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Abstract 
 
 
Title: Values for democracy or democracy for values – an idea analysis of the correlation 
between the two concepts will of the people and values in three democratic theories  
Author: Oskar Johansson 
Supervisor: Prof. Mats Lindberg 
 
This essay examines a presupposed correlation between the way one look upon values and the 
way one look upon the will of the people in a theoretical democratic context. The more specific 
purpose is to test the following hypothesis: There is a reversed connection between the way one look 
upon values and the way one look upon the will of the people in a theoretical democratic context, that is; a 
strong claim of values give reason to a limited conception of the will of the people and a weak claim of values 
gives reason for a more unlimited conception of the will of the people.  
 In order to test the hypothesis I examine three different conceptions of democracy, these are: 
pluralist democracy, deliberative democracy and constitutional democracy. I analyze the way they 
look upon values, there view of the will of the people and finally if there is a connection between 
the way they look upon values and the will of the people. Values should be understood in a 
metaethical context. In other words it is not values in the “common” meaning, instead its how val-
ues in them selves should be understood, and even more relevant, what we mean when we ex-
press values.   
 My conclusions are, first and foremost, that there is a correlation between the will of the people 
and values, according to the formulation of the hypothesis. This leaves, for that specific issue, two 
alternatives; a weak conception of values with a strong conception of the will of the people, and, a 
strong conception of values with a weak conception of the will of the people. I also conclude that 
there are problems with both alternatives. A weak conception of values could result in moral diffi-
culties, such as a majority oppresses a minority. And a strong conception of values could result in 
an excavation of democracy.  
 As for the conceptions of democracy, I conclude that the pluralistic democracy has a relativistic 
view on values and an (more or less) unlimited conception of the will of the people. The delibera-
tive democracy has a similar conception with a few exceptions. The constitutional democracy have 
a somewhat relativistic conception of values but with objectivistic elements, and hence a limited 
conception of the will of the people.  
 
Key words: Values, will of the people, metaethics, democracy, pluralist democracy, deliberative 
democracy and constitutional democracy  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund och ämnesval 

Det finns i någon mening en inneboende konflikt mellan å ena sidan synen på värden och kunskap 

och å andra sidan demokrati. När Platon i dialogen Staten diskuterar olika statsskick avfärdas de-

mokrati på just kunskapsmässiga och värdeteoretiska grunder. I Platons ideala stat var rättrådighet 

en av kardinaldygderna. Rättrådig var man då man ägnade sig åt den syssla man var bäst lämpad att 

utföra. Vilka som var bäst lämpade att ägna sig åt statsstyre framgår av citatet nedan: 

Om ej filosoferna bliva konungar i staten eller de, som nu heta konungar och herrar bliva filosofer i anda 
och sanning så att filosofi och politisk makt förenas och bliver till ett, och alla dessa många som nu vända 
sitt sinne enbart till det ena eller det andra, bliva med sträng hand avvisade, så finnes det ej, käre Glav-
kon, räddning för staterna ur deras olyckor, och ej heller för människornas hela släkte.1  
 

Filosoferna som Platon hänvisar till definieras som: ”Dem som äro lystna efter att få skåda sanning-

en.” Följaktligen är det en kunskapsaspekt som det ideala statsstyret bör vila på, snarare än folksty-

re. Demokrati sågs för övrigt, av Platon, som det näst sista stadiet i en stats sjukdomshistoria, bara 

tyranni ansågs vara värre, detta eftersom demokrati lockade fram de sämsta egenskaperna hos med-

borgarna.2 

 Det är dock inte bara Platon som ansett att värden och/eller kunskap är viktigare än folkstyre. 

Det finns flera historiska exempel då demokratin har fått ge vika på bekostnad av värde- och kun-

skapsanspråk. Exempel på detta är det nationalsocialistiska Tyskland (värdet av nationen) eller det 

stalinistiska Sovjetunionen (kunskapen om historiens gång). 

 Kunskaps- och värdeanspråk har alltså historiskt anförts mot, och kan ses som ett hot emot, det 

demokratipolitiska tänkandet. Samtidigt förknippar vi vanligtvis den moderna demokratin med en 

mängd värden såsom jämlikhet, yttrandefrihet, likvärdesprincipen, egendomsskydd etc. Även kun-

skap kan betraktas som en förutsättning för demokratin, i den meningen att medborgare rimligtvis 

behöver viss kunskap för att veta vilka beslut som ligger i deras intresse. Demokrati ses idag alltså 

inte enbart som en rättvis beslutsprocess utan även som ett styrelseskick som innefattar både vissa 

värden och viss kunskap. Men ytterligare en konflikt kan identifieras. Demokratins ursprungsbety-

delse tycks i någon mening vara att folket styr, alltså ett antagande om att folket bäst vet vad som 

ligger i deras intresse och att deras vilja tillika bör förverkligas. Om nu demokrati även implicerar 

                                                
1 Platon (1922), Staten, s. 218-219 
2 Ibid. s. 139 & 161  
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vissa värden så blir det problematiskt om folkviljan går stick i stäv med dessa. Citatet nedan av 

Friedrich Hayek illustrerar detta dilemma: 

Though I firmly believe that government ought to be conducted according to principles approved by a 
majority of the people, […] I must frankly admit that if democracy is taken to mean government by the 
unrestricted will of the majority I am not a democrat.3 
 

 Synen på folkvilja och värden står centralt i denna uppsats. Det är inte de demokratiska värdena 

som sådana som är det väsentliga, utan snarare vilken syn olika demokratiuppfattningar har på vär-

den ur ett värdeteoretiskt perspektiv. Intresset för ämnet väcktes framförallt då jag satte mig in i 

forskningsprojektet Demokrati och konstitutionalism och då i synnerhet boken Den konstitutionella 

revolutionen (2001). Det nu nedlagda City universitetet stod som initiativtagare till detta forsk-

ningsprojekt som betonar vikten av maktdelning och konstitutionellt förankrade rättigheter. Projek-

tet är i huvudsak en kritik av den svenska konstitutionella traditionen, samt konstruktiva förslag på 

förbättringar. Även om rapporten måste sättas in i ett tidsmässigt och historiskt sammanhang, då 

den främst behandlar Sveriges konstitutionella framtid, tycks det även rymmas en idé om hur de-

mokrati bör vara beskaffad. Liknande tankar lyfts även fram i SNS Författningsprojekt. Vilket visar 

på att idéerna om en så kallad konstitutionell demokrati är förhållandevis utbredda.4   

 Att vilja säkra rättigheter konstitutionellt innebär ju i någon mening att folkviljan får restriktio-

ner. Denna tanke ledde till att jag ville undersöka sambandet mellan synen på folkviljan och synen 

på värden, dels i allmänhet, men även synen på folkvilja och värden hos olika demokratiuppfatt-

ningar.   

1.2 Syfte  

Det övergripandet syftet med denna uppsats är att analysera och diskutera hur olika demokratiupp-

fattningar ser på de två komponenterna folkvilja och värde. Det finns en antydan ovan om ett om-

vänt samband mellan synen på folkviljan och synen på värden. Det är det antagandet som uppsatsen 

kommer att utgå ifrån. Jag kommer således att formulera en hypotes som sedan kommer att prövas 

med hjälp av tre frågeställningar. Hypotesen kan formuleras enligt följande. 

Hypotes: Det finns ett omvänt samband mellan synen på värden och synen på folkviljan i 

en demokratiteoretisk kontext, såtillvida att ett starkt hävdande av värden ger skäl för en 

begränsad folkvilja, och ett svagt hävdande av värden ger skäl för en mer obegränsad 

folkvilja.  

För att pröva hypotesen har jag valt att formulera tre frågeställningar. De tre aktuella frågeställning-

arna lyder som följer: 

                                                
3 Hayek, Fredrich A (1993), Law, legislation and liberty vol. 3, s. 39 
4 Information om SNS och City universitetet återfinns i avsnitt 1.3.3 ”Material” 
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i. Vilken värdesyn har de olika demokratiuppfattningarna? 

ii.  I vilken utsträckning skall folkviljan verka enligt de olika demokratiuppfattningarna? 

iii.  Finns det ett samband mellan synen på värden och synen på folkviljan? 

Frågeställning (i) och (ii) kommer alltså att ställas gentemot tre olika demokratiuppfattningar. Ge-

nom att få fram synen på folkviljan och värden hos olika demokratiuppfattningar kommer jag för-

hoppningsvis att kunna få ett tillfredställande svar på frågeställning (iii) vilket i sin tur kommer att 

vara användbar i prövandet av hypotesen. 

 Värdesyn skall tolkas utifrån ett värdeteoretiskt perspektiv det handlar följaktligen inte om speci-

fika värden, såsom välstånd eller jämlikhet, utan hur man ser på värden som sådana, och då främst 

om de ses som objektiva eller subjektiva. Detta kommer att förtydligas i begreppsdiskussionen (ka-

pitel 2). Sammanfattningsvis består alltså uppsatsens huvudsakliga syfte i ett prövande och en dis-

kussion kring hypotesen och det eventuella omvända sambandet mellan synen på folkvilja och sy-

nen på värden. 

1.3 Avgränsning och urvalsdiskussion 

1.3.1 Allmänna avgränsningar 

Demokrati diskuteras i uppsatsen främst på idénivå och då framförallt som normativt ideal i norma-

tiv politisk teori och filosofi. Referenser till befintliga demokratier eller övrig empiri kommer såle-

des enbart göras som hänvisning eller för att belysa argument och resonemang. Demokratibegrep-

pets olika analysnivåer beskrivs utförligt i avsnitt 2.1. 

 Värdeteorin spelar, vilket nämnts i syftet, en central roll i denna uppsats. Den filosofiska värde-

teorin, som mina begrepp utgår ifrån, är en förhållandevis omfattande disciplin. Jag har, främst av 

utrymmesskäl, varit tvungen att begränsa den värdeteoriska diskussionen till att omfatta tre, låt oss 

kalla det, idealtyper. Nihilismen, objektivismen och relativismen som de beskrivs i uppsatsens finns 

i en mängd variationer. Det finns även möjligtvis andra värdeteoretiska inriktningar som stundtals 

passat bättre på somliga demokratiteorier. I en statsvetenskaplig kontext räcker det dock, enligt mig, 

att ta upp dessa tre konkurrerande åskådningar. Dessa tre förekommer även regelbundet i statsve-

tenskapliga skrifter och sammanhang vilket också påverkat min avgränsning.5 Det bör även nämnas 

att de värdeteoretiska åsiktsbildningarna är förenklade, givet en filosofisk kontext, eftersom jag i 

denna uppsats inte behöver föra någon mer djuplodande metaetisk diskussion. 

                                                
5 För svenskt vidkommande se exempelvis; Björklund, Stefan (1976) Politisk teori, s. 37 & Vedung, Evert (1977) Det 
rationella politiska samtalet, s. 171. 
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 En vetenskapsteoretisk diskussion hade kunnat vara intressant i sammanhanget eftersom veten-

skapssynen rimligtvis också påverkar synen på värden och folkvilja. Uppsatsen hade dock blivit allt 

för omfattande om jag även bedrivit en vetenskapsteoretisk diskussion. Relationen mellan fakta och 

värden diskuteras dock i begränsad utsträckning i avsnitt 2.3.4. 

1.3.2 Studieobjekt  

En förhållandevis vanlig uppdelning inom den samtida demokratidebatten tycks vara att man skiljer 

mellan de tre positionerna val- eller representativ demokrati, deltagardemokrati samt samtals- eller 

deliberativ demokrati.6 Utgångspunkten i denna klassificering tycks ligga på beslutsprocessen sna-

rare än på de elementära antaganden som ligger till grund för demokratin. I antologin Demokratins 

mekanismer beskrivs klassificeringen på följande sätt: 

Val, deltagande respektive samtal framstår i litteraturen som tre tänkbara förslag till svar på frågan om 
vilken typ av demokratiska mekanismer som förmår att producera legitimitet.7  

 
Denna formulering tycks emellertid implicera att det råder någon form av konsensus kring vilka 

kriterier som denna legitimitet skall värderas gentemot. Diskussionen tycks med andra ord inte gälla 

demokratins idéer, vilket är fokus i denna uppsats, utan tycks snarare handla om beslutsprocesser. 

Den någorlunda sedvanliga och ovan nämnda uppdelningen tycks alltså vila på en, i någon mening, 

oproblematiserad indelningsgrund. En utgångspunkt i denna uppsats är att det finns grundläggande 

skillnader mellan olika demokratiuppfattningar på idénivå. Det är följaktligen, enligt mitt synsätt, 

problematiskt med ovan nämnda uppdelning (för en utförlig beskrivning och diskussion av demo-

kratibegreppets analysnivåer se avsnitt 2.1). Om man till exempel avser att konstruera en demokra-

timodell utifrån Robert Dahls välkända ideala demokrati och dess kriterier, verkar det inte som det 

med nödvändighet behöver bli en representativ demokrati, även om Dahl själv verkar vara av den 

uppfattningen (Dahl beskrivs utförligt i kapitel 3). Både James Fishkin och Michael Saward har 

argumenterat för att Dahls ideala demokrati borde leda till någon typ av direktdemokrati respektive 

deliberativ demokrati, framförallt på grund av Dahls kriterium upplyst förståelse och effektivt del-

tagande.8 

 Jag har valt att koncentrera mig på tre demokratiuppfattningar; pluralistisk demokrati, deliberativ 

demokrati och konstitutionell demokrati. Pluralistisk demokrati är i första hand en redogörelse och 

analys av Robert Dahls senare teorier. Att jag valt enbart Dahl som representant för den pluralistis-

ka synen är av två anledningar. Dels är Dahls demokratiteori mycket omfattande och grundlig. Den 
                                                
6 Se till exempel Giljam, Mikael m.fl. (2004), Demokratins mekanismer. Även Ungdomsstyrelsen har i sin rapport Unga 
medborgare tagit fasta på denna uppdelning, se ungdomsstyrelsens skrifter 2003:2 
7 Giljam, Mikael & Hermansson, Jörgen (2004), Demokratins ideal möter verkligheten, s 15 
8 Se Fishkin, James (1991), Democracy and deliberation samt Saward, Michael (2000) Direct and deliberative democ-
racy 
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andra anledningen är att Dahl är internationellt erkänd. Det är ovanligt att samtida demokratiteoreti-

ker inte förhåller sig till honom i sina verk och teorier, oavsett om de är anhängare av eller motstån-

dare till pluralismen.9 

 Den deliberativa demokratin får i sammanhanget, till skillnad från den pluralistiska, represente-

ras av flera författare, framträdande är Benjamin Barber, Rune Premfors, James Fishkin och Jürgen 

Habermas. Anledningen till denna fusion av teoretiker är dels eftersom det inte tycks finnas någon 

vedertagen definition av deliberativ demokrati, mer än att samtal är en viktig komponent. Ytter-

ligare en anledning är att författarna, enligt mig, kompletterar varandra på ett, för sammanhanget, 

tillfredställande sätt. Bilden av deliberativ demokrati hade alltså blivit tunn om fokus enbart legat på 

en av ovannämnda. Det finns således ett syfte att titta på flera författare för att få en någorlunda 

legitim och allmängiltig bild. Även om dessa teoretiker till viss del är av olika uppfattningar tycks 

det finnas en kärna som det kan enas om, den kärnan ämnar jag belysa. Habermas är rimligtvis den 

teoretiker som avviker mest av de fyra ovannämnda. Eftersom Habermas teori kanske mer är en 

social- eller sociologisk teori än en demokratiteori kommer Habermas främst användas i den de-

skriptiva delen av analysen och sparsamt i den kritiskt analyserande delen. 

 Anledningen till att jag valt att inte skilja mellan deliberativ- och deltagardemokrati är eftersom 

den deltagardemokratiska tanken vanligtvis inte tycks presentera ett helhetsalternativ. Snarare ver-

kar den fungera som en komplettering för att förbättra, i synnerhet, representativa och/eller pluralis-

tiska demokratiteorier. Ibland tycks det även svårt att särskilja deliberativ demokrati ifrån deltagar-

demokrati. Benjamin Barber kallar exempelvis sin ”starka demokrati” för ”participatory” fast det 

ryms mycket mer än folkligt engagemang i hans teori. Deliberativ demokrati i denna kontext är 

följaktligen en sammanslagning av idéer som ibland benämns som deliberativa och ibland deltagar-

demokratiska. Deliberativ demokrati beskrivs mer ingående i kapitel 4.10 

 Den tredje demokratiuppfattningen, som jag valt att kalla, konstitutionell demokrati, utgår i hu-

vudsak ifrån forskningsprojektet Demokrati och konstitutionalism vid City universitetet, SNS för-

fattningsprojekt samt Demokratirådets rapport (2004) som även det initierades av SNS. Dessa tre 

forskningsprojekt tycks i första hand syfta till att diskutera den svenska demokratin och dess grund-

lag. Projekten rymmer dock även en normativ idé om hur en demokrati bör vara beskaffad. Det är 

följaktligen denna normativa idé om konstitutionell demokrati som kommer att analyseras. Att an-

vända sig av konstitutionell demokrati i en demokratianalys på idénivå kan tyckas okonventionellt. 

Främst eftersom konstitutionell demokrati ofta uppfattas som något som främst berör verklighetens 

                                                
9 Se exempelvis; Räftegård, Curt (1998) Pratet som demokratiskt verktyg, s. 74-93, Lundquist, Lennart (2001), Med-
borgardemokratin och eliterna, s. 157ff samt Barber, Benjamin (2003) Strong democracy, s. 7 & 143f  
10 Se till exempel Giljam m.fl. (2003), Demokratins ideal möter verkligheten, s. 19 
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demokratier. Det finns dock som sagt, enligt min uppfattning, ett idéperspektiv som då man diskute-

rar värden och folkvilja blir mycket relevant, eftersom man betonar grundläggande rättigheter. Mo-

tivet till användandet av de tre forskningsprojekten och flera böcker är liknande det för deliberativ 

demokrati. Att använda sig av en författare hade, enligt mig, resulterat i en alltför tunn bild av idén 

om den konstitutionella demokratin. Vidare är de olika idéerna som presenteras förenliga i förhål-

landevis stor utsträckning. 

 Jag har gått i valet och kvalet med att ta med den av Joseph Schumpeter inspirerade elitdemokra-

tin eftersom den presenterar en ganska radikalt annorlunda syn på vissa komponenter i förhållande 

till de andra uppfattningarna och teorierna. Att jag slutligen valde att inte ta med denna demokrati-

uppfattning är främst av två anledningar. För det första förkastar Schumpeter hela tanken med nor-

mativa demokratiteorier, vilket han anser vara ”ohämmat spekulerande” (även om hans teori, enligt 

mig, är full av normativa element som till exempel hans grava skepsis till folkviljans möjlighet att 

existera). En demokratiteori bör enligt Schumpeter vara deskriptiv och förankrad i verkligheten. 

Detta gör att han till viss del faller utanför min avgränsning.11  

 Ett andra skäl är att man faktiskt kan ifrågasätta huruvida Schumpeters teori verkligen är ”demo-

kratisk”. Förenklat kan man säga att Schumpeter anser att definierande av demokrati och demos12 

måste baseras på den rådande synen av demokrati och demos. Detta borde innebära att i princip allt 

kan kallas demokrati vid en given tidpunkt. Det blir således inte speciellt fruktbart att tala om de-

mokrati på idénivå eller jämföra olika demokratimodeller utifrån Schumpeter.13 Man bör dock inte 

negligera Schumpeter roll i demokratidebatten. Jag tror att elitdemokratin kan vara mycket fruktbar 

då man diskuterar befintliga demokratier. I detta sammanhang, då demokratiteoretiska idéer är det 

relevanta, faller den dock utanför avgränsningen.  

 Ytterligare en demokratiuppfattning som faller utanför min avgränsning är den så kallade radikal 

demokratin. Radikal demokrati kan betecknas som en variant av den deliberativa demokratitanken, 

då det finns tydliga likheter exempelvis med politisk medborgerlig aktivitet. De författare jag valt 

för att gestalta den deliberativa demokratin är dock oförenliga med de mer radikala tankarna. Ett 

skäl är att radikal demokratin har en öppet vänsterorienterad politisk åskådning, som genomsyrar 

deras demokratisyn. Ett andra skäl är att den stundtals är kritisk emot många av de så kallade libera-

                                                
11 Schumpeter, Joseph (1992), Capitalism, socialism and democracy, s. 250ff och Held, David (1997), Demokratimod-
eller, s. 221ff. 
12 Demos syftar i sammanhanget helt enkelt på de individer som räknas som medlemmar i en demokratisk församling 
och således har mandat att delta i beslutsfattande. 
13 Schumpeter (1992), Capitalism, socialism and democracy, för kritik av Schumpeters teori och huruvida den kan be-
tecknas som ”demokratiskt” se; Strandbrink, Peter (1999a), ”Joseph Schumpeters demokratiska teori”, och Dahl, Robert 
(2003), Demokratin och dess antagonister, s. 191  
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la institutionerna, till skillnad från Premfors och det jag benämner som deliberativ demokrati.14 

Premfors skriver angående radikaldemokrati att: 

Även sentida kritiska teoretiker är åtminstone farligt nära att begå kardinalfelet hos många tidigare radi-
kaldemokratiska riktningar, nämligen att betrakta liberala institutioner som inte bara otillräckliga utan 
faktiskt onödiga. 15 

 
Även om man kan diskutera huruvida det finns politiska ”vänstertendenser” även hos Barber och 

Premfors så är de starkt nedtonande i förhållande till radikal demokratin. David Trend skriver i 

Radical democracy att: 

With the apparent triumph of liberal democracy worldwide, the unifying capacities once provided by so-
cialism are now undeniably compromised. To many groups the economic emphasis of socialism has be-
come insufficient explanation […] a more encompassing paradigm is needed. For many on the left, the 
concept of radical democracy provides just such alternative framework16  

 
Radikal demokratin är således öppet vänsterorienterad till skillnad ifrån de andra demokratiuppfatt-

ningarna som inte explicit uttrycker politiska preferenser. Man skulle givetvis kunna använda radi-

kaldemokratin som ett eget studieobjekt. Jag har valt att inte göra det av två skäl. De må vara ett 

faktum att alla demokratiteorier kan kopplas till politiska åsiktsbildningar. De demokratiuppfatt-

ningar och författare jag valt ser sig dock som neutrala på denna punkt. Eftersom radikal demokra-

tin är öppet politisk ser jag det som ett skäl för att inte ha med den, då politiska preferenser inte är 

det primära syftet i detta arbete. Ett andra skäl har med utrymme att göra. Uppsatsens omfång är 

begränsat och den hade blivit för stor med ytterligare en demokratiuppfattning. 

1.3.3 Material 

Även inom de olika studieobjekten, eller demokratiuppfattningarna har en urvalsprocess vad gäller 

material varit nödvändig, detta urval kommer att redogöras för under denna rubrik. Den pluralistis-

ka demokratin utgår som sagt ifrån Robert Dahl och i synnerhet hans bok Demokratin och dess an-

tagonister (2003) (original titel Democracy and its critics), även hans bok On democracy (1989) 

förekommer i förhållandevis stor utsträckning. Demokratin och dess antagonister är, mig veterli-

gen, Dahls mest omfattande bok då det kommer till normativ demokratiteori, vilket har motiverat 

mitt val.  

 Den deliberativa demokratin utgår som sagt först och främst från fyra författare. Habermas idéer 

är hämtade ifrån boken Kommunikativt handlande (1996), vilken kan ses som en bra sammanfatt-

ning på några av hans grundläggande idéer. Benjamin Barbers bok Strong democracy (2003) har 

också använts flitigt då det tycks vara i den bok som Barber utförligast beskriver sin syn på demo-

                                                
14 Trend, David (1996) Radical democracy, s. 2f 
15 Premfors Rune (2000), Den starka demokratin, s. 59 
16 Trend (1996), s. 2 
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krati. Rune Premfors bok Den starka demokratin (2000) blir också relevant i samband med Barber 

då Premfors i mångt och mycket influerats av honom. Passagerna om James Fishkin utgår främst 

ifrån hans bok Democracy and deliberation (1991). 

 Konstitutionell demokrati utgår som sagt ifrån tre förhållandevis omfattande forskningsprojekt 

som initierades av SNS och det nu nedlagda City universitetet.17 Två böcker är särskilt framträdan-

de i min gestaltning av konstitutionell demokrati eftersom dessa beskriver den konstitutionella de-

mokratins normativa utgångspunkter förhållandevis grundligt. Dessa böcker är Den konstitutionella 

revolutionen (2001) som är skriven av Niclas Berggren, Nils Karlsson och Joakim Nergelius i sam-

band med city universitets forskningsprojekt Demokrati och konstitutionalism. Den andra framträ-

dande boken är Konstitutionell demokrati (2004) som ingick i SNS projekt Demokrati och konstitu-

tionalism där Eivind Smith och Olof Petersson var redaktörer. Även boken Demokratins grundlag 

(2004) som ingick i SNS senare projekt med namnet Demokratirådets rapport används i tämligen 

stor utsträckning. 

1.4 Metodologiskt tillvägagångssätt  

1.4.1 Idékritik som metod 

Denna uppsats faller i princip inom ramen för vad som brukar betecknas som idéanalys och/eller 

idékritik. Enligt Ludvig Beckman definieras idéanalysen lämpligen som ”det vetenskapliga studiet 

av politiska budskap”.18 Politiska budskap bör dock tolkas brett i sammanhanget, det bör med andra 

ord inte reduceras enkom till studiet av ideologier då även exempelvis politiska filosofier kan vara 

av intresse. Till skillnad ifrån empiriska metoder är det inom idéanalysen viktigare vad som stude-

ras än hur det görs, huruvida en studie är idéanalytisk bestäms således främst av studieobjektet.19 

 En idéanalys kan en mängd olika syften, konventionellt är att utsätta idéer för kritisk prövning 

och granskning. Mer konkret kan sägas att forskaren ikläder sig en roll som jämbördig debattdelta-

gare till en idétradition eller enskild författare. En kritisk granskning av idéer förutsätter rimligtvis 

även en beskrivning, eller kanske snarare en tolkning, av texterna och/eller idéerna i fråga.20 Det 

kan vara viktigt att betona tolkningen. Även om ambitionen i en beskrivande idéanalys är att presen-

                                                
17  SNS (Studieförbundet för näringsliv och samhällsliv) är enligt egen utsaga ett fristående nätverk av ledande besluts-
fattare i privat och offentlig sektor. SNS ändamål är enligt deras stadga att: ”främja en saklig och konstruktiv samhälls-
debatt med tonvikt på frågor som rör näringslivet och dess roll i samhället, att verka för en samhällspolitik som skapar 
gynnsamma betingelser för det allmänna framåtskridandet på marknadsekonomins grund samt att främja ökad effektivi-
tet och fördjupad samarbetsvilja i arbetslivet”. Flertalet projekt finansieras av diverse fonder. Det nu nedlagda City 
universitetet var ett fristående privat universitet med egen forskning och utbildning. Det erlades dock aldrig med svensk 
högskolestatus. Se SNS stadgar samt uttalande 1/97 - Dnr 5/96 från Marknadens etiska råd. 
18 Beckman, Ludvig (2005), Grundbok i idéanalys, s.11 
19 Beckman (2005),s 11ff  
20 Petäjä, Ulf (2006), Varför yttrandefrihet, s. 17ff   
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tera idéer på ett sådant sätt att ursprungsförfattaren hade accepterat beskrivningen är en tolknings- 

och selektionsprocess rimligtvis oundviklig. Det är således viktigt att noga presentera vad i ett ma-

terial det är som kommer studeras.21 I denna uppsats är det, vilket framgått i syftet, synen på folkvil-

ja och synen på värden som företrädelsevis kommer studeras hos olika författare. 

 Mer konkret kommer denna uppsats beskriva, tolka, jämföra och till viss del kritisera teorier och 

idéer om demokrati. Genomförandet sker genom att i separata kapitel först beskriva grundtanken i 

respektive idéer, alltså att få fram en godtagbar gestaltning av respektive demokratiuppfattning. 

Efter det ämnar jag försöka få ett tillfredställande svar på hur respektive teori förhåller sig till fråge-

ställning (i) och (ii), alltså hur demokratiuppfattningarna ser på värden och folkvilja. Den deskripti-

va delen kommer även till viss del vara kritiskt analyserande, i den meningen att idéerna löpande 

kommer att ifrågasättas och prövas mot alternativa idéer. Det huvudsakliga syftet är dock att få ett 

tillfredställande svar på frågeställningarna. 

 När demokratiuppfattningarna har beskrivits kommer de att jämföras i syfte att besvara fråge-

ställning (iii). Även om demokratibegreppet inte kan anses som fullständigt uttömt vid presenteran-

det av tre olika demokratiuppfattningar är det ändå min förhoppning att de är ett tillräckligt under-

lag för att få ett någorlunda tillfredställande och generellt svar på frågeställning (iii), om det finns 

ett samband mellan synen på folkvilja och värde, och i anslutning till det även ett vederläggande 

eller falsifierande av hypotesen om det omvända sambandet. 

 De relevanta idéerna arbetar inte alltid på samma nivå och har stundtals olika ambitioner. Med 

andra ord är de ibland främst förklarande, ibland normativa och stundtals konstruktiva. De kan även 

aspirera på att beskriva verkligheten, en idé eller kanske rent av ett psykologiskt problem. Detta har 

medfört att jag som författare varit tvungen att anpassa idéerna för att det skall vara möjligt att jäm-

föra dem. Denna anpassning är framträdande vid analysen av den konstitutionella demokratin. Då 

den främst fokuserar på den svenska demokratin medan jag har ambitionen att få fram den idémäs-

siga kärnan. Även metoden för att få fram en rimlig gestaltning av idéerna skiljer sig åt på grund av 

detta. Den pluralistiska och deliberativa demokratin arbetar på ett teoretiskt plan därför kan man 

söka idéerna direkt i texten. Vid analysen av den konstitutionella demokratin kommer jag snarare 

utifrån beskrivningar av verkligheten att härleda idéer. 

1.4.2 Disposition 

I kapitel 2 diskuteras och definieras de begrepp och analysverktyg som sedan används vid analysen 

av mina studieobjekt. Först förs en diskussion om hur demokrati kan uppfattas och analyseras. Vi-

dare beskrivs och diskuteras folkviljan som begrepp och analysverktyg, men även vissa problem 
                                                
21 Beckman (2005), s. 19ff 
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som kan uppstå i samband med diskussioner kring folkviljan. Nästa avsnitt tar upp olika värdeteori-

er som sedan kommer fungera som utgångspunkt i analysen av de olika demokratiuppfattningarnas 

värdesyn. Även relationen mellan fakta och värden samt värden i en demokratiteoretisk kontext 

diskuteras i begränsad utsträckning. 

 Kapitel tre, fyra och fem tar upp de aktuella demokratiteorierna; pluralistisk demokrati, delibera-

tiv demokrati och konstitutionell demokrati. Dessa analyseras vidare utifrån de begrepp och verktyg 

som presenterats tidigare. Således kommer fråga (i) och (ii) besvaras i samband med dessa kapitel.  

 I kapitel sex kommer resultatet sammanfattas och den sista frågeställning att besvaras. I samband 

med besvarandet av den sista frågeställningen blir det även aktuellt att pröva den i syftet ställda 

hypotesen, och föra en diskussion kring denna. Nedan följer en schematisk uppställning (figur 1) 

över uppsatsen disposition och vad som görs och diskuteras i de olika kapitlen. 

 

 

Figur  1: Uppsatsens disposition 
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2. Begreppsdiskussion & analysverktyg 

 

2.1 Demokrati 

Demokrati är, enligt Rune Premfors terminologi, ett ”i grunden omstritt begrepp”.22 Påståendet är 

knappast speciellt kontroversiellt. Det är inte bara definitioner som det tvistas om, vad som ytterli-

gare komplicerar begreppet är att det kan referera till olika saker. Framförallt är distinktionen mel-

lan demokrati som idé och demokrati som befintligt tillstånd viktigt. Demokrati kan följaktligen 

referera dels till en normativ idé eller ett ideal, och dels som beskrivning på ett befintligt statsskick, 

sammanslutning eller beslutsprocess. Ytterligare en komplikation kan uppstå då man kan ha olika 

ambitioner med definierandet av demokrati på idénivå. Man kan dels, likt Robert Dahl m.fl., tala 

om ett ideal, alltså något eftersträvansvärt.23 En annan möjlighet är att likt Max Weber försöka ta 

fram en mer empirisk idealtyp, som eftersträvar att identifiera ett fenomen snarare än hävda eller 

påvisa ett normativ ideal.24 Curt Räftegård använder sig i sin bok Pratet som demokratiskt verktyg 

av fyra analysnivåer i beskrivandet av demokratin, denna modell återfinns nedan.25 

 

Figur  2: Demokratins analysnivåer 

 

Den största skillnaden mellan de två nivåerna är att demokratins idéer främst arbetar utifrån norma-

tiva premisser medan analyser av demokratins verklighet främst har deskriptiva ambitioner. Även 

                                                
22 Premfors (2000), s. 22. Premfors är dock inte ensam om sin ståndpunkt, se till exempel Räftegård, Curt (1998), Pratet 
som demokratiskt verktyg, s. 37 
23 Se Dahl (2003), s. 169 & Dahl, Robert (1998), On democracy, s. 29 
24 Se Boglind, Anders m.fl. (1995), Kapital, rationalitet och social sammanhållning, s. 143 
25 Modellen är hämtad ifrån Räftegård (1998), s. 39. De innebörder som jag lägger i de olika analysnivåerna är dock inte 
alltid identiska med Räftegårds. 
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Källa: Räftegård (1998), s.39 
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om man givetvis kan härleda idéer ifrån verkligheten, eller framföra konstruktiva förslag för verkli-

ga demokratier. Om vi börjar med principer skall dessa uppfattas som de elementära antaganden 

som ligger till grund för demokratin. Ett exempel på ett antagande som hade definierats under ana-

lysnivån ”principer” är Robert Dahls princip om inneboende jämlikhet (principle of intrinsic equali-

ty). Principen hävdar kortfattat att man skall behandla alla människor som om de har lika rätt till liv, 

frihet etc.26 De fundamentala principerna ligger sedan till grund för demokratiska modeller. En mo-

dell är med andra ord ett teoretiskt arrangemang för hur en demokrati bör vara beskaffad. Modellni-

vån skall i första hand betraktas som normativ eftersom modellerna företrädelsevis härleds utifrån 

principerna. Det är dock möjligt, vilket jag nämnt i föregående stycke, att härleda en modell eller 

idealtyp ifrån empiriska fakta, likt Webers idealtyper. Demokratiska modeller skall dock i detta 

sammanhang främst tolkas som ett ideal. Alltså något normativt och såldes även eftersträvansvärt 

givet vissa principer. 

 Formella normer är de regler under vilka en demokratisk sammanslutning verkar. Sveriges 

grundlag kan stå som exempel på en formell norm. Om vi stannar kvar vid Sveriges grundlag står 

det som bekant i portalparagrafen till regeringsformen att ”all makt utgår ifrån folket”.27 Huruvida 

all makt verkligen utgår ifrån folket är en annan fråga. Det är här analysnivån verksamma normer 

kommer in. Verksamma normer fokuserar följaktligen på hur det i verkligheten förhåller sig. 

 I denna uppsats blir det framförallt relevant att undersöka demokratin på idénivå. Det är alltså 

modeller och principer som i första hand kommer att beskrivas och analyseras. Det finns dock som 

sagt inslag av alla nivåer. 

2.2 Folkvilja 

Ordet demokrati är härlett ifrån de grekiska orden demos och kratos som betyder just folk och sty-

re.28 De flesta seriösa demokrater borde rimligtvis gå med på att ett av demokratins kärnvärden är 

ett förverkligande av något som kan kallas folkvilja.29 Man kan givetvis, likt Joseph Schumpeter, 

definiera demokrati utifrån rådande uppfattningar, alltså att demokrati är det som vid en given tid-

punkt kallas för demokrati, vilket skulle kunna placera folkviljan sekundärt inom demokratin. Detta 

förhållningssätt är dock, enligt mig, djupt problematiskt av flera orsaker. En av de viktigaste in-

vändningarna är att aristokrati såväl som despotism rimligtvis lika gärna kan kallas demokrati så 

                                                
26 Dahl (1998), On democracy, s. 65 
27 Regeringsformen 1974:152 Kap 1 § 1 
28 Held, David (1997), Demokratimodeller,  s. 17ff 
29 Det kan vara problematiskt att tala om folkviljan i metafysisk bemärkelse, alltså som något faktiskt existerande. I 
detta sammanhang skall folkviljan snarare förstås symboliskt, alltså som medborgares samlade preferenser, majoritetens 
vilja eller möjligtvis resultatet av en deliberativ process. Se Tingsten, Herbert (1960), Demokratiens problem, s. 68ff för 
en problematisering och diskussion kring folkviljan.  
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länge det är konventionellt vid en given tidpunkt. Vidare blir det meningslöst att diskutera demokra-

ti utifrån ett normativt perspektiv vilket i någon mening hade gjort hela denna uppsats överflödig.30 

 Om man accepterar att demokrati per definition innebär (bland annat) ett förverkligande av folk-

viljan (i någon mening) betyder detta inte att det för den sakens skull råder konsensus om vad de-

mokrati är. Även om man är överens om att folkviljan bör förverkligas kan man ha djupt skilda 

åsikter om till exempel vem eller vilka som är ”folket”, hur folkviljan skall förverkligas, huruvida 

folkviljan skall ha restriktioner o.s.v. Eivind Smith m.fl. skriver i Konstitutionell demokrati att: 

Frågan gäller inte utgångspunkten om att folket skall styra; detta råder det idag allmän enighet om. Pro-
blemet är istället hur folket skall utöva sin makt.31 
 

Citatet ovan illustrerar en viktig utgångspunkt i denna uppsats. Det är min uppfattning, och även en 

premiss i denna uppsats, att demokrati implicerar förverkligandet av folkvilja på ett eller annat sätt. 

Begreppet folkvilja tycks således vara ett effektivt analysverktyg då man avser att jämföra, och ur-

skilja skillnader i, olika demokratiuppfattningar. 

 Det kan vara viktigt att skilja på begreppen folkvilja och allmänna bästa, eller rådande åsikt och 

långsiktigt intresse, även om det stundtals är svårt.32 Är det samma sak när representanter handlar i 

folkets (långsiktiga) intresse som när folket verkligen bestämmer? Peter Esaiasson menar att det är 

viktigt att skilja mellan begreppen folkets (långsiktiga) intresse och folkets (uttryckta och tillfälligt 

rådande) vilja. Han menar vidare att politiska representanters främsta uppgift är att förverkliga fol-

kets intresse snarare än lyssna till deras rådande åsikter, eftersom de annars varit ambassadörer sna-

rare än representanter. 33  De må finnas viss substans i Esaiassons argumentation, man kan dock 

fråga sig om det inte varit fördelaktigt om folket hade haft kunskap om sina ”intressen” redan vid 

tiden för beslut. Jag kommer inte att diskutera detta vidare i detta skede av uppsatsen. Syftet med 

resonemanget är helt enkelt att belysa att det finns en spänning mellan ”allmänna bästa” och folkvil-

jan, samt att begreppet folkvilja är mer komplext än det vid en första anblick framstår att vara. Och 

visst bör det betraktas som ett problem om folkets uttryckta vilja inte ligger i folkets långsiktiga 

intresse. En preliminär definition är att begreppet intresse (allmänna bästa) är vad en individ eller en 

grupp egentligen eller långsiktigt ”vill” ha, medan vilja är vad en grupp eller en individ vid ett visst 

tillfälle tror, eller uttrycker, att de vill ha. Det är således fullt möjligt att ”vilja” och ”intresse” analy-

tiskt sett är samma sak, det är trots detta viktigt att skilja på begreppen vilket kommer att bli tydli-

gare längre fram vid analysen av de olika demokratiuppfattningarna.  

                                                
30 Kritiken emot Schumpeter är inspirerad av Dahl (2003), s. 191 och Strandbrink (1999a). För Schumpeters syn på 
demokrati se till exempel Held (1997), s. 222  
31 Smith Eivind & Petersson Olof (2004), ”Konstitutionell demokrati som begrepp och som ideal”, s. 10 
32 Allmänna bästa, allmänvilja och folket intresse betraktas i uppsatsen i princip som synonyma, men kan som sagt ha 
en annan innebörd än folkviljan i vissa sammanhang. 
33 Esaiasson Peter, (2003) ”Vad menas med folkviljans förverkligande”, s. 41ff 
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2.3 Värdeteori 

2.3.1 Definition 

Inom filosofin skiljer man vanligtvis mellan normativ etik och värdeteori. Normativ etik behandlar 

frågor av typen hur bör vi leva eller vad är moralisk rätt? Värdeteorin behandlar snarare moralens 

natur, den svarar således på frågor om normativa frågor. En värdeteoretisk fråga kan följaktligen 

lyda: Vad menar jag då jag hävdar att något är moraliskt rättfärdigat? Hänvisar jag till objektiva 

moraliska värden eller ger jag bara uttryck för en subjektiv åsikt?34 Grovt förenklat finns det två 

konkurrerande åsiktsbildningar inom värdeteorin. De åsiktsbildningar som hävdar att det existerar 

oberoende eller beroende objektiva värden, samt de åsiktsbildningar som hävdar att det inte existe-

rar objektiva värden. Det är dock inte riktigt så enkelt, olika värdeteoretiska åsiktsbildningar uttalar 

sig om olika saker. En ontologisk teori svara till exempel på frågan huruvida det existerar värden 

eller ej medan en semantisk teori svara på hur värdesatser och värdeutsagor skall tolkas. Det är så-

ledes möjligt att förneka existensen av objektiva värden men fortfarande hävda att värdeutsagor kan 

ha ett sanningsvärde. De kan låta paradoxalt men kommer förtydligas längre fram.35 

 Det finns ett mycket rikt utbud av teorier som aspirerar på att förklara värdens ontologi, semantik 

och vår förmåga att nå kunskap om dem. Jag kommer i de nästkommande avsnitten ta upp tre kon-

kurrerande värdeteoretiska åsiktsbildningar som jag finner lämpliga och relevanta för denna studie. 

Det är främst semantiken som är relevant i denna uppsats, alltså hur värdepåståenden skall tolkas 

och vad de hänvisar till. Anledningen till detta är att politik vanligtvis innebär språkliga handlingar, 

vilket tycks placera semantiken centralt i demokratidiskussionen. Den ontologiska och epistemolo-

giska aspekten på värden kommer dock även att diskuteras i viss utsträckning genom uppsatsen. 

2.3.2 Värdenihilism 

Värdenihilismen fick starkt fäste i Sverige under tidigt 1900-tal, inte bara i filosofiska och veten-

skapliga kretsar utan även, i någon mening, ibland folk i allmänhet. En av dess främsta företrädare i 

Sverige var professor Axel Hägerström som var verksam vid Uppsala universitet.36 Nihilismen har 

en negativ värdesyn i allmänhet i den bemärkelsen att de förnekar värden i de flesta former. Förenk-

                                                
34 Se t.ex. Kihlbom Ulrik (2002), Ethical particularism – an essay on moral reason, s. 19 
35 Vedung (1977), s. 170f 
36 I en samtida filosofisk bemärkelse hade det varit mer rättvist att placera Hägerström under den semantiska teorin 
emotivism. Även värdenihilismen som den beskrivs här är, givet en filosofisk kontext, likvärdig med emotivismen. 
Enligt Bergström kallas dock emotivismen i Sverige ofta för värdenihilism. Inom statsvetenskapen är även nihilism en 
mer vedertagen teori än emotivismen. Skillnaden mellan de två är att nihilismen uttalar sig om värdens ontologi och 
emotivismen om semantik, de är följaktligen inte per definition likvärdiga. I denna uppsats får dock värdenihilismen 
representera en uppfattning som tar avstånd både från meningsfullheten i värdeutsagor och ifrån värden i ontologisk 
mening. Se Bergström, Lars (1993), Grundbok i värdeteori s. 66 
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lat säger följaktligen nihilismen att de inte existerar några objektiva värden. Nihilismen säger också 

att värdeutsagor inte är meningsfulla utsagor. Alltså moraliska åsikter och andra åsikter som handlar 

om värden skall betraktas som inställningar hos individer, de kan alltså inte betraktas som sanna 

eller falska.37 Ett värdepåstående: 

i. Demokrati är ett bra styrelseskick och tyranni är ett dåligt 

kan alltså aldrig vara sant eller falskt, utan kan skall snarare tolkas som: 

ii. Hurra för demokrati och bu för tyranni! 

Hade man däremot lagt till ”tycker jag” efter (i) hade påståendet kunnat betraktas som sant utifrån 

en individs preferenser, detta blir dock inte speciellt relevant i sammanhanget. Poängen är att en 

inställning aldrig kan vara sann eller falsk. Enligt Hägerström blir även värdeteorin således en me-

ningslös vetenskap eftersom: 

Nu bygger värdefilosofin just på sådana begrepp som i själva verket innesluter idén om något andligt, ex-
empelvis idéerna om värde, ändamål och vilja. Därför kan de i detta avseende icke vara verklig veten-
skap.38   
 

 Sammanfattningsvis representerar nihilismen alltså i detta sammanhang en starkt värdekritisk 

teori. Den har en negativ värdeontologi, vilket innebär att inga värden existerar. Den går även så 

långt så den förnekar att det överhuvudtaget är meningsfullt att uttala sig om värden eftersom detta 

endast kan betraktas som ett uttryck för attityder och känslor. Sant och falskt respektive rätt och fel 

betyder alltså egentligen ingenting då man talar om värden. 

2.3.3 Värdeobjektivism 

Värdeobjektivismen skall här tolkas som nihilismens absoluta motsats. Enligt värdeobjektivismen 

uttrycker våra värdesatser påståenden om vissa sakförhållanden. Kant och hans kategoriska impera-

tiv kan nämnas som ett av de tyngre namnen inom värdeobjektivismen.39 För att exemplifiera för-

hållandet mellan teorierna återfinns nedan samma påstående som under nihilismen: 

i. Demokrati är ett bra styrelseskick och tyranni är ett dåligt 

Detta påstående betyder enligt värdeobjektivismen att demokrati och tyranni innehar objektiva vär-

deegenskaper. Påståendet ovan kan följaktligen inneha ett objektivt sanningsvärde i den meningen 

att demokrati är bra eller värdefullt medan tyranni inte är det. Det är alltså inte enbart ett uttryck för 

känslor eller attityder. 40 

                                                
37 Bergström (1993), s. 24ff 
38 Hägerström, Axel (1966) Socialfilosofiska uppsatser, s. 16 
39 Det kategoriska imperativet är Kants moraliska doktrin och kan betecknas som objektivistisk i den bemärkelsen att 
Kant ansåg det vara en allmängiltig bedömningsgrund för moraliska handlingar. Se Kant, Immanuel (1997) Grundlägg-
ning av sedernas metafysik, s. 63 för en beskrivning av det kategoriska imperativet.   
40 Bergström (1993), s. 61ff 
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 I detta läge kanske nihilismen känns rimligare än objektivismen, eftersom värdepåståenden intui-

tivt ofta uppfattas som åsikter snarare än hänvisningar till faktiska egenskaper. Om man kommer in 

på frågor om liv och död finns det dock sannolikt många som skulle inta en mer objektivistisk ställ-

ning. Det är till exempel svårt att acceptera att det inte skulle vara fel att döda barn för nöjes skull. 

Det känns intuitivt som att det föreligger något mer än bara attityder och känslor som gör att de fles-

ta anser att barnamord är förkastligt. 

 Det är viktigt att poängtera ytterligare en distinktion inom värdeobjektivismen. Vanligtvis skiljs 

det mellan stark och svag, eller naturlig och icke-naturlig, objektivism. Förenklat innebär stark ob-

jektivism att man anser att värdeegenskaper existerar oberoende. Demokrati skulle således inneha 

värdeegenskaper vid alla tidpunkter, alltså oberoende människors existens. Religion används ofta i 

samband med hänvisandet till oberoende värdeegenskaper, som exempelvis tio guds bud. Den mer 

svagare formen av objektivism går med på att värdeegenskaper inte behöver vara empiriska i den 

bemärkelsen, de kan alltså existera beroende av oss människor. Den svagare formen av objektivis-

men är, enligt mig, mer rimlig och lätthanterlig. Det är svårt att hänvisa till oberoende värden utan 

att hänvisa till någon deistisk förklaring och/eller religiösa argument, vilket enligt mig inte hör 

hemma i detta sammanhang. Således kommer den starka objektivismen inte att diskuteras vidare, 

med objektivism avses alltså den svaga varianten.41  

2.3.4 Relativism  

Det finns uppenbara problem med både en värdeobjektivistisk och en nihilistisk värdesyn. Det mest 

uppenbara problemet för nihilismen blir sannolikt det faktum att man inte kan fördöma eller förhålla 

sig till vissa fenomen och handlingar. Könsstympning, tyranni, tortyr o.s.v. kan varken anses som 

”rätt” eller ”fel” ur ett nihilistiskt perspektiv. Det kan även bli svårt att få individer till att följa lagar 

eftersom det inte tycks finnas någon egentlig anledning om man inte känner för det. Värdeobjekti-

vismen får också problem, framförallt med att förklara hur fenomen eller handlingar kan inneha 

värdeegenskaper, eftersom det verkar mycket svårt att iaktta dem rent empiriskt. Ytterligare ett pro-

blem kan rimligtvis bli intolerans emot andras åsikter, för varför skall man tolerera ”felaktiga” åsik-

ter om man vet de rätta?  

 Relativismen kan ses som en kompromisslösning på dessa problem (även om relativismen givet-

vis inte är felfri vilket jag kommer tillbaka till). Relativismen förnekar fortfarande existensen av 

objektiva värden, däremot kan en värdeutsaga inneha sanningsvärde. Det må låta paradoxalt men 

förenklat kan ett värdepåstående inte vara objektivt sant eftersom det inte existerar några överord-

nade värden, däremot kan det inneha ett sanningsvärde beroende på var och när det uttrycks. Man 
                                                
41 Bergström (1993), s. 62f 



Värden för demokratin eller demokrati för värden 

 - 18 -

kan uttrycka det som att ett värdepåstående är sant relativt till ett ramverk.42  Återigen använder jag 

demokratiexemplet: 

i.  Demokrati är ett bra styrelseskick och tyranni är ett dåligt 

Detta påstående skall betraktas som ofullständigt, och skall enligt relativismen tolkas som:  

ii. Demokrati är ett bra styrelseskick och tyranni är ett dåligt, givet ramverk R. 

Detta innebär i förlängningen att värdeutsagor kan vara meningsfulla trots att det inte kan göra an-

språk på att vara objektivt sanna. Man kan dra paralleller till Albert Einsteins relativitetsteori. Jor-

den rör sig i förhållande till solen fast i förhållande till mig kan man säga att den står still, således är 

påståendena ”jorden rör sig” och ”jorden rör sig inte” sanna båda två fast i förhållande till olika 

ramverk.43 

 Man kan rimligtvis tänka sig att hela samhällen eller kulturer har vissa ramverk, kanske kan till 

och med hela världen ha samma ramverk vid en given tidpunkt.44 Det blir således möjligt att refere-

ra till värden på ett meningsfullt sätt, och det är här relativismen påstådda styrka ligger. En invänd-

ning emot relativismen kan vara hur den egentligen skiljer sig ifrån nihilismen. Om vi antar att varje 

individ lever efter sitt eget ramverk verkar skillnaden inte bli speciellt stor, mer än att alla har ”rätt” 

istället för att ingen har det. Trots detta verkar individer ofta uppvisa en liknande värdesyn, detta 

kan relativismen förklara utan att behöva hänvisa till svårförklariga objektiva värden. Relativismen 

kan även leta efter inkonsekvenser inom ramverk, och på detta sätt underkänna handlingar eller 

värdepåståenden, till skillnad från nihilismen. 

2.3.5 Faktaomdömen respektive värdeomdömen 

Värdeteorin kan stundtals vara svår att särskilja ifrån kunskaps- och vetenskapsteorin. Det finns 

därför ett syfte med att klargöra skillnaderna och påvisa vissa problem mellan faktaomdömen och 

värdeomdömen. I vardagligt tal skiljer man vanligtvis mellan fakta och värden med den distinktio-

nen att fakta aspirerar på att förklara hur verkligheten är beskaffad medan värden ger uttryck för en 

åsikt eller känsla. Fakta rör således ”klassisk” kunskap om världen medan värden snarare handlar 

om hur världen bör vara beskaffad. Vidare handlar som sagt värdeteorin om hur värden i sig är be-

skaffade. Än så länge borde alltså allt vara frid och fröjd. Ett första problem kan tänkas uppkomma 

om man innehar en objektivistisk värdesyn. För om värden är objektiva är det rimligtvis tänkbart att 

                                                
42 Harman, Gilbert & Thomson, Judith (1996), Moral relativism and moral objectivity, s. 4ff 
43 Bergström (1993), s. 111 
44 Det finns en skillnad mellan så kallad moralisk och kulturell relativism, där kulturell relativism står för uppfattningen 
att det är fel att kritisera andra kulturers normer och värderingar eftersom moralen är relativ i förhållande till olika kul-
turer. Denna ”extremare” form av relativism är inte relevant i sammanhanget utan fokus ligger på moralisk relativism, 
som faktiskt har möjlighet att värdera handlingar utifrån andra faktorer än kultur, som t.ex. koherens.  Se Bergström, 
Lars (1998) ”Relativism”. 
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vi kan inneha kunskap om dem, alltså är det inte åsikter längre utan fakta. Jag kommer inte att dis-

kutera detta problem vidare här, det kommer dock att bli relevant längre fram i uppsatsen. 

 Gunnar Myrdal belyser ytterliggare ett problem angående fakta och värden som jag kortfattat 

tänkte redogöra för. Myrdal gör en kategorisering liknande den jag gjorde ovan. Han skiljer mellan 

”värderingar” och ”antaganden”, vilket i princip är synonymt med, vad jag benämnde som, värden 

och fakta. Vidare menar Myrdal att i människors åsikter är en blandning av värderingar och anta-

ganden. Våra åsikter stämmer inte alltid överens rent logiskt. Samtidigt har vi ett behov att framstå 

som konsekventa och ordnade i våra åsikter. Kunskap, och tillika brist på kunskap, tenderar följakt-

ligen att vara opportunistiskt enligt Myrdal, eftersom vi vill framstå logiska i våra åsikter. 45 Om 

man tar fasta på denna argumentation blir det ännu svårare att särskilja värden från fakta eftersom 

värden, enligt Myrdal, är en viktig del i våra åsikter även om vi framställer dem som om de vore 

enkom fakta. 

2.3.6 Värden i en demokratisk kontext 

De värdeteoretiska ståndpunkter som beskrivits i avsnitt 2.3.1 – 2.3.3 kan betecknas som idealtyper 

och är egentligen avsedda för en filosofisk kontext. Det är med andra ord orimligt att anta att en 

demokratiteori skulle kunna betecknas som alltigenom objektivistisk eller relativistisk, ur ett filoso-

fiskt perspektiv. När de olika åsiktsbildningarna ställs emot demokratiteorierna kommer det alltså 

snarare bli relevant att leta efter objektivistiska, nihilistiska och relativistiska element. Värden skall 

heller inte enbart tolkas som moraliska värden. Begrepp som kunskap, kvalitet och sanning kan 

också falla under ramen för värden. 

 För den fortskridande texten kan det vara viktigt att skilja mellan vissa begrepp. I figur tre har 

jag gjort en distinktion mellan värdesyn och värdegrund, vilka båda används flitigt i uppsatsen. Fi-

guren visar även hur demokratins analysnivåer, som de beskrivs i figur 2, förhåller sig till värdesyn, 

värdegrund och verklighet.46  

 

                                                
45 Myrdal, Gunnar (1968), Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen, s. 22ff 
46 Begreppen värdesyn och värdegrund är mina i den bemärkelsen att jag inte direkt hämtat dem direkt från någon litte-
ratur. Däremot talas det ofta om en ”demokratiskt värdegrund”, vilket givetvis inspirerat mig i mitt begreppsval. Se 
exempelvis Tännsjö, Torbjörn (2006), ”Avskaffa skolans värdegrund”. 
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Figur  3: Värden i förhållande till demokratin 

Figuren kan alltså tolkas enligt följande. Värdegrunden kan likställas med demokratins principer (se 

figur 2 ”Demokratins analysnivåer”), en princip kan vara alla människors lika värde. Alltså rör vär-

degrunden den normativa etiken och svarar på frågor såsom; hur bör vi leva? I verkligheten kom-

mer principerna till uttryck genom lagar och normer. Allas människors lika värde kan således resul-

tera i lagar som förbjuder mord och fastställer allas likhet inför lagen. Värdesynen däremot arbetar 

på en ”metanivå” och uttalar sig om hur principerna skall uppfattas, alltså är ”alla människors lika 

värde” allmängiltigt eller är det exempelvis beroende av en demokratisk kontext. Lite annorlunda 

uttryckt kan man fråga sig om principerna finns till för demokratin eller om demokratin finns till för 

principerna. 

 Ett förtydligande angående hur värdesynerna förhåller sig till hypotesen som ställdes i inledning-

en kan nu vara på sin plats. Förenklat implicerar ett svagt hävdande av värden en relativistiskt eller 

nihilistiskt värdesyn medan ett starkt hävdande av värden faller inom ramen för objektivism. 
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3. Pluralistisk demokrati 

3.1 Idé 

Enligt David Held är den pluralistiska demokratiteorin ursprungligen en empirisk teori i den me-

ningen att den försöker förklara demokratin, framförallt utifrån ett maktperspektiv. En drivande tes 

inom den pluralistiska traditionen är att intressegrupper spelar en betydande roll i den politiska pro-

cessen, vidare anser man att den demokratiska politiken är förankrad i en enighet kring värden. 

Demokrati kan således inte reduceras till eliternas kamp om makten som bland annat Schumpeter 

hävdade.47 

 Om den pluralistiska traditionen enbart hade varit en teori om hur den västerländska demokratin 

är beskaffad hade den inte varit speciellt relevant för denna uppsats syfte. Robert Dahl, som enligt 

Held kan betecknas som en av pluralismens främsta förespråkare,48 har dock, speciellt i sina senare 

böcker, omfattande beskrivit och diskuterat demokratins normativa aspekter och utgångspunkter, 

alltså demokratin som idé utifrån ett pluralistiskt perspektiv. Det är följaktligen den pluralismen 

som främst är av intresse i denna kontext.49 

 Dahl är synnerligen utförlig då han redogör för vilka antaganden och kriterier som ligger till 

grund för en demokratisk beslutsordning. Först och främst skiljer Dahl mellan vad han kallar ideal 

demokrati och verklig (actual) demokrati, denna distinktion stämmer dock inte riktigt med den jag 

presenterade i samband med demokratins analysnivåer. Snarare kan man säga att Dahls ideal rör 

demokratins principer medan Dahls verklighet är en modell, någonstans emellan demokrati som idé 

och demokrati som verklighet. Detta kommer att bli tydligare längre fram i kapitlet. 50 

 Dahls börjar sin utforskning av demokratin till synes förutsättningslöst med att helt enkelt fråga 

sig vad vilka grundantaganden som ligger till grund för en politisk ordning och vad som motiverar 

en demokratisk ordning.51 Dahl målar upp en bild av en grupp individer som bildar en sammanslut-

ning för att nå vissa mål. Sammanslutningen behöver vidare enas om riktlinjer för att kunna nå sina 

mål, detta innebär kortfattat att beslut i sammanslutningen blir bindande för alla medlemmar. Efter 

det frågar sig Dahl vad som motiverar en demokratiskt politisk ordning, kortfattat kan man säga att 

det är en form av politisk jämlikhet. Alltså antagandet att alla är lika kvalificerade att bedöma sina 

                                                
47 Held (1997), s. 247ff 
48 Ibid. s. 248 
49 Se till exempel Dahl (2003) och Dahl (1998) för en normativ pluralism.   
50 Dahl (1998), s.29 
51 Dahls demokratiteori återfinns i flera av hans böcker med vissa skillnader. Jag har främst använt mig att Demokratin 
och dess antagonister då den verkar beskriva demokratin mest utförligt och är även förhållandevis sent utkommen.  
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intressen. Ingen skall följaktligen behöva bevisa att han eller hon är tillräckligt kompetent att tillva-

rata sina egna intressen, Dahls politiska jämlikhet beskrivs mer ingående i avsnitt 3.2. 

 Dahls grundläggande antagande mynnar ut i fem kriterier för en demokratisk process. Enligt 

Dahl finns det ett deduktivt samband emellan kriterierna och grundantagandena i den bemärkelsen 

att om man förkastar grundantagandena innebär det i princip att man även förkastar ett eller flera av 

kriterierna och vice versa. Dahls kriterier på en demokratisk process är, enligt Dahl själv, ett ideal 

och sannolikt inget som någonsin har eller kommer att uppfyllas fullt ut. En process som uppfyllde 

kriterierna fullt ut skulle alltså enligt Dahls vara fullständigt demokratiskt. Kriterierna och en kort-

fattad förklaring av dessa följer nedan:52 

1. Effektivt deltagande: alla medborgare bör ha lika och adekvata möjligheter att både föra 

upp frågor på dagordningen och förespråka det ena utfallet framför det andra 

2. Lika rösträtt: alla medborgare skall tillförsäkras lika möjligheter att uttrycka ett val. Allas 

val skall väga lika tungt vid det slutgiltiga beslutet och dessa val skall vara den enda grun-

den för beslut. 

3. Upplyst förståelse: Varje medborgare skall ha lika och adekvata möjligheter att upptäcka 

det val som bäst tjänar dennes intressen. 

4. Kontroll över dagordningen: Medborgarna bör ha exklusiv rätt att föra upp frågor på dag-

ordningen. 

5. Full inklusion: alla vuxna permanent bosatta invånare skall ha fulla medborgerliga rättig-

heter, i enlighet med de första fyra kriterierna. 

Kriterierna ovan är min tolkning, och ibland en förenkling av Dahl. Han har en mängd reservationer 

och förtydliganden som inte blir relevanta i detta sammanhang. Dahl har även en tendens att växla 

mellan orden bör och måste, vilket i sig är ganska intressant, då det tycks innebära en värdering. Det 

kommer dock inte att diskuteras vidare här.53 

 

Polyarki 

Dahls fem kriterier på en demokratisk process är tämligen abstrakta och erbjuder ganska fria tolk-

ningsmöjligheter. De blir heller inte speciellt relevanta för verkliga demokratier mer än på en strikt 

filosofisk nivå. Dahl vill således, av förståliga skäl, inte stanna vid en definition på en demokratisk 

process som han själv anser vara i princip omöjlig att uppnå. Han presenterar således en demokra-

timodell som han kallar för polyarki. Polyarkin kännetecknas av en uppsättning institutionella ar-

rangemang. Om man skall återkoppla till demokratins analysnivåer blir det här lite komplicerat och 

                                                
52 Kriterierna återfinns bl.a. i Dahl (2003), s. 169-179 och i Dahl (1998), s. 37ff.   
53Dahl (2003) s. 169-179 
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svårdefinierat. På ett sätt kan man säga att Dahl nu talar om verkligheten eftersom polyarki kan 

symbolisera det som i vardagsspråk benämns som demokrati. Polyarkier blir således stater som nått 

ett viktigt ”tröskelvärde” på väg emot demokratin. Samtidigt är polyarkin rimligtvis ett normativt 

ideal, eftersom det är Dahl som ”bestämmer” institutionerna utifrån sina kriterier. Man skulle alltså 

kunna uttrycka det som att polyarkin ligger och väger emellan demokratins verklighet och demokra-

tins idé. 

 Det hela blir lite klarare om man sätter sig in i Dahls metod för att komma fram till vilka institu-

tioner som krävs. Dahl visar här på tre metoder. Den första innebär att man studerar stater som gått 

ifrån att haft ”odemokratiska” politiska institutioner till att skaffa mer demokratiska sådana. Den 

andra metoden innebär att man helt enkelt undersöker det som i vardagsspråk benämns som ”demo-

krati”. Den sista metoden är att utröna vilka institutioner som är nödvändiga för att uppnå vissa de-

mokratiska mål och värden (för Dahl blir detta hans kriterier och antaganden). Enligt Dahl leder alla 

tre metoderna till just hans polyarkiska institutioner. Det finns alltså en koppling mellan polyarkin 

och hans demokratiska kriterier i samband med hans tredje metod. Polyarkin får även en verklig-

hetsförankring i samband med metod ett och två. Dahl är dock noga med att poängtera att hans po-

lyarkiska institutioner är nödvändiga utifrån hans kriterier men därmed inte sagt att de är tillräckli-

ga. Polyarkier har alltså nått en ”tröskel” men det är väl vågat att beteckna dem som fullständigt 

demokratiska ur ett normativt perspektiv. 54 

 

Figur  4: Dahls Polyarkiska institutioner och deras förhållande till demokratikriterierna 

Institutioner 

 

Lika 
rösträtt 

Effektivt 
deltagande 

Upplyst 
förståelse 

Dagordnings-
kontroll 

Full in-
klusion 

1. Valda befattningshavare X X  X  
2. Fria opartiska val X   X  
3. Allmän rösträtt  X  X X 
4. Rätt att kandidera till val  X  X X 
5. Yttrandefrihet  X X X X 
6. Alternativ information  X X X X 
7. Församlingsfrihet  X X X X 

Källa: Dahl (2003), s. 343 

 

 Dahl presenterar sju institutioner som kännetecknar polyarkin, det bör tilläggas att han här talar 

om en stor sammanslutning, alltså en statsliknande demokrati. Figur 4 visar de sju institutionerna 

                                                
54 Ibid. s. 343ff 
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och hur de förhåller sig till Dahls demokratikriterier, alltså vilka institutioner är nödvändiga för att 

vilka kriterier skall vara uppfyllda.55 

 Institutionerna behöver egentligen ingen närmare förklaring utom möjligen alternativ informa-

tion. Dahl menar helt enkelt att medborgarna har tillgång till alternativ information och att denna är 

skyddad av lag, alltså någon form av tryck- och pressfrihet. Vad som är intressant med institutionen 

”alternativa informationskällor” är att den tycks ställa krav på medborgarna, vilket ingen annan in-

stitution gör explicit. De övriga sex institutioner reglerar snarare rättigheter medan (6) konstaterar 

att det skall finnas tillgång, vem skall säkra denna tillgång? I övrigt är det ganska tydligt att den 

pluralistiska demokratiteorin, utifrån Dahl, handlar mycket om att säkra vissa individuella rättigeter, 

så som yttrandefrihet, mötesfrihet etc. för att få till stånd en demokratisk beslutsprocess. 

 Sammanfattningsvis ställer Dahl således upp ett antal grundantaganden som han rimligtvis hop-

pas att de flesta skall gå med på. Utifrån antagandena härleder han fem kriterier för en demokratisk 

process, det är alltså inte en statsdemokrati i detta läge utan just en process. Efter kriterierna vänder 

han blicken emot verkligheten och frågar sig vilka institutionella arrangemang som krävs för en 

demokratisk minimumnivå, ergo polyarki. Institutionerna är alltså nödvändiga utifrån kriterierna 

men inte tillräckliga per definition ur ett demokratiskt perspektiv. 

3.2 Folkvilja 

I Dahls teori om den ideala demokratiska processen nämns inte folkviljan explicit. Även om Dahl 

inte uttryckligen talar om folkviljan då han diskuterar demokratins grundvalar framgår det ändå 

tydligt att den är minst sagt central. En utgångspunkt är en stor tilltro till den enskilde individens 

kompetens att bedöma sina intressen, och tillika rätten att göra så. Egentligen är det inte speciellt 

kontroversiellt att hävda att syftet med den demokratiska processen, enligt Dahl, är just förverkli-

gandet av folkviljan. 

 Hur förhåller sig då Dahl till de problem som nämnts i uppsatsen? Om man börjar med att titta 

på folkets vilja i förhållande till folkets intresse verkar Dahls ståndpunkt förhållandevis tydlig. Jag 

har tidigare, i samband med Dahls grundantaganden, nämnt hans starka jämlikhetsprincip. En av 

Dahls formuleringar av denna följer nedan: 

[…] vid bindande beslut måste varje medborgares krav på vilka lagar, regler eller åtgärder som bör antas 
räknas som giltigt och lika giltigt som andras. Vidare är inga vuxna medlemmar så mycket bättre kvalifi-
cerade än de övriga att de skall anförtros att fatta bindande beslut. 56 
 

                                                
55 Institutionerna är hämtade från Dahl (2003), s. 343f. I Dahl (1998), s. 85f förekommer endast sex institutioner, detta 
beror på att Dahl lagt ihop institution 3 och 4 till en sjätte. Innebörden tycks dock vara snarlik.  
56 Dahl (2003), s. 164 
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I ljuset av denna definition verkar det inte råda några tvivel om att individens intresse per definition 

är samma sak som individens vilja, det borde implicera att folkets intresse är samma sak som fol-

kets vilja, givet att det finns en metod för att urskilja denna. Om man vidare tittar på Dahls demo-

kratikriterium ”upplyst förståelse” blir det ännu tydligare. Med hjälp av kriteriet upplyst förståelse 

skall medborgarna ges möjlighet att upptäcka de beslut som bäst gynnar deras intressen. Huruvida 

folkets vilja är eller inte är folkets intresse skall således inte behöva bli aktuellt.57 

 Det återstår dock frågor innan man kan anse sig ha en klar bild av den pluralistiska synen på 

folkviljan. Innan jag går vidare och ser vilken roll folkviljan får i polyarkin skall jag undersöka hur 

Dahl förhåller sig till en ”dålig” folkvilja. Det är, vilket nämnts, fullt möjligt att folkviljan kan an-

vändas för att rättfärdiga moraliska tveksamheter eller orättvisor. Det finns de facto flera historiska 

händelser där man mycket väl kan hävda att folkviljan inte legat i folkets intresse. Dahl uttrycker 

detta problem som en konflikt mellan form och innehåll, alltså den demokratiska processen kontra 

dess resultat (en process form kontra dess innehåll diskuteras även i avsnitt 3.3.) En invändning 

emot den demokratiska processen, och folkviljan, kan rimligtvis vara att rättvisa är viktigare än pro-

cedurer (även om rättvisa är ett mycket komplicerat begrepp i sig).58 Dahl anser att denna invänd-

ning bygger på ett antal missförstånd. Först och främst anser Dahl att en process har moralisk rele-

vans. Han exemplifierar med ett domstolsförfarande; även om en rättvis rättegång leder till ett fel-

aktigt domslut finns det, enligt Dahl, skäl att ändå föredra en ”rättvis rättegång” framför andra för-

faringssätt. Med argumentet att den oftare leder till ett ”rättvist” resultat. En demokratisk process är 

således att föredra även om den någon gång skulle leda till ett icke-önskvärt beslut, eftersom det 

inte finns något rimligt alternativ. Det är alltså inte bara utfallet av en process som har moralisk 

relevans utan även processen i sig, som till exempel en rättvis rättegång.59 

 Ett annat missförstånd är, enligt Dahl, att betrakta rättvisekrav som om de stod i motsättning till 

den demokratiska processen. Här blir det återigen viktigt att understryka att Dahl, i detta samman-

hang, tänker sig demokrati främst som en process. Han anser att den demokratiska processen är 

rättvis i sig, det är alltså en rättvis procedur för att fatta kollektiva beslut. Återigen påpekar Dahl att 

det är skillnad på demokratisk rättvisa och rättvisa i sak. För att citera Dahls tredje och kanske kraft-

fullaste argument: 

Du undrar om det inte är rimligt att kräva begränsningar av den demokratiska processen. Det beror på om 
du kan erbjuda något alternativ. Och har du det tredje misstaget: Om man inte kan ange en alternativ pro-
cess som med större sannolikhet leder till ett rättvist resultat så kan man inte hävda att en kollektiv be-
slutsprocess är bristfällig för att den leder till ett orättfärdigt resultat.60 

                                                
57 Dahl (2003), s. 175 
58 För två radikalt olika syner på rättvisa se; Nozick, Robert (2001) Anarki, stat och utopi, respektive; Rawls, John 
(1999) A theory of justice.  
59 Dahl (2003), s. 252f 
60 Ibid. s. 255 
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Nu råder det sannolikt inga tvivel längre om den pluralistiska synen på folkviljan. Huruvida en de-

mokratisk process leder till ett önskvärt eller rättvist resultat är sekundärt så länge processen i sig är 

rättvis. Dels eftersom det inte verkar finnas någon alternativ process som kan göra anspråk på bättre 

ett bättre utfall och dels för att demokrati är en rättvis process i sig. Man kan rimligen sluta sig till 

att så länge Dahls kriterier är uppfyllda bör folkviljan verka oinskränkt. 

 Det kan vara intressant att även titta närmare på hur pluralismen förhåller sig till beslutsproces-

sen, alltså hur folkviljan bäst förverkligas i praktiken. Om man börjar med beslutregel så är det ing-

en överraskning att Dahl förespråkar majoritetsstyre. Det tycks faktiskt följa logiskt ifrån hans tidi-

gare premisser. Om alla medborgares intressen skall väga lika tungt och man verkligen vill fatta ett 

kollektivt beslut tycks övriga alternativ vara försumbara. Dahl diskuterar ganska ingående olika 

problem som kan uppkomma i samband med accepterandet av majoritetsregeln, som till exempel 

när det finns mer än ett potentiellt utfall. I detta sammanhang räcker det dock att konstatera att plu-

ralismen förordar att majoritetens vilja bör vara grund för beslut.61  

 Om man vänder blicken emot polyarkin, alltså en statsliknande demokrati, är Dahl av den upp-

fattningen att representativitet är den rimligaste plattformen för beslut. Argumentet för detta verkar 

inte vara av demokratiskt natur utan snarare praktisk. Om man strikt följer Dahls kriterium så verkar 

det, speciellt utifrån ”effektivt deltagande” och ”kontroll över dagordningen”, som om direkt- eller 

deltagande demokrati hade varit att föredra. Dahl är som sagt pragmatiker i denna fråga och sluter 

sig till att allteftersom ett demos växer blir det svårare och svårare med effektivt deltagande, till slut 

är representativitet den enda plausibla möjligheten.62  

 Sammanfattningsvis kan man säga att pluralismen tar demokrati för dess ursprungliga betydelse. 

Folkviljan blir således mycket central, i princip skall den få verka oinskränkt. Det är vidare majori-

tetsregeln som bäst förverkligar folkets vilja. I större demokratiska sammanslutningar, som stater, är 

representativitet nödvändigt. Folkviljan och dess förverkligande innehar dock fortfarande en stark 

ställning även om det då blir praktiskt svårare. Principiellt tycks den pluralistiska demokratin föror-

da en folkvilja utan begränsningar. 

3.3 Värdesyn 

Värdesynen hos den pluralistiska demokratin är tätt sammankopplade med synen på folkviljan. Det-

ta framgick tydligt i diskussionen mellan en rättvis process och rättvisa i sak. Dahl verkade vara av 

den uppfattningen att då man diskuterar demokrati är en rättviss process viktigare än att resultaten 

                                                
61 Dahl (2003), s. 209ff 
62 Dahl (1998), s. 107 & 130ff 
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från processen blir rättvisa. Dock reserverar Dahl sig genom att hävda att resultatet oftast blir 

rättvist. Om man lägger till jämlikhetsprincipen, alltså att ingens intressen står över någon annans, 

tycks relativismen vara det rimligaste utifrån ett värdeteoretiskt perspektiv. Alla har följaktligen 

”rätt” när det uttrycker sina intressen, det tycks alltså finnas ett sanningsvärde i individers preferen-

ser, men däremot ingen överordnad sanning. Ingen individ eller grupp av individer har rätt att en-

väldigt besluta på grund av högre moralisk eller kunskapsmässig kompetens. Detta tycks stämma 

väl överens med relativismens antagande. Det är dock mer komplicerat än så. Det framgår ganska 

tydligt att Dahls teori är full av normativa antaganden och utgångspunkter, hur skall man förhålla 

sig till dem? Följande citat är hämtat under rubriken ”rättigheter” i ”Demokratin och dess antagonis-

ter”: 

Jag anser att inga intressen är okränkbara utöver dem som är oskiljaktiga från den demokratiska proces-
sen.  […] Ett demokratiskt folk har ett okränkbart intresse av att den demokratiska processen består och 
att dess förutsättningar inte naggas i kanten, men resten är en fråga om politiska beslut.63  
 

Man skulle kunna uttrycka det som att det är den demokratiska processen som reglerar värden, med 

undantag för de värden som är nödvändiga för processen i sig. En rättfärdigad fråga är följaktligen 

om de demokratiska värdena är objektiva. Om värdena inte är objektiva bör man även fråga sig om 

det verkligen är relativism som är pluralismens grundsyn och inte nihilism, vari ligger egentligen 

skillnaden? 

 Svaret på den första frågan, huruvida de demokratiska värdena är objektiva, borde rimligtvis bli 

nej. Detta bygger jag på Dahls ställningstagande att ett demokratiskt folk har ett okränkbart intresse, 

huruvida intresset är okränkbart är alltså relativt till folket. Ett ”odemokratiskt” folk hade möjligtvis 

sett annorlunda på saken. Vidare tyder ordvalet ”intressen” på att det inte är objektiva värden det 

talas om utan just intressen, vilket tycks implicera någon form av subjektivitet. Det kan dock fortfa-

rande vara intressant att klargöra dels vad som skiljer nihilismen från relativismen i denna kontext 

och vilka värden Dahl ser som okränkbara och på vilket sätt det är det. 

 Dahl är tydlig med att han inte är speciellt förtjust i en nihilistisk ståndpunkt. Hans kritik av nihi-

lismen går kortfattat ut på att; om inget moraliskt anspråk är mer värt än något annat (i en viss kon-

text), varför bör då exempelvis jämlikhet råda. Det tycks lika rimligt att den starkaste bestämmer 

som att en majoritet gör det, om inga omdömen är mer betydelsefulla än andra. Detta går följaktli-

gen inte ihop med Dahls pluralism.64 

 Dahl tar inte öppet ställning för en relativistisk värdesyn. Han försöker istället bemöta nihilismen 

med sitt kriterium ”upplyst förståelse”. Problemet med Dahls argumentation ur mitt perspektiv är att 

han, i detta sammanhang, inte tycks speciellt intresserad av värden ur ett semantiskt eller ontolo-
                                                
63 Dahl (2003), s. 284 
64 Ibid. s. 281f 



Värden för demokratin eller demokrati för värden 

 - 28 -

giskt perspektiv. Han avvisar som sagt åsikten att alla moraliska anspråk är ogrundade, fast tycks 

mer intresserad av hur man kan veta en individs intressen än den värdeteoretiska diskussionen. Å 

andra sidan är Dahls uppmärksamhet för individers intressen förståelig, eftersom individers intres-

sen tycks vara det som är av relevans då man diskuterar värden. Förenklat ligger individers intres-

sen till grund för värden, kriteriet upplyst förståelse skall vidare säkra att individer verkligen förstår 

sina intressen. Således tycks fortfarande relativismen vara det rimliga, en individs ”åsikt” har san-

ningsvärde eftersom den grundas på hans eller hennes intresse. Däremot är ingen individs intressen 

överordnad någon annans. Alltså tycks både objektivismen och nihilismen vara förkastade.65  

 Innan jag går vidare tänkte jag förtydliga Dahls förhållande till de demokratiska värdena, som 

tycks behandlas annorlunda jämfört med individers intressen. Dahl skiljer mellan tre typer av vär-

den,66 vilka finns refererade nedan:67 

i. Värden som är oskiljaktiga ifrån den demokratiska processen 

ii. Värden som är externa men nödvändiga i förhållande till den demokratiska processen 

iii.  Värden som är frikopplade ifrån den demokratiska processen med nödvändiga för den star-

ka jämlikhetsprincipen 

Med (i) avses till exempel yttrandefrihet, (ii) kan vara läskunnighet och (iii) kan handla om till ex-

empel rättvisa rättegångar. Anledningen till att Dahl tar upp de tre olika typerna av värden är för att 

bemöta kritiken att demokratin faktiskt kan användas till att kränka dessa rättigheter. Även om den 

diskussionen är synnerligen intressant är det inte riktigt av relevans i detta sammanhang. Vad jag är 

intresserad av är snarare hur värdena skall uppfattas. Min uppfattning är att Dahl behandlar de så 

kallade okränkbara värdena som okränkbara relativt till  den demokratiska processen, alltså ytterli-

gare ett skäl för att placera Dahl i den relativistiska skolan. Dahl hävdar även att det är fel att be-

gränsa den demokratiska processen bara för att den kan användas för att kränka rättigheter och in-

tressen eftersom man annars rimligtvis hade varit tvungen att ta till en alternativ beslutsprocess som 

sannolikt inte varit demokratisk. 

 Det finns dock ett sista frågetecken jag tänkte belysa. Dahl hävdar som bekant att det är fel att 

ställa grundläggande rättigheter emot den demokratiska processen eftersom den demokratiska pro-

cessen är rättvis i sig, alltså särskiljandet mellan form och innehåll (se avsnittet 3.2 om folkviljan). 

Döljer det sig inte någon typ av objektiv värdering här? I någon mening är detta givetvis ett värde-

anspråk, fast det tycks vara mer av pragmatisk och deduktiv karaktär än objektiv. Om man går med 

på Dahls starka jämlikhetsprincip så kan man argumentera för att Dahls demokratiska process är 

                                                
65 Ibid. s. 280ff 
66 Dahl talar i sammanhanget om rättigheter, värden och rättvisekrav. Jag använder konsekvent ordet ”värden” för alla 
tre begreppen eftersom jag anser att både rättigheter och rättvisekrav är olika former av värden. 
67 Se Dahl (2003), s. 274 
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rättvis i sig, i förhållande till den. Dahl hävdar aldrig att hans jämlikhetsprincip är objektiv (han 

säger till och med att den är bland det mest kontroversiella i hans teori)68. I bakgrund av det som 

sagts anser jag följaktligen att det finns goda grunder för att beteckna pluralismen som relativistisk. 

                                                
68 Ibid. s. 164 
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4. Deliberativ demokrati 

4.1 Idé 

Den deliberativa demokratin utgår ifrån föreställningen att samtal och deliberation utgör en viktig 

och kanske rent av grundläggande komponent i, och för, demokratin. Idén om samtal i samband 

med beslutsprocesser är inget nytt fenomen. Den grekiska antika statstaten präglades av ett utveck-

lat deltagande och samtalande. Jean-Jacques Rousseaus (1712-1778) tankar om allmänviljan i sin 

bok Om samhällsfördraget är troligtvis en stor inspirationskälla till samtida deliberativa demokrati-

teoretiker.69 

 Det är problematiskt att tala om deliberativ demokrati som en enhetlig idé. För det första finns 

det mycket skrivet i ämnet och de flesta författare tycks ha sin egen uppfattning om vad deliberativ 

demokrati är och bör vara. Vidare finns det flera andra begrepp som tycks vara snarlika, och även 

ibland bettraktas som synonyma med, den deliberativa demokratin så som kommunikativ demokra-

ti, diskursdemokrati, samtalsdemokrati och stundtals även, enligt mig, deltagardemokrati.70 

 I detta sammanhang skall deliberativ demokrati, vilket nämnts, tolkas som en fusion av flera 

olika tänkare och idéer. Den idémässiga kärnan ligger dels i samtalet som sådant, men även tanken 

att politik71 bör betraktas som en gemensam angelägenhet, och att preferenser kan skapas i samband 

med deliberation. Återigen vill jag förtydliga hur jag förhåller mig till deltagardemokrati som ofta 

lyfts fram som ett alternativ till deliberativ demokrati. Deltagardemokrati kan, enligt Erik Amnå, 

uppfattas både som ett ideal och/eller en idealisering. Deltagardemokrati som ett ideal faller i detta 

sammanhang i princip inom ramen för deliberativ demokrati, eftersom de, enligt mig, egentligen 

inte verkar skilja sig på avgörande punkter.72 

 

Jürgen Habermas – Teoretiska utgångspunkter 

Trots den deliberativa tankens historiska anknytningar kan Jürgen Habermas betraktas som en av de 

främsta inspiratörerna till den mer moderna formen av deliberativ demokrati. Det är även i Haber-

mas min definition av deliberativ demokrati tar sin utgångspunkt, och då framförallt hans tankar om 

kommunikativt handlande, universalpragmatik och handlingsrationalitet. Egentligen är inte Haber-

                                                
69 Se Rousseau, Jean-Jacques (1994), Om samhällsfördraget, samt Held (1997), s. 40ff 
70 Räftegård (1998), s. 56 
71 Politik definieras i detta sammanhang kort och gott som hantering av kollektiva angelägenheter. Definitionen är in-
spirerad av Strandbrink, Peter (1999b) Kunskap och politik, s. 7 
72 Amnå, Erik (2003), ”Deltagardemokrati”, s. 108 
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mas teori om det kommunikativa handlandet i första hand en demokratiteori, snarare är det en social 

teori, eller som Moe Sverre uttrycker det: 

En teori om kommunikativ rationalitet är därför också att betraktas som en teori om felutveckling och 
möjligheter i det moderna samhället.73  
 

Även om teorin om kommunikativt handlande (eller rationalitet) möjligtvis bör betraktas som socio-

logisk snarare än statsvetenskaplig råder det inga tvivel att mycket av den deliberativa demokratite-

orin i mångt och mycket vilar på Habermas tankar. Det finns även demokratiska element i Haber-

mas, mycket omfattande, teori. Det finns alltså ett syfte med att kortfattat redogöra för dem. 

 Då vi bedömer rationalitetsgraden i en handling har vi vanligtvis, enligt Habermas, en teleolo-

gisk syn. Detta innebär att vi värderar och tematiserar handlingar utifrån dess ändamålsenlighet. 

Habermas kallar detta för målrationalitet. Förenklat har vi alltså ett mål med våra handlingar och en 

handling som sannolikt uppfyller våra mål betraktas som rationell. Habermas är dock inte nöjd med 

denna beskrivning av rationalitet utan hävdar att: 74 

[…] målrationalitet endast är en synpunkt utifrån vilken handlingar kan rationaliseras, dvs utföras mer el-
ler mindre rationellt (och bedömas efter graden av rationalitet). Jag kommer att ange andra aspekter ur 
vilka handlingar, framför allt sociala handlingar, är möjliga att rationalisera.75  

 
Det alternativ som Habermas presenterar till målrationalitet är kommunikativt handlande. Där språ-

ket får, vilket namnet antyder, en betydande roll. Något förenklat kan man säga att där Dahl ser de-

mokrati som en rättfärdigad hantering av individers skilda preferenser ser Habermas deliberativ 

demokrati som ett sätt att skapa eller förädla preferenser. Det väsentliga är alltså inte medlen utan 

skapandet av målen. Enligt till exempel Dahl får man en känsla av att målen är en individuell ange-

lägenhet. Genom deliberation i en ideal samtalspraktik kan man nå konsensus kring målen, menar 

Habermas. 

 Ett problem med målrationalitet är enligt Habermas att det läggs en tydlig värdering i en aktörs 

handling. För om en aktör var medveten om alla relevanta omständigheter finns det rimligtvis bara 

ett sätt aktören kan handla, om målet är givet. Genom kommunikativt handlande (rationalitet) blir 

aktörer snarare varse om målen tillsammans. 

 

Deliberation som demokrati  

Om man skall röra sig från Habermas mer abstrakta sociala teori till mer demokratiska sammanhang 

är Benjamin Barber, och hans ”starka demokrati”, en lämplig utgångspunkt. Barber verkar inspire-

rad av Habermas även om han tonat ner konsensusambitionerna något. 

                                                
73 Moe, Sverre (1994), Sociologisk teori, s. 204  
74 Habermas, Jürgen (1996), Kommunikativt handlande, s. 83 
75 Ibid. s. 83 
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 Barber menar att behovet av politik uppkommer för att respondera till vissa betingelser. I citatet 

nedan beskriver Barber vilka betingelser (kursiva) det är som ligger till grund för behovet av politik  

The need for politics arises when some action of public consequences becomes necessary and when men 
must thus make a public choice that is reasonable in the face of conflict despite the absence of an inde-
pendent ground.76 
 

I detta sammanhang finner jag framförallt Barbers fokus på konflikten och det faktum att det inte 

existerar någon oberoende grund intressanta. Även Barber tycks lägga stor vikt vid just dessa två 

betingelser. För om det inte finns en konflikt, resonerar Barber, finns det heller ingen anledning att 

ta till politik, detta diskuteras vidare under värdesyn. När han går igenom alternativa demokratimo-

deller frågar han sig just hur dessa förhåller sig till konflikter då man saknar en oberoende grund.77  

 Vad är det då som kännetecknar den starka demokratin? Aktivitet är centralt i den starka demo-

kratin, politik är inte något som görs åt medborgarna utan något som de själva skapar. Vidare är 

synen på individen utmärkande. Häri ligger möjligtvis även den största skillnaden i förhållande till 

den pluralistiska demokratin. Barber menar att den klassiska liberala demokratin78 har en atomistisk 

individsyn medan den starka demokratin för fram möjligheten med kollektiva mål. Här finns rim-

ligtvis även den tydligaste kopplingen till Habermas, och hans kommunikativa rationalitet. Barber 

menar alltså förenklat att politik inte enbart behöver vara en jämkning eller kompromiss av indivi-

ders individuella preferenser utan även någon typ av förädling av preferenser. Här blir konfliktbe-

greppet återigen intressant. Barber hävdar att olika demokratiuppfattningar har olika sätt att tackla 

konflikter, vissa försöker eliminera dem, andra undertrycker eller tolererar dem. Det är här den star-

ka demokratin erbjuder en alternativ syn, Barber skriver: 

[…] strong democracy transforms conflict. It turns dissensus into an occasion for mutualism and private 
interest into an epistemological tool for public thinking.79 
 

Barber menar alltså att genom deltagande, deliberation och utbildning får man ett kunskapsverktyg 

för att kunna nå en form av konfliktomvandling som resulterar i en fokusering på det allmännas 

intresse snarare än enbart egocentriska intressen och mål. 

 Det är dock viktigt att understryka vad Barber inte menar. Barber är noga med att poängtera att 

det inte är frågan om några universella sanningar utan snarare en offentlig kollektiv preferensbild-

ning. Barber gör en åtskillnad mellan filosofisk och politisk kunskap, där politisk kunskap alltid är 

tillfällig. Deliberationen blir följaktligen något ständigt pågående och resulterar inte i bestående 

kunskap eller sanning. Barber är rent av öppet skeptisk till konsensussökande, det är alltså inte frå-

                                                
76 Barber (2003), s. 122 
77 Ibid. 
78 ”Klassisk liberal demokrati” kan anses något tvetydligt. Barber har rimligtvis till viss del den pluralistiska demokra-
timodell i åtanke, vilket kanske inte Dahl alltid gått med på. Klassisk liberal demokrati är alltså Barbers begrepp. 
79 Barber (2003), s. 151 
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gan om att ”hitta” preferenser utan snarare skapa dem i en ständigt pågående process. Häri tycks det 

finnas en viktigt skillnad mellan Barber och Habermas. 

 Den svenska statsvetaren Rune Premfors har liknande tankar om demokratin. Vad jag finner sär-

skilt intressanta med Premfors är hans idéer om egoistiska respektive altruistiska intressen. Det 

finns spår av detta även hos Barber, dock inte lika tydligt.  Premfors är likt Barber och Habermas 

övertygad om att individers intressen och önskningar är sammankopplade med det sociala samspelet 

och dialektiska processer. Premfors tar följaktligen avstånd från att individers preferenser bestäms 

externt, alltså utanför ett socialt sammanhang, vilket placerar deltagande och deliberation centralt. 

Premfors skriver att: 

Den sociala interaktionens karaktär påverkar istället i hög grad i vilken utsträckning som en individs bete-
ende tenderar att vara egoistiskt respektive altruistiskt. I verkligheten styrs människors handlingar alltid 
av en blandning av egoistiska och altruistiska motiv, men det sociala sammanhanget förmår starkt påver-
ka individers motivbilder.80  
 

Enligt Premfors är det alltså en blandning av altruism och egoism som motiverar individers hand-

lingar, vidare påverkar den sociala interaktionen åt vilket håll det lutar. Detta påstående hade i 

många sammanhang betraktats som kontroversiellt. Åtskilliga teorier vilar på föreställningen att 

egoismen eller egennyttan är människans främsta (ibland enda) drivkraft. Hobbes teorier om det 

sociala kontraktet bygger exempelvis på att individer av ren självbevarelsedrift skapar ett socialt 

kontrakt för att undvika ett ”allas krig mot alla”, och ett liv som enligt Hobbes annars blir ”ensamt, 

fattigt, plågsamt, djuriskt och kort”81 Även många ekonomiska och samhällsvetenskapliga teorier 

utgår ifrån att den rationella människan handlar utefter sitt egenintresse.82  

 Ett problem med att betrakta egoismen som människans främsta drivkraft är, enligt mig, att al-

ternativen för den mänskliga tillvaron krymper. Min poäng är att människans tillvaro tenderar att bli 

deterministisk med en egoistisk utgångspunkt, och relevant forskningen blir således främst deskrip-

tiv. Normativa eller konstruktiva teorier (där den deliberativa demokratin bör placeras) ter sig över-

flödiga om individers beteende redan på förhand är givet och inte påverkas av den miljön hon be-

finner sig i. Det är följaktligen ingen överraskning att den deliberativa demokratin tycks ha en män-

niskosyn som inte enbart baseras på strikt egoistiska premisser.   

 Premfors tar även upp de två begreppen positiv och negativ frihet, där positiv frihet förenklat står 

för frihet till  och negativ frihet står för frihet från. Exempelvis kan äganderätt betecknas som en 

negativ frihet eftersom det är frihet från statlig inbladning i egendomsärenden, medan social omför-

                                                
80 Premfors (2000), s. 22 
81 Hobbes, Thomas (2004), Leviathan, s. 128   
82 En beskrivning av den så kallade ”psykologiska egoismen” återfinns i; Rachel, James (1999) The elements of moral 
philosophy, s. 70. För det konventionella mikroekonomiska rationalitetsantagandet se; Hultkrantz, Lars m.fl. (2004), 
Samhällsekonomisk analys, s. 27. För kritik av altruismen se; Tullberg, Jan (1996), ”Är altruism förenligt med evolu-
tionsteorin?” 
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delning kan betecknas som en positiv frihet. Premfors tar avstånd ifrån de båda extremerna som han 

benämner som libertarianism respektive resursism, innebörderna i extremerna påminner starkt om 

nyliberalism respektive kommunism. Den starka demokratin betonar således de båda formerna av 

frihet.83 

 Slutligen tänkte jag ta upp James Fishkin och hans bild av en fullt ut realiserad demokrati för att 

sedan ha ett tillfredställande underlag för synen på folkviljan och värden. Enligt Fishkin finns det 

tre grundläggande villkor som en demokrati bör uppfylla. Dessa är politisk jämlikhet, icke-tyranni 

samt deliberation. Politisk jämlikhet har redan ägnats mycket uppmärksamhet, då Fishkins syn är 

förhållandevis lik Dahls. Angående deliberationen är Fishkin intressant av den anledningen att han, 

till skillnad ifrån Barber och Premfors, verkar se deliberation mer som ett kriterium för en demokra-

tisk process än enbart ett önskvärt element. Deliberationen behövs, enligt Fishkin, för att den poli-

tiska jämlikheten skall vara meningsfull. Detta eftersom politisk jämlikhet utan deliberation är som 

att ha makt utan möjligheten att fundera kring hur makten skall utövas. Annars är deliberationsmo-

mentet likt det Premfors och Barber presenterar. Även Fishkin är återhållsam med konsensusan-

språk, deliberationen främsta uppgift är att individer skall sätta sig in i varandras argument för att 

förhoppningsvis komma överens i den utsträckning det är möjligt.84  

 Fishkins tredje villkor är mer intressant i sammanhanget eftersom han med detta villkor tycks 

vara originell i förhållande till övriga författare. Fishkin refererar bland annat till det nationalsocia-

listiska Tyskland och sluter sig till att demokratin behöver en ”icke-tyranni restriktion”. För att cit-

era Fishkin: 

[…] no defensible theory of democracy can legitimate such outcomes [nazityskland etc.]. These obvious 
cases will serve to illustrate the point that an acceptable theory of democracy must have a nontyranny 
constraint.85  

 
Fishkin anser således, till skillnad från till exempel Dahl, att det behöver finnas någon mekanism 

som förhindrar att demokratin utmynnar i tyranni. Det finns alltså en viss skepsis hos Fishkin när 

det kommer till en obegränsad demokrati eller folkvilja, detta förhållningssätt kommer att diskute-

ras vidare under folkvilja och värdesyn (avsnitt 4.2 & 4.3). 

 Sammanfattningsvis står alltså den deliberativa demokratin i detta sammanhang för idén att 

medborgerligt engagemang, samtal och deliberation är viktiga komponenter i den demokratiska 

processen. Vidare finns det även en tanke om positiva effekter vid deliberation och engagemang, i 

den meningen att medborgarpreferenser förfinas eller rent av bildas under gynnsamma omständig-

heter. Det finns också en idé om att omvandla egoistiska preferenser till mer altruistiska, med andra 

                                                
83 Premfors (2000), s. 31 
84 Fishkin (1991), s. 29-38 
85 Ibid. s. 35 
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ord att förstå och sätta sig in i andras situation. Jag har tagit upp fyra författare i min redogörelse för 

deliberativ demokrati, nackdelen med detta är att det finns risk att bilden av folkviljan och värdesy-

nen blir splittrade. Tankarna hos ovannämnda är dock, enligt mig, så pass samstämmiga så att det 

går att urskilja en någorlunda enhetlig bild med vissa undantag. 

4.2 Folkvilja 

Folkviljan intar en central position även i den deliberativa demokratin. Syftet med demokratin ver-

kar i första hand vara att förverkliga folkviljan. Därmed inte sagt att synen på folkviljan är lik den 

pluralistiska modellen. Den deliberativa demokratin tycks se folkviljans möjligheter till ”utveck-

ling”. Man kan rent av tala om en progressiv folkvilja vid gynnsamma omständigheter. Barber 

skriver att: 

In strong democracy, politics is something done by, not to, citizens. Activity is its chief virtue, and in-
volvement, commitment, obligation and service – common deliberation, common decision and common 
work – are its hallmarks.86 
 

Även om citatet ovan kanske främst är en kritik av den strikt representativa demokratin kan man, i 

synnerhet i den första meningen, anta att folkviljan och dess förverkligande är viktig. Om politiken 

bör vara en medborgerlig aktivitet snarare än en professionell, tycks det implicera att folkviljan bör 

förverkligas i stor utsträckning.  

 Om man tittar på folkets vilja i förhållande till folkets intresse (allmänna bästa) återfinns en in-

tressant och viktig skillnad (möjligtvis den största) i förhållande till pluralistisk demokrati. När Bar-

ber definierar sin starka demokrati skriver han att den starka demokratin skapar en: 

[…] political community capable of transforming dependent private individuals into free citizens and par-
tial private interest into public goods.87  
 

Det som jag finner intressant i detta citat är förvandlingen av privata intressen till ”public goods”, 

en någorlunda rimlig översättning av ”public goods” torde vara allmänna bästa. Barber gör följakt-

ligen en åtskillnad mellan privata intressen och allmänna intressen eller bästa. Även Premfors är 

inne på samma tanke då han diskuterar egoistiska respektive altruistiska beteenden. Det tycks såle-

des som om folkviljan inte bör utgå enkom ifrån den enskilde individen.  

 Om vi antar att det finns ett privat intresse och ett allmänt intresse och dessa inte är samma sak, 

varför är det ur ett demokratiskt perspektiv fördelaktigt att gå på det allmännas linje? Intuitivt känns 

frågan en aning trivial, om man vill förverkliga folkviljan tycks en allmänvilja (intresse) vara lämp-

ligare än en mängd privata viljor, både av praktiska och logiska skäl. Problemet för den deliberativa 

demokratin blir nog snarare ställningstagandet att det finns en allmänvilja som skiljer sig ifrån den 

                                                
86 Barber (2003), s. 133 
87 Ibid. s. 151 
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privata (se avsnitt 2.2 för en distinktion och diskussion kring begreppen folkvilja, allmänvilja och 

allmänna bästa.)  

 Det kan nu vara läge att undersöka hur detta allmänintresse kommer till uttryck, det finns rim-

ligtvis någon idé om konsensussökande. Konsensus är i sig problematiskt, man kan hävda att kon-

sensus är det mest ”demokratiska” eftersom man då kan tala om en enhetlig folkvilja. Ett annat syn-

sätt presenterar Peter Singer: 

Styre genom konsensus kan också kallas styre genom veto – det krävs bara en opposition från en enda 
medlem för att förhindra en överväldigande majoritet från att genomföra förändringar.88  

 
Ur Singers perspektiv ter sig konsensussökande relativt odemokratiskt, och inte minst mycket inef-

fektivt. Nu är det dock så att varken Barber eller Premfors verkar se på konsensussökande som det 

primära. Enligt Premfors är konsensus ”något att sträva efter – och aldrig till fullo uppnå”.89 Barber 

skiljer mellan kreativ och faktiskt konsensus, där faktisk konsensus vilar på en tanke om gemen-

samma uppfattningar och värden. Kreativ konsensus, som den starka demokratin förespråkar, hand-

lar om gemensamt samtal och gemensamma beslut, inte nödvändigtvis att konsensus nås i alla frå-

gor. Även Fishkin anser att idén om konsensus, så som den kan framställas utifrån Habermas, är 

utopisk. Konsensus ur det deliberativa perspektivet bör således betraktas som något eftersträvans-

värt men inte nödvändigt. Fokus ligger på deliberationen, alltså samspelet mellan individer och en 

eventuell gemensam preferensbildning som mer handlar om att sätta sig in i varandras argument än 

att nå konsensus i strikt mening.90  

 Hur ställer sig då den deliberativa demokratin till problemen kring en ”dålig” folkvilja. Först och 

främst kan sägas att ett fundament i den deliberativa tanken tycks vara att vissa förutsättningar och 

institutioner lockar fram en ”bättre” sida hos medborgarna. Alltså att deliberationen har någon typ 

av förädlande effekt på folkviljan och att dåliga beslut på detta sätt blir mindre sannolika. Fishkin 

sticker dock ut i detta sammanhang med sitt icke-tyranni villkor, här tycks det alltså finnas en skep-

sis emot folkviljan. Fishkin skriver angående icke-tyranni att: 

We could satisfy all other condition […] Still, the system could result in consequences that destroy the 
rights or the essential interests or the liberties of some portion of the population, even when the imposi-
tion of these deprivations was entirely avoidable.91 
 

Fishkin vill följaktligen reservera sig emot tyranni utan att enbart vila på deltagande, deliberation 

och jämlikhet. Det bör nämnas att Fishkin är lite mer konkret i sin teori än exempelvis Barber vilket 

                                                
88 Singer Peter (2003), En värld – globaliseringens etik, s. 78 
89 Premfors (2000), s. 32 
90 Barber (2003), s. 151f & 219 passim, samt Fishkin (1991), s. 36  
91 Fishkin, James (1997), The voice of the people, s. 49-50. I denna bok presenterar Fishkin fyra kriterier, till skillnad 
från de tre som presenterades i det förra avsnittet. Det fjärde kriteriet är deltagande, vilket i någon mening kan likställas 
med deliberation i den mening det används här.  



Värden för demokratin eller demokrati för värden 

 - 37 -

till viss del kan förklara hans ställningstagande. Icke-tyranni villkoret kommer att diskuteras vidare 

i nästa avsnitt, då det tycks vila på vissa värderingar. 

 Om man tittar på beslutsplattform skiljer sig den deliberativa demokratin tydligt ifrån den plura-

listiska. Dahl förkastade som bekant, vad han kallar deltagardemokrati, främst eftersom det är tids-

mässigt orimligt.92 Fishkin är dock av en annan åsikt, i Deliberation day presenterar Fishkin och 

Bruce Ackerman ett förhållandevis konkret scenario på hur en deliberativ beslutsprocess i praktiken 

skulle kunna arrangeras, som framstår förhållandevis rimlig i min mening.93 För att återgå till be-

slutsplattform är det tydligt att den deliberativa demokratin förordar direktdemokratiska moment 

och rimligtvis även decentraliserade institutioner för att möjliggöra detta. 

 Sammanfattningsvis innehar folkviljan en stark ställning även hos den deliberativa demokratin. 

Man ser dock folkviljans utvecklingsmöjligheter vilket gör den komplicerad. Är det en folkvilja 

baserad på individuella preferenser som skall verka oinskränkt eller är det den förfinande folkviljan 

som kommer till uttryck genom deltagande och deliberation? Det blir alltså en viss spänning mellan 

folkvilja och allmänvilja, om man ser på allmän viljan som ett resultat av den deliberativa proces-

sen. Konsensus i samband med folkviljans förverkligande ses som önskvärt men inte nödvändigt. 

Angående beslutsplattform förordas deltagande, deliberation och direktdemokratiska inslag. 

4.3 Värdesyn 

Att urskilja värdesynen i den deliberativa demokratin är ett komplicerat kapitel. På någon nivå an-

ses individens preferenser ofullständiga, annars är det svårt att motivera varför deliberation och del-

tagande är önskvärt. Å andra sidan är alla författare noga med att poängtera att man inte kan hitta 

den ”rätta” vägen genom deltagande och deliberation. Barber skriver i Strong democracy att: 

Where there is certain knowledge, true science or absolute right, there is no conflict that cannot be re-
solved by reference to unity of truth and thus there is no necessity for politics.94 
 

Barber menar alltså att om det finns en absolut sanning finns det ingen konflikt och inte heller något 

behov av politik. Barber anser som bekant att det är konflikten som motiverar politiken. Detta citat 

säger dock egentligen inget om den deliberativa demokratins värdesyn. Snarare är det ett ställnings-

tagande som fastslår att om man har absolut kunskap blir en beslutprocess överflödig. Barber 

skriver också att: 

Yet while recognizing the dangers of totalism, we need not to accept the wan residualism of liberal de-
mocratic pluralism, which depicts politics to nothing more than the chambermaid of private interest.95 
 

                                                
92 Dahl (1998), s. 107. Dahl visar med en tabell att om alla i en sammanslutning på 500 personer skall få tio minuter på 
sig att framföra sin åsikt skulle det krävas 10 arbetsdagar vilket kan tyckas orimligt.  
93 Se Fishkin, James & Ackerman, Bruce (2003), “Deliberation day” 
94 Barber (2003), s. 129 
95 Ibid. s. 118 
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Återigen finns alltså tanken om att gynnsamma omständigheter kan främja mer altruistiska medbor-

gare, eller att använda politiken till vad Barber kallar public goods. Samtidigt framgår av citaten 

ovan att Barber definitivt inte vill göra anspråk på någon objektivitet. Politiken utgår ifrån en kon-

flikt just för att vi saknar en oberoende (värde-) grund. Det vi kan göra är att applicera ett mer kon-

struktivt angreppssätt än det som den liberala demokratin, enligt Barber, erbjuder. Även om Barber, 

och även Premfors, anstränger sig för att visa att objektivitetsanspråk och universalism är farligt i en 

demokratisk kontext kvarstår det faktum att individers preferenser anses egoistiska utan deliberation 

och kan utveckla mer altruistiska drag med deliberation. Vidare läggs det rimligtvis in en värdering 

såtillvida att delvis altruistiska preferenser är bättre än egoistiska. Finns det då inte ett mått av ob-

jektivitet här? 

 Huruvida det finns ett objektivitetsanspråk tycks bero på vilka intentioner författarna har. Om 

Barber och Premfors menar att folkviljan förverkligas i större utsträckning eller att samhällskonse-

kvenserna blir ”bättre” behöver det inte betecknas som objektivitet. Däremot om man anser att al-

truism per se är bra medan egoism är dåligt finns det rimligtvis ett objektivitetsanspråk. Vidare är 

denna diskussion, vilket nämnts, kontroversiell. Inom nationalekonomin anses exempelvis inte ego-

ism eller egenintresse som något i sig självt dåligt, snarare är det egenintresset som är en av driv-

krafterna bakom ekonomin och tillväxten. Däremot kan man rimligtvis argumentera för det i ett 

politiskt sammanhang är bra om individer sätter sig in i varandras argument för att på så sätt nå ett 

större samförstånd, vilket borde leda till att folkviljan blir mer enhetlig. Intuitivt känns det som om 

desto fler som är överens om utfallet i ett beslut desto bättre ur demokrati- och folkviljesynpunkt.  

 Innan jag går vidare tänkte jag återigen titta på Fishkins icke-tyrannivillkor. Så som villkoret har 

presenterats tidigare i texten tycks det definitivt som om det här finns en tydlig hänvisning till nå-

gon typ av värde. När man studerar Fishkins definition på tyranni blir det dock mer komplext. Fish-

kin definierar tyranni enligt följande (mina understrykningar): 

[…] tyranny occurs when there is an avoidable severe deprivation, and let us mean by a severe depriva-
tion that the denial of a person or group’s most basic rights or fundamental interest.96 
 

Här kan det dock tyckas som om Fishkin ännu tydligare hänvisar till värden i och med ”fundamen-

tala intressen” och ”grundläggande rättigheter”, om man fortsätter läsa Fishkin skriver han dock att 

(min understrykning): 

What interests are taken as fundamental, what rights are taken as most basic, will vary from one context 
or period to another. But for us to call an act tyranny, we would need to establish a claim that someone’s 
most basic rights or interest has been sacrificed.97 
 

                                                
96 Fishkin (1997), s. 53 
97 Ibid.  
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Här kan man följaktligen dra tydliga paralleller till relativismen eftersom Fishkin verkar anse att 

fundamentala rättigheter och intressen är kontextbundna. Samtidigt finns det en antydan i ordvalet 

”grundläggande rätigheter” (basic rights) att det handlar om just grundläggande, icke-relativa, rät-

tigheter. Man bör ha i åtanke att Fishkins avsikter ändå bör betraktas som ädla. Det handlar inte om 

att smyga in reservationer för att hindra folkviljan utan just undvika att historien upprepar sig vad 

gäller exempelvis Nazityskland. Faktum är dock att Fishkin uppvisar en större skepsis än till exem-

pel Dahl då det kommer till en ohejdad folkvilja. Dahl verkar anse att en sund demokratisk process 

är tillräckligt medan Fishkin inte riktigt ”litar på” folket.     

 Än så länge är det alltså oklart vilken värdesyn som bäst beskriver den deliberativa demokratin. 

Om man först tittar på nihilismen kan den dock avfärdas. Både Barber och Premfors verkar vara av 

uppfattningen att nihilismen passar bättre ihop med anarkism än med demokrati och att nihilismen 

får rent av ”idiotiska” implikationer.98 Fishkin kan rimligtvis räknas bort ifrån den nihilistiska tradi-

tionen i samband med diskussionen i förra stycket då han hänvisar till ”grundläggande rättigheter”. 

För att återgå till nihilismens oförnuftiga implikationer skriver Barber angående Herbert Reads bok 

To hell with culture att: 

Thus a thinker as sensitive as Herbert Read could be seduced by his skepticism into the nonsensical claim 
that there was ”nothing to choose” between Churchill and Hitler.99 
 

Jag vill inte lägga in någon värdering i huruvida Reads nihilistiska slutsatser är oförnuftiga eller 

inte, det gör dock Barber. Citatet ovan visar alltså tydligt vad Barber anser om nihilismen.100  

 Då återstår följaktligen objektivism och relativism. Återigen blir Barbers ställningstagande om 

att det inte existerar en oberoende grund intressant. I samband med diskussionen om nihilism och 

skepticism skriver Barber att (mina understrykningar): 

[…] the proper response to uncertainty and metaphysical failure is not passivity or toleration of all private 
judgment but rather a quest for forms of political judgment that do not depend on metaphysics, 
epistemologies, or independent grounds. The antidote to the loss of metaphysical faith is, precisely 
politics, the cultivation of community judgment rather than skepticism, anarchism or the acquiescence of 
the modest that is called “tolerance” Only an active politics and a democratic citizenry can prevent the 
transformation of relativism into nihilism or of philosophical skepticism into political impotence.101 
 

Det är, i ärlighetens namn, inte lätt att urskilja exakt vad Barber menar. Återigen framgår det klart 

att nihilism och skepticism är fenomen som bör undvikas. Däremot tar Barber inte ställning emot 

relativism, bara om den förvandlas till nihilism. Vidare bör man inte acceptera alla individuella om-

dömen utan skall snarare formulera politiska omdömen som inte är beroende av ”metafysik, episte-

                                                
98 Barber (2003), s. 108f & Premfors (2000), s. 50ff 
99 Ibid. s. 107 
100 Barber använder begreppet skepticism i citatet men hänvisar tidigare till nihilismen i samma kontext. Skepticismen 
är konventionellt en epistemologisk teori. Den är dock kritisk emot individers förmåga att få kunskap om värden och 
faller således inom ramen för vad som här benämns som nihilism. Se Bergström (1997) s. 66 
101 Barber (2003), s. 108-109 
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mologi eller oberoende (värde-) grunder”. Är det verkligen möjligt? Innan jag diskuterar detta vida-

re kan det återigen vara intressant att titta på Barbers definition av politisk kunskap, den lyder: 

It [political knowledge] answers such question as ”What shall we do?” and “How shall we reconcile our 
differences?” and “How can we conduct ourselves as a just community?”. To such questions there are no 
“true” or “false” answers, no correct or incorrect positions.102 
 

Det sista citatet skulle kunna betecknas som lösningen på problemet. Barber hänvisar till tre stycken 

normativt etiska frågor och hävdar vidare att det inte finns några ”sanna” eller ”falska” svar på des-

sa.103 Objektivismen tycks alltså i ljuset av detta citat ganska orimlig. Citatet bör givetvis tolkas 

utifrån en politisk kontext, Barber talar trots allt om politisk kunskap och gör en tydlig distinktion 

mellan denna och filosofisk kunskap. Huruvida filosofisk kunskap kan vara objektiv verkar Barber i 

sammanhanget måttligt intresserad av.  

 Det är som sagt mycket svårt att få grepp om Barbers värdesyn. Intuitivt förefaller det, enligt 

mig, mycket svårt att formulera omdömen som inte är beroende av vare sig metafysik, kunskapsteo-

ri eller värden (independent ground). Man bör kanske inte tolka Barber ordagrant på denna punkt. 

Snarare är det möjligtvis en skepsis emot teknokrati och elitstyre som ligger bakom Barbers ställ-

ningstagande. Genom att förhålla sig skeptisk till kunskap och värdeanspråk i allmänhet blir det 

lättare att fördöma att en elit eller sakkunniga får för mycket att säga till om i politiken. Faktum 

kvarstår dock att även om relativismen ligger närmast till hands så skiljer sig den ”deliberativa rela-

tivismen” markant ifrån exempelvis den pluralistiska värdesynen, framförallt i skepsisen emot indi-

viduella omdömen. 

 Om vi kort vänder blicken emot Premfors så uppvisar han i mångt och mycket ett liknande för-

hållningssätt som Barber på dessa punkter. Premfors skriver mer om kunskap och vetenskapsteori 

än om värden i strikt mening. Distinktionen dem emellan kan dock stundtals, vilket jag poängterat 

tidigare, vara hårfin (se avsnitt 2.3.4), eftersom ett objektivt kunskapsanspråk rimligtvis kan beteck-

nas som ett värdeanspråk i någon mening. Premfors är kritisk emot de implikationer som Habermas 

idéer kan ha, då de faktiskt tycks aspirera på objektivitet i ganska stor utsträckning. Premfors skri-

ver att: 

[…] makt aldrig kan elimineras (hur ofta och hur mycket vi än samtalar) och att vi därför måste bevara 
och utveckla traditionella politiska institutioner – med deras dubbla syften att skydda individen från 
maktövergrepp och göra demokratin handlingskraftig även i frånvaro av konsensus – också i en stark de-
mokrati.104 
 

                                                
102 Barber (2003), s. 169 
103 Man kan invända att då Barber hävdar att etiska frågor inte kan vara sanna hamnar han snarare i det nihilistiska läg-
ret än i det relativistiska. Barber menar dock med största sannolikhet ”sanna” i objektiv bemärkelse, sanningsvärde som 
relativismen aspirerar på är något annat. Att beteckna Barber som nihilist är, i ljuset av tidigare förda resonemang, följ-
aktligen inte rimligt.  
104 Premfors (2000), s. 60 
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Även om citatet ovan främst handlar om bevarandet av politiska institutioner går det också att ur-

skilja en ödmjukhet i förhållande till värden, även Premfors tycks alltså hysa en skepsis till objekti-

va värdeanspråk. Eller kanske snarare att deliberationen inte kan leda till sanningar eftersom makt 

alltid är en faktor. 

 Sammanfattningsvis får jag intrycket av att de aktuella författarna försöker att inordna den deli-

berativa demokratin under någon form av relativism. Det blir dock inte alls lika tydligt som med 

Dahl och den pluralistiska demokratin. Det finns en del tveksamheter som skulle kunna betecknas 

som objektiva värden eller element. Det tydligaste kommer, enligt mig, från Fishkin i samband med 

hans icke-tyrannivillkor och hänvisning till grundläggande rättigheter. Fishkin går dock med på att 

rättigheterna är kontextbundna och en överenskommelse snarare än fakta. Han anser dock att det 

finns grundläggande rättigheter vilket visar på objektivistiska tendenser. I slutändan är dock rim-

ligtvis den deliberativa demokratin mer relativistisk än objektivistisk. Både Barber och Premfors 

poängterar noga att deliberationen inte resulterar i sanningar, bara att den leder till mer önskvärda 

resultat än en strikt individbaserad beslutsprocess. Man skulle dock kunna tala om en proceduriell 

objektivitet i den bemärkelsen att en viss process (deliberativ) tycks, enligt författarna, inneha vissa 

egenskaper som gör den ”bättre” än alternativa processer, detta diskuteras vidare i kapitel sex. 
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5. Konstitutionell demokrati 

5.1 Idé 

Begreppet konstitutionell demokrati kan verka otydligt och även möjligtvis okonventionellt i en 

demokratiteoretisk kontext. Flertalet av de samtida demokratierna kan rimligtvis betecknas som 

konstitutionella just för att de har en grundlag, författning eller konstitution. Konstitutionell demo-

krati105 skall i detta sammanhang förstås som en normativ idé, och något mer än en hänvisning till 

befintliga statsskick.  

 Den litteratur som jag använt mig av för gestaltningen av den konstitutionella demokratin är 

främst inriktad på den svenska demokratin och den svenska grundlagen, det är dock, enligt mig, inte 

bara ett pragmatiskt förslag utan även en alternativ demokratiuppfattning. I litteraturen benämns 

konstitutionell demokrati ömsom som ett ideal och ömsom som beskrivning på något faktiskt exi-

sterande. Smith m.fl. skriver i boken Konstitutionell demokrati under rubriken ”Konstitutionell de-

mokrati” med hänvisning till Parisstadgan106 att: 

Den styrelseform som på detta sätt fått officiellt erkännande som grundläggande för den europeiska sam-
hällsordningen kan ges beteckningen konstitutionell demokrati107 
 

I citatet ovan är det alltså frågan om en faktisk samhällsordning som tycks existera i någon mening. 

Under samma rubrik skriver även författarna att: 

Det demokratibegrepp som formulerats i exempelvis Parisstadgan sammanfattar en värdegrund. Denna 
värdegrund kan få betydelse som måttstock oavsett vad som i en given tidpunkt fastslås i ett lands konsti-
tution. […] Konstitutionell demokrati blir därmed ett ideologiskt eller politisk ideal.108  
 

Här talar man om konstitutionell demokrati som ett politisk ideal, och således en idé. Det är följakt-

ligen det andra citatet som någorlunda beskriver vad som är relevant i sammanhanget. Jag avser 

alltså inte att värdera eller granska det förslag på ny konstitution som återfinns i litteraturen utan 

hitta den idémässiga kärnan som kan betecknas som konstitutionell demokrati.  

                                                
105 Det finns naturligtvis alternativa sätt att betrakta konstitutionell demokrati. Jörgen Hermansson diskuterar i SOU 
rapporten Maktdelning olika sätt att se på konstitutionalism och konstitutionell demokrati. Den demokratiuppfattning 
som i denna uppsats benämns som konstitutionell demokrati är följaktligen ett (1) sätt att se på saken. Det finns dock, i 
vad jag benämner som konstitutionell demokrati, en idémässig kärna som gör den fördelaktig i denna typ av analys. 
Man skulle kunna betrakta den konstitutionella demokratin som beskrivs här för stark, till skillnad från Hermanssons 
som kan betecknas som svag, vad gäller maktdelning och rättighetshävdande. Se Hermansson Jörgen (1999), ”Om att 
tämja folkmakten” i Maktdelning SOU 1999:76 
106 ”Parisstadgan för ett nytt Europa” är ett dokument som fastställdes i samband med ett toppmöte i Paris 1990 där ett 
stort antal av EU:s stats- och regeringschefer fanns representerade. Parisstadgan sammanfattar grundläggande värden 
för det politiska styrelseskicket och formulerar även ett demokratibegrepp. Parisstadgan betonar mänskliga rätigheter, så 
som det formulerats av FN, rättstatsprincipen och individuell frihet. Se Att verka för fred – ett gemensamt fredscentrum 
i Sverige, SOU 2000:74, s. 50, & Demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges utvecklingssamarbete, Utrikesutskot-
tets betänkande 1997/98: UU15 
107 Smith, Eivind, Petersson, Olof (2004), Konstitutionell demokrati, s. 8 
108 Ibid. s. 9 
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 En grundtanke i den konstitutionella demokratiuppfattningen är att medborgarstyret (demokratin) 

bör förenas med ett rättstatstänkande vad gäller lagbundenhet, maktdelning och tydliga gränser för 

statsmakten.109 För att få fram kärnan i den konstitutionella demokratin har jag valt att fokusera på 

två komponenter som betonas i den aktuella litteraturen, dessa är maktdelning samt fri- och rättig-

heter. De två komponenterna ligger också nära till hands då man vill analysera synen på folkviljan 

och värden, eftersom rättigheter ofta är en form av värden och maktdelning tycks vara ett sätt att 

tämja makten, och möjligtvis även folkviljan.  

 Självklart intar även konstitutionen som sådan en viktig plats hos den konstitutionella demokra-

tin. I en idémässig kontext blir dock själva konstitutionen sekundär, och följaktligen inget som 

kommer att beröras i någon större utsträckning. Själva konstitutionen bör rimligtvis ses som något 

som befäster vissa idéer snarare än en idé i sig. Även konstitutionsdomstol, självstyre och decentra-

lisering är komponenter som betonas i texterna men som jag anser irrelevanta i en idéanalytisk kon-

text, då de främst rör det praktiska utformandet av en stat. 

 

Maktdelning 

Den franska filosofen och parlamentsledamoten Charles Louis de Montesquieu (1689-1755) kan 

anses som en förgrundsfigur för idén om maktdelning. Montesquieu var även intresserad av det 

lagar som reglerar statsskicket, med andra ord staters konstitutioner. Frihetsbegreppet var ytterligare 

en central komponent i hans politiska filosofi. Friheten var sannolikt även det som hans maktdel-

ningslära motiverades av. Montesquieu skrev angående sin maktdelningslära att: 

För att det inte skall vara möjligt att missbruka makten fodras en sådan anordning att den ena makten hej-
dar den andra110 
 

Denna balans av motverkande makter var vidare tänkt att skapa ett frirum för den enskilde, samt att 

motverka despotism och maktkoncentration. Montesquieus tankar om maktdelning och författningar 

var inflytelserika och gav sannolikt inspiration till både den amerikanska författningen och det 

svenska författningsverket från 1809-10.111 

 Den av Montesquieu inspirerade idén om maktdelning kan betraktas som något av ett kärnvärde i 

den konstitutionella demokratin. Alla de texter som ingår i mitt urval placerar maktdelning förhål-

landevis centralt.112 Följande citat är hämtat från Den konstitutionella revolutionen: 

                                                
109 Berggren, Niclas m.fl. (2001) Den konstitutionella revolutionen, s. 33, Petersson, Olof (1999), Samhällskonsten, s. 
97ff, Smith (2004), s. 7f & Petersson, Olof m.fl. (2004), Demokratins grundlag, s. 21f  
110 Citatet är hämtat från Nordin, Svante (1995), Filosofins Historia, s. 375  
111 Nordin (1995), 375f och Held (1997), s.111f 
112 Petersson m.fl. (2004), s. 120, Berggren m.fl. (2001), s. 47ff, Smith m.fl. (2004), s. 30ff 
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Att den goda demokratin är konstitutionell innebär således att medborgarstyret sker inom bestämda grän-
ser fastställda i grundlagen […] Maktdelning är, utifrån detta synsätt, en förutsättning för en fullvärdig 
demokrati.113 
 

Detta citat är rimligtvis främst menat ur ett representativt demokratiskt perspektiv, och syftar san-

nolikt på demokratins formella normer, alltså verkligheten (se figur 2). När Petersson m.fl. i Demo-

kratins grundlag diskuterar maktdelning hänvisar även de tydligt till en representativ demokrati och 

förespråkar helt enkelt ett tvåkammarsystem.114 Det tycks dock som sagt rymmas något mer än bara 

konstruktiva och pragmatiska förslag för hur man kan förbättra den svenska parlamentarismen. Dels 

tycks tankarna om maktdelning vila på ett, av Montesquieus inspirerat, psykologiskt argument eller 

faktum, som innebär att inget organ (eller individ) bör ha all makt, eftersom den då kommer att 

missbrukas. Men kanske ännu viktigare för urskiljandet av den konstitutionella demokratins idé är 

tanken om en senat eller landsråd.  Förenklat går tanken, givet en svensk kontext, ut på att riksda-

gen behåller i princip sin nuvarande struktur samtidigt som makten delas med en senat eller lands-

råd. Mandaten i denna senat skall inte vara partibaserad utan snarare väljas utifrån person, tanken är 

också att de skall representera olika delar i landet likt den amerikanska senaten. Det förs också fram 

krav på att lägsta åldern skall vara 35 år med argumentet ”livserfarenhet”. Att sätta en så pass hög 

lägsta ålder implicerar rimligtvis en kompetens- och kunskapsaspekt.115 

 Det finns alltså en maktdelningsaspekt som är beroende av ett representativt styrelseskick och 

kanske inte speciellt relevant på idénivå. Vad som är mer intressant är de implikationer tanken om 

en senat får. Val till senaten skall ske på personvalsbasis snarare än politisk tillhörighet, vidare 

ställs det krav på senatorer i fråga om ålder. Ytterligare en intressant tanke bakom maktdelningen 

framgår av följande citat: 

Det andra argumentet är rationaliteten, önskan att fatta förnuftiga beslut. Om inte olika trögheter byggs in 
i beslutsfattandet […] riskerar beslutens kvalitet enligt denna tanke att bli undermålig.116     

 
Det finns alltså tydliga tankar om kunskap, rationalitet och förnuftiga beslut. Syftet med maktdel-

ning, och konstitutionell demokrati, tycks således inte bara vara av demokratilegitimitetsskäl utan 

även en önskan om att beslutsprocessen resulterar i ”förnuftiga beslut”. Författarna talar rent av om 

”beslutens kvalitet”. Att det finns en kompetensaspekt framgår tydligt dels av personvalselementet 

och dels av lägsta ålder. Om alla är lika bra på att fatta förnuftiga beslut behövs det rimligtvis ingen 

lägsta ålder.   

 
                                                
113 Berggren m.fl. (2001), s. 33 
114 Petersson (2004), s. 120ff 
115 Petersson (2004) s. 121ff, samt Berggren (2001), s. 200ff. Petersson talar om en Senat medan Berggren talar om ett 
landsråd, syftet och tanken med de båda organen tycks dock vara ungefär desamma. För en beskrivning av den ameri-
kanska senaten se McKay David (2005), American politics and society, s. 43ff 
116 Berggren m.fl. (2001), s. 51 



Värden för demokratin eller demokrati för värden 

 - 45 -

Fri- och rättigheter 

Det kanske mest framträdande för den konstitutionella demokratin är betonandet av fri- och rättig-

heter. Man kan uttrycka det som att demokratidefinitionen här blir bredare än vad som uppvisats i 

de tidigare demokratiuppfattningarna. Detta blir tydligt då Berggren m.fl. förhåller sig till vad han 

benämner som en  ”snäv demokratisyn” 

Vi står således för en demokratisyn som även innefattar ett mer materiellt demokratibegrepp, enligt vilket 
god demokrati inte föreligger om inte ett ganska stort urval av grundläggande fri- och rättigheter respekte-
ras […]117 
 

Ordvalet ”god demokrati” gör tolkningen av citatet problematiskt. Man kan fråga sig vad som rent 

principiellt skiljer en ”god” demokrati ifrån en ”icke-god” demokrati. Här blir återigen demokratins 

analysnivåer relevanta. När exempelvis Dahl talar om demokrati talar han i regel om en process. 

Berggren m.fl. syftar troligtvis snarare på en befintlig stat. Faktum kvarstår dock att det, enligt 

Berggren m.fl., även i en demokratisk process tycks viktigt att ta fasta på vissa fri- och rättigheter. 

Eller kanske snarare använda mekanismer som gör att processen hindras ifrån att kränka vissa rät-

tigheter. En given fråga blir följaktligen vilka rättigheter (eller värden) som står över processen och 

hur dessa rättigheter bestäms. Om vi åter tittar på maktdelningsbegreppet, som tycks vara tätt sam-

mankopplat med rättigheter, skriver Joakims Nergelius i artikeln ”Maktdelningsbegreppet”118, med 

hänvisning till Hayek att:  

Maktdelning innebär således en begränsning av de medel som står till förfogande för en tillfällig majoritet 
vilken strävar efter att uppnå särskilda mål. Rent praktiskt uppnås detta genom fasthållande av principer 
vilka fastställs av en tidigare (kanske större) majoritet för en längre period framåt.119 
 

I detta citat blir kopplingen mellan maktdelning och rättigheter tydlig. En av maktdelningens vikti-

gaste funktioner tycks följaktligen vara att förhindra och försvåra att vissa rättigheter (i citatet prin-

ciper) kränks. Fastsällandet av dessa principer skall, enligt citatet, fastställas av en ”kanske större 

majoritet”. Hållbarheten i ovan förda resonemang kan diskuteras. Man kan fråga sig varför en ”till-

fällig majoritet strävar efter vissa särskilda mål” och varför en ”kanske större” majoritet är bättre på 

att fatta långsiktiga beslut än en ”tillfällig”. Alla majoriteter är rimligen tillfälliga i förhållande till 

någonting. Även om hållbarheten i argumentationen kan ifrågasättas visar den ändå på en princip, 

nämligen att: Det finns rättigheter som inte bör kränkas av en tillfällig majoritet. I förra stycket frå-

gade jag mig hur rättigheterna bestäms, enligt Nergelius verkar det alltså som om en demokratisk 

process skall komma fram till rättigheterna.  

                                                
117 Ibid. s. 53 
118 Joakim Nergelius artikel om maktdelning ingår i cityuniversitetets forskningsprojekt Demokrati och konstitutiona-
lism och är således relevant för analysen av den konstitutionella demokratin.  
119 Nergelius Joakim (1999), ”Maktdelningsbegreppet: historia, innebörd och tillämplighet i dagens Sverige”, s. 41 
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 Det är dock mer komplext än så, det tycks, ur den konstitutionella demokratins perspektiv, finnas 

vissa rättigheter som är fundamentala för demokratin. Detta framgår då Berggren m.fl. beskriver 

den ”snäva” demokratisyn som, enligt dem, länge har präglat den svenska demokratidebatten. De 

skriver att: 

Andra värden som mänskliga fri- och rättigheter, har inte ansetts vara nödvändiga för att demokrati skall 
föreligga, med möjligt undantag för yttrandefrihet och andra för den politiska opinionsbildningens 
skull.120 
 

Berggren m.fl. är alltså kritiska emot den så kallade snäva synen och menar att demokrati implicerar 

något mer än bara säkrandet av en rättvis beslutsprocess. Liknande tankar presenteras i Den konsti-

tutionella revolutionen då Smith m.fl. presenterar argument för att majoritetsstyret skall kringgärdas 

med ett antal regler, de skriver att: 

Det tredje argumentet för att reglera majoritetens handlingsmöjligheter är värnet för individers och mino-
riteters rättigheter. ”Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter tillkommer alla människor från föd-
seln, de är oförytterliga och garanterade i lag”, fastslår Parisstadgan 1990.121 
 

De är alltså viktigt att dels minoriteter skyddas ifrån majoriteten samt att individuella rättigheter 

säkras. Angående vilka rättigheter som är relevanta mer specifikt verkar Parisstadgan stå som mo-

dell för Demokratirådets rapport medan forskningsprojektet Demokrati och konstitutionalism verkar 

vila på en naturrättslig tanke inspirerad av Locke och Rawls.122 Lockes naturrättsliga tanke går för-

enklat ut på att det finns en ”naturlig lag” som förbjuder människor att skada någon annans liv, fri-

het, hälsa och egendom. Locke lade stor vikt vid rätten till privategendom, att vi har rätt att äga 

frukten av vårt arbete. Locke var även inspirerad av Hobbes och kontraktualismen, i den meningen 

att människor för att beskydda de naturliga rättigheterna upprättar ett socialt kontrakt.123 

 Rawls är också inspirerad av kontraktualismen men är försiktig med att hänvisa till naturliga 

rättigheter. Istället argumenterar han deduktivt för hur vissa principer bör betraktas som generella, 

universella och allmängiltiga, och således ligga till grund för ett rättvist samhälle.124 Rawls princi-

per betonar medborgarnas ”lika rätt till det mest omfattande totala system av lika grundläggande 

friheter/rättigheter”, och att orättvisor skall organiseras så de gynnar de sämst ställda.125 

                                                
120 Berggren m.fl. (2001), s. 52 
121 Smith m.fl. (2004), s. 29, Parisstadgan beskrivs i not 107 
122 Berggren m.fl. (2001), s. 65. För äganderätten se s.187ff samt 207 
123 Nordin (1995), s. 330,  
124 Rawls ställer upp en hypotetisk situation som han kallar för ursprungspositionen. Denna består av individer som 
befinner sig bakom en ”slöja av okunnighet”, vilket betyder att de inte vet vilka egenskaper de innehar eller vilka posi-
tioner de kommer att ha i ett samhälle. Dessa individer skall sedan komma överens om principer under vilka samhället 
skall verka. Enligt Rawls är hans principer det rimligaste utfallet givet premisserna i ursprungspositionen. Således får 
hans principer legitimitet utan att betraktas som objektiva eller naturliga i strikt bemärkelse. Det finns konstitutionella 
drag i Rawls teori såtillvida att man skall enas om principer. Däremot skiljer sig Rawls ”konstitutionalism” väsentligt 
ifrån den så kallade konstitutionella demokratin. Se Rawls (1999), s. 15ff samt 195ff   
125 Rawls (1999) En formulering av Rawls principer återfinns på s. 53 
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 Sammanfattningsvis står alltså den konstitutionella demokratin för en demokratiuppfattning som 

betonar vikten av maktdelning och upprätthållandet av vissa fri och rättigheter. Den någorlunda 

allmängiltiga demokratiprincipen majoritetsstyre skall alltså förenas med ett rättstänkande och ett 

skydd för minoriteter och individuella rättigheter. Maktdelningen är vidare tätt sammankopplad 

med fri- och rättigheter. Dels eftersom maktdelning är ett sätt att försvåra att rättigheter kränks. Vi-

dare finns även idén om ett oberoende granskningsorgan (konstitutionsdomstol) som skall skydda 

individuella rättigheter. Det finns även en tanke om att maktdelningen leder till ”bättre” beslut ef-

tersom en inbyggd tröghet förhindrar särintressen och förhastade beslut. Rättigheterna bör baseras 

på dels medborgerliga överenskommelser, men det finns också ett naturrättsligt tänkande, detta dis-

kuteras vidare under ”värdesyn”. 

5.2 Folkvilja 

För den pluralistiska demokratin tycks ett förverkligande av folkviljan vara demokratins viktigaste 

funktion. Den deliberativa demokratin har ett liknande förhållningssätt med skillnaden att man ser 

folkviljans utvecklingsmöjligheter och öppnar dörren för konsensusbeslut. Den konstitutionella de-

mokratin presenterar ett ganska annorlunda synsätt. Givetvis skall folkviljan förverkligas på ett eller 

annat sätt, man lägger dock även fokus på att beslut som fattas bör hålla hög kvalitet. Det finns även 

en tanke om att folkviljan inte bör verka oinskränkt, vilket framgår av citatet nedan:  

En konstitutionell demokrati skiljer sig principiellt ifrån en obegränsad demokrati, där majoriteten i folk-
suveränitetens namn tillerkänns absolut handlingsfrihet […] Konstitutionalism uppstår eller förekommer 
då någon form av rättsliga skyddsmekanismer tillhandahålls för grundlagens regler vars rättsliga genom-
slagskraft och överhöghet över vanlig lagstiftning därigenom säkerhetsställs.126 
 

Även om även denna argumentation återigen riktar in sig på ett representativt styrelseskick framgår 

det att den konstitutionella demokratin vill begränsa folkviljan i viss utsträckning. Det är dock vik-

tigt att poängtera att dessa begränsningar skall ha demokratiskt förankring, för att återigen citera 

Berggren m.fl.: 

Det är ytterst medborgarna själva, och de av dem valda representanterna, som bestämmer konstitutionens 
maktdelning och övrig utformning.127 
 

Det är alltså inte frågan om något uppenbart elitstyre som lägger sig i folkets vilja utan snarare att 

bygga in mekanismer som, enligt författarna, skapar ”bättre” beslut. Det är dock ”folket” som skall 

ha sista ordet. Det bör också nämnas att institutioner som folkomröstningar och självstyre poängte-

ras i den aktuella litteraturen, vilket ytterligare antyder att folkviljans förverkligande tillmäts vikt.128  

                                                
126 Berggren m.fl. (2001), s. 50 
127 Ibid. 
128 Berggren m.fl. (2001), s. 12 samt Petersson m.fl. (2004), s. 147ff 
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 Distinktionen mellan det allmänna bästa och folkets vilja blir mycket relevant i den konstitutio-

nella demokratin. När Berggren m.fl. diskuterar ett (demokratiskt) styrelseskicks legitimitet skiljer 

de mellan proceduriell legitimitet och resultatlegitimitet.129 Den proceduriella legitimiteten påmin-

ner om Dahls diskussion om att en process har moralisk relevans. Vad som är mer intressant, i 

sammanhanget, är de framförda kraven på resultatlegitimitet. Om man återigen jämför med Dahl 

anser han som bekant att processen är det relevanta i demokratiska sammanhang, vidare tror Dahl 

att en rättvis process sannolikt leder till bra resultat. Den konstitutionella demokratin tycks dock 

framföra krav på att resultaten verkligen skall vara goda, Berggren m.fl. skriver (min understryk-

ning): 

Resultatlegitimiteten kräver således att det konstitutionella systemet skall leda till goda och rättvisa kon-
sekvenser, i termer av rationalitet, välstånd, det allmänna bästa och samhällelig dialog.130 

 
Det verkar följaktligen som om det, i en demokratisk kontext, inte räcker med att folkviljan förverk-

ligas, den förverkligade folkviljan bör också resultera i rationella beslut och förverkligande av det 

allmänna bästa. Detta uppnås följaktligen med sunda politiska institutioner.  

 Att undersöka hur den konstitutionella demokratin förhåller sig till en ”dålig” folkvilja samman-

fattas ganska bra ovan. En av grundtankarna med idén om maktdelning och rättigheter verkar vara 

just att förhindra en ”dålig” folkvilja. Smith och Petersson presenterar tre skäl till varför det bör 

finnas begränsningar i majoritetens rätt att styra. Ett första skäl (1) är för att vidmakthålla den de-

mokratiska beslutsprocessen. Alltså helt enkelt förhindra att demokratin avskaffar sig själv. Det 

andra skälet (2) är för att förbättra majoritetens styrelseförmåga. En oreglerad styrelseform blir lätt 

ostabil och oförutsägbar, enligt författarna. Det sista skälet (3) är för att skydda minoriteter. Dessa 

tre situationer sammanfattar sannolikt den konstitutionella demokratins syn på en dålig folkvilja. 

Och, genom maktdelning och fastslagandet av rättigheter undviks detta rimligtvis.131 

 I praktiken kommer alltså folkviljan till uttryck genom ett representativt system i den konstitu-

tionella demokratin. Man betonar maktdelning, både med ett tvåkammarsystem och att juridiska 

instanser får mer att säga till om i form av konstitutionsdomstolar. Konstitution i sig intar givetvis 

också en viktig plats för att befästa maktdelning och säkra rättigheter. Vad som är intressant är att 

den konstitutionella demokratin även betonar vikten av medborgerligt deltagande i form av referen-

                                                
129 I litteraturen diskuteras även ”symbolisk legitimitet”. Denna form av legitimitet är dock tätt sammankopplad med 
diskussionen kring en konstitution och inte speciellt relevant för diskussionen kring folkviljan och dess förverkligande, 
således har den utelämnats från analysen. Se Berggren m.fl. (2001), s. 72f 
130 Berggren m.fl. (2001), s. 71. En intressant iakttagelse är att författarna nämner samhällelig dialog. De hänvisar också 
tidigare till Habermas och deliberation som en viktig komponent. Även om de anser deliberation som viktigt skiljer sig 
den deliberativa demokratin i mångt och mycket. Det visar dock ändå på att folket och deras vilja är viktigt. 
131 Smith m.fl. (2004), s. 29 
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dum och deliberation. Planerna är dock inte så långt dragna som i den deliberativa demokratin, sna-

rare betonar man vikten av självstyre. 132  

 Sammanfattningsvis är det den konstitutionella demokratins uppfattning att folkviljan bör vara 

begränsad i viss utsträckning. Dessa begränsningar skall å andra sidan vara demokratiskt förankrade 

vilket komplicerar det hela. Om folkviljan skall begränsas i enlighet med folkviljans önskemål kan 

man rimligtvis ifrågasätta varför den bör begränsas överhuvudtaget. Anledningen till detta, något 

paradoxala, resonemang är rimligtvis eftersom den konstitutionella demokratin främst arbetar och 

diskuterar utifrån demokratins formella och verksamma normer. Man tänker sig alltså ett konkret 

fastställande av en konstitution som sedan begränsar folkviljan. Faktum är dock att den konstitutio-

nella demokratin även på en idénivå tycks kräva begränsningar. Det finns även förhållandevis stora 

inslag av värden som också tycks ligga till grund för denna begränsning, vilket nästa avsnitt kom-

mer att ta upp. 

5.3 Värdesyn 

Likt den deliberativa demokratin är det komplicerat att urskilja en enhetlig värdesyn i den konstitu-

tionella demokratin. Det finns tydliga objektivistiska tendenser i den bemärkelsen att vissa värden 

tycks stå över demokratin. Med andra ord skall mekanismer byggas in för att förhindra att en majo-

ritet kränker vissa värden. Samtidigt betonas att dessa värden skall ha en demokratisk förankring, 

vilket i någon mening tyder på en relativistisk syn, eftersom det till syvende och sidst tycks vara 

folkets preferenser som ligger till grund för värdena. Dock bör tilläggas att kraven för att konsolide-

ra dessa värden tycks vara högre än vid ”vanliga” beslut. Beslut om ”högre” värden skall vara ge-

nomtänkta och rationella.133 

 Trots betoningen på att värdena skall vara demokratiskt förankrade lyfts ändå vissa specifika 

värden fram i litteraturen. Detta märks tydligt då Berggren m.fl. diskuterar ”rationella politiska be-

slut”, de skriver: 

På ett mer allmänt plan är det också relativt oproblematiskt att enas om vad goda resultat innebär. Väl-
stånd är bättre än fattigdom tillväxt är bättre än stagnation, social harmoni är bättre än sociala konflikter 
för att ta några exempel. Paretokriteriets idé om förändringar som förbättrar för någon eller några (eller 
alla) utan att försämra för någon annan tillhör samma lättanvända kategori.134 
 

Detta citat antyder att det råder någon form av konsensus kring vad goda resultat innebär, och såle-

des också en antydan till objektiva värden. Å andra sidan är många av hävdandena i citatet förhål-

landevis okontroversiella, att välstånd är bättre än fattigdom och social harmoni bättre än sociala 

                                                
132 Petersson (2004), 65f & 152ff. För den konstitutionella demokratins syn på deliberation och deltagande se, Berggren 
m.fl. (2001), s. 71 
133 Berggren m.fl. (2001), s. 65ff 
134 Ibid. s. 70 
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konflikter skulle sannolikt de flesta gå med på. En första fråga är om man kan ställa resultatkrav på 

en demokratisk process, vilket Berggren m.fl. tycks göra. Detta kommer jag att återkomma till. Ett 

annat intressant faktum är hänvisandet till Paretokriteriet som ett ”oproblematiskt värderingsverk-

tyg” över goda resultat. 

 Paretokriteriet135 som det beskrivs i citatet är förhållandevis kontroversiellt. Det används van-

ligtvis i samband med diskussioner kring effektivitet, men kan också användas i samband med rätt-

visebegreppet.136 Om man tittar på effektivitet är följaktligen en åtgärd, enligt Pareto, effektiv om 

någon får det bättre utan att någon får det sämre. Ett alternativt synsätt är Kaldor-Hicks kriteriet, 

som säger att en åtgärd kan vara effektiv om den leder till förbättringar för någon och försämringar 

för någon så länge förbättringarna är större än försämringarna. Att diskutera effektiva åtgärder kan 

tyckas irrelevant i sammanhanget, min poäng är att Paretokriteriet inte kan betraktas som allmänt 

vedertaget, snarare tvärtom.137 

 Det tycks alltså finnas någon typ av hänvisning till värden som snarare tycks utgå ifrån en svag 

form av objektivism än relativism eftersom det enligt författarna är relativt oproblematiskt vad som 

är ”goda” resultat. Om det finns goda resultat finns det rimligtvis även värden som resultaten kan 

värderas emot. Ett annat intressant faktum, som diskuterades i förra avsnittet, är att den konstitutio-

nella demokratin tycks ställa resultatkrav på den demokratiska processen. Det räcker alltså inte att 

en process är ”demokratisk” i exempelvis Dahls mening, beslut som produceras av processen skall 

också vara ”goda”.138 Även detta måste dock ses i ljuset av den analysnivå som den konstitutionella 

demokratin i huvudsak utgår ifrån. Diskussionen om legitimitet handlar främst om utformandet av 

en konstitution och således även verkligheten i någon mening. Att en faktiskt (representativ) demo-

krati har en resultatlegitimitetsaspekt kan rimligtvis rättfärdigas med hänvisning till samhällsstabili-

tet och medborgerligt förtroende. Faktum kvarstår dock att begreppet ”goda” resultat används, och 

att man med goda resultat inte enbart verkar avse folkets vilja. 

 Om man vänder blicken emot den konstitutionella demokratins värdegrund är tanken, vilket 

nämnts, att förena rättsstaten med demokratin. Alltså att den demokratiska tanken om folkstyre för-

                                                
135 Paretokriteriet utvecklades av den italienske nationalekonomen Vilfredo Pareto och finns i ett antal olika former och 
syftar stundtals på olika saker. Dock i huvudsak resursfördelningar och huruvida de är effektiva, rättvisa och/eller opti-
mala. Se Hultkrantz m.fl. (2004), s. 94ff 
136 Hultkrantz m.fl. (2004), s. 94ff 
137 Rawls differensprincip är ytterliggare ett exempel på en fördelningsprincip som kan anses oförenliga med Pareto. 
Rawls differensprincip säger förenklat (Bergströms tolkning) att; alla skall ha lika mycket om inte en ojämlik fördelning 
är till fördel för de sämst ställda. Enligt Lars Bergström är differensprincipen oförenlig med Paretoprincipen och han 
visar på följande exempel. Alternativ 1: A har 2000 B har 2000, Alternativ 2: A har 2000 och B har 3000. Enligt Pareto 
är alternativ 2 bäst eftersom någon får det bättre utan att någon får det sämre. Enligt differensprincipen är dock 2 inte 
bäst eftersom omfördelningen inte gynnar de sämst ställda. Se; Bergström Lars (1999) ”Bakom okunnighetens slöja” 
samt Rawls (1999), s. 266ff. 
138 Berggren m.fl. (2001), s. 69f 
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enas med rättsstatens krav på lagbundenhet och rättigheter. Det finns dock betydligt fler värden som 

den konstitutionella demokratin tar fasta på. Dels hänvisas det till Parisstadgan, men det finns även 

ett naturrättsligt tänkande inspirerat av Locke.139 Att hänvisa till Parisstadgan behöver egentligen 

inte betyda att man har en objektivistisk syn på värden. Snarare kan man dra paralleller till relati-

vismen. Om ett antal individer sitter ner och kommer överens om en värdegrund kan den knappast 

betecknas som objektivistisk, givetvis beror detta på hur gruppen sedan ser på sitt resultat, relati-

vismen känns dock i detta fall rimligast. Det naturrättsliga tänkandet bör dock betraktas annorlunda 

vilket jag återkommer till. 

 Då man diskuterar värdeanspråk i en demokratiuppfattning kan det vara fruktsamt att fråga sig 

huruvida dessa värden skall betraktas som oberoende eller beroende i förhållande till demokratin. 

Dahl talade exempelvis om värden som var oskiljaktiga ifrån den demokratiska processen, och såle-

des är demokratin beroende av dessa i någon bemärkelse (se avsnitt 3.3). Om ett värde är nödvän-

digt för demokratin kan man rimligtvis argumentera för detta värde i en demokratisk kontext utan 

att hänvisa till objektivitet. Värdet blir snarare relativt i förhållande till demokratin. Om man där-

emot tar fasta på vissa värden i demokratins namn utan att de kan anses som nödvändiga för demo-

kratin i sig, bör de rimligtvis uppfattas som objektivistiska element. Värden som yttrandefrihet, jäm-

likhet och alla människors lika värde, skulle kunna betraktas som nödvändiga i förhållande till de-

mokratin. Alltså att demokratin behöver dessa värden för att kunna existera. Det tycks således möj-

ligt att argumentera för ett förhållandevis brett spektrum av rättigheter, som den konstitutionella 

demokratin gör, och ändå kunna betraktas som relativism. Detta eftersom vissa värden är relativa 

till demokratin i någon mening. Däremot blir det svårt att ställa resultatkrav på en demokratisk pro-

cess samt att hänvisa till en Lockeansk äganderättstanke, utan att blanda in objektivistiska element. 

Äganderätten kan rent av anses stå i konflikt med demokratin, i den meningen att man begränsar 

folkviljan i fråga om exempelvis resursomfördelning. Robert Dahl argumenterar exempelvis för att 

äganderätten och marknadsekonomin främjar den demokratiska utvecklingen upp till polyarkins 

nivå, men att de sedan har kontraproduktiva effekter för den politiska jämlikheten, eftersom indivi-

der med stora resurser och får lättare att få gehör för sina åsikter.140 Jag har inga ambitioner att ge 

mig in i en diskussion kring huruvida äganderätten är bra eller dålig för demokratin. Poängen med 

resonemanget är att det är kontroversiellt huruvida äganderätten bör betraktas som nödvändig för 

demokratin på idénivå. Således finns det skäl för att betrakta den konstitutionella demokratins 

äganderättsanspråk som objektivistiska, då de inte tycks vara relativa i förhållande till demokratin. 

                                                
139 Smith m.fl. s. 9 & Berggren m.fl. (2001) , s. 59 
140 Se Dahl, Robert (1985), A Preface to economic democracy, s. 83 samt Dahl (1998), s. 178f 
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 Om man tittar på de olika värdeteoretiska åskådningarna kan nihilismen rimligtvis avfärdas på 

tämligen starka grunder. Den konstitutionella demokratin betonar vikten av rättigheter vilket inte 

går ihop med ett nihilistiskt synsätt. Då återstår följaktligen relativismen och objektivismen. Mycket 

av den konstitutionella demokratins tankegångar kan betraktas som relativistiska, ytterligare skäl för 

detta följer i citatet nedan: 

att vi […] inte tror att det finns specifika institutionella lösningar på hur en god demokrati skall organise-
ras som är universellt gångbara; istället måste sådant som politisk tradition och kultur vägas in som vikti-
ga faktorer, bland andra, i utarbetandet av konstitutionella reformer.141 

 
Här hänvisas alltså till kultur och tradition som viktiga faktorer vid utformandet av ett lands institu-

tionella lösningar. Detta går väl ihop med relativismen. Även tanken med demokratisk förankrade 

rättigheter tyder på relativism. Trots detta finns det tydliga hänvisningar till värden och rättigheter, 

också värden som inte direkt kan anses nödvändiga för demokratin, som resultatkrav och ägande-

rätt. Dessa hävdanden antyder att det finns objektivistiska element i den konstitutionella demokrati-

uppfattningen, alltså värden som står över demokratin i den meningen att medborgarna (folkviljan) 

inte har rätt att kränka dem. 

                                                
141 Berggren m.fl (2001). s. 45 
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6. Analys och Slutsatser 

6.1 Demokratiuppfattningarna 

I inledningen till denna uppsats presenterades en hypotes och tre frågeställningar. Frågeställningar-

na (i) och (ii) som berör synen på folkviljan och värden hos olika demokratiuppfattningar kan anses 

besvarade i samband med kapitel 3-5. Figur fem är en sammanställning av de olika 

demokratiuppfattningarnas syn på värden och folkvilja samt ett uttalande om korrelationen dem 

emellan, med andra ord ett försök att besvara den i syftet ställda frågeställningen (iii). 

 

Figur  5: Demokratiuppfattningarnas syn på värde och folkvilja 

Uppfattning Demokrati Pluralistisk  
demokrati 

Deliberativ  
demokrati 

Konstitutionell  
demokrati 

Syn på värden (i) Relativistisk  Relativistisk (procedu-
riell objektivism) 

Objektivistiska ele-
ment 

Syn på folkviljan (ii) Obegränsad Obegränsad med ut-
vecklingsmöjligheter 

Till viss del begränsad 

Korrelation  
(Folkvilja – Värdesyn) 

Obegränsad – svag Obegränsad – svag 
(med reservation) 

Begränsad – stark 
(med reservation) 

 
 Den pluralistiska demokratin förordar en obegränsad folkvilja i den bemärkelsen att det egentli-

gen inte finns något som folkviljan, eller medborgarna, inte har mandat att besluta om. Synen på 

värden är relativistisk i den bemärkelsen att de värden som den pluralistiska demokratin föresprå-

kar, såsom politisk jämlikhet, kan betraktas som beroende av, eller relativa till, demokratin. Dessa 

värden krävs alltså för att demokratin skall fungera och i någon mån föreligga, men kan inte betrak-

tas som objektiva. Dahl är av den uppfattningen att inga värden står över demokratin om inte de är 

nödvändiga för demokratin, och inte ens då bör de betraktas som objektiva utan snarare relativa i 

förhållande till demokratin. Följaktligen finns det, givet ett pluralistiskt perspektiv, ett tydligt sam-

band mellan synen på folkvilja och synen på värden såtillvida att den relativistiska värdesynen ger 

skäl för en (någorlunda) obegränsad folkvilja och vice versa. Skälet skulle kunna formuleras enligt 

följande; då folkviljan bör verka oinskränkt bör utgångspunkten angående värden vara relativistisk, 

eftersom det annars blir besvärligt att betrakta alla medborgares mål, och medel för att nå dessa 

mål, som giltiga och lika giltiga som andras, i enlighet med principen om politisk jämlikhet.   

 Den deliberativa demokratin förordar i mångt och mycket även den en obegränsad folkvilja. En 

viktig distinktion mellan den deliberativa och den pluralistiska demokratin är hur man betraktar 

folkets intresse i förhållande till folkets vilja. Den pluralistiska demokratin verkar mena att intresse 
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och vilja i slutändan är, och framförallt bör vara, samma sak. Med hjälp av kriteriet ”upplyst 

förståelse” skall medborgarnas vilja kalibreras till att också vara deras intresse, det är alltså först 

och främst en individuell angelägenhet. Den deliberativa demokratin å andra sidan talar om en 

kollektiv preferensbildning, vilja och intresse behöver således inte vara samma sak. Den 

deliberativa demokratin verkar se individers preferenser som något som kan utvecklas emot något 

”bättre”, och då främst en tanke om att omvandla egoistiska preferenser till mer altruistiska sådana, 

men också den mer moderata tanken om att helt enkelt sätta sig in i, och förstå, varandras argument. 

För att återgå till folkviljan så skall den verka oinskränkt, dock skall den inte baseras på strikt 

individuella preferenser utan snarare kollektiva sådana. 

 Värdesynen hos den deliberativa demokratin bör, enligt mig, även den betraktas som relativistisk 

eftersom det finns tydliga avståndstaganden ifrån allmängiltiga sanningar och objektiv kunskap. 

Däremot skulle man kunna tala om någon typ av proceduriell objektivism.142 Med andra ord tanken 

att en process kan inneha vissa egenskaper som gör den bättre i förhållande till andra. Detta blir 

dock komplext, för även om den deliberativa processen har ett värde i sig så genererar den inga vär-

den eller sanningar. Detta gör att det fortfarande är individers preferenser som tycks ligga till grund 

för värden vilket gör att relativismen trots allt tycks vara det rimligaste alternativet för den delibera-

tiva demokratin. 

 Sambandet mellan synen på folkvilja och värden har jag formulerat på samma sätt som under 

den pluralistiska demokratin, dock med reservation. Reservationen rör två punkter, först och främst 

den proceduriella objektivismen. Man skulle även kunna tala om ”kvasiobjektivism”,143 alltså att 

man talar om ett fenomen som om det var objektivt, trots att man har en relativistisk värdesyn. För 

även om deliberationsprocessen är, minst sagt, önskvärd (stundtals verkar den t.o.m. uppfattas om 

ett krav för en legitim demokrati) enligt samtliga författare är de förhållandevis tydliga med sin re-

lativistiska värdesyn. En andra reservation rör James Fishkin som inte riktigt låter sig inordnas till-

sammans med övriga författare på denna punkt. Även om det finns relativistiska tendenser även hos 

Fishkin förespråkar han ett s.k. ”icke-tyrannivillkor” som, enligt mig, inte kan förstås på annat sätt 

än en inskränkning i folkviljan. Fishkin gör dock även hänvisningar till ”grundläggande rättigheter”, 

således är det möjligt att i Fishkins fall vända på korrelationen på ett sådant sätt att; för säkrandet av 

vissa grundläggande rättigheter finns det skäl att inskränka folkviljan. I stort är det dock min åsikt 

                                                
142 Man kan invända att även Dahl verkar ha en föreställning om en slags proceduriell objektivitet, eftersom han under-
stryker att en process har moralisk relevans. Min uppfattning är dock att Dahl inte menar att vissa processer har ett 
objektivt värde utan att de upplevs som bra och rättvisa vilket visar på en viktig skillnad. Dahl verkar inte heller mena 
att vissa processer lockar fram ett visst beteende hos de inblandade till skillnad ifrån den deliberativa demokratiidén.   
143 Se Harman (1996) s. 34 för en utförlig beskrivning av vad som där benämns som kvasiabsolutism 
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att den deliberativa demokratin uppvisar ett liknande samband mellan syn på folkvilja och värden 

som den pluralistiska demokratin. 

 Den konstitutionella demokratins syn på folkviljan kan ses som till viss del begränsad. Förenklat 

kan man säga att den konstitutionella demokratin dels förespråkar ”demokratiskt förankrade” be-

gränsningar, vilket förklarar ordvalet ”till viss del”. Det finns dock även en rationalitetsaspekt i den 

konstitutionella demokratin, beslut skall inte bara vara demokratiskt legitima (i folkviljebemärkelse) 

utan också värderas utifrån resultat. Detta tycks implicera en kunskapsaspekt, alltså att man kan få 

kunskap om goda resultat, som också i någon mening kan fungera som en begränsning för folkvil-

jan. 

 Om de värden som den konstitutionella demokratin förespråkar skall förankras demokratiskt bör 

detta inte betraktas som objektivism, enligt min mening. Detta eftersom värdena då är relativa i 

förhållande till medborgarnas preferenser. Det kan också diskuteras huruvida en folkvilja som be-

gränsas på folkets begäran verkligen är begränsad. Det finns dock som sagt både ett naturrättsligt 

tänkande och en form av resultatlegitimitet i den konstitutionella demokratiuppfattningen. Med 

andra ord finns det vissa naturliga värden och vissa resultat som är bättre än andra. Vissa värden 

kan, på samma sätt som hos den pluralistiska demokratin, betraktas som relativa till demokratin, 

alltså att demokratin behöver dem men det innebär inte att det är objektiva. Om man däremot be-

traktar äganderätten som naturlig är det enligt mig svårt att se på vilket sett den är en förutsättning 

för demokratin på idénivå. Att förespråka en resultatlegitimitetsaspekt är svårt av samma anledning. 

Således anser jag att det finns objektivistiska element i den konstitutionella demokratin på ett annat 

sätt än hos de två andra uppfattningarna. Det bör dock nämnas att relativismen också är framträdan-

de speciellt eftersom folket själva skall välja sina värden i ganska stor utsträckning. Resonemanget 

ifrån den konstitutionella demokratins sida är dock, enligt mig, motsägelsefullt på denna punkt, ef-

tersom både naturliga rättigheter och demokratiskt förankrade rättigheter förespråkas. Även proces-

sen för att komma fram till dessa demokratiskt förankrade rättigheter och värden är otydlig. 

 Följaktligen finns det hos den konstitutionella demokratin ett motsatt samband mellan synen på 

folkvilja och värden såtillvida att de objektivistiska elementen ger skäl för en till viss del begränsad 

folkvilja. I detta fall kan skälet formuleras enligt följande; då folkviljan bör vara till viss del be-

gränsad bör utgångspunkten för värden vara objektivistisk i någon mening eftersom det annars 

hade varit svårt att motivera varför folkviljan skall begränsas. 

6.2 Hypotesen  

Är det då rimligt att anta att ett starkt hävdande av värden ger skäl för en begränsad folkvilja och 

vice versa? Nedan följer återigen den i inledning uppställda hypotesen: 
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Det finns ett omvänt samband mellan synen på värden och synen på folkviljan i en demo-

kratiteoretisk kontext, såtillvida att; ett starkt hävdande av värden ger skäl för en begrän-

sad folkvilja, och, ett svagt hävdande av värden ger skäl för en mer obegränsad folkvilja.  

Givet mina slutsatser ovan i avsnitt 6.1 kan rimligtvis hypotesen betraktas som bekräftad förhållan-

de till de tre demokratiuppfattningarna som presenterats. Jag tänkte avslutningsvis granska hypote-

sen, och förhållandet mellan synen på värden och folkvilja mer generellt. 

 Nedan följer en fyrfältsfigur (figur 6) som visar möjliga förhållningssätt angående synen på vär-

den och folkvilja i den bemärkelsen jag diskuterat dem genom uppsatsen. Om min hypotes är sann 

finns det endast två försvarbara alternativ, ett starkt hävdande av värden och en begränsad folkvilja 

(1), och ett svagt hävdande av värden och en obegränsad folkvilja (2). Med andra ord representerar 

de två mörkade fälten i figuren förhållningssätt som, enligt mig, varken är trovärdiga eller intellek-

tuellt försvarbara, givet en demokratiteoretisk kontext. Man kan invända att mitt underlag är otill-

räckligt. Alltså att tre demokratiuppfattningar inte är tillräckligt för att dra så pass generella slutsat-

ser. Jag skall dock nedan försöka visa att min ståndpunkt är välgrundad.  

Figur  6: Schematisk uppställningen av hypotesen144 

 

 Bild som figuren beskriver är förenklad och skall förstås ur ett idéperspektiv, verkligheten är 

rimligtvis inte svart och vit på det sättet som figuren implicerar. Figuren säger följaktligen inte att 

en begränsad folkvilja de facto innebär att det är omöjligt att starkt hävda värdens objektivitet. Där-

emot visar den på en princip som, enligt min uppfattning, är någorlunda tillämplig i en demokrati-

teoretisk kontext. Nämligen att då värden börjar betraktas som objektiva finns det starka skäl att 

beskära folkviljan och vice versa. Det är, enligt mig, varken trovärdigt eller intellektuellt försvarbart 

för en demokratisk teori eller uppfattning att hävda att folkviljan måste begränsas utan att kunna 

                                                
144 Figuren kan tyckas väl ”stark” i förhållande till hypotesen då den endast konstaterar att det finns skäl. Figuren skall 
således tolkas som en generalisering och ett starkt hävdande av hypotesen.  
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peka på anledningen till begränsningen, alltså värden. På liknande sätt är det problematiskt att före-

språka en obegränsad folkvilja och i nästa stund hänvisa till okränkbara värden, för om folkviljan 

har rätt att kränka dessa värden bör de rimligtvis inte betraktas som okränkbara. Sambandet bekräf-

tas även tydligt om man vänder blicken emot mer radikala idéer som moderat islamistisk demokrati-

teori eller den amerikanska neokonservatismen.145 

 Båda alternativen som figuren presenterar stöter på problem som nämnts implicit vid ett flertal 

tillfällen i uppsatsen. Alternativ (1) som den konstitutionella demokratin till viss del kan anses re-

presentera tenderar att urholka demokratin i den bemärkelsen att folkstyret begränsas inom vissa 

områden. Alternativ (2) som de båda andra demokratiuppfattningarna kan anses representera (med 

vissa variationer) riskerar att urholka vissa värden som både kan anses fundamentala för demokratin 

men även för en stabil samhällsorganisering. Ett oinskränkt demos kan rimligtvis välja att avskaffa 

demokratin, men också förtrycka minoriteter eller kränka vad som i folkmun benämns som grund-

läggande mänskliga rättigheter. 

 Ett intressant faktum med den deliberativa demokratin är att den i någon bemärkelse skulle kun-

na ha en lösning på dessa problem. Om en oinskränkt folkvilja riskerar att kränka s.k. rättigheter 

och då skapa ett instabilt samhälle, och en begränsad folkvilja riskerar att urholka demokratin kan-

ske den deliberativa demokratins altruismanspråk kan vara en lösning. Om altruism är möjligt kan-

ske detta kan fungera som en mekanism som förhindrar att folkviljan ägnar sig åt moraliska tvek-

samheter utan att man för den sakens skull behöver hänvisa till objektivitet. Om individer förstår 

varandra och lyssnar på varandras argument är det kanske möjligt att upprätthålla ett stabilt demo-

kratiskt samhälle utan att begränsa folkviljan. Faktum kvarstår dock att altruism i sig är kontrover-

siellt samt att den deliberativa demokratin rimligtvis stöter på vissa problem när det gäller det prak-

tiska utformandet av demokratin, och även vissa frågetecken kring maktperspektiv etc.146  

 Slutligen är det min uppfattning att det på ett idémässigt plan finns ett tydligt samband mellan 

synen på folkvilja och synen på värden. Verkligheten är dock rimligen inte svart och vit på det sättet 

hypotesen kan tyckas implicera. I praktiken stöter folkviljan på en mängd begränsningar och pro-

blem som inte denna uppsats haft utrymme att ta upp. På en demokratiteoretisk idénivå är det dock 

min uppfattning att hypotesen är verifierad.  

 

                                                
145 Jag avser inte att diskutera dessa demokratiteorier vidare utan bara peka på ytterligare idéer som bekräftar mitt sam-
band. Både neokonservatismen och islamistisk demokrati hävdar värden på ett starkt sätt och förespråkar en begränsad 
folkvilja. Larsson Reidar (1997), Politiska ideologier i vår tid, s. 149. För en diskussion kring islamistisk demokrati se: 
Aslan, Reza (2005), “From Islam, Pluralist democracy will surely grow”. 
146 Se exempelvis; Dahl (1998), s. 107 samt; Jodal Ola (2004) Fem frågetecken för den deliberativa demokratin 
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6.3 Avslutande reflektioner 

Det ämne som denna uppsats behandlat kan stundtals tyckas ligga mycket långt ifrån verklighetens 

samhällen och demokratier. Det finns dock, enligt min mening, flera samtida högaktuella debatter 

som i grunden handlar om just värdesyn, värdegrund och huruvida folkviljan skall begränsas. Under 

våren 2006 har Ytterbyskolan utanför Göteborg diskuterats mycket i media sedan de tagit beslut om 

att man för att få betyg i samhällskunskap måste kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och be-

slutssätt. Upprinnelsen till beslutet var framförallt på grund av utbredda nazistsympatier bland sko-

lans elever. I 1994 års Läroplan för de frivilliga skolformerna står följande, texten grundas till stor 

del på Skollagen 1985:1100: 

[…] verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värde-
ringar […] Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall ge-
stalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.147 
 

Skolan skall alltså utformas i överensstämmelse med ”grundläggande demokratiska värderingar”, 

vilket enligt skolverket tycks innebära bland annat den etik som förvaltas av kristen tradition. Inne-

bär detta att alla andra religiösa trosuppfattningar, eller icke-uppfattningar, strider emot ”grund-

läggande demokratiska värderingar”? Människolivets okränkbarhet kan också diskuteras, dels huru-

vida det bör sammankopplas med demokrati men även om det bör betraktas som ett grundläggande 

okränkbart värde. Torbjörn Tännsjö, som är professor i praktiskt filosofi, skriver i en artikel angå-

ende människolivets okränkbarhet och skolans värdegrund att: 

Vad innebär det att människolivet är okränkbart? Det betyder att självmord är förkastligt, att dödshjälp är 
fel och att abort är mord. Det betyder också att det är förkastligt att kassera embryon som blir över vid 
provrörsbefruktning.148 
 

 Debatten om skolans och samhällets värdegrund kan tyckas långt ifrån de frågor jag behandlat i 

denna uppsats. Den visar dock på att värden i en demokratisk kontext är kontroversiellt och kompli-

cerat. Är det något denna uppsats visat är det, enligt mig, att definierandet av demokratin, de demo-

kratiska värdena och hur dessa skall uppfattas är långt ifrån enkelt. Ändå talar skolverket som om 

frågan är förhållandevis oproblematisk. Om exempelvis solidaritet med utsatta är en del av demo-

kratin vad händer då när folkviljan inte vill solidarisera med utsatta? Även ställningstagandet om 

individens frihet är intressant ur folkviljesynpunkt, för innebär inte en demokratisk beslutsprocess 

per definition att några individers frihet kränks i någon mening? 

 Samtidigt är det rimligtvis nödvändigt att några värden hålls för sanna i ett demokratiskt samhäl-

le både för demokratin i sig men också för ett stabilt och välordnat samhälle. Men man kan fråga 

                                                
147 1994 års Läroplan för de frivilliga skolformerna kap 1:1, Skolverket 
148 Tännsjö (2006) 
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sig, likt Tännsjö gör, om skolan verkligen skall lära ut en specifik värdegrund då det rimligtvis finns 

flera att utgå ifrån. Är det inte mer demokratiskt att man själv får ta ställning till vilken värdegrund 

man vill utgå ifrån? 

 När ett värde hålls för sant i objektiv mening innebär detta, om man tar fasta på denna uppsats 

slutsatser, att folkviljan begränsas. Detta må vara nödvändigt för att förhindra tragedier likt den na-

zistiska rasläran och dess konsekvenser. Samtidigt tror jag att demokrati och ett stabilt samhälle 

kräver diskussion och debatt snarare än hänvisanden till svårförklarliga objektiva värden. Om folk-

viljan själv väljer att inte kränka så kallade grundläggande värden tycks detta bättre ur demokrati-

synpunkt än att begränsa folkviljan på förhand. Och om den skall begränsas, vem avgör begräns-

ningen? 
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