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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker hur föreställningar kring unga och deras politiska engagemang 

såg ut i Sveriges två största morgontidningar under åren 1990-2007. Dessa 

föreställningar kan ha påverkat medborgarnas syn på unga och på politik men också 

utvecklingen av politisk ungdomspolitik. 

Massmedierna beskrev unga som problematiska i fråga om demokratin, samtidigt som 

forskning visade att det visserligen var så att unga inte ville engagera sig i politiska 

partier, men att detsamma gällde den vuxna befolkningen. 

76 artiklar från Dagens Nyheter (DN) och 45 artiklar från Svenska Dagbladet (SvD) 

ingår i studien och de undersöks med metoden innehållsanalys, samt med teorier dels 

om bilden av ”vår tids unga”, dels om vad moralpanik är. Undersökningen studerar hur 

tidningarnas bild av unga och politik under perioden överensstämmer med 

moralpanikens olika faser. Eftersom moralpaniken i detta fall handlar om en hotad 

demokrati, använder jag mig av begreppet ”demokratipanik”. 

Uppsatsen kommer fram till att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet följer 

moralpanikens faser när det gäller ungas politiska engagemang. Dessutom blir det 

tydligt att unga under hela perioden framstår som annorlunda. 
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Inledning 

Unga och politik är ett återkommande tema i samhällsdebatten där de unga ofta beskrivs som 

mindre politiskt engagerade och aktiva än äldre generationer. Att unga skulle ha blivit mer 

individualistiska och materialistiska och därmed mindre intresserade och engagerade av 

politik har blivit en standarduppfattning. Därför har många politiska utredningar tillsatts för 

att analysera de ungas förhållande till politik, och dessa har resulterat i olika förslag på hur 

samhället skulle kunna stimulera till ett ökat engagemang. Dessa försök har mer eller mindre 

misslyckats att engagera målgruppen som istället engagerar sig i sociala rörelser av olika slag 

utanför partipolitiken, om de alls engagerar sig (Sörbom 2010:17). 

Samtidigt tycks statistiken inte kunna ge underlag för denna oro för just ungas bristande 

engagemang. Tvärtom pekar data på att unga inte skiljer sig från vuxna när det gäller 

partipolitiskt engagemang (Ungdomspolitiska kommittén 1997) då moderpartierna uppvisar 

samma fallande kurva i medlemstalen som ungdomsförbunden gör. 1976 var 14 procent 

medlemmar i något parti, 1997 hade siffrorna dalat till 9 procent och år 2004 var endast 6 

procent partimedlemmar. Andelen unga (16-24 år) medlemmar var år 1980 11 procent och år 

1994 bara 4 procent. Minst nedgång kan ses bland pensionärerna som minskade från 15 till 14 

procent mellan 1970 och 1996 (SCB:1996, SCB:2003, SCB:2006). 

Även om medlemstalen i de politiska partiernas ungdoms- och moderförbund stadigt sjunkit 

sedan 1970-talet har ändå intresset för politik ökat över samma tid. Det finns undersökningar 

som visar att allt fler, både vuxna och unga, engagerar sig i politiska frågor. 1960 var 44 

procent intresserade av politik, jämfört med 54 procent år 1991 (Gilljam & Holmberg 

1993:180). Men uttrycken för engagemanget tycks ha förändrats från passivt medlemskap till 

att människor allt oftare upplever sig kunna göra sin röst hörd i politiska sammanhang, 

exempelvis skriva och överklaga ett beslut hos en myndighet (Petersson (red.) 1998). 

I svenska massmedier har problemet med ungas bristande intresse för politik tagits upp med 

jämna mellanrum. Men problemet för partierna har ju inte bara varit att unga utan även vuxna 

visat allt mindre intresse för medlemskap och aktivt engagemang. Så varför framställs just 

unga som en fara för partiernas död och ett hot mot demokratin? En hypotes är att det handlar 

om ”demokratipanik”, en typ av moralpanik där unga används som symbol för det annorlunda 

och hotande. 
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I den här uppsatsen ska Sveriges två största dagstidningars bidrag till bilden av unga och 

politiken studeras utifrån perspektivet demokratipanik.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka de föreställningar om unga och deras politiska 

engagemang som förekom i de två största dagstidningarna i Sverige under åren 1990-2007. 

Vad tycks vara fakta respektive föreställningar? Jag kommer att undersöka den föreställning 

kring ungas politiska engagemang som framträder tydligast i artiklarna. Jag kommer vidare att 

analysera den utifrån perspektivet demokratipanik, en slags moralpanik. 

Jag kommer att fokusera på följande frågeställningar: 

• Hur har tidningarnas bild av ungas politiska engagemang förändrats över tid? Hur har 

bilden av ungas politiska engagemang sett ut i tidningarna Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter under åren 1990-2007? Vilket är det dominerande mönstret i 

artiklarna? 

• Finns det något i artiklarna som talar emot den dominerande bilden? Visar forskare 

och debattörer resultat eller uppfattningar som inte beskriver unga som annorlunda och 

oengagerade i politik? Kommer de unga själva till tals i artiklarna? 

• Kan de bilder som framträder förstås som en moralpanik i fråga om demokrati och 

engagemang? Följde debatten en moralpaniks förlopp? 

Tidigare forskning 

Som inledning till min undersökning av hur unga och ungas politiska engagemang framställs i 

DN och SvD under åren 1990-2007 studerar jag här forskning om hur det egentliga intresset 

såg ut, om föreställningar om just unga, demokrati och deras politiska engagemang samt om 

och i så fall hur föreställningarna förändrats över tid. Det finns mycket publicerat om ungas 

politiska engagemang men ganska lite om föreställningar kring detta och den forskning som 

ligger närmast och som jag valt att rikta in mig på har främst undersökt den statliga retoriken. 

Jag har inte funnit någon forskning om mitt specifika område; massmediernas bild, och det är 

i det sammanhanget den här uppsatsens bidrag kan förstås. 
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Den demokratidiskurs som genomsyrade det svenska samhället 1990 handlar enligt 

Maktutredningen (1990) om att den ideala demokratin bygger på att människor har lika värde, 

har liknande förutsättningar att delta i demokratin samt är medlemmar i politiska partier, 

rörelser och organisationer. Definitionen av politik var begränsad till accepterade aktiviteter 

såsom att rösta, vara medlem i ett parti, i facket och liknande. När undersökningar visat att allt 

färre medborgare, framförallt unga, var medlemmar i politiska partier eller föreningar, så 

tillsattes flera utredningar om tillståndet i vår demokrati (Sörbom 2010). Bland annat tillsattes 

år 1985, på uppdrag av dåvarande regeringen, utredningen om maktförhållandena i Sverige 

som i sin huvudrapport 1990 menade att det svenska demokratiska idealet var under 

förändring och att det politiska medlemskapet minskat alltsedan 1960-talet (Maktutredningen 

1990). Peter Dahlgren anser att bilden blir tydligare när vi betraktar ungas engagemang, även 

om mönstret, att de flesta idag är mindre engagerade i politiska frågor än förr, är detsamma 

hos vuxna och unga (Dahlgren (red.) 2007). I det här fallet ser jag det som att Dahlgren och 

Maktutredningen på ett ganska uppenbart sätt använder sig av unga som symbol för ”vår tids 

människor” som Jonas Frykman beskriver det (Frykman 1988:108). 

Med åren har en mer nyanserad bild trätt fram där det visat sig att inte heller vuxna är 

intresserade av att delta i organisationer eller politiskt partiarbete. År 1997 kom 

Ungdomspolitiska kommittén fram till att det som gällde för unga i stort sett överensstämde 

med vad som gällde för övriga befolkningen (Sörbom 2010). Demokratirådet fann att 

medborgare i Sverige blivit mer aktiva under 1980-talet men valde bort de politiska partierna. 

Under 1990-talet minskade det politiska engagemanget och demokratirådet skrev att det 

aktiva deltagandet i politiska partier var ”alarmerande lågt” (Petersson (red.) 1998:62).  

Ändå är det främst unga människors ointresse som blivit föremål för debatt i form av 

utredningar och tillsatta organisationer för främjandet av ungas engagemang, främst genom 

framväxten av ungdomspolitiska arenor. Ungdomskommittén (1991) menade i sin rapport, 

precis som Maktutredningen, att delaktighet är själva grunden i en demokrati och basen för 

inflytande och makt. Ungdomskommittén ansåg därför att samhället inte var fullt 

demokratiskt om inte unga var integrerade. Unga ansågs vara en resurs som samhället måste 

använda sig av. Därför föreslogs förändringar i organisationer och kommuner för att nå och 

inkludera unga människor och för det krävdes mer flexibilitet, mindre byråkrati och nya 

kommunala barn- och ungdomsråd (Sörbom 2010).  

Så trots att flera utredningar visar att det inte alls bara är unga som vänt partipolitiken ryggen, 

så fortsatte man undersöka hur just de skulle kunna organiseras. Adrienne Sörbom hävdar att 
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det finns en bakomliggande ”basdiskurs” som påverkar och genomsyrar samhället, det 

politiska arbetet och även ungdomspolitikens arbete. Den diskursen handlar om att unga är 

annorlunda jämfört med vuxna och därför ska behandlas annorlunda och ges andra 

organisatoriska lösningar än vuxna (Sörbom 2010:28). Men även om samhället har en 

grundidé om hur unga är så har det, enligt Sörbom, skett ett skifte både i diskursen om 

demokrati och i diskursen om unga. Hon menar att förändringen startade i och med att 

Ungdomsrådets (1981) rapport ”Ej till salu!” kom, och pågick en bit in på 1990-talet. Fram till 

dess ansågs unga utgöra ett hot mot samhället och vara i behov av hjälp på olika sätt, skriver 

Sörbom. ”Ej till salu!” ställde den diskursen på ända genom att lyfta fram unga människor 

som offer för samhällets verkningar på grund av moderniteten och välfärdssamhällets 

utveckling, enligt Sörbom. Den diskursen utgår vi från även idag men nu tar vi även fasta på 

att de unga är ett löfte om framtiden, som ändå måste tas om hand och som kräver specifika 

lösningar (Sörbom 2010).  

Som en konsekvens av det som Sörbom kallar basdiskursen har även svensk ungdomspolitik 

under 2000-talet kommit att bygga på idén att unga är annorlunda, att unga behöver hjälp för 

att bli politiskt aktiva. Hon menar att vi idag lever i något av en deltagardemokrati och att den 

traditionella representativa demokratin är utmanad av många former av användarforum. Trots 

detta funderar man fortfarande över ungas inflytande och makt i meningen att de ska vara 

medlemmar i organisationer. Det anses fortfarande viktigast att stödja ungdomsorganisationer 

trots att medlemsantalen under många decennier sjunkit. Inom ramen för ungdomspolitiken 

har man sökt bemöta ointresset för partipolitik genom en stor mängd av projekt och aktiviteter 

för att öka deltagandet lokalt (Sörbom 2010).  

Intresset att aktivt delta på lokal nivå har ökat i takt med förändringar på strukturell nivå. 

(Sörbom 2010). Dahlgren (red. 2007) menar att den politiska aktiviteten har förändrats och 

splittrats, men det kan i sin tur ha påverkat demokratin att anpassa sig efter nya generationer 

som finner nya former av engagemang, nya agendor, nya mål och nya former av 

medborgarskap. Hans studie är inriktad på unga människor och han kommer fram till att de 

har utvecklat nya former av engagemang. De agerar i nya sociala rörelser och deltar i Internet-

aktivism. De vill ha inflytande och kräver att få delta i beslut som berör dem, men inte via 

politiska partier (Dahlgren (red.) 2007). Många engagerar sig till exempel individuellt för 

miljön genom att sortera sina sopor och handla ekologiskt (Sörbom 2005). 

Enligt Dahlgren har unga ändå en stark tro på demokrati som styrelseskick men känner sig 

främmande inför det politiska systemet och kan inte alls identifiera sig vare sig med aktörerna 
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eller med frågorna (Dahlgren (red.) 2007). Även Martin Brothén finner att svenskarnas 

förtroende för politiker och politiska institutioner överlag har försämrats under lång tid, 

medan förtroendet för demokratin som styrelseskick stått relativt säkert. Brothén visar att 

både medborgare och riksdagsledamöter har ökat sitt förtroende för demokratin i Sverige, från 

48 procent nöjda medborgare år 1996 till 78 procent år 2006. Samtidigt menar han att det inte 

är själva idén med representativ demokrati som är ifrågasatt utan snarare de politiska 

aktörerna och hur styrelseskicket fungerar i praktiken (Brothén 2006). 

I det här avsnittet har vi sett att den tidigare forskningen visat att föreställningarna om unga 

och demokrati har förändrats från 1900-talets början fram till idag. Under åren 1990-2007 har 

dessa diskurser genomgått förändringar som också lett till organisatoriska förändringar i 

politiska partier och föreningar. Vidare har vi sett att forskarna menar att det individuella 

engagemanget som folk uppvisar idag kan ses både som uppfriskande och som en källa till 

oro för demokratins ställning. De menar att vissa aspekter av den västerländska demokratin 

kan vara utmanade, men ändå att den verkar stå säker då de flesta myndiga medborgare 

använder sig av sina röster på valdagen.  

När jag nu går vidare med uppsatsen kommer jag att ta med mig Sörboms (2010) idé om att 

det finns en ”basdiskurs” om unga som annorlunda, Ungdomskommitténs (1991) förslag om 

förändringar för att få unga mer delaktiga och demokratiidealet som ansågs hotat i början av 

90-talet ändå inte har påverkat förtroendet för demokratin, enligt Brothén (2006). Men till att 

börja med ska vi se lite närmare på vårt invanda sätt att betrakta unga människor och hur 

diskurserna kan leda till att unga målas upp som ett hot mot samhället. Vi ska ta reda på hur 

diskurserna ser ut och vad som kan tänkas ligga bakom dem. 

Teori 

Som inledning till undersökningen av hur ungas politiska engagemang framställs i DN och 

SvD under åren 1990-2007 presenteras i det här kapitlet olika teorier om diskurser kring unga 

människor och om moralpanik. Jag väljer att titta på dessa teorier för att se om de kan bidra 

med en förklaring till varför just unga sågs som ett hot mot demokratin under 1990-talet, när 

inte heller vuxna levde upp till demokratiidealet som uttrycktes av bland annat 

Maktutredningen (1990). Eftersom jag har som hypotes att det rörde sig om 

”demokratipanik”, en slags moralpanik, vill jag undersöka teorin om moralpanik som ofta 
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bärs fram av massmedierna och ofta handlar om unga. Jag kommer därefter att analysera mina 

resultat utifrån dessa teorier i analysdelen.  

”Vår tids unga” 

Ungdomen har blivit symbol både för förhoppningar om en ljus framtid och för hot mot 

densamma. Den ideala ungdomen var redan under efterkrigstiden den friska, käcka ungdomen 

med ordentlig klädsel, som liknade de vuxna, medan unga som var förtjusta i fester, dans och 

mode ansågs farliga (Frykman 1988). Erling Bjurström pekar på att man i Sverige traditionellt 

har haft en uppdelning mellan vad som setts som organiserade respektive föreningslösa unga, 

där de senare fått stämpeln ”ungdomskultur” (Bjurström 1994:24). Som en bekräftelse på det 

kan vi i SOU från 1966 hitta citatet: ”Den organiserade ungdomen betraktades – och betraktas 

fortfarande - som en garant för samhällets demokratiska värden i den statliga 

utredningsretoriken.” (Statens ungdomsråd. Arbetsgruppen Kommunerna och ungdomen 

1966:32:3). Skolan, fritidsorganisationer och föreningslivet har tagit på sig rollen att agera 

motpoler till detta hot mot demokratin, skriver Bjurström (1994).  

Som bakgrund till en i Sverige vanlig syn på unga och ungdomskultur tar Bjurström upp två 

tankefigurer om unga som sociologen James Coleman beskrev på 1960-talet (Bjurström 

1994:14). Bjurström menar att alla idag tar dessa två tankefigurer för givna och att det är ur 

dem som olika diskurser kring unga och ungdomskulturer springer fram. Tankefigurerna 

ligger även bakom den vetenskapliga diskursen kring ungdomskultur som utvecklades under 

1950- och 60-talen. Den ena tankefiguren är att det finns en klyfta mellan ungdomskulturen 

och den vuxna världen. Den andra är att ungdomssamhället avviker från vuxenvärlden. Enligt 

Bjurström kan detta tolkas som att det vuxna samhället är det naturliga och när de unga skapar 

en egen kultur så hotar samhället att falla samman. Han finner ytterligare en tankefigur som 

psykologen Homburger-Erikson beskrivit som handlar om att ungdomstiden är en kritisk 

period i livet då unga söker och utvecklar sin identitet. Bjurström menar att dessa tre 

tankefigurer tillsammans bildar grund för dagens diskussioner kring unga (Bjurström 1994). 

När etnologen Stanley Cohen närmar sig ämnet menar han, liksom Frykman, att unga getts 

rollen som symbolbärare i samhället, vilket hänger intimt samman med samhällets behov av 

att utse vad han kallar ”folk devils”. Cohen studerar hur samhället med social kontroll utser 

grupper och individer med avvikande beteende till folk devils, sådana som vi inte ska vara, 

samt hur massmedierna hjälper till att skapa moralpanik över händelser som dessa deltar i 
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(Cohen 2002). Han väljer att studera 1960-talets folk devils; mods och raggare. Vad gäller 

unga i massmedierna så kommer Cohen fram till att ”den depraverade tonåringen” är ett tema 

som stadigt återkommer och att nästan vem som helst skulle kunna rapportera om vilket 

årtiondes ungdom som helst genom att byta ut aktörerna (Cohen 2002:33).  

Även Frykman har undersökt ungdomen som symbol för hotande faror. Han studerar den så 

kallade moralpanik som utbröt i massmedierna år 1941, som handlade om den tidens ungdom 

som ägnade sig åt nöjen och dans i vuxnas frånvaro. En ungdomskultur där swingpjattar hade 

för långt hår och brudarna hade rödmålade tånaglar. Frykman menar, liksom Cohen, att 

moralpaniken är ett ständigt återkommande scenario under 1900-talet. Den bygger på ett slags 

reaktioner, inbyggda i samhällets sociala kontrollsystem, som sätter igång direkt vid hot eller 

inbillat hot mot samhällets rådande normer. Massmedierna ingår i det här kontrollsystemet 

och skapar med en blandning av nyheter och debatt, en stämning av panik genom att beskriva 

i faktatermer hur de farliga unga beter sig och genom att låta vuxna sakkunniga yttra sig kring 

fenomenet (Frykman 1988).  

För att återkoppla till det hot mot samhället, demokratin och framtiden som ”vår tids unga” 

antas utgöra (Bjurström 1994:27), kan det vara intressant att se närmare på hur massmedierna 

agerar megafon för samhällets sociala kontroll och skapar moralpanik i fråga om 

partipolitikens framtid. 

Men först är det viktigt att tala om unga och makt, då vem som hörs och syns i massmedierna 

är en maktfråga. De här frågorna är viktiga att studera eftersom de kan tänkas bidra med en 

förklaring till bakgrunden till den bild som massmedierna gav av ungas politiska engagemang 

under perioden 1990-2007. 

Unga, massmedier och makt 

Vem som hörs och syns i massmedierna är en maktfråga och därför menar Michael Forsman 

att det är viktigt att se vilka som producerar massmedierna. De utgör en maktfaktor då de 

påverkar vem som får uttala sig samt påverkar vilken bild av unga som skapas (Forsman 

1997). Vid en moralpanik är det främst de bildade med stort inflytande som uttalar sig, och 

det är de unga som får stå som symbol för problemet (Frykman 1988) då massmedierna väljer 

ut sina ”folk devils” genom att rikta in sig på svagare samhällsgrupper (Cohen: 2002: x).  

Unga utgör en svag samhällsgrupp, med små egna resurser att göra sig hörda. Forsman finner 

att unga saknar produktionsmakt och avsaknaden av makt att kunna påverka vad 
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massmedierna målar upp för bilder av dem själva betyder att de också saknar makt att påverka 

människors värderingar och idéer kring unga (Forsman 1997). 

En del av användandet av unga som symbol för problem och hot har troligen med 

massmediernas arbetsmetoder att göra. Massmedierna skapar och vidmakthåller många 

föreställningar om unga och arbetar ofta med stereotyper och mallar. Med dessa begränsar 

man unga till att ingå i främst tre sammanhang: ”unga och politik”, ”ungdomar och skola” 

samt ”unga och våld”. Massmedierna fokuserar något olika på dessa tre, men ”unga och 

politik” är mest vanlig (Ungdomsstyrelsen 2002:3, s.2). Ungdomsstyrelsen finner fortfarande 

år 2000 att unga antas vara ett problem och när unga ses som problem förknippas de främst 

med kriminalitet, våld och droger/alkohol (Ungdomsstyrelsen 2002:3, s.16). 

Ungdomsstyrelsen menar trots allt att massmedierna ofta ger en positiv bild av unga som 

engagerade. Samtidigt påpekar de att eftersom unga ges lite utrymme i massmedierna har de 

liten chans till maktutövning eller att delta i demokratiska processer (Ungdomsstyrelsen 

2002). Unga förekommer inte så ofta i massmedierna och när det händer är det oftast de 

vuxnas ord om dem som grupp som uttalas. Endast i 37 procent av fallen är det de unga som 

uttalar sig och i morgonpressen är det ännu färre (Ungdomsstyrelsen 2002:3, s.36).  

Moralpanik, ”en egen retorisk genre”  

Moralpanik handlar i mångt och mycket om en kombination av vuxnas drömmar om en bättre 

värld och samtidigt en oro inför framtiden. I dessa scenarier har unga kommit att spela en stor 

roll då vuxna ser på deras framfart med både oro och hopp (Frykman 1988). Frykman kallar 

moralpanik för ”en egen retorisk genre” där myten om ”vår tids unga” återkommande används 

som exempel på ”vår tids människor” (Frykman 1988:108) och Cohen menar, liksom 

Frykman, att ungdomsteman främst används som symboler för och som förklaring till sociala 

förändringar i samhället (Cohen 2002). 

I grunden handlar moralpaniken om viktiga frågor för ett samhälle i vardande. Det som 

egentligen dryftas är de samhällsfenomen som känns hotande då de tycks förändra samhällets 

grundvalar om inget görs, enligt Frykman (1988). Cohen uttrycker det som att moralpanik 

bryter ut när verkliga händelser inträffar, som visst kan vara hotande, men blåses upp och blir 

oproportionerligt stora i samhällets ögon och främst genom massmedierna genom vilka de 

flesta medborgare får sin information (Goode 1994). Paniken kan ses som en kreativ handling, 
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som en del i moderniseringsprocessen där de vuxna, de bildade, försöker internalisera och 

förstå förändringarna för att kunna handla konstruktivt (Frykman 1988).  

Karaktären på en moralpanik är att den kommer smygande. Teman uppstår som rykten och 

sprids i massmedierna som överdriver och förvränger fenomenet tills det blir en karikatyr och 

framförallt en symbol. Man förutspår att det som hänt ska hända igen, tolkningarna förstärks 

och/eller möts av motreaktioner. Nu kommer mer information och tolkningar och fler och fler 

individer dras med. Under en kort tid blir det en mycket intensiv och panikartad stämning. Det 

som startade som spridda påståenden har nu blivit en myt. Därefter avtar den för att snart 

försvinna. De unga växer upp och massmedierna tappar intresset. Mods och raggare försvann 

från den moraliska panikscenen i mitten av 1960-talet och in klev istället hippies och en ny 

moralpanik kring fenomenet ”vår tids unga” började torna upp sig (Cohen 2002). 

Den sociala kontrollen i samhället har ett organiserat system som svarar när någon/några i 

gruppen inte beter sig enligt normen (Cohen 2002). Frykman menar att utpekandet av unga 

som problem är ett återkommande scenario under 1900-talet. Varje gång är det de bildade, 

med nyckelpositioner i samhället som via massmedierna går ut och kräver krafttag (Frykman 

1988). Moralpanikens främsta megafon är massmedierna. Deras roll i skapandet av 

moralpanik är att sprida rykten och överdriva fenomenet så att det blir en symbol. Det är 

massmedierna som sätter agendan, förmedlar bilder av och uttalar problemet, menar Cohen 

(2002). 

Moralpanik kräver att det finns omhuldade värden att försvara, att någon med stort inflytande 

finner det viktigt att ta upp kampen för att få sin röst hörd i massmedierna. Dessutom måste 

händelsen vara av intresse för allmänheten. Men Cohen lyfter också att lärare, politiker och 

andra ledare reagerar med moralpanik när rykten passar deras intressen. Det är främst när de 

ungas utmanande och annorlunda beteende blir utagerande och politiska och därmed hotar de 

rådande förhållandena mer än vanligt. Ett exempel är när unga deltar i demonstrationer som 

utmynnar i kravaller. Mot detta hot svarar olika aktörer i samhällets ledning. Moralpanik kan 

därför betraktas som en slags politisk maktkamp vilken handlar om greppet kring samhällets 

kulturella reproduktion. Medborgarna manipuleras med alla medel att tänka, tala om och 

agera på vissa händelser vilket skymmer viktigare företeelser (Cohen 2002). 

Cohen har utvecklat idén att avvikande beteende leder till social kontroll och menar att det 

lika gärna kan vara tvärtom, att social kontroll kan frammana ett avvikande beteende hos dem 

som kontrolleras. Massmedierna berättar om och definierar vad som är avvikande men skapar 

också avvikare genom att ge de unga en roll att spela inför kamerorna och den både 
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intresserade och förfärade publiken. Han menar att nyheterna om de hemska ungdomarna kan 

påverka de unga att bli så hemska som de förväntas vara. Att den moraliska paniken blir en 

självuppfyllande profetia (Cohen 2002). Goode (1994) är inne på samma spår då han visar att 

ett utpekande av någon eller några som avvikande ironiskt nog kan påverka dessa att bli än 

mer avvikande eller brottsliga. 

Med utgångspunkt i det som jag här beskrivit och i syfte att bättre förstå vad som hände under 

perioden 1990-2007, vill jag pröva att använda begreppet moralpanik på det material som jag 

analyserar. Min uppfattning är att den tidigare forskning som gjorts utifrån detta begrepp 

antyder att det kan röra sig om en liknande panik, men på ett annat område. Istället för 

moralpanik över ”dansbaneeländet” och andra eländen var det under 1990-talet och en bit in 

på 2000-talet ”ungas bristande politiska engagemang” som stod i fokus. Det handlade om att 

”demokratin är hotad”. Jag kommer att studera det som en möjlig variant på en klassisk 

moralpanik: ”demokratipanik”. Jag menar att begreppet kan användas för att begreppsliggöra 

det som finns underliggande i det material som studeras här. Demokratipanik som begrepp 

betonar den oro som aktörer kan ge uttryck för, när demokratin uppfattas som hotad. Det kan 

vara både yttre och inre hot. I grunden rör oron människors syn på demokrati och på 

demokratiska värden och demokrati är ett omhuldat värde i Sverige. 

I teoridelen har jag också visat vilka inre bilder av unga som är återkommande i det offentliga 

samtalet. Det är en bild som kommit att appliceras på händelser där unga är inblandade. När 

människor möter skeenden som känns hotande har ”vår tids unga” återkommande varit en 

symbol för detta okända. Problemet är att unga ofta utpekas som det som hotar oss. Det är 

möjligt att tänka sig att de unga själva påverkas av denna bild, bland annat genom att ta på sig 

rollen av något hotande annorlunda. Under moralpanikens olika faser används symboler för 

att snabbt förmedla kunskap mellan olika aktörer som delar samma värden och symboler. 

Moralpaniken kan i den bemärkelsen ses som ett larm vilket går på när något hotar samhället. 

Framförallt används massmedierna som megafon i dessa processer, då de snabbt når ut till 

många. 

I nästa avsnitt kommer jag använda begreppet demokratipanik för att titta på massmediernas 

beskrivning av ungas politiska engagemang. 
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Metod 

I uppsatsens empiriska del gör jag, med utgångspunkt i mina frågeställningar, en 

innehållsanalys av artiklar ur Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD). Då det 

skrevs mycket om att unga var ointresserade av politik under 1990-talet har jag valt att studera 

perioden 1990-2007 för att se om det var fråga om en moralpanik och om den bilden av unga 

och politik förändrats över tid. 

Artikelmaterial 

Inledningsvis letade jag i universitetsbibliotekets databaser Presstext och Mediearkivet efter 

relevanta artiklar som publicerats i DN och SvD 1990-2007. I Presstext fann jag DNs artiklar 

från och med 1991 och i Mediearkivet hittade jag SvDs artiklar från 1995 och framåt. SvDs 

artiklar 1990-94 och DNs artiklar år 1990 sökte jag via bibliotekets Artikelsök och fann dem 

på mikrofilm i Kungliga Bibliotekets mikrofilmsal. 

Urvalet av artiklar gjordes med de sökordskombinationer med flest träffar som stämde bäst in 

med uppsatsens syfte. Dessa var ”politik och unga och engagemang”, ”politik och unga och 

medlem”, ”politik och unga och förtroende” samt ”politik och unga och kris”. 

Det fanns få artiklar före 1992 och efter 2004 i både DN och SvD. Däremot upptäckte jag att 

andra, mindre dagstidningar och några politiska tidningar skrivit om ämnet. För att se om DN 

och SvD skrev någonting alls breddade jag sökningen genom att endast välja ”politik och 

unga” som sökord. Trots det hittade jag bara några få artiklar om ungas politiska engagemang, 

efter 2004. Nu inser jag att jag kan ha missat någon eller kanske flera viktiga artiklar som 

berör ämnet men av både tids- och utrymmesskäl har jag varit tvungen att begränsa 

undersökningen på det här sättet. 

Det fanns många nyhetsartiklar, debattartiklar och ledare om unga och politik. När dessa 

artiklar inte samtidigt handlade specifikt om ungas politiska engagemang har jag valt bort 

dem. Viktigt för studien är att den visar vad vi alla får läsa i DN och SvD om ungas politiska 

engagemang och att artiklarna visar olika åsikter och synsätt kring ämnet. Därför har jag valt 

att studera ett tvärsnitt av alla typer av texter för att få så god validitet som möjligt. Jag menar 

att jag på det sättet får en helhetsbild av vad morgontidningarna förmedlar. Dessutom kan jag 

nu räkna hur många artiklar/ledare som har ett visst tema och hur ofta unga uttalar sig. I DN 

hittade jag 76 artiklar och i SvD 45 artiklar. 
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Att jag valt artiklar ur DN och SvD beror på att de är Sveriges största dagstidningar, men 

också på att tidigare forskning visat att ”ungdom och politik” som tema är mest vanligt i våra 

stora morgontidningar (Ungdomsstyrelsen 2002:3, s.16). DN har flest artiklar på detta tema 

medan SvD har färre (Ungdomsstyrelsen 2002:3, s.11). Det är dessa som till stor del påverkar 

diskussionsklimatet i Sverige, bland annat för att de betraktas som kvalitetspress (Bergström 

& Boréus 2005:70). 

Efter att ha sorterat materialet i datumordning läste jag texterna för att se hur jag som ”vanlig” 

läsare uppfattade dem. Resultatet redovisar jag i avsnittet ”Resultat” på sidan 15. Som 

uppsatsskrivande i ämnet har jag viss förförståelse men läste så objektivt som möjligt, enligt 

instruktionerna om metoden innehållsanalys. 

För att studera vilka föreställningar kring ungas politiska engagemang (teman) som florerar i 

DN och SvD under perioden 1990-2007 skapade jag först ett enkelt kodschema med tre 

frågor: vilket är textens huvudtema, vilka är textens underteman och vilka är textens bilder av 

unga. Med dessa i åtanke läste jag alla texter och svarade på var och en av frågorna vid varje 

text. Bilden av unga var ofta klart uttalad och även temana var lätta att hitta i texterna, 

däremot kunde det i vissa fall vara svårt att bestämma vilket tema som var huvudtema i 

texten. I de fallen använde jag metoden ”bottom up”. Det räckte då med att fylla i meningen 

”I artikeln stod det att…”. Det fanns oftast flera underteman och bilder av unga i en och 

samma text. 

Utifrån svaren beslutade jag vilka kategorier som skulle användas. Därefter skapades ett 

kodschema i vilket jag förde in de olika temana under 19 kategorier som täcker alla enheter. 

För att göra uppsatsen mer reliabel gjorde jag om hela proceduren med att läsa alla artiklarna 

och hitta teman, vid två olika tillfällen med två månaders mellanrum. Med hjälp av 

kodschemat fördes de kodade huvudtemana, underteman och bilder av unga in som nummer 

för kategorier i en överskådlig matris. Kolumnnummer blev årtalen 1990-2007. Jag gjorde tre 

matriser vardera för SvD och DN. Matriserna visar vilka teman som är mest frekventa och 

vilka år som det skrevs mest om vad. Där syns hur många gånger varje texts tema finns under 

ett år samt eventuella förändringar i teman år från år. 

För att se i hur många tester unga uttalade sig räknade jag de artiklar där unga antingen var 

skribenter eller blev intervjuade. 
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Innehållsanalys 

I en innehållsanalys undersöks texten med ett intresse för att se vad det egentligen står i den, 

vilket budskap den förmedlar och om, och i så fall vad, den utesluter. 

Enligt Lars Melin och Sven Lange finns två vanliga metoder; en teoretisk spekulativ och en 

hårddatametod. Jag har valt den teoretiska spekulativa metoden. Enligt den letar man efter 

textens huvudtema (makrotema), det vill säga det som texten främst handlar om. Det brukar 

finnas många teman i en text, men oftast bara ett huvudtema. Övriga teman är underteman 

(mikroteman), som knyter an till huvudtemat (Melin och Lange 2000). Huvudtemat är 

överordnat underteman men är inte oavhängigt. Underteman bildar mönster som understödjer, 

skapar eller pekar ut huvudtemat.  

Både huvudtemat och underteman är möjliga att finna i en nominalfras, eller i en 

makroproposition, det vill säga den finns i en hel mening. I en del texter är det lätt att hitta 

huvudtemat genom att svara på frågorna: ”Jag läste en artikel som handlade om…” eller ”I 

artikeln stod det att…” (Melin och Lange 2000:59). Det lättaste sättet att hitta svaret är att läsa 

textens rubrik då den oftast signalerar textens innehåll. Men ibland är det svårare att hitta 

huvudtemat, det kan finnas flera konkurrerande sådana. Då kan man välja mellan två 

analysvägar, antingen leta efter mönster bland underteman, ”Bottom up”, eller välja ut några 

presumtiva huvudteman och testa dem: ”Top down” (Melin och Lange 2000:59). Det händer 

också att själva temat inte finns nerskrivet utan är något man finner mellan raderna vid 

genomläsning av hela texten. Det tema som är mest frekvent i texten är inte alltid huvudtemat. 

Ibland kan det snarare vara artikelns utgångspunkt, eller slutsatsen (Melin och Lange 2000). 

Även Göran Bergström och Kristina Boréus, 2005, menar att man i en innehållsanalys kan gå 

flera vägar. Bland annat kan man räkna de vanligast förekommande orden och se vilka som 

relaterar till varandra (Bergström & Boréus 2005). Detta förfarande har jag inte valt då jag 

tycker att det bara säger att två ord ofta återfinns i en text och inte på vilket sätt de hänger 

ihop. Jag har viljan och ambitionen att läsa texterna och se vad de egentligen säger, utifrån 

min tolkning. 

Bergström och Boréus presenterar även ett sätt att genomföra kvantifierad innehållsanalys 

(Bergström & Boréus 2005:69) där forskaren för att testa sin hypotes börjar med att läsa alla 

artiklar som en ”vanlig” läsare, för att se vilket intryck denne får av artiklarna. Det första 

intrycket skrivs ner. Det kan bland annat vara på vilket sätt rapporteringen gjordes, vilken ton 

som användes samt om tonen var olika beroende på om det var vuxna eller unga som kom till 
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tals i artiklarna. Forskaren ställer därefter ett antal givna frågeställningar som riktas till var 

och en av artiklarna i studien. Utifrån svaren skapas ett kodschema som består av olika 

kategorier. Kategorierna består av de teman som återfinns i texterna. Kodningen går till så att 

varje tema räknas en gång per text och kategori. Utifrån resultaten görs sedan en tolkning 

(Bergström & Boréus 2005).  

Det är viktigt att innehållsanalysen är reliabel, att det är lätt för andra att se hur 

undersökningen gått till. Det är viktigt att andra ska kunna replikera undersökningen. Arbetar 

forskaren ensam krävs dubbelkodning, vilket betyder att forskaren läser och kodar om texten 

igen, efter en tid. Detta för att utesluta att olika bedömningar gjorts vid olika tillfällen 

(Bergström & Boréus 2005). Klaus Krippendorff, 1980, visar lite mer ingående vad som kan 

hota reliabiliteten i en innehållsanalys. Otillförlitlig kodning är ett problem, ett annat är att 

förändringar i instruktionerna kan ske under kodningen. Det är ett problem om samma person 

både kodar och genomför analysen. Men detta kan till en del vägas upp av att den ensamme 

forskaren använder sig av dubbelkodning. När kodningen genomförs måste kategorierna vara 

heltäckande, alla enheter i studien måste få plats under någon kategori. Dessutom måste 

kategorierna vara klart separerade. Det studerade materialet ska innehålla information om hur 

insamling av materialet gått till, vem som gjort det och vad som gjorts med det och eventuellt 

vad som är ogjort. Dessutom ska instruktioner finnas för hur data ska behandlas; 

kolumnnummer för variabler, nummer för kategorierna. När detta är gjort går forskaren över 

till nästa fas, att ge information om vilka enheter som analyseras. Därefter slutligen 

information om fenomenet som studeras.(Krippendorff 1980). 

Resultat 

Som en ”vanlig” läsare 

Vid min första genomläsning, som en vanlig läsare, av allt textmaterial 1990-2007 i både SvD 

och DN fick jag intrycket av att ”alla” pratade om att unga vänt partipolitiken ryggen men att 

de ändå var väldigt intresserade och engagerade i politik och samhällsfrågor. Vidare verkade 

alla vara överens om att unga idag hellre engagerade sig i enfråge-, utomparlamentariska och 

sociala rörelser. 
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Jag uppfattade det som att det som skiljer artiklarna åt är att synen på vad detta betyder för 

svensk demokrati förändras över tid. I början handlar det om ifall detta är ett hot mot 

demokratin, därefter om det är ett utslag av demokratin och sedan att det inte alls har något att 

göra med demokratin. En snabb blick på artiklarna talade om att de allra flesta vuxna, både 

skribenter och intervjuade, oftast med högre befattning, ansåg att det är ett hot mot den 

svenska representativa, parlamentariska demokratin. Detta ansåg de under nästan hela 

perioden.  

Min hypotes att frågan utvecklades till en demokratipanik (moralpanik) verkade därför kunna 

stämma. Det tycktes handla om en stegring av antalet artiklar i tidningarna under 1990-talet, 

för att kring millennieskiftet bli en boom av artiklar, debattinlägg och ledare. Denna boom 

höll i sig en bit in på 2000-talet men försvann i princip efter utgången av 2003. Det kändes 

också som att skribenterna då lugnat ned sig och inte längre såg fenomenet som något direkt 

hot. 

Vidare fick jag vid en första genomläsning en känsla av att uttrycken enfrågerörelser, 

utomparlamentariska rörelser och sociala rörelser byts av under perioden. De verkar användas 

synonymt för samma typ av grupper av skribenterna. Ändå byts uttrycken ut och det tycks 

bero på inställningen till dessa grupperingar som också märks i de olika faserna. I början av 

1990-talet talade man främst om enfrågerörelser i informerande syfte. I mitten av 1990-talet 

och fram till år 2002 blandades enfrågerörelser alltmer ut med uttrycket utomparlamentariska 

grupper som var mycket negativt laddat. Det är också under den här tiden som det är flest 

artiklar i ämnet. Efter Göteborgskravallerna 2002, började uttrycket sociala rörelser användas. 

Det sammanfaller med ett mer förstående tonläge i artiklarna. 

Resultat av innehållsanalys, DN och SvD 

Innehållsanalysens resultat visar att fokus på ungas politiska engagemang tog sin början i DN 

år 1992. Där ser vi två riktiga paniktoppar varav den första år 1993-1995. Fram till 1999 kom 

någon artikel per år sedan började det stegras igen (fyra artiklar) och en andra paniktopp kom 

år 2000-2001, därefter började intresset för fenomenet klinga av. Efter 2004 planade debatten 

ut till kring ett par artiklar per år fram till slutet av 2007.  

I SvD ser vi mer en moralpanik som går i vågor med en liten inledande fas 1993 som sen 

skjuter i höjden tre år senare. Därefter följer flera rejäla svallvågor tills det planar ut efter 

2003 som vi kan se i diagram 1. Studien innefattar 45 artiklar i SvD och 76 artiklar i DN.  
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Diagram 1. Antal artiklar per tidning och år. DN hade två rejäla demokratipanik-toppar 93-95 och 00-01. SvD hade sin första 

paniktopp 1996 som därefter följdes av flera svallvågor av demokratipanik. 

De som frekvent uttalar sig är statsvetare, sakkunniga och debattörer. Många texter är 

publicering av olika rapporter och relativt ofta är det ordföranden i politiska ungdomsförbund. 

De senare står för merparten av texter där unga uttalar sig. Dessa texter visade sig vara hela 

50 procent i DN och 58 procent i SvD, till skillnad mot de färre än 37 procent som 

Ungdomsstyrelsen fann. Ingen ung politiskt oengagerad uttalar sig. De unga ordförandena i 

politiska ungdomsförbunden och aktivisterna ger för det mesta uttryck för samma teman som 

de vuxna, även att unga är annorlunda. 

De teman jag funnit är: ”Ungdomsförbunden och partipolitiken i kris”, ”Unga och 

inflytande”, ”Förändra demokratin”, ”Demokratin hotad”, ”Ungdomsförbunden och partierna 

desperata”, ”Unga inte intresserade av partipolitik”, ”Unga engagerade vill ha snabb handling 

och resultat”, ”Ungdomsförbunden stela och byråkratiska”, ”Unga inte annorlunda”, 

”Medlemmarna är i vägen för partierna”, ”Unga är annorlunda”, ”Ungdomsförbunden ökar”, 

”Unga hoppar av”, ”Unga och våld”, ”Massmedierna påverkar politiska gruppers existens”, 

”Makten ligger utanför det politiska systemet”, ”Unga är intresserade av politik”, ”Politik är 

viktigt” samt ”Ökade klassklyftor”. 

De flesta teman används bara ett par, tre gånger under hela perioden. Bland dessa finns temat 

”Unga är inte annorlunda” och ”Unga är intresserade av politik”. De representeras av endast 

ett fåtal artiklar men visar att det fanns texter som motsäger den dominerande bilden under 
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hela perioden. I det stora hela är det annars några få teman som används frekvent och 

uppsatsens resultat visar att det både i DN och SvD finns klara huvudteman vilket vi ser i 

diagram 2.  

 

Diagram 2. I både DN och SvD är ”förändra demokratin ett starkt huvudtema. I DN var dock ”unga och inflytande” mer 

framträdande i början av perioden. 

Teman i Dagens Nyheter  

Det huvudtema som används mest i DN är ”Förändra demokratin” (20 artiklar). Samtidigt 

användes det främst under den senaste toppen år 2000-01. Det näst mest förekommande 

huvudtemat är ”Unga och inflytande” (15 artiklar) och det är mer vanligt under hela studien. 

Underteman som understödjer och bygger upp artiklarnas huvudtema var undertemana ”Unga 

engagerade vill ha snabb handling och resultat” och ”Unga är annorlunda” mest 

förekommande (21 artiklar vardera). Det förra temat förekom främst under 1993-95 och 2000-

01 men det andra lite mer utspritt 1992-95 och 1999-03, vilket syns i diagram 3. 

Huvudtemat ”Förändra demokratin” innehåller satser som: ”Ta bort det traditionella 

ledarskapet”, ”Partierna måste bli mer representativa”, ”Gör allt mer lättillgängligt” och ”Ta 

politiken till krogen”. Så här kunde det se ut:  
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”Mer toppstyrda partier med färre medlemmar och en färgstark partiledare. Det 

kan vara lösningen på partiernas kris, menar statsvetaren Tommy Möller vid 

Uppsala universitet.” Ewa Stenberg, DN, 921004. 

 

Diagram 3. ”Förändra demokratin” var huvudtemat i DN under 1990-2007, och underbyggs av de två undertemana ”unga engagerade 

vill ha snabb handling och resultat” samt ”unga är annorlunda” 

Undertemat ”Unga engagerade vill ha snabb handling och resultat” innehåller exempelvis 

”För unga engagerade är handling viktigt”, ”De är intresserade av sakfrågor”, ”Går med i 

utomparlamentariska grupper osv för att de ej får inflytande i partier” samt ”Söker snabba 

vägar till resultat”. Undertemat ”Unga är annorlunda” innehåller satser som ”Kraftfulla och 

ställer krav”, ”Individualister”, ”Är fostrade att tänka självständigt och kritiskt”, ”Okunniga” 

och ”Ny och argare generation”.  

Teman i Svenska Dagbladet 

I SvD handlade artiklarnas huvudtema också om att ”Förändra demokratin” (13 artiklar) mest 

under 1993, 1996 och mellan 1998 och 2000. De underteman som understödjer huvudtemat 

var ”Unga engagerade vill ha snabb handling och resultat” (12 artiklar) mest centrerat runt 

topparna 1995-96 och 1998-2003 som syns i diagram 4. Här kan påpekas att SvD finner 

”Demokratin hotad” fler gånger (5 artiklar) än DN (3 artiklar), samtidigt som DN 

representeras av nästan dubbelt så många artiklar överlag. 



 

 19 

Temat ”Förändra demokratin” är uppbyggt av meningar som:  

”Gustav Fridolin är inne på samma spår: -Få medlemmar i ungdomsförbunden och 

lågt valdeltagande är en tydlig protest från ungdomarna. De vill visa vad de tycker i 

aktiva handlingar där även civil olydnad ingår. Det är nödvändigt för 

ungdomsförbunden att ändra arbetssätt om man vill nå de unga människorna igen.” 

Fredrik Mellgren, Ingvar Svensson. Intervjuserie, SvD, 990724. 

 

Diagram 4. SvD hade ett genomgående huvudtema: ”förändra demokratin” som understöds av undertemat ”unga engagerade vill ha 

snabb handling och resultat”.  

Undertemat ”Unga engagerade vill ha snabb handling och resultat” är uppbyggt av meningar 

som;  

”- Vi är nog det mest politiska ungdomsförbundet och håller inte på med en massa 

innebandyturneringar och sådant. Däremot borde vi vara mer aktivistiska med 

exempelvis demonstrationer och gatuteater för att synas mer. Det tilltalar unga 

människor.” (Birgitta Ohlsson). Fredrik Mellgren, Elisabeth Eden, SvD, 990830.  

Bilden av unga 

”Bild av unga” förändras över tid i bägge morgontidningarna. Dock finns det en specifik bild 

av unga som ligger relativt jämnt fördelat över hela perioden, nämligen att ”unga är 

annorlunda”. När jag tittar efter bilden av unga i DNs textmaterial så upprepas som ett mantra 

att ”unga är annorlunda” jämfört med vuxna (34 artiklar). Framförallt under topparna 1993-95 
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och 2000-04. Samma sak gäller SvD som presenterade bilden av unga som ”Unga är 

annorlunda” (25 artiklar), fördelat över nästan hela perioden men starkast under topparna av 

panik 1995-96 och 1998-2001, se diagram 5. ”Unga är intresserade av politik” (16 artiklar) 

var också en stark bild av unga i SvD under 1996-2001 och en motvikt till ”demokratin 

hotad” som återfinns bland huvudteman. 

 

Diagram 5. Bilden av unga presenteras i både SvD och DN som ”unga är annorlunda”.  

SvDs bild av unga kunde innehålla meningar som;  

”Thomas Idergard, ordförande i MUF, anser att det politiska samtalet ”måste ske 

på mottagarnas villkor” och att ”flertalet politiker inte förstått det.” Henri Pagot, 

SvD, 960420. 

Resultaten visar att båda tidningarna gav en bild av att ”demokratin måste förändras” och att 

“unga är annorlunda” och ”vill ha snabb handling och resultat”. Även om DN och SvD har 

samma konklusion så visar andra undertemana att de har olika approach. Undermeningen var 

att demokratin är hotad om inte den utvecklingen stoppas. Resultaten visar också att unga 

utpekades som syndabockar i frågor som rör politiska partiers och demokratins överlevnad. 

Det mest frekventa huvudtemat ”Förändra demokratin” handlar om att försöka anpassa 

demokratin för att matcha de ungas livsstil. Både DN och SvD följde en demokratipaniks 

förlopp med två respektive tre paniktoppar. Tidningarnas bild av ungas politiska engagemang 
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har förändrats över tid. Dock visade det sig också att demokratipaniken inte helt dött ut 2007 

då det fortfarande dök upp artiklar som behandlade ”problemet” med de unga och politiken.  

Analys 

Min undersökning av teman i DNs och SvDs artiklar visar att min första analys efter en 

genomläsning som ”vanlig” läsare stämmer ganska väl med den bild som framträder i 

undersökningen. Artiklarna gav mig vid en första genomläsning en bild av att unga hotade 

demokratin eftersom de inte engagerade sig i politiska partier. Huvudtemat visade sig i 

innehållsanalysen vara ”förändra demokratin” i både SvD och DN. 

I DN handlade artiklarnas huvudteman främst om att ”förändra demokratin” och ”unga och 

inflytande”. I första paniktoppen, år 1993-95 var ”unga och inflytande” det vanligaste 

huvudtemat medan ”förändra demokratin” toppade år 2000-01. Dessa teman hänger ihop på 

så sätt att det i artiklarna anses vara ett demokratiskt problem att unga saknar inflytande i vårt 

parlamentariskt representativa demokratiska system. Problemet som artikelförfattarna 

presenterar det är alltså att ungas representativitet är försvinnande låg, vilket påverkar 

ungdomsförbunden och partierna negativt.  

Det är även viktigt att se på de mest vanliga undertemana eftersom de stödjer huvudtemat. I 

DN var det ”unga engagerade vill ha snabb handling och resultat” och ”unga är annorlunda”. 

Därefter kom ”demokratin hotad” och ”unga och inflytande”. Undertemana i DN hänger ihop 

som följer: unga antas vara annorlunda än vuxna, eftersom de föredrar enfrågerörelser, 

utomparlamentariska grupper, sociala rörelser eller att klara av politisk påverkan på egen 

hand. Samtidigt hänger deras val att engagera sig utanför partierna ihop med att de har lågt 

inflytande i partier på demokratisk väg – och därför är demokratin hotad. 

I SvD hängde huvudtemat ”förändra demokratin” ihop med ”demokratin hotad”, ”unga är 

annorlunda” och ”ungdomsförbunden och partipolitiken i kris”. I första paniktoppen år 1996 

var huvudtemat ”Unga engagerade vill ha snabb handling och resultat” lika stort som 

”förändra demokratin”. I nästa topp 1998-99 var ”förändra demokratin” solklart huvudtema 

och år 2001 var det ”ungdomsförbunden stela och byråkratiska”. Artiklarna ger en bild av att 

demokratin är hotad för att unga är annorlunda och gör så att ungdomsförbunden och 

partipolitiken är i kris och därför måste demokratin förändras. 
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Som undertema i SvD var ”unga engagerade vill ha snabb handling och resultat” mest 

förekommande. Därefter kom ”ungdomsförbunden stela och byråkratiska” samt ”förändra 

demokratin”, ”unga är annorlunda” och ”unga inte intresserade av partipolitik”. Dessa hänger 

också ihop; att unga vill ha snabb handling och resultat men eftersom ungdomsförbunden är 

stela och byråkratiska så måste demokratin förändras. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att SvD och DN kommer fram till samma huvudtema: 

”förändra demokratin”. Det som skiljer dem åt är frågorna varför och hur. Artiklarna i DN och 

SvD har en röd tråd, ett slags grundläggande tema på vilket de bygger. Temat är att 

”demokratin är hotad på grund av att unga inte längre engagerar sig i de politiska partierna 

utan istället väljer att engagera sig i så kallade enfrågerörelser, utomparlamentariska grupper 

och sociala rörelser”. Detta tema är uppbyggt av tre teman som återfinns på något sätt igenom 

hela perioden, antingen själva, i olika kombinationer med varandra eller i kombination med 

andra teman. När jag hittar andra teman som huvudteman i artiklarna, som exempelvis ”unga 

och våld”, så hänger dessa alltså ihop med någon eller flera av dessa tre grundläggande teman.  

Resultatet skulle kunna bero på yttre omständigheter som att till exempel både DN och SvD 

skulle ha bytt chefredaktörer samtidigt, men jag finner det högst osannolikt. Paniktopparna 

dyker inte bara upp ungefär samtidigt i båda morgontidningarna utan verkar sammanfalla med 

tidigare forsknings resultat där exempelvis Sörbom studerat den statliga diskursen kring unga 

och demokrati.  

Bild av unga är relativt konstant ”unga är annorlunda” i både DN och SvD. För att se på vilket 

sätt de anses vara annorlunda får vi titta på övriga bilder av unga som är ganska varierande, 

till en del beroende på om det är unga eller vuxna som uttalar sig, men främst beroende på 

vilken tidsperiod artikeln är skriven. Bilden av unga som framträder i studien är helt i linje 

med det Sörbom (2010) skriver om att diskursen ”unga är annorlunda” är att betrakta som en 

hörnpelare i diskursen om unga idag. Diskursen som Bjurström (1994) beskriver som att det 

vuxna samhället är det naturliga och när unga avviker från det så hotas samhället är 

överförbar på att unga under 1990-talet ansågs hota samhället när de ”vill ha snabb handling 

och resultat”. 

Bjurström (1994) beskriver hur det funnits en uppdelning mellan organiserad och 

föreningslösa unga. Han berättar att i ”Statens ungdomsråd. Arbetsgruppen Kommunerna och 

ungdomen” (SOU 1966) står också ”Den organiserade ungdomen … betraktas … som en 

garant för samhällets demokratiska värden i den statliga utredningsretoriken”. Det tycks som 

att den här föreställningen lever vidare i de artiklar jag studerat. Demokratipanikens 
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utgångspunkt är just att när det är färre unga som är medlemmar i föreningar så är de ett hot 

mot demokratin och samhället. 

Att bilden av unga som annorlunda blir så stark under demokratipanikens toppar stämmer 

också väl med Cohens (2002) idé om att unga ges rollen som symbolbärare i samhället. De 

har fått rollen som ”folk devils”, och pekas snabbt ut som dem vilka hotar samhället, när det 

finns behov av det. När den svenska demokratin verkar vara hotad slår larmsystemet igång. 

Trots att flera utredningar visat att inte heller vuxna är medlemmar i partierna så fortsätter 

fokus ligga på de unga i fråga om hur de kan organiseras (Sörbom 2010) och förändringar av 

de politiska partiernas organisation och struktur föreslogs enligt Ungdomskommittén (1991). 

Det är demokratipanikens starkaste period vi ser i SvD och DN under 1993-2001. Att de unga 

har utsetts till hotet mot demokratin stämmer också med Forsmans (1997) teori om att 

eftersom de utgör en svag samhällsgrupp och inte kan göra sig hörda används som symbol. I 

enlighet med tidigare moralpaniker har de unga själva liten chans att ge sin version, eftersom 

de som producerar massmedierna också utgör en maktfaktor och används som moralpanikens 

megafon. 

Cohen (2002) menar också att den sociala kontrollen kan frammana ett avvikande beteende, 

vilket skulle kunna innebära att unga inte engagerar sig i politiska partier för att de politiska 

partierna och andra i samhällsbärande funktioner pekar ut de unga som ett hot mot demokratin 

när de inte engagerar sig på det sätt som de förväntas. I så fall skulle det medlemsras som 

skedde i ungdomsförbunden kunna förklaras av den triggade stämningen mot unga under 

1990-talet, och troligen tidigare. De unga tar själva på sig rollen som avvikare och det märks 

tydligt i artiklar där de är intervjuade eller själva skriver. Det är fler unga än vanligt som 

uttalar sig under demokratipaniken, vilket väl ska ge legitimitet och styrka åt de sakkunnigas 

upprustning mot hotet mot demokratin. Problemet som jag ser det är att det främst är 

ordföranden i politiska ungdomsförbund som uttalar sig, vilka tillhör gruppen ”organiserad 

ungdom” och liknar de vuxna (eller drömmen om hur de vuxna är). De unga aktivisterna 

framställs som naiva och våldsamma, medan vanliga unga lyser med sin frånvaro i texterna.  

Frykman (1988) förklarar mekanismerna i den sociala kontrollen som att kontrollsystemet 

med moralpaniken sätter igång direkt vid hot mot samhällets normer. Massmedierna ingår i 

kontrollsystemet och skapar genom sitt arbetssätt en stämning av panik genom att beskriva de 

farliga unga, eller Cohens ”folk devils”, samt låta vuxna sakkunniga komma till orda. I 

artiklarna i studien är det främst sakkunniga, statsvetare och framförallt ofta ordförande i de 

politiska ungdomsförbunden som uttalar sig. Det kan ses på två sätt; dels att de är unga och 
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tar på sig rollen av att ”veta” varför andra unga inte engagerar sig, men dels också att de inte 

är så unga och framförallt att de är ”organiserade unga”, mycket politiskt engagerade och ofta 

uppfostrade i partierna. I uppsatsens resultat är konstellationerna av teman samtidigt 

intressanta i sig, för de visar att det skett en förändring över tid. Förutom att ungas politiska 

engagemang var ett hett tema under perioden kan dessa förändringar vara det som visar hur 

demokratipaniken utvecklades. 

Ett mönster - demokratipanik 

Resultaten från innehållsanalysen av det skrivna materialet från DN och SvD följer varje steg 

i teoridelens beskrivning av en moralpaniks förlopp: först beskriver de, sedan förfasar de sig, 

får panik, förståelse, ger förklaringar och därefter följer acceptans och försoning. Bilden av 

ungas politiska engagemang förändras egentligen inte mycket under perioden. Det är främst 

artiklarnas angreppssätt, problemställningar och lösningar som förändras. 

Enligt Maktutredningen (1990) hade de politiska partierna och deras ungdomsförbund stora 

problem med medlemsras. De menade att det fanns en anledning till oro eftersom det svenska 

demokratiidealet var att medborgarna deltog aktivt i det politiska arbetet. Dahlgren (red. 

2007) anser att den politiska aktiviteten har ändrats och splittrats och tror att det påverkar 

demokratin att ändra sig. Enligt Frykman (1988) handlar moralpaniken om att viktiga 

samhällsfundament antas vara hotade. Utifrån den uppfattningen syns det fullt troligt att den 

moralpanik som kunde iakttas under 1990- och en bit in på 2000-talet beror på att demokratin 

tycktes vara hotad i sina grundvalar. 

1990-92 skrev varken DN eller SvD om ungas politiska engagemang. Under min research 

upptäckte jag att många andra, mindre tidningar gjorde det, vilket till en början var 

förbryllande. Men det visade sig kunna förklaras av teorin om moralpanikens faser, där det 

hela börjar med rykten och påståenden för att hamna på de stora dagstidningarnas ledarsidor 

och toppas med artikelserier under korta men intensiva faser av panik. 

Inte förrän den 8 april 1992 började DNs demokratipanik så smått, då de beskrev att 

”Ungdomsförbund mister bidrag”. Den 4 oktober samma år i DN menar statsvetaren Tommy 

Möller: 

”Mer toppstyrda partier med färre medlemmar och en färgstark partiledare. Det 

kan vara lösningen på partiernas kris”. 
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”En rad undersökningar visar att förtroendet för politikerna och engagemanget för 

de politiska partierna minskar. Det är till exempel tydligt om man tittar på de 

politiska ungdomsförbundens medlemsutveckling. Unga har blivit mer intresserade 

av samhällsfrågor – men de tycker att de politiska partierna är tröga och trista. I 

stället engagerar sig många i enfrågerörelser där medlemmarna kämpar för en 

enstaka fråga.” 

Den första toppen i demokratipaniken börjar 1993 i DN och sträcker sig till slutet av 1995. I 

mars 1993 urartade en elevdemonstration i Malmö i kravaller. Detta innebar startskottet för en 

rad artiklar i DN det året, där ”unga och våld” blev huvudtemat. I SvD syns inte den 

kopplingen lika starkt, men DN började fokusera på unga som mycket aktiva och engagerade i 

enfrågerörelser och starkt förknippade med våldshandlingar. Tonen i artiklarna i DN gick 

snabbt från starkt negativ till en schizofren ton med både negativa och positiva inslag. Det 

negativa var att de var mycket benägna till våld och det positiva att de var mycket engagerade 

i samhällsfrågor. Artiklarna innehöll ofta intervjuer med en eller flera unga som var aktiva i 

enfrågerörelser. Artiklarna hade en beskrivande karaktär men med en ton av att de unga var 

naiva. De lät de unga själva berätta om sitt engagemang och kring frågan varför de inte 

engagerar sig i politiska partier längre.  

Cohen menar att demokratipaniken används som ett kontrollsystem av unga. När ungas 

utmanande beteende blir utagerade och politiskt drar paniken igång. Mot de ungas hot mot 

ordningen svarar olika debattörer och politiker. Det kan direkt kopplas till DNs första 

demokratipanik 1993-95 som startade med huvudtemat ”unga och våld” efter 

studentkravallerna i Malmö och som följdes av oro för att unga valde enfrågerörelser istället 

för partier.  

Under DNs första panik låg SvD lågt. Deras demokratipanik började med tre debattartiklar på 

Brännpunkt år 1993. Den första heter ”Ett växande ointresse för partipolitiken”, skriven av 

dåvarande ordförande i MUF, Fredrik Reinfeldt och vice ordförande Gunilla Carlsson den 18 

juli 1993. Här dyker en oro för ungdomsförbundens vara eller inte vara upp.  

”1980 organiserade de politiska ungdomsförbunden 195 000 ungdomar upp till 25 

år” … ”1991 var antalet nere i 118 000. Dessa ungdomsförbund har alltså tappat 

nära 80 000 medlemmar på ett årtionde. Fortsätter minskningen i samma takt 

överlever fenomenet politiska ungdomsförbund nästan inte övergången till nästa 

århundrade.” 
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Men de moderata skribenterna fann också förståelse för det förändrade demokratiidealet och 

menade att den individcentrerade (som Maktutredningen beskrev som mer borgerlig) tagit 

mark bland de unga:  

”Generellt kan därför inte sjunkande medlemstal tas som intäkt för att demokratin 

är hotad eller håller på att urholkas.” 

Toppnoteringen i SvD 1996 berodde på två artikelserier som hette ”Ung debatt” och ”Nya 

förmågor tar över i de politiska ungdomsförbunden”. Dessutom presenterades en ny 

undersökning från SCB som berättade att ”Unga vänder partierna ryggen” den fjärde april 

1996. 

Dessa debattinlägg visar på att ungas brist på engagemang diskuterats lång tid innan 1993. 

Detta mönster ligger i linje med tidigare moralpaniker, där ”problemet” först dyker upp som 

rykten, påståenden och i mindre tidningar. När de två största morgontidningarna börjar ta upp 

frågan så är det redan något som ”alla” talar om. Dessutom var det inte bara några vanliga 

artiklar som startade det hela. I DN var det en statsvetare som pekade ut problemet. I SvD var 

det MUFs dåvarande ordförande. Partierna hade också börjat snegla på hur 

utomparlamentariska grupper arbetade, för att kunna anpassa ungdomsförbunden till den unga 

generationen. Den 25 juni 1995 skrev DN utifrån en förhandstitt på Demokratirådets 

kommande rapport. I den framkom att unga, men även vuxna, ”skyr partierna” och ”Den 

svenska demokratin får betyget ’knappt godkänt’.” 

1996 till 1998 var mellanår i DN på flera sätt. Inte många artiklar skrevs i ämnet. Men det 

som skrevs talade tydligt om att demokratin kräver att alla grupper i samhället deltar. 

Partierna jobbade på med nya grepp för att värva unga. Bland annat gick greppen ut på att 

vara roliga, för ”unga vill bara ha kul” hade blivit ett tema. DN skrev den 5 augusti 1997  

”SSU ska locka 1 000 nya. Kongress i Göteborg. ’Röjare’ värvar medlemmar med 

karaoke och kondomer”. 

Första halvan av 1999 var det helt tyst i SvD, men den 23 juli stod det att läsa i Ledaren att 

statsvetaren Tommy Möller menar att ”de politiska ungdomsförbunden marginaliserar sig 

själva.” Ledarskribenten anser att ungdomsförbunden måste förändra sitt arbetssätt för att 

intressera unga. Efter denna ledare kom SvD med en intervjuserie med ungdomsförbundens 

ordförande. 

I DN blev tonläget allvarligt och panikartat igen år 1999. Bland annat uttalade sig statsvetaren 

Gullan Gidlund den 18 november:  
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”Partipolitiken är i kris” och ”Tillståndet synnerligen allvarligt”. 

I SvD gav Sofi Löfstedt, ett av Grön ungdoms dåvarande språkrör, sin förklaring:  

”Det är inte konstigt att ungdomar ratar de politiska partierna och söker andra 

uttryck för sitt samhällsengagemang. Hierarkierna och de stela möteskulturerna 

måste rensas ut. De tillhör en svunnen tid. Nu vill unga människor ha något annat.”. 

Åren 2000-01 snäpptes tonläget upp ytterligare i både DN och SvD. Unga ville bli tagna på 

allvar med blev det inte. De ansågs vara mycket kunniga, engagerade och en kraft att ta 

tillvara. Den bilden var starkast år 2000 men hänger kvar, från och till, under resten av 

perioden i den här studien. Intressant att iaktta är att det nu främst är unga som intervjuas eller 

är skribenter.  

I DN är huvudtemat den här gången ”förändra demokratin” och i SvD ”ungdomsförbunden 

stela och byråkratiska” som en uppföljning på ”förändra demokratin” från 1998-99. En 

debattserie startades i juni 2000 i DN kallad ”Demokrati 2013?”, vilken gör år 2000 till denna 

undersöknings peak, utifrån en undersökning av SNS Demokratiråd som sade att det inte 

kommer att finnas några partier kvar år 2013 om medlemsraset fortsatte i samma takt som 

dittills. Det skrevs mycket om hur arbetsmetoder och attityder hos vuxna måste förändra för 

att vi alls ska ha några partier kvar 2013. Till exempel säger moderaten Anna Kinberg den 14 

augusti 2000 att hon är  

”Trött på att vara ung vid 30.” ”I andra branscher tar man folk på allvar i den här 

åldern – men inte i politiken”. 

I en artikel i DN den 3 januari 2001 skrev Birgitta Albons att Demokratiutredningen bekräftar 

de ungas motstånd. ”Civil olydnad är ett naturligt inslag i en mogen demokrati” hette det. 

Detta var något nytt och indikerar att vinden hade vänt. Det verkar här som att experterna, de 

som ville värna det demokratiska idealet, hade internaliserat och accepterat vad som hände i 

Sverige. En ny SIFO-undersökning presenterades den 7 juni 2001 i DNs Ledare, av Charlotta 

Friborg. Opinionsundersökningen hade kommit fram till att den nya generationen var 

utpräglade individualister med en stark tro på sin egen förmåga att själva påverka. Den nya 

generationen – kallad Generation E som i engagemang – ville ha snabba resultat och då var 

traditionellt politiskt arbete för trögt. Temat i DN var fortfarande ”förändra demokratin”, det 

vill säga politikens arbetssätt, attityder och ökad representativitet med fler unga i 

maktposition. Men här startade en förändring i teman. Det var inte samma solklara huvudtema 

som under år 2000, i stället läggs mer energi på det normalt underliggande temat att ”unga är 
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annorlunda” (individualister). Framförallt kommer, den 27 november 2001, siffror på att 

ungdomsförbundens medlemsantal ökar igen.  

Ett helt nytt tema dök upp år 2002: ”unga hoppar av”, och då i sällskap med det 

återkommande temat ”unga och inflytande”. De unga nyrekryterade hoppade av sina uppdrag 

och kritiserade ungdomsförbunden och politikernas attityder. De unga menade att de ville ta 

ansvar och ha inflytande men att de stoppades av ”senilitetsprincipen” och 

åldersdiskriminering. Samtidigt avtog artiklarna om unga och demokrati något och begreppet 

”utomparlamentariska rörelser” byttes ut mot ett, som jag ser det, mer forsknings-betonat 

begrepp: ”sociala rörelser”. I samma veva förändras också bilden av ungas politiska 

engagemang. Unga ansågs nu vara engagerade men arbeta i motvind, mot de vuxnas 

åldersdiskriminering och syn på unga som att de inte orkade med det vardagliga politiska 

arbetet. År 2003 visade SNS Demokratiråd att unga ansåg att makten förflyttats från det 

etablerade politiska systemet. De såg det som mer effektivt att göra individuella insatser och 

exempelvis konsumtion hade blivit ett politiskt medel. 

År 2005 finner jag en enda artikel i min breddade sökning på ”unga och politik”. Det är den 8 

augusti, avdelning kultur i DN och skribenten är Göran Greider. Han tycker att folk ska ta 

makten i de redan etablerade partierna som ”förvaltar den avgörande makten” istället för att 

bilda nya partier på grund av missnöje med samhället. Dessutom undrar han varför ingen 

startar en social rörelse igen. Temat är ”dåligt medborgarskap överhuvudtaget”. Åren 2006 

och 2007 är lika lugna. Några forskare, däribland Adrienne Sörbom, skriver på DN Debatt år 

2006 att en del av de unga som var politiskt engagerade och var närvarande i Göteborg 

knäcktes i sin tro på det politiska systemet efter Göteborgskravallerna. Artikeln är ett försvar 

för de unga som de menar inte alls hotar demokratin. Temat är ”förändra demokratin”. 

Det är få artiklar om ungas politiska engagemang mellan 2005 och 2007. Det märks att 

demokratipaniken i DN och SvD är över, för den här gången i alla fall. Ändå tycks 

problematiseringen av att unga inte engagerar sig politiskt finnas kvar. I en artikel i DN den 

10 juli 2007 förklaras att Mona Sahlin i sitt ”jungfrutal” i Almedalen visade att hon och 

Socialdemokraterna har tagit till sig av den kritik som unga riktat mot de politiska partierna 

och ungdomsförbunden:  

”Politikens kris blir inte mindre om ungdomarna känner att samhället sviker dem. 

Många partier, inklusive mitt eget, har inte lyssnat tillräckligt. Nu ska vi låta våra 

öron växa ut till de ungdomar som inte är intresserade av partierna men som har en 

massa synpunkter i viktiga frågor.” 
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Diskussion 

Uppsatsens resultat visar att DNs framträdande bild av ungas politiska engagemang skiljer sig 

lite från SvDs bild. DN inledde perioden med huvudtemat ”unga och inflytande” men det 

byttes ut mot ”förändra demokratin” år 2000-01. SvD hade också ”förändra demokratin” som 

huvudtema, men under hela perioden. Båda tidningarna hade undertemat ”unga engagerade 

vill ha snabb handling och resultat” men DN hade även undertemat ”unga är annorlunda”. 

Båda tidningarna hade samma bild av unga, nämligen; ”unga är annorlunda”. Det som skiljer 

tidningarna åt är den inriktning som de mindre använda teman och bild av unga har. Till 

exempel användes temana ”demokratin hotad” och ”unga är annorlunda” klart uttalade oftare 

i SvD än i DN.  

Att de båda svenska morgontidningarnas huvudtema är att ”förändra demokratin” var lite 

förvånande för mig som hade en stark känsla av att ”demokratin är hotad” skulle vara det 

genomgående huvudtemat. Men vid en närmare titt visade det sig att man måste ”förändra 

demokratin” för att de ”unga är annorlunda” och ”vill ha snabb handling och resultat” och 

därför hotar demokratin. ”Demokratin är hotad” kan därför sägas ha varit den underförstådda 

utgångspunkten i artiklarna. 

När det gäller artiklar som talar emot den dominerande bilden så är det tunnsått. Det finns 

ingen artikel bland mitt material som talar emot huvudtemat ”förändra demokratin”, däremot 

finns det ett par artiklar i båda tidningarna som hävdar att ”unga är inte annorlunda”. I SvD 

återfinns tre artiklar som med huvudtemat ”unga är intresserade av politik”, vilket också 

används som bild av unga i 16 artiklar. Däremot är artiklarna i slutet av perioden mer 

förstående och accepterande och några menar till och med att demokratin inte är hotad. De 

unga ser inte ungas brist på engagemang lika mycket som ett hot mot demokratin som vuxna 

gör. De unga tar istället på sig rollen och förklarar hur de är annorlunda och vad som måste 

förändras för att partiernas ungdomsförbund ska kunna locka unga medlemmar. I övrigt är 

forskare, ungdomspolitiker och debattörer överens. 

Det är ovanligt många unga som uttalar sig, 50 procent av artiklarna i DN och 58 procent i 

SvD, men det är endast politiskt engagerade unga, antingen ordföranden i politiskt 

ungdomsförbund eller aktivister i utomparlamentarisk grupp. Någon gång är det medlemmar i 

ett ungdomsförbund. 
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Det verkar som att min hypotes om att det var en slags demokratipanik i svensk morgonpress 

under 1990-talet och en bit in på 2000-talet stämmer. Det är några få teman som framträder 

klart och tydligt. Det mönster som antalet artiklar, klara teman och bilden av unga ger tyder 

på att det var en demokratipanik. Att bilden av unga var att ”unga är annorlunda” under hela 

perioden och blir starkare i samband med att huvud- och underteman var starkt framträdande, 

under perioderna 1993-95 och 2000-01 i DN och 1996, 1998-99 och 2001 i SvD indikerar att 

det rör sig om en moralpanik i fråga om demokrati och engagemang.  

Bilden av unga som annorlunda stöds även av Sörboms idé om att det är en basdiskurs som 

genomsyrar samhället. Debatten följde i mångt och mycket en moralpaniks förlopp så som 

Cohen (2002) beskriver den, där teman sprids i massmedierna som överdriver och förvränger 

fenomenet tills det blir en symbol. Informationsflödet och tolkningarna ökar. Allt fler uttalar 

sig och under en kort tid blir det en mycket intensiv och panikartad stämning. Artiklarna, 

ledarna och debattartiklarna följde på de fakta som presenterades i olika vetenskapliga 

rapporter och betänkanden. När det hettade till ordentligt braskade de på med artikel- och 

intervjuserier. Det som startade som spridda påståenden har nu blivit en myt. Därefter 

kommer lugnande artiklar för att snart försvinna.  

Men hypotesen att det var en moralpanik under 1990-talet håller inte hela vägen. I min 

genomläsning av artikelmaterialet slogs jag av att massmedierna skrev och refererade till 

tidigare uttalanden om ungas obefintliga engagemang för partier redan tidigt i min studie. Jag 

hade som hypotes att frågan kom upp under 1990-talet, därav min valda period. Det verkar 

alltså som att det redan var en pågående demokratipanik när min studie startar och den verkar 

inte riktigt vara över när studien tar slut 2007. Här dyker en del frågetecken upp. Kan det vara 

fråga om en basdiskurs om unga och demokrati som aktiverades under den intensiva perioden 

i mitt material? Jag lutar åt att det kan vara så, och att den aktiverades i samband med 

demokratipanikens peak som syns i de stora morgontidningarna, och att demokratipanikens 

inledande och avslutande faser återfinns i mindre tidningar både före och efter. 

Jag drar slutsatsen att det jag finner i min studie kan vara toppen av en långdragen 

demokratipanik som hänger ihop med diskursen om unga och demokrati. Den började troligen 

långt innan i andra tidningar (som jag märkte under min research), för att nå sitt crescendo 

med statsvetare och andra experter som ropar på ”krafttag” i de stora morgontidningarna åren 

1993-2001. Det vore därför intressant att utöka den här studien med tio år bakåt i tiden för att 

se vad som hände under 1980-talet, och även undersöka landsortstidningar och politiska 

tidningar. 
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I efterdyningarna av demokratipaniken verkade det som att de som deltog i den upphetsade 

debatten sansade sig, men ännu idag, år 2011 när jag skriver den här uppsatsen, hör jag ibland 

upprörda röster (senast idag den 28 april 2011 på radion) om att just unga inte engagerar sig i 

politiska partier. Därför menar jag tyvärr att den lugnande bild som beskrevs i DN och SvD i 

slutet av studien bara verkar ha varit en tillfällig bild. Här hittar jag ännu en beröringspunkt 

med tidigare forskning då Sörbom (2010) fann att man trots utredningar som pekade på att 

vuxna var lika obenägna till att vara medlemmar i partier fortsatte fundera över hur unga 

kunde organiseras. 

Demokratipaniken skulle få svårt att finna fäste om den inte kunde hänga upp sig på en redan 

etablerad sanning. Därför använder sig demokratins väktare av den bakomliggande 

”basdiskursen” som påverkar och genomsyrar samhället och som handlar om att unga är 

annorlunda jämfört med vuxna och därför ska behandlas annorlunda och ges andra 

organisatoriska lösningar än vuxna (Sörbom 2010). Det gör de för att få igång 

demokratipaniken och på så sätt försäkra sig om att behålla makten om demokratiidealet. 

Sörbom menar även att diskursen att unga utgör ett hot mot samhället ändrades på 1980-talet, 

till att unga är offer för samhällets verkningar. Jag menar att min uppsats visar att den förra 

diskursen fortfarande lever och frodas liksom idén att unga är annorlunda som genomsyrar 

artiklarna i min studie. På något sätt verkar alla diskurserna om unga hänga kvar, vare sig de 

är uttalade eller inte så väntar de på att få poppa upp när tillfälle ges. Och jag menar att det är 

anmärkningsvärt att så få av artiklarna i studien talade emot den framträdande bilden, särskilt 

med tanke på att det var så många unga som uttalade sig.  

En tanke jag får dels utifrån Cohens (2002) teori om moralpaniken där unga används som 

symboler när något antas hota samhället även som symboler för ”vår tids människor”, dels 

från Bjurströms tal om att diskursen kring unga är att det anses viktigt att unga ska vara 

aktiverade och organiserade för att inte utgöra ett hot mot ordningen. Här möts alltså två 

diskurser och konfronteras med föreställningen om hot mot demokratin och aktiveras i fallet 

med att de politiska partierna erfar ett långvarigt medlemsras. Därför är det kanske inte så 

märkligt, om än tragiskt för de unga, att de blir utpekade som ett hot mot demokratin under 

åren 1993-2001. 

Vidare slås jag av Cohens ord om att moralpaniken kräver att det finns omhuldade värden att 

försvara, i det här fallet demokratin, och att bildade och inflytelserika personer, i det här fallet 

statsvetare, politiker och debattörer, reagerar med moralpanik när rykten passar deras 

intressen. Han menar ju också att den går igång främst när de ungas utmanande och 
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annorlunda beteende blir utagerande och politiska och därmed hotar de rådande förhållandena 

mer än vanligt exempelvis när unga deltar i demonstrationer som utmynnar i kravaller. I 

inledningsskedet av min studerade period skrevs det om studentkravaller i Malmö, och i slutet 

av perioden om Göteborgskravallerna. Cohen menar att moralpanik är en slags politisk 

maktkamp och det ser ut som att det är detta som sker under perioden 1990-2007. 

Fler unga än normalt kommer till tals i morgontidningarna. Vidare är det ett fåtal personer 

som talar emot föreställningen om att unga är annorlunda och vill ha snabba resultat, de flesta 

skribenter och intervjuade – både unga och vuxna – är helt med på de föreställningarna. Ingen 

argumenterar emot att partiernas medlemstal rasat, det är ett faktum och det presenteras en del 

statistik som visar det. Däremot är det en och annan, särskilt mot slutet av perioden, som 

menar att det inte är någon demokratisk kris utan bara en naturlig utveckling av demokratin. 

 När jag läst mitt material insåg jag att det enbart är unga aktiva som intervjuas. Antingen är 

de aktiva inom politiska ungdomsförbund, enfrågerörelser, utomparlamentariska grupper eller 

sociala rörelser. När någon skriver en artikel, debattartikel eller ledare med frågan varför unga 

inte engagerar sig i politiska partier hade det varit väldigt intressant att få svar på det från de 

unga som inte engagerar sig överhuvudtaget. Det är nästan lustigt att man intervjuar många 

engagerade unga om varför unga inte engagerar sig. Det sägs ingenting i artiklarna om hur 

vanligt det är med engagerade unga i utomparlamentariska rörelser, och inte heller något om 

alla de unga som inte alls engagerar sig. Frågan är hur representativ den här bilden av unga 

egentligen är. Det kanske främst är nästa generation bildade och experter vi ser i tidningarna? 

Allt som allt överensstämmer mina resultat bra med mycket av den tidigare forskningen och 

teorin. Särskilt den basdiskurs som Sörbom talar om är tydlig i mitt material, ”unga är 

annorlunda” trummas kontinuerligt ut på ett eller annat sätt och i enlighet med teorierna om 

moralpanik, symboler och ”folk devils” så pekas just de unga ut som de som hotar 

demokratin. Men även att de föreställningar som Sörbom finner om ungas politiska 

engagemang samt om och i så fall hur föreställningarna har förändrats över tid, återspeglas i 

mina resultat. 

Forskningen om hur det egentliga intresset såg ut, att unga var lika ointresserade av 

medlemskap som vuxna, återspeglas däremot inte i mitt material. Istället ser jag det som en 

bra utgångspunkt att jämföra mina resultat med, och som ger ytterligare stöd för min idé om 

att det var en demokratipanik vi såg på 90-talet. Dahlgren och Brothéns forskning visar att 

demokratin står säker och ger en välbehövlig, vetenskaplig motvikt gentemot mitt textmaterial 

som pekar på att demokratin är hotad.  
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Den här uppsatsen har säkert en del brister, bland annat att jag som författat den ensam 

utförde metoden innehållsanalys. Bäst hade det varit att ha en kollega som gjort om samma 

innehållsanalys av materialet för att säkerställa att två olika personer kommer fram till samma 

resultat. Jag valde istället att göra om analysen efter två månader och fick samma resultat. 

Förhoppningsvis är uppsatsen därför tillräckligt reliabel. En annan brist som hör ihop med 

analysförfarandet är att flera av temana skulle kunna tolkas som ”unga är annorlunda”, men 

jag har valt att separera dem för att se på vilket sätt de antas vara annorlunda. 

Av tids- och utrymmesbrist har materialet inte heller kunnat undersökas på alla de sätt som 

jag önskat. Det har dykt upp nya frågor kontinuerligt när jag jobbat med materialet, läst 

tidigare forskning och teorierna. Därför har det varit ganska svårt att hålla sig till de 

avgränsningar jag satt i början av studien. Men några av alla funderingar som kommit under 

arbetets gång kanske skulle kunna bli föremål för fortsatt forskning. 

Förslag till fortsatt forskning: 

• Vad i debatten tycks vara fakta respektive frågeställningar? Jämför tidningarnas bild 

med forskningens, även i tidsperspektiv. Finns statistik och vad verkar vara mer 

debattliknande uttalanden i tidningarna? 

• Hur såg massmediernas bild av ungas politiska engagemang ut före 1990? Det vore 

intressant att se eftersom jag egentligen inte får ett riktigt svar på vart 

demokratipaniken i min studie startade? Hur fortsätter det? 

• Hotar de unga fortfarande demokratin? Om de inte antas hota demokratin längre vad 

är det som de unga hotar idag? 

• Studera massmediernas sätt att skriva, bland annat för att se om det finns förklaringar 

till SvDs och DNs skillnad i bilden av ungas politiska engagemang. 

 

I inledningen presenterades statistik som talar emot det fokus som tidningarna hade på ungas 

mer individuella engagemang. Statistiken visar att inte heller äldre är aktiva i politiskt 

partiarbete. Att så få svenskar idag är partimedlemmar visar nog snarare att vi är mitt i en 

demokratisk förändring. Huruvida det är ett hot mot demokratin eller inte återstår att se, men 

jag ansluter mig till dem som tror att vi vuxna måste våga ge unga människor ansvar och 

inflytande. Framförallt tror jag att vi kommer att få se nya former av deltagande även i 

framtiden.
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