokratins utflöde definieras av olika kravbilder som formulerats av 

krafter bortom både medborgares och politikers kontroll? Hur förändras innebörden av en 

”folkmakt” när utrymmet för diskussioner om kollektiva målbilder och framtidsvisioner 

minskar? I mina antaganden om den här uppsatsens resultat ingick att en utveckling mot en 
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allt mer reaktiv och krismedveten politik kan förstås som uttryck för en ”allt mer urvattnad 

demokratisk process”. Sett till de diskursiva element jag kunnat fånga upp i mitt empiriska 

urval, och deras förmåga att illustrera de olika teoretiska resonemang jag utgått från, vad 

gäller en allt mer betydelselös medborgardelaktighet och en politisk dagordning som 

formuleras av krafter utom politikens räckhåll, menar jag att det finns goda grunder för att 

åtminstone delvis bekräfta denna hypotes. En reaktiv politik är en politik som är känslig och 

flexibel inför påtryckningar från utompolitiska krafter, men desto mindre mottaglig för 

medborgarnas intryck och önskningar. Detta ställer också frågor kring den representativa 

demokratins fortsatta legitimitet. Om inte våra politiska representanter ser hur eller varför de 

ska bidra till en diskussion om alternativ för framtiden, och på sikt kanske ett radikalt 

förändrat men också bättre samhälle, hur ska då vi som medborgare förhålla oss till vår roll i 

den demokratiska processen? Som Bauman (1999: 12) påpekat: ”Varför ska man bry sig om 

politiker som oberoende av partifärg inte kan lova annat än mer av samma sak?”. När de 

folkvaldas beslut utgörs av anpassning efter både pågående och framtida kriser, snarare än 

utifrån kollektiva samtal, drömmar och visioner, minskar utrymmet för att tillsammans röra 

oss mot något nytt och annorlunda – kanske mot ett betydligt bättre samhälle. Radikala 

alternativ skjuts åt sidan då de inte ligger i linje med den ”oberoende” kunskapen för ämnet, 

beskrivs som ”oseriösa” eller naiva och vi får en demokrati som tar sikte på det ”möjliga” 

snarare än det bästa. 

 

6.2. Vidare forskningsavenyer 

Min ambition med den här uppsatsen har varit att bidra med ökad förståelse kring 

demokratins förutsättningar i vår samtid och min förhoppning är att en sådan kartläggning ska 

kunna fortsätta byggas vidare på i ytterligare forskning. I den här studien har jag t.ex. lagt 

fokus vid 2015 års flyktingkris, och det skulle naturligtvis vara intressant att göra jämförelser 

med andra krissituationer, t.ex. 90-talskrisen eller finanskrisen 2008. Detta skulle kunna 

möjliggöra för konstruerandet av en tidslinje för den här utvecklingen, samt bidra till en mer 

fullständig bild av de tendenser jag uppmärksammat i den här uppsatsen; är de framträdande – 

i samma eller någon annan form – även i andra politiska tider och sammanhang? Man skulle 

därutöver kunna göra en annan empirisk avgränsning och t.ex. fånga upp mediala reaktioner 

på dessa politiska utvecklingar, och därigenom skapa underlag för att se om den här typen av 

tendenser går att se även i andra kontexter. 

En annan möjlig parallell ingång skulle kunna vara att titta närmre på realpolitiska 

utvecklingar; hur påverkar det t.ex. Centerpartiet och Vänsterpartiet att de på det hela hållit 
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sig utanför trenden mot en mer restriktiv hållning i migrationsfrågan? Hur förhåller sig 

partimedlemmar och andra väljare till de här frågorna? Hur upplever de sin roll i det 

demokratiska systemet? Över lag tror jag att relationen mellan politiker och medborgare är 

viktig att fokusera på, när det gäller att skapa förståelse kring demokratins tillstånd i vår 

samtid. Hur formas t.ex. en ”opinion” och vad är det som får människor att rösta som de gör?  
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