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“Liberal Democracy” is a common term in political theory, and it is used as if it had a commonly accepted 
referent, with both normative and descriptive content. This is certainly the case in democratic theory, where it on 
the one hand seems to refer to a normative democratic model; on the other hand it is used descriptively, to refer 
to real-life democracies. The deliberative democratic sub-field is not an exception; on the contrary, the term is 
frequently used albeit rarely defined; yet the concept it refers to is supposedly developed enough to allow 
detailed propositions about its citizens’s political behaviour. 
   This essay is an attempt to analyze how Liberal Democracy is used by three deliberative democrats (Jürgen 
Habermas, John Dryzek and Stephen Elstub), in order to understand the democratic model (or models), whether 
normative or descriptive, they refer to. It is an analysis of how the term is used in some of the authors’ texts, 
what it denotes and connotes. This is done against the backdrop of their respective deliberative theories; 
Habermas, Dryzek and Elstub were chosen qua Deliberative Democratic theorists, not just democratic theorists. 
   Habermas’s usage of Liberal Democracy is inconsistent. On the one hand it is a rather “open” democracy (i.e., 
more Dahl than Madison) dependent on active citizens in the public sphere; on the other hand it is a rights-based 
society where the market forum serves as an imperative, where isolated individuals make political choices as if 
they where choices at the market forum and even the social interactions are market-structured. My conclusion is 
that the latter model takes precedence. 
   The following chapter analyzes John Dryzek’s usage of the term. The democratic model Dryzek calls Liberal 
Democracy shares some similarities with Habermas’s model – the market forum serves as a model for the 
citizens’ political behaviour. Following Horkheimer and Adorno, Dryzek connects Liberal Democracy to an 
instrumental rationality considered to be repressive. The instrumental rationality (and the behaviour it creates) 
leads to a political strait jacket – the citizens’ preferences get reduced to their interests, and politics is nothing 
but a battle of the interests. Dryzek’s usage of the term is more consistent than Habermas’s.  
   For Stephen Elstub, upholding autonomy is the telos of democracy, irrespective of model. In his discussions of 
liberal democracy he equates liberal theory (J.S. Mill and John Locke) with liberal democratic theory, and sees 
the real-life democracies as realizations of the theory. Elstub's discussions of liberal democracy focus primarily 
on the demos, citizens with endogenous preferences. Contra Habermas and Dryzek, Elstub’s model lacks the 
behavioural model based on the market forum. An important inconsistency in Elstub’s model is the State’s 
capacity for institutional changes; the “representative structures” are incapable of the changes necessary to deal 
with social pluralism, but at the same time the Liberal Democratic system is flexible enough to accommodate his 
dualist model of democracy. 
   The last chapter sums up the results and places the liberal democratic model in a taxonomy of democratic 
theories. I argue that in spite of the differences of the authors’ models, they are basically one and the same, 
normatively and descriptively. It is not primarily a model of democratic institutions – more than anything it is a 
conception of demos. The demos consist of citizens focused on their self-interest as a basis for their political 
actions. The democratic taxonomy used in the essay is fairly inclusive, but I conclude that Liberal Democracy 
does not fit in; it is not so much a theory of institutionalised democracy as a psychological theory. 
 

Key words: democracy, liberal democracy, Lockean, aggregation, autonomy, economic man, 

liberalism, self-interest, communication, interests, preferences, democratic theory. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

   Liberal democracy (hädanefter liberal demokrati)1 är ett uttryck som dyker upp varhelst 

demokrati diskuteras, oavsett om ämnet är demokratiteori, författningstyper eller den reella 

demokratin. Frågan är dock vilken demokratityp som avses – är det en substantiell demokrati 

som avser upprätthålla vissa liberala värden, en mer procedurell modell som är normativt 

avgränsad (genom exempelvis en svårföränderlig konstitution som upprätthåller dessa värden) 

eller ett samlingsnamn för de representativa modeller som inte ses som deliberativa eller 

deltagardemokratiska nog?2 

   Frågan om vilket begrepp som avses är som viktigast när demokratimodeller behandlas, det 

vill säga inom demokratiteorin – och då främst deliberativ demokrati och deltagardemokrati, 

där termen används friskt. Problemet är att liberal demokrati sällan definieras, om så sker är 

definitionen oftast väldigt ytlig. 

   Det här kan illustreras med hjälp av Benjamin Barber som i förordet till Strong Democracy 

säger att  

 

Liberal democracy was, to be sure, an attempt to adapt pure democracy to the realities of 

governing in a large-scale nation state. Pure democracy suggested a form of government in 

which all of the people governed themselves in all public matters all of the time; such a form 

could hardly be expected to function efficiently in a nation of continental proportions with 

millions of citizens. Representative democracy substituted for the pure principle a definition of 

democracy as a form of government in which some of the people, chosen by all, govern in all 

public matters all of the time.3 

 

   Liberal demokrati är här synonymt med representativ demokrati, beskrivningen är dock så 

pass allmängiltig att följdfrågan blir: vad är det som är så liberalt med den, varför kalla den 

                                                           
1 “Liberal demokrati” är bara en översättning av liberal democracy och refererar alltså inte till något annat än det,  

liberal demokrati bör heller inte förväxlas med “valdemokrati”. 
2 Benjamin Barber tycks kombinera alla dessa alternativ: ”Western liberal states are in fact all liberal 

democracies, combining principles of individual liberty with principles of collective self-gov-ernment and 

egalitarianism”; Barber, Benjamin (1989) “Liberal Democracy and the Costs of Consent” Liberalism and the 

Moral Life, (red. Nancy Rosenblum), Harvard University Press, Cambridge, s. 55. 
3 Barber, Benjamin (1984) Strong Democracy Participatory Politics for a New Age, University of California 

Press, Berkeley, s. xxii. 
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liberal demokrati istället för representativ demokrati? En möjlig förklaring är att Barber till 

väldigt stor del fokuserar på amerikansk historia och kopplar den amerikanska 

demokratiseringen till amerikansk whiggism och därigenom bestämmer sig för att den 

representativa demokratin är liberal. Att liberal demokrati skulle vara ett samlingsnamn för 

alla typer av representativ demokrati verkar dock inte vara hela förklaringen, ty Barber menar 

även att 

 

[liberal democracy] does not so much provide a justification for politics as it offers a politics that 

justifies individual rights. It is concerned more to promote individual liberty than to secure 

public justice, to advance interests rather than to discover goods, and to keep men safely apart 

rather than bring them fruitfully together.4 

 

   Som vi ser är liberal demokrati enligt Barber inte bara en viss demokratityp, snarare är det 

ett helt politiksystem, om vi med det menar både demokratitypen samt förhållningssättet till 

politiken och normativa uppfattningar på systemnivå (som att placera rättigheter före social 

rättvisa). Dilemmat som uppstår här är att en sådan begreppsgymnastik leder till en teoretisk 

tomhet när begreppet omintetgörs, på samma sätt som när ”deliberation” används på ett annat 

sätt än det görs i den deliberativa litteraturen.5 

   Som sades ovan gäller det här inte bara Barber och deltagardemokrater utan även 

deliberativa demokrater. David Miller följer Benjamin Barber i att ge två definitioner av 

liberal demokrati: 

 

Liberal democracy may be taken to refer to the set of institutions – free elections, competing 

parties, freedom of speech – that make up the political system with which we are familiar with in 

the west; or it may refer to the underlying conception of democracy that underlies and justifies 

the system.6 

 

   Den avgörande skillnaden dem emellan är emellertid att Miller påpekar att termen kan 

referera till två skilda saker, snarare än att som Barber koppla samman en ytterst vag 

definition av representativ demokrati med en substantiell demokratiteori. Enligt Miller är 

                                                           
4 Barber, Benjamin (1984), s. 4. 
5 Steiner, Jürg (2008) “Concept stretching: the case of deliberation” European Political Science 7, European 

Consortium for Political Research, s. 189; Neblo, Michael A (2007) “Family Disputes: Diversity in Defining and 

Measuring Deliberation” Swiss Political Science Review 13 (4) s. 529. 
6 Miller, David (1992) “Deliberative Democracy and Social Choice” Political Studies XL, Special Issue, s. 54.  
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målet med den liberala demokratin att aggregera medborgarnas preferenser på ett 

tillfredsställande sätt – preferenser som ses som sakrosankta, något som gäller både teoretisk 

liberal demokrati och realdemokratin.7 Så, skillnaderna till trots, använder de båda liberal 

demokrati för att hänvisa till både en teoretisk modell samt verklighetens demokrati. 

   Här har vi det intressanta: både Barber och Miller hänvisar till liberal demokrati som vore 

det en allmänt erkänd modell, men när de ger en beskrivning så får vi två: den första passar 

alla representativa demokratier, den andra är i Barbers fall substantiell och kommer i konflikt 

med den förra modellen och Miller reducerar demokratin till en rent aggregativ modell. 

 

   Trots att vi här diskuterat Barber så kommer jag endast att behandla termens användning av 

några deliberativa demokrater. Det finns två anledningar till det. För det första så är det en 

avsevärt mer populär demokratiteori och blir i kraft av det mer aktuell. För det andra är det 

lättare att utskilja fler typer av deliberativ demokrati – från modeller som (nästan) endast 

fokuserar på samtalet, via modern associativ demokrati till modeller som är förvillande lika 

konstitutionell demokrati8.9  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

   I den här uppsatsen avser jag analysera hur Jürgen Habermas, John Dryzek och Stephen 

Elstub använder termen liberal demokrati, med avsikt att förstå vilket eller vilka begrepp de 

avser. Ett sådant syfte hör hemma i det demokratiteoretiska forskningsområdet, eller närmare 

                                                           
7 Miller (1992) s. 55. Det ska dock sägas att Miller säger att modellen han kallar liberal democracy endast avser 

en typ av liberalism, men samtidigt att synen på preferenser är giltig för all liberalism samt att modellen är giltig 

för nutida ”liberal societies”.  
8 Jag ser konstitutionalismen som en egen demokratitradition. De centrala delarna är att folkets politiska makt 

ska vara bunden (främst indirekt, genom ett begränsat handlingsutrymme för den lagstiftande makten), något 

som kan ske genom bland annat författningsdomstol, stark maktdelning och en svårföränderlig konstitution. 

Författningen bör vara kortfattad, istället för en detaljerad beskrivning för det faktiska politiska livet ska den vara 

normerande på principnivå. Likaså är statens begränsade handlingsutrymme och medborgerliga fri- och 

rättigheter viktiga; Hermansson, Jörgen (1999) ”Om att tämja folkmakten” Demokratiutredningens 

Forskarvolym I, Maktdelning (SOU 1999:76) Stockholm, s. 9-42; Worley, John J (2009) ”Deliberative 

Constitutionalism”, Brigham Young University Law Review, no. 2, 436-441; Holmström, Barry Maktdelning – 

varför och med vem? [opublicerad], s. 5. Se även Madison, James (1982[1787]), “Federalist No. 10” Hamilton, 

Alexander; Madison, James & Jay, John The Federalist Papers (intro. och komm. Garry Willis), Bantam Dell 

Publishing Group, New York. 
9 Med andra ord, från John Dryzek via Paul Hirst till Cass Sunstein. 
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bestämt begreppsdiskussionen inom demokratiteori. Redan här bör dock sägas att det finns 

flera liknande termer och de är så pass lika att de i stort sett är utbytbara, vilket är anledningen 

till att enbart liberal demokrati används i det inledande kapitlet samt i den andra delen av det 

avslutande kapitlet. Det syftar även till att göra texten mer läsvänlig. Det här kan naturligtvis 

tolkas som att jag inte accepterar uppdelningen i term och begrepp (i betydelsen uttryck 

respektive vad ett uttryck avser, att uttrycket saknar innehåll,10 till skillnad från det som 

uttrycket hänvisar till) eller att frågeställningen redan är besvarad. Så är dock inte fallet, 

uppdelningen utesluter inte att flera termer kan hänvisa till samma begrepp. Att jag valt att 

använda liberal demokrati istället för något av de andra uttrycken är att det tycks vara 

standardtermen. I substanskapitlen används dock de skilda termerna.  

 

   Valet av demokratiteoretiker är inte slumpmässigt, utan baseras på tre kriterier: för det 

första att de förespråkar olika typer av deliberativ demokrati och för det andra att de kommer 

från skilda ”generationer”; Habermas, Dryzek och Elstub kan alla ses som representanter för 

tre på varandra följande generationer av deliberativa demokrater vars demokratiteorier skiljer 

sig åt tillräckligt för att uppfylla det första kriteriet. För det tredje så begränsar de sig inte till 

demokratiteori utan diskuterar även världens reella demokratier och behandlar inte 

dimensionerna helt separat – teorin och verkligheten hålls inte strikt åtskilda.  

   Jag är alltså intresserad av dem i kraft av att vara deliberativa demokratiteoretiker, inte som 

enbart demokratiteoretiker. Tanken bakom det är att det vore intressant att se hur tre 

representanter för skilda riktningar inom en viss demokratiteoritradition använder en term 

som brukar användas för en annan demokratiteori och hur de därigenom beskriver den andra 

demokratiteorin. 

   Frågeställningen är således: vad menar Jürgen Habermas, John Dryzek respektive Stephen 

Elstub med liberal demokrati? 

 

   Att besvara en sådan frågeställning innebär naturligtvis att fastställa termens denotation, 

men även dess konnotation eller konnotationer. Denotationens betydelse kan knappast 

överdrivas, att beskriva hur ett uttryck används, vilket här innebär att även begreppet 

diskuteras låter sig rimligen inte göras utan att först fastställa denotationen. Inte heller 

konnotationens, eller konnotationernas, betydelse bör underskattas. Demokratiteorier är sällan 

helt skilda från politiska teorier eller ideologier, demokrati är inte alltid enbart ”a political 

                                                           
10 Russell, Bertrand (2005[1905]) ”On Denoting” Mind vol 114, no. 456, Oxford University Press, s. 874. 
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method”,11 demokratin kan vara både kopplad till vissa ideal samt vara en del av en viss 

politisk ideologi. Mitt antagande är att sådana värden främst konnoteras och att det även gäller 

när anhängare av en viss demokratiteori beskriver en annan demokratiteori. Dessutom kan 

andra värden, oavsett om de uppfattas som positiva eller negativa, förbigås av en analys som 

endast fokuserar på termers denotationer. 

 

1.3 Avgränsning, urval och material  

1.3.1 Allmänna avgränsningar 

   I en uppsats som den här är den viktigaste avgränsningen den språkliga – vilka termer som 

fokus ska ligga på. Den språkliga avgränsningen har redan beskrivits i syftesformuleringen, 

men bör kanske upprepas: jag avser endast analysera författarnas användning av liberal 

demokrati och de nära besläktade termerna liberal model of democracy (hädanefter den 

liberala demokratimodellen) och the liberal view of the democratic process. Liberal demokrati 

är som sades ovan vanligast av dessa termer och (av de tre författarna) är det egentligen bara 

Habermas som använder de andra uttrycken. Jag avser inte analysera deras användning av 

några andra termer. Med tanke på frågeställningen hade det varit väldigt intressant att studera 

hur de använder ”liberal”, men av utrymmesskäl faller det utanför min avgränsning. 

   Demokrati diskuteras främst på idénivå, men även som verkligt styrelseskick, beroende på 

hur termen används i materialet. Begreppet (demokrati) i sig kommer inte att diskuteras. Den 

deliberativa demokratin har en central roll i uppsatsen eftersom alla författarna är deliberativa 

demokrater. En tillbakablick på den deliberativa demokratins historia hade varit intressant av 

flera skäl, dels hade det kunnat ge viss insikt i dess utveckling men även hur deliberativa 

demokrater förhållit sig till andra demokratiteorier, något som kanske vore relevant för 

förståelsen av hur Habermas, Dryzek och Elstub använder liberal demokrati. Även det faller 

dock bort av utrymmesskäl. 

 

                                                           
11 Schumpeter, Joseph (1943) Capitalism, Socialism and Democracy, Geo. Allen & Unwin, London, s. 242; 

citerad i Pateman, Carole (1970) Participation and Democratic Theory, Syndics of the Cambridge University 

Press, London, s. 3. 
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1.3.2 Studieobjekten 

   Alla tre författarna tillhör den deliberativa demokratitraditionen, om än olika generationer 

och inriktningar. Politiken är i Habermas modell relativt decentraliserad,12 men den är mycket 

mer statscentrerad än för Dryzek, vars modell kräver mer deliberation och är mer fokuserad 

på civilsamhället som politisk arena.13 Stephen Elstubs deliberativa demokrati skiljer sig från 

både Habermas och Dryzeks genom att vara associativ. Den associativa demokratin är 

influerad av bland andra Pierre-Joseph Proudhon, Harold Laski och G.D.H. Cole; målet är ett 

decentraliserat samhälle med demokratiskt styrda organisationer som sköter välfärden, staten 

har främst ansvar för att inte konflikter bryter ut och vissa gemensamma ändamål.14 

 

1.3.3 Material 

   Materialets omfattning skiljer sig åt med avseende på författare, något som har flera 

anledningar. Jürgen Habermas har publicerat texter under flera decennier och dessutom i flera 

ämnen, något som även John Dryzek gjort, om än under kortare tid och inom färre ämnen. 

Stephen Elstub har varit aktiv under en avsevärt kortare tid än både Habermas och Dryzek 

samt har endast skrivit om demokratiteori. Valet av material speglar det här – både med tanke 

på deras totala produktion och vad de skrivit om demokrati.  

   Det Habermasmaterial jag använder mig av är främst ”Three Normative Models of 

Democracy” från den av Seyla Benhabib redigerade antologin Democracy and difference: 

contesting the political, Between facts and norms, “Political Communication in Media 

Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative 

Theory on Empirical Research” samt The structural transformation of the public sphere. Det 

är en väldigt begränsad del av Habermas författarskap, anledningen till att jag valt dessa verk 

är att där diskuteras liberal democracy och sammantaget ger de en bra översikt av den 

demokratimodell han har i åtanke. 

                                                           
12 Habermas, Jürgen (1996b) ”Three Normative Models of Democracy”, Democracy and difference: Contesting 

the boundaries of the political, (red. Seyla Benhabib) Princeton University Press, Princeton, s. 27. 
13 Dryzek, John S (1996) Democracy in capitalist times: ideals, limits, and struggles, Oxford University Press, 

New York, s. 149-151. 
14 Hirst, Paul (1996[1993]) “Associational Democracy” Prospects for democracy North, South, East, West (red. 

David Held) Polity Press, Cambridge, s. 114; Hirst, Paul (2002) “Renewing Democracy through Associations” 

The Political Quarterly vol 73 no 4, The Political Quarterly Publishing Co Ltd, Oxford s. 409f. 
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   Det är framför allt tre av John Dryzeks monografier som jag använder här. Det är Discursive 

democracy: politics, policy, and political science; Deliberative Democracy and Beyond: 

Liberals, Critics, Contestations samt Democracy in capitalist times: ideals, limits, and 

struggles. Dessa verk är bra på så sätt att de både diskuterar Dryzeks deliberativa demokrati 

och liberal democracy, vilket ger en möjlighet att se den eventuella relationen 

demokratimodellerna emellan och hur de skiljer sig åt. 

   De texter av Elstub som jag använder är fyra artiklar och en monografi: ”A double-edged 

sword: the increasing diversity of deliberative democracy”, “Overcoming Complexity: 

Institutionalising Deliberative Democracy through Secondary Associations”, ”Towards an 

Inclusive Social Policy for the UK: The Need for Democratic Deliberation in Voluntary and 

Community Associations”, “Weber’s Dilemma and a Dualist Model of Deliberative and 

Associative Democracy” samt hans monografi Towards a Deliberative and Associational 

Democracy. Det är hela hans författarskap. 

 

1.4 Disposition 

   I kapitel två behandlas Jürgen Habermas syn på liberal demokrati. Kapitlet inleds med att 

presentera honom som en av de första deliberativa demokraterna och hans teoretiska 

utveckling. Det följs av en kortfattad beskrivning av hans deliberativa demokratimodell med 

dess kommunikativa rationalitet och samtalets roll i modellen som något som ger de politiska 

besluten legitimitet. Jag diskuterar här hans användning av liberal demokrati som ett 

samlingsnamn för flera demokratityper. Det gemensamma för dessa modeller är att de alla 

värderar tre saker: (i) medborgarnas autonomi; (ii) demokratiskt medborgarskap samt (iii) 

frånvaro av statlig kontroll över det organiserade samhällslivet.15 Kapitlets första delkapitel 

diskuterar en mer specifik demokratimodell. Habermas kallar den lockeansk, så delkapitlet 

handlar till relativet stor del om John Lockes demokratisyn och huruvida den liknar den 

modell Habermas beskriver. Även frågan om hur medborgarna väljer alternativ inför val samt 

Habermas syn på intressen och preferenser tas upp.  

   Det andra och sista delkapitlet fortsätter att diskutera hur medborgarna röstar, om de baserar 

sitt val på sina intressen eller preferenser. Här kontrasteras dock den teoretiska modellen med 

                                                           
15 Habermas, Jürgen (2006) ”Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an 

Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research” Communication Theory 16, 

International Communication Association, s. 412. 
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verklighetens demokrati. Offentlighetens (the public sphere) roll för demokratin, och hur 

väljarna förhåller sig till den när de handlar politiskt är centralt i diskussionen.  

   John Dryzek och begreppet han avser med liberal demokrati är ämnet för det tredje kapitlet. 

Han ser den liberala demokratin som intimt sammanbunden med instrumentell rationalitet, på 

samma sätt som Habermas kopplar han deliberativ demokrati till kommunikativ rationalitet. 

Dryzek ser det som två skilda typer av rationalitet och den förra som problematisk. Det 

medborgerliga handlingsmönstret är det övergripandet ämnet i det första delkapitlet. Dryzek 

menar att den instrumentella rationaliteten påverkar det medborgerliga handlandet, så 

följaktligen diskuterar jag vad detta leder till. Dryzeks deliberativa demokrati tillåts ta viss 

plats i det andra delkapitlet; medborgarnas handlande i offentligheten menar han är beroende 

på huruvida det är inom ramarna för liberal demokrati eller deliberativ demokrati.16 Hur 

skillnaden ser ut är ett av de centrala temana. 

 

   I det tredje kapitlet avhandlas Stephen Elstubs syn på liberal demokrati. Elstub ser autonomi 

som det viktigaste konceptet för demokrati. I det inledande delkapitlet behandlas det 

autonoma beslutsfattandet, både vad för typ av autonomi som avses samt dess roll i liberal 

demokrati. Vissa definitioner av autonomi kan ställa relativt höga krav på medborgarna, på 

samma sätt kan vissa demokratiformer göra det. Elstubs associativa demokrati gör det, hur 

liberal demokrati skiljer sig åt på den punkten från dennes modell tas upp i delkapitlet. 

Därefter diskuteras aggregationens roll i demokratiteorier. Elstubs syn på aggregeringen som 

preferensinsamling, dess relation till medborgerliga preferenser i liberal demokrati behandlas. 

Även Elstubs bild av deras tillkomst och hur de förändras diskuteras. 

   Uppsatsen avslutas med en sammanställning. Den inleds med en sammanfattande 

diskussion. Här diskuteras skillnader och likheter i hur det medborgerliga deltagandet i liberal 

demokrati uppfattas, de politiska värderingarna som tillskrivs liberal demokrati samt hur 

medborgarna (främst deras politiska motivation) beskrivs. Därefter diskuteras författarnas bild 

av liberal demokrati i relation till övrig demokratiteori; delkapitlet argumenterar även för 

vikten av människobildens roll i demokratiteori. 

                                                           
16 Jag diskuterar enbart de nationella offentligheterna och bortser således från Dryzeks syn på de mellanstatliga 

som han tar upp i Dryzek, John (2006) Deliberative Global Politics Discourse and Democacy in a Divided 

World, Polity Press, Cambridge. 
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1.5 Begreppsdiskussion 

1.5.1 Demokrati 

”Our constitution”, sa Perikles, ”is called a democracy because power is in the hands not of a 

minority, but of the whole people.”17 Jag tror att Perikles här identifierar något som är centralt 

för demokrati, oavsett modell – att det är hela demos som styr, att ett minoritetsstyre är 

oförenligt med demokrati.18 Det är dock inte detsamma som att ge majoriteten ett fullständigt 

handlingsutrymme, att alla politiska beslut fattas majoritärt. Frågan kring demos roll i 

politiken – vilka som där ingår, vilken makt demosmedlemmarna ska ha över varandra samt 

hur den makten ska utövas besvaras olika av olika demokratiteorier. Det här medför ett 

problem: hur definieras demokrati på ett sätt som inte utesluter flera modeller men ändå inte 

låter bredden förta betydelsen? Om vi dessutom lägger till att definitionen ska tillåta både 

substantiella och procedurella modeller framträder svårigheten än mer.  

    Definitionen jag utgår från är skapad med det i åtanke och lyder: ett statsskick däri 

medborgarna, eventuellt avgränsade efter ålder, indirekt genom valda representanter eller 

direkt styr.  

     

   Jag ger här ingen definition av liberal demokrati. Förståelsen av texten är inte beroende av 

någon sådan – det riskerar snarare verka förvirrande, givet uppsatsens syfte. Däremot är det 

nödvändigt att beskriva den deliberativa demokratin eftersom alla tre författarna är 

deliberativa demokrater. En sådan definition låter sig lättare göras då det finns en allmänt 

accepterad begreppskärna, trots att definitionerna kan skilja sig åt så har de vissa värden 

gemensamt.19 

 

                                                           
17 “Pericles Funeral Oration”, Thucydides (1972) History of the Peloponnesian war (övers. Rex Warner) 

Penguin Book, Harmondsworth, 143-9; citerad i Democracy: A reader (red. Ricardo Blaug & John 

Schwarzmantel) (2004), Edinburgh, s. 25. 
18 Att tolka Perikles som att han argumenterar en demokratimaxim som gäller all form av demokrati vore nog 

inte korrekt; jag menar bara att hans formulering ger fog för min bredare tolkning, trots att hans intention är att 

argumentera för det dåvarande samhällsskicket i Aten (där demos var en minoritet av befolkningen). 
19 Thompson, Dennis (2008) “Deliberative Democratic Theory and Empirical Political Science” Annual Review 

of Political Science vol. 11, no. 1, s. 501. 
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1.5.2 Deliberativ demokrati 

   Kännetecknet för den deliberativa demokratin är samtalet. Medborgarna bör kunna fokusera 

just på den verbala interaktionen och acceptera det starkare argumentet, teorin är beroende av 

att hon kan göra det.20 Deltagarna ska lägga egenintresset åt sidan och koncentrera sig på det 

allmänna goda. Deliberationen kan vara vertikal eller horisontell, den förra avser samtal 

mellan medborgare och politiska representanter, den senare samtal mellan politiska 

representanter och deliberationen medborgare emellan.21  

   Att använda deliberation synonymt med samtal kan kanske vara missvisande, samtal kan 

användas för i stort sett all form av (främst verbal) kommunikation; deliberation är snävare, 

en mer strukturerad dialog, där seminariet står som modell.  

 

In theories of democratic deliberation the idea of deliberation has been further narrowed. 

Chatting with a neighbour about the deplorable state of the local playground is not the same 

thing as participating in a citizen initiative to decide what to do to clean up the playground. One 

is conversation the other is deliberation.22 

 

   Det finns flera typer av deliberation, den kan vara bunden eller obunden. Den bundna 

deliberationen är mer strukturerad, idealet är den ideala samtalssituationen. Den kan även vara 

exklusiv både avseende uppfattningar som tillåts framföras (”reasonable pluralism”, med John 

Rawls ord) och vad som får diskuteras, om alla politikområden är öppna eller exempelvis bara 

författningsfrågor; obunden deliberation specificerar varken samtalssituationen eller vilka 

åsikter som får uttryckas, inte heller behöver den nödvändigtvis avgränsa de politikområden 

som får behandlas.23 

                                                           
20 Miller, David (2000) Citizenship and National Identity, Polity Press, Cambridge, s. 10. 
21 Ett av de större problemen för den deliberativa demokratin är att en motsättning uppkommer mellan att alla 

bör acceptera argumentets primat (när det tar sig uttryck i de politiska representanternas helt obundna mandat) 

samt att demos ska avgöra politikens färdrikning. Leif Lewin påpekar att Jon Elster hyllar Edmund Burkes 

Speech to the electors of Bristol och kallar det för “the most famous statement of the case for deliberative 

democracy”; Lewin, Leif (2003) “Folket och eliterna – trettiotre år efteråt” Demokratins mekanismer (red. 

Mikael Gilljam & Jörgen Hermansson) Liber AB, Malmö, s. 353; Elster, Jon, ”Introduction” Deliberative 

Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, s. 3. 
22 Chambers, Simone (2009) ”Rhetoric and the Public Sphere: Has Deliberative Democracy Abandoned Mass 

Democracy?” Political Theory vol. 37, no. 3, SAGE Publications, s. 332. 
23 Rawls, John (2002) ”The Idea of Public Reason Revisited” The Law of Peoples with “The Idea of Public 

Reason Revisited”, Harvard University Press, Cambridge, s. 129-180; Johnson, Jim, (1998) “Arguing for 

Deliberation: Some Sceptical Considerings, Deliberative Democracy (red. Jon Elster) Cambridge University 
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   Det här betyder inte att den representativa demokratin helt ignoreras för sociologiska studier 

av samtalssituationer – den deliberativa demokratin är på systemnivå en representativ 

demokrati. Den representativa demokratins institutioner är ofta teoretiskt förgivettagna, 

teorins fokus ligger på deliberationen. 

 

1.6 Metod 

   Metoden som här används kallas vanligtvis idékritik eller idéanalys. Som namnet antyder är 

idéanalys ett väldigt stort begrepp, men sammanfattande kan sägas att avsikten är att just 

analysera en eller flera idéer (som i det här fallet återfinns i några texter) i syfte att klargöra 

bland annat deras innebörd, eventuella teoretiska implikationer samt intern och extern 

koherens. Om vi lägger till möjligheten att finna närliggande idéer, att sätta in dem i ett 

idéhistoriskt sammanhang så ser vi att det kanske vore bättre att tala om idéanalys i plural 

eller åtminstone specificera den mer – att påpeka att det är studieobjekten som är konstanta 

(dvs. idéerna), det som skiljer sig åt är vilka aspekter av dem vi studerar.  

   Metodologiskt sett kan den här studien sägas vara tudelad, jag försöker både förstå 

författarnas intention och vad de faktiskt skriver.24 Jag försöker tolka texterna i syfte att förstå 

vad för demokratimodell som ges namnet liberal demokrati. Det här görs på flera sätt, både 

genom att studera rena beskrivningar av demokratimodeller, men även mer indirekt, genom 

att dels se vilka andra idéer som författarna explicit eller implicit kopplar samman med liberal 

demokrati. I syfte att förstå det politiska språket, den politiska semantiken, är det nödvändigt 

att studera både hur termer används och i vilka sammanhang de används. Genom att studera 

båda dessa faktorer ges möjligheten att dra ut implikationerna av hur den aktuella termen 

används och även till viss del lägga samman alla dessa delar i syfte att ge en klarare bild av 

den eller de demokratimodeller författarna kallar liberal demokrati.  

 

                                                                                                                                                                                     
Press, Cambridge, s. 161-184. Johnson, som själv är deliberativ demokrat, kritiserar här andra för att inte ge 

tillräckliga skäl för att utestänga vissa åsikter. 
24 Vedung, Evert (1977) Det rationella samtalet: hur politiska budskap tolkas, ordnas och prövas, 

Aldus/Bonniers, Stockholm, s. 81.  
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2. Jürgen Habermas 

   Jürgen Habermas brukar betraktas som pionjär inom den demokratiteoritradition som kallas 

deliberativ demokrati. Habermas tillhör andra generationens critical theory, något som 

förvisso mattats av de senare decennierna och då särskilt med vad som kallats hans ”liberal 

turn”, Between facts and norms. Hans demokratiteori fokuserar, som namnet kan antyda, på 

samtalet. De viktigaste värdena som står att finna där25 är (i) dess potentiella rationalitet, 

vilket hjälper oss att fatta bättre beslut; (ii) samtalets legitimerande kraft: politiska beslut 

legitimeras till stor del av att såväl medborgare som representanter ger och accepterar 

giltighetsanspråk – både inom och mellan grupperna. På skalan rättigheter-demokrati kan 

Habermas sägas ligga i mitten, hans teori ger utrymme för båda storheterna – dessutom är de 

båda beroende av varandra.26 

   Till skillnad från kapitlen om Dryzek och Elstub, som handlar om uttrycket liberal 

demokrati, använder Habermas termerna den liberala demokratimodellen och the liberal view 

of the democratic process som synonyma benämningar på en viss demokratiteoritradition, 

eller kanske rättare sagt en viss typ av demokratiteorier.27 Han är dock inte främmande för att 

använda liberal demokrati, men begreppet som då avses är ett helt annat. 

 

In Aristotle’s Politics, normative theorizing and empirical research go hand in hand. Yet, 

contemporary theories of liberal democracy express a demanding “ought” that faces the sobering 

“is” of ever more complex societies. Especially, the deliberative model of democracy, which 

claims an epistemic dimension for the democratic procedures of legitimation, appears to 

exemplify the widening gap between normative and empirical approaches toward politics.28  

  

   Istället för att använda liberal demokrati som synonymt med den liberala 

demokratimodellen, vilket måhända varit mer semantiskt koherent,29 används det här som ett 

samlingsnamn för demokratiteorier. Dessa teorier har alla flera saker gemensamt med 

                                                           
25 Det här är naturligtvis en förenkling som fokuserar på de delar som är viktigast för den här texten. 
26 Chambers, Simone (2003) “Deliberative Democratic Theory” Annual Review of Political Theory, vol. 6, no. 1, 

Annual Reviews Inc., s. 310. 
27 Därav den, i jämförelse med kapitlen om Dryzek och Elstub, lite längre inledningen. 
28 Habermas, Jürgen (2006), s. 412. 
29 Jfr. Bobbio, Norberto (1993[1988]) Liberalism och demokrati, Daidalos, Göteborg, s.1 där liberal 

demokratiska [stater] används synonymt med liberala demokratier. På samma sätt används ”liberal democratic 
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varandra, dessutom ser vi hur Habermas betraktar närheten mellan dem och världens reella 

demokratier: 

 

[t]he institutional design of modern democracies brings together three elements: first, 

the private autonomy of citizens, each of whom pursues a life of his or her own; second, 

democratic citizenship, that is, the inclusion of free and equal citizens in the political 

community; and third, the independence of a public sphere that operates as an intermediary 

system between state and society. These elements form the normative bedrock of liberal 

democracies (irrespective of the diversity otherwise of constitutional texts and legal orders, 

political institutions, and practices). The institutional design is to guarantee (a) the equal 

protection of individual members of civil society by the rule of law through a system of basic 

liberties that is compatible with the same liberties for everybody; equal access to and protection 

by independent courts; and a separation of powers between legislation, jurisdiction, and the 

executive branch that ties public administration to the law. The design is to guarantee (b) the 

political participation of as many interested citizens as possible through equal communication 

and participation rights; periodic elections (and referendums) on the basis of an inclusive 

suffrage; the competition between different parties, platforms, and programs; and the majority 

principle for political decisions in representative bodies.30 

 

   Av utrymmesskäl kan vi tyvärr inte behandla stycket närmare, dock kan två saker som är 

relevanta för frågeställningen konstateras: för det första är det märkligt att Habermas 

använder ”liberal” i demokratisammanhang på två skilda sätt – både avseende en viss 

demokratiteori (det som främst intresserar oss här) samt som ett samlingsnamn för alla 

demokratiteorier som uppfyller de tre kriterierna som nämns i det senare citatet. För det andra 

att denne ser teori och praktik som väldigt närliggande – något som kan kontrasteras med hur 

(även han ser på) den deliberativa demokratin och de krav den ställer. 

 

   I det första delkapitlet behandlas en beskrivning av den liberala demokratimodellen, jag 

fokuserar däri främst på att Habermas betraktar den som lockeansk, dess beskrivning av 

medborgarna samt deras beteende vid valurnan. I det andra och sista fortsätter vi med 

medborgarnas beteende vid valurnan och de externa faktorer som påverkar det, 

kommunikationen med andra medborgare i the public sphere samt hur (demokrati)teorin 

påverkar praktiken. 

                                                                                                                                                                                     
state” i Pateman, Carol (1979) The Problem of Political Obligation: A Critical Analysis of Liberal Theory, John 

Wiley & Sons Ltd, Chichester, s. 175. 
30 Habermas, Jürgen (2006), s. 412. 
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2.1 Locke, marknaden och homo economicus 

   I “Three Normative Models of Democracy” behandlar Habermas tre demokratitraditioner – 

den som han kallar liberal, den republikanska samt den deliberativa. Det centrala i den första 

av dessa tycks vara att:  

 

[a]ccording to the ”Liberal” or Lockean view, the democratic process accomplishes the task of 

programming the government in the interest of society, where the government is represented as 

an apparatus of public administration, and society as a market-structured network of interactions 

among private persons. Here politics (in the sense of the citizens’ political will-formation) has 

the function of bundling together and pushing private interests against a government apparatus 

specializing in the administrative employment of political power for collective goals. […] [T]he 

citizen’s status is determined primarily according to negative rights they have vis-à-vis the state 

and other citizens. As bearers of these rights they enjoy the protection of the government, as 

long as they pursue their private interests within the boundaries drawn by legal statutes – and 

this includes protection against government intervention. Political rights, such as voting rights 

and free speech, have not only the same structure but also a similar meaning as civil rights that 

provide a space within which legal subjects are released from external compulsion. They give 

citizens the opportunity to assert their private interests in such a way that by means of elections, 

the composition of parliamentary bodies, and the formation of a government, these interests are 

finally aggregated into a political will that makes an impact on the administration. […] In their 

choices at the polls, voters give expression to their preferences. Their voting decisions have the 

same structure as the acts of choice made by participants in a market. They license access to the 

positions of power that political parties fight over in the same success-oriented attitude.31 

 

   Som vi ser här kallar Habermas modellen för ”liberal or Lockean”; de två tolkningar som 

torde kunna göras är att den följer Lockes modell och är eo ipso liberal eller så används här 

lockeansk synonymt med liberal. 

   Att följa den förra tolkningen är problematiskt av två anledningar. För det första så ges 

rättigheter en alltför framträdande roll32 och tillåts skymma majoritetsstyret.33 Både 

                                                           
31 Habermas, Jürgen (1996b), s. 21ff. Habermas använder här “the liberal view” synonymt med ”the liberal 

model of democracy”. 
32 Se §89 i “Of Political or Civil Society” samt “Of Property” (The Second Essay) i Locke, John (1967 [1688]), 

Two Treatises of Government (red. Peter Laslett) Cambridge University Press, Cambridge, s. 303-320. 
33 Min tolkning av Locke överensstämmer till stor del med Ian Shapiros; denne påpekar även att uppfattningen 

ingalunda är ny; Shapiro, Ian (2003) ”John Locke’s Democratic Theory” i Locke, John, Two Treatises of 

Government and a Letter Concerning Toleration (red. Ian Shapiro), Yale University Press, New York, s. 309f, 

323f. 
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upprättandet av samhällskontraktet, som legitimerar det politiska styret, bevarandet av det 

samt de beslut som tas därefter (det vill säga, ”mindre” frågor, vad som kanske kan kallas 

vardagliga politiska frågor) sker genom majoritetsbeslut.34 Locke var visserligen inte 

främmande för rättighetskonceptet – tvärtom, naturrätten är en substantiell del av hans 

politiska teori. Samtidigt är de demokratiska inslagen väldigt starka och har, eller åtminstone 

öppnar för, en hög samhällelig extensitet; politiken är där inte lika avgränsad som den är i 

Habermas (förvisso relativt öppna liberal model) där genom en rättighetskatalog ett större 

område står utanför politikens domän.35 Locke tillåter politiken att påverka fler sakområden 

än vad Habermas ”liberal model” gör.36 Till största delen är marknaden medlet för att uppfylla 

kollektiva önskningar i Habermas modell.37 

 

   För det andra så låter beskrivningen av hur medborgarna beslutar sig för att rösta mer som 

ett försök att uppdatera (eller återuppväcka) ekonomisk demokratiteori än något som skulle 

kunna kallas lockeanskt.38 I den liberala demokratimodellen är det medborgarnas intressen 

som styr, förutom vid valurnorna då de röstar efter sina preferenser; det frammanar frågan om 

vad som avses med intressen och preferenser: ges de samma (dvs. skilda) betydelser som 

Hanna Pitkin ger dem (Pitkin separerar intressen från preferenser (som är synonymt med ordet 

som Pitkin använder, wishes), intressen avser materiella tillgångar, främst ekonomiska, 

medan preferenser är synonymt med åsikter; en medborgares preferenser behöver alltså inte 

                                                           
34 §97-99 i “Of the Beginning of Political Societies” (Second Treatise) Locke, John, Two Treatises of 

Government and a Letter Concerning Toleration (red. Ian Shapiro), Yale University Press, New York, s.142f; 

jag håller med Jacqueline Stevens att Lockes demos inte är avgränsat till förmögna medborgare, men väl till 

män; Stevens, Jacqueline (1996) “The Reasonableness of John Locke’s Majority: Property Rights, Consent, and 

Resistance in the Second Treatise” Political Theory Vol 24, no. 3, Sage Publications, Inc., s. 433f. 
35 Jfr Ross, Alf (1967 [1946]) Varför demokrati? Tidens Förlag, Stockholm, s. 94; med ”extensitet” avser Ross 

endast statliga förgreningar. 
36 Notera att jag inte ser demokrati och alla typer av rättigheter som någonting oförenligt, snarare tvärtom. Det 

vill säga, en sådan dikotomi är inte användbar, de politiska rättigheterna är en del av demokratin; se Waldron, 

Jeremy (1999) Law and Disagreement, Oxford University Press, Oxford, s. 233.   
37 Habermas, Jürgen (1996[1992]a) Between Facts and Norms [Faktizität und Geltung. Beiträge zur 

Diskurstherorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats], Polity Press, Cambridge, s. 152. 
38 Jag följer här Jonathan Hopkin (1997) som med “ekonomisk” avser politiska teorier som grundas i 

metodologisk individualism, egenintresseaxiomet samt rationell beräkning; Hopkin, Jonathan (1997) “Political 

parties, political corruption, and the economic theory of democracy”, Crime, Law and Social Change, Klüwer 

Academic Publishers, s. 271. 
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överensstämma med hennes intressen.)39 eller används de synonymt? Medborgarnas intressen 

påverkar alltså politiken genom bland annat val, men samtidigt så röstar de efter sina 

preferenser. Jag tror dock inte att både termerna används bara för att göra texten mer språkligt 

varierad, snarare tror jag att det beror på att Habermas söker ge sken av ett starkt samband 

mellan the liberal model och marknaden, där the common good är avpolitiserat. 

 

The liberal model hinges not on the democratic self-determination of deliberating citizens but on 

the constitutional framework for an economic society that is supposed to guarantee an 

essentially nonpolitical common good by satisfying personal life plans and private expectations 

of happiness.40 

 

   Det vill säga, i det här samhället är medborgarnas preferenser reducerade till deras intressen, 

något som passar väldigt bra i ett samhälle som är ett ”market-structured network of 

interactions among private persons”.41 Habermas undviker att explicit ta ställning till om det  

är möjligt för medborgarna att ha åsikter som går emot deras intressen genom att säga att det 

samtidigt är deras intressen och preferenser som påverkar landets styre, vilket betyder att om 

medborgarna skulle (kunna) ha sådana preferenser så är det ändå inte dessa som påverkar hur 

de röstar. Intrycket förstärks av att medborgarnas voting decision har “the same structure as 

the acts of choice made by participants in a market”. Det finns alltså ingen skillnad mellan 

beteendet på marknaden och vid valurnan.42 Så för att rekapitulera: det är alltså inte den 

                                                           
39 Pitkin, Hanna Fenichel (1997[1967]) The concept of representation, University of California Press, Berkeley, 

s. 209f. 
40 Habermas, Jürgen (1996[1992]a), s. 298. 
41 Relationen mellan vad som bäst kan beskrivas som homo economicus och intressen är här förvisso väldigt 

förenklad, men poängen är att det finns ett starkt samband dem emellan. Kort sagt, jag läser det som att 

Habermas kritiserar en demokratisyn med starka drag av den neoklassiska nationalekonomin, som grundar sig i 

antagandet att människor handlar efter sitt egenintresse samt söker nyttomaximering, oavsett om så är fallet; 

Rothstein, Bo (2003) Sociala fällor och tillitens problem, SNS Förlag, Stockholm, s. 48. Definitionen av 

”intressen” som någonting statiskt, åtminstone teoretiskt sett mätbart är förvisso tveksam, men är här tillräcklig. 

Jfr Mansbridge, Jane med Bohman, James; Chambers, Simone; Estlund, David; Føllesdal, Andreas; Fung, 

Archon; Lafont, Christina; Manin, Bernard; Marti, José Luis (2010[kommande]) ”The Place of Self-Interest and 

the Role of Power in Deliberative Democracy” Journal of Political Philosophy, Oxford, fotnot 15, s. 5. 
42 Elster, Jon (1997) “The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory”, Deliberative Democracy 

Essays on Reason and Politics (red. James Bohman & William Rehg), The Mit Press, Cambridge, s. 10; för ett 

exempel som pekar på skillnader mellan marknaden och politiken som kvantitativa men inte kvalitativa, se 

Riker, William H. (1982) Liberalism Against Populism: A Confrontation Between The Theory of Democracy and 

the Theory of Social Choice, W.H. Freeman and Company, San Francisco, 201-203.  
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Locke som rättfärdigar majoritetsstyret som här avses – det är snarare den som understryker 

rättigheternas betydelse, med vilket Habermas menar rättigheterna versus (den demokratiska) 

politiken.  

 

   Så pusselbitarna – Locke, liberalism, marknaden, homo economicus och den liberala synen 

på demokrati – börjar falla på sin plats. Habermas använder lockeansk synonymt med liberal, 

eller snarare en viss typ av liberalism. Det viktiga här är dock inte vad för typ av liberalism 

det är, det viktiga är de värden som han kopplar ihop med den samt vad han sedan gör med 

dem.  

   Han tycks se marknaden och alla medborgarnas (naturrättsliga) tillträdesrätt till denna (och 

att behålla frukten av sitt arbete) som de centrala värdena i liberalismen. Problemet kommer 

av att han därifrån tycks ta steget till att medborgarna skulle vara homo economicus. Han 

tycks alltså vända på steken här, från det politiskt-normativa påståendet att medborgarna har 

rätt att vara marknadsaktörer gör Habermas en deskriptiv utsaga om hur människorna i 

modellen är. Det sker naturligtvis inte explicit, men både beskrivningen av människans 

sociala värld samt hur hon beslutar sig inför ett val skildras i termer av (vad jag i brist på 

bättre uttryck kallar) idealtypiskt marknadsbeteende. Det här är inte avsett att antyda en 

kausalitet, snarare ser Habermas människotypen som en premiss i liberalismen, han tycks 

följa Benjamin Barber i att: 

 

[…] man is ultimately alone, that self-interest defined by elementary material needs is his 

paramount motive in all human interactions, that solitude is a basic state that can be mitigated 

but not overcome, and that autonomy, equality, and the rights are conditions for rather than 

products of life.43 

 

   Det leder oss in på vad jag ser som det centrala problemet i Habermas beskrivning av den 

liberala demokratimodellen – den stora spänningen mellan vad den söker antyda, de 

konnotationer han ger termen liberal – samt vad demokratimodellen ifråga faktiskt säger. Det 

råder ingen tvekan om att Habermas försöker koppla ihop modellen med ett antal värden som 

tillsammans bäst kan beskrivas som delar av begreppet egenintresse.44  

                                                           
43 Barber, Benjamin (1984), s. 88. 
44 Betydelsen jag ger egenintresse är densamma som Amy Gutmann och Dennis Thompson använder, dvs. 

närmare egoism än det upplysta egenintresset hos deltagarna i John Rawls ursprungsposition; Gutmann, Amy & 

Thompson, Dennis (1996) Democracy and Disagreement, The Belknap Press of Harvard University Press, 



 

 

18

   Men är det inte en rimligare tolkning att Habermas läser Locke på samma sätt (avseende 

demokratin, att den inte är så pass avgränsad) och han då helt korrekt kallar sin modell 

lockeansk i och med att även den är relativt öppen? 

Eftersom Habermas bakvägen ger modellen de värden som jag menar att han kopplar samman 

med liberalismen så tror jag att den tolkningen vore alltför generös. Om vi betraktar citatet på 

sidan 1645 tillsammans med beskrivningen av människorna i det samhället, så ser vi att vi får 

en fundamentalt annorlunda demokratimodell.  

Dessa sammantaget torde ge en viss determinism – politiken som kommer att föras kommer 

att baseras på dessa värden. Återigen, Locke är verkligen inte negativ till rättigheter, men i 

dennes modell finns inte alls samma grad av determinism. Så trots att Habermas liberala 

demokratimodell inte är normativ på samma sätt som exempelvis konstitutionalismen blir den 

än mer styrande än denna. 

 

2.2 Bristen på kommunikation i den liberala demokratimodellen 

   Men om vi kontrasterar den liberala demokratimodellen med den reella demokratin, som 

åtminstone till viss del borde påminna om varandra, vad får vi då? Det vill säga, den ovan 

citerade beskrivningen av liberal demokrati, borde åtminstone till viss del överensstämma 

med den reella demokratin.46 Förvisso säger inte Habermas uttryckligen att den reella 

demokratin är en realisering av liberal democracy, men eftersom han använder den tyska 

författningen som källa till ett påstående om liberalism (som dessutom görs i en text om olika 

demokratiteorier) framgår det att han anser det finnas en samhörighet mellan teori och 

praktik.47  

 

                                                                                                                                                                                     
Cambridge 18-21; Rawls, John (1999 [1971]) A Theory of Justice Revised Edition, Harvard University Press, 

Cambridge, 117f. 
45 “The liberal model hinges not on the democratic self-determination of deliberating citizens but on the 

constitutional framework for an economic society that is supposed to guarantee an essentially nonpolitical 

common good by satisfying personal life plans and private expectations of happiness”; Habermas, Jürgen 

(1996[1992]a), s. 298. 
46 Det starka “bör” som Habermas menar åtskiljer liberal democracy från den reella demokratin torde inte direkt 

beröra the liberal model. Eftersom hans beskrivning av den saknar imperativ antar jag att den kritiken främst 

avser deliberativ och deltagardemokrati.  
47 Habermas, Jürgen (1996b), fotnot 3 s 29. 



 

 

19

Election contests are no longer the outcome of a conflict of opinions that exist per se within the 

framework of an institutionally protected public sphere. Nonetheless, the democratic 

arrangement of parliamentary elections continues to count on the liberal fictions of the public 

sphere in civil society. The expectations that still exercise a normative influence on the citizen’s 

role as voter are a social-psychological image of those conditions under which a public of 

rationally debating private people once assumed critical and legislative functions. It is expected 

that the voter, provided with a certain degree of knowledge and critical ca-pacity might take an 

interested part in public discussions so that he might help discover what can serve as the 

standard for right and just political action in rational form and with the general interest in 

mind.48 

 

   Det finns en stor skillnad mellan valsituationerna. Den förra (det vill säga den teoretiska) 

handlar endast om de individuella väljarna, de beter sig precis som de gör på marknaden och 

det finns inga imperativ. Valhandlingen relateras inte till det som Habermas själv anser vara 

en för demokratin viktig faktor, offentligheten (the public sphere), eller att medborgarna har 

eller söker kunskap som kan vara bra för att kunna göra ett informerat val.49 Istället beskrivs 

den som en helt isolerad situation där de individuella väljarna gör ett val baserat på sina 

preferenser (som vi såg ovan så blir preferenser i praktiken synonyma med deras intressen, 

oavsett om det finns någon artskillnad mellan intressen och preferenser) och dessutom har 

beslutet samma ”struktur” som val på marknaden. 

   Den reella demokratin avviker från den förra på alla dessa punkter. Visserligen är dess 

kontext en historisk beskrivning av hur offentligheten förändrats;50 numera är det tydligen 

bara en liberal fantasi, men demokratin har en historisk relation till denna sfär. Det relevanta 

här är att den reella demokratins valhandling är beroende av flertalet externa faktorer.  

 

   Trots sin brist på existens utgör offentligheten ett viktigt värde för demokratin; 

demosmedlemmarna i sin roll som väljare påverkas fortfarande av idealet om de i 

offentligheten aktivt debatterande medborgarna. Den största skillnaden torde ändock vara 

imperativet i den senare. Oavsett om vi vill kalla det två imperativ eller tala om det i singular 

men uppdelat i två delar, så anmodas medborgarna att delta i offentliga diskussioner i syfte att 

ta reda på vad som bäst tjänar allmänintresset samt att ha det i åtanke när de ska rösta. Oavsett 

                                                           
48 Habermas, Jürgen (1989[1962]) The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into a 

Category of Bourgeois Society, MIT Press, Cambridge, 211f.  
49 Dahl, Robert A (1989) Democracy and its critics, Yale University Press, New Haven, s.112.  
50 “Kontexten” är historieskrivningen i Habermas, Jürgen (1989[1962]).  
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hur vi tolkar det, som svag eller stark altruism, så är det en helt annan typ av demokrati än den 

som beskrivs i ”Three Normative Models of Democracy”.  

 

   Differensen kan nog till viss del förklaras av tidsskillnaden, den teoretiska beskrivningen av 

liberal democracy gjordes trots allt trettiofyra år senare än den av realdemokratin. Trots det 

har de en högst relevant gemensam nämnare – liberalismen. Den intressanta skillnaden mellan 

den reella och den teoretiska liberal democracy är att realdemokratin anno 1962 har svikit 

vissa värden som Habermas anser vara viktiga för liberalismen (och således the liberal model 

of democracy), det viktigaste av dessa torde vara det som han ser som centralt för demokratin, 

det medborgerliga samtalet i the public sphere. Habermas anser inte realdemokratins 

offentligheter ha de kvaliteter som den borgerliga demokratin hade.51 

 

   Det paradoxala är att samtidigt som The Structural Transformation of the Public Sphere är 

en kritik av realdemokratin så försvaras där den teoretiska liberal democracy implicit genom 

att den reella demokratin ses som ett svek av liberalismen. I och med sönderfallet av den 

politiska offentligheten, omöjliggörs en av de viktiga faktorerna i the liberal democracy och 

istället för att vara en kamp mellan idéer blir det en gruppintressedemokrati. Om vi ser till 

hans beskrivning av samhällets kommunikativa tillstånd så ser vi att: 

 

[t]he communicative network of a public made up of rationally debating private citizens has 

collapsed; the public opinion once emergent from it has partly decomposed into the informal 

opinions of private citizens without a public and partly become concentrated into formal 

opinions of publistically effective institutions.52 

 

   Den beklagan som här återfinns påminner oss om att Habermas tycks se verklighetens 

demokrati som ett svek av the liberal model of democracy – den bedrövliga kvaliteten på en 

av dess centrala delar, the public sphere, omöjliggör demokratin. Det är svårt att värja sig från 

tanken att han önskar att världen ändå vore som förut, en värld som bäst illustreras med 

Gerhard Leibholz ord, som de citeras av Habermas:  

                                                           
51 Det kan tyckas motsägelsefullt att prata om kvaliteterna hos någonting som inte finns, vad som avses är att 

Habermas explicit säger att offentligheten inte längre existerar, men då det vore närmast omöjligt att tänka sig ett 

samhälle utan någon sådan så menar han nog att den politiska offentlighetens kommunikativa kvaliteter 

förändrats radikalt.  
52 Habermas, Jürgen (1989[1962]), s. 247. 
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As has often been described in the literature of the field, discussion loses its creative character. 

The speeches made in the plenary sessions of the parliament are no longer meant to convince 

delegates whose opinions differ, but are directed instead – at least as regards the basic issues that 

dominate political life – directly to the active citizenry…The public sphere that once drew its 

life from the events occurring in the parliamentary assembly, and that in turn conveyed to it a 

special glamour, thus assumes a plebiscitary character.53 

 

 

 

                                                           
53 Leibholz, G (1953) ”Strukturwandel der modernen Demokratie” Strukturprobleme der Demokratie, Karlsruhe, 

s. 94, citerat i Habermas, Jürgen (1989[1962]), s. 180. 
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3. John S. Dryzek 

  John S Dryzek placerar sig i det som han kallar den diskursiva flanken av den deliberativa 

demokratiteorin (som han kontrasterar med den liberala)54 och är starkt influerad av critical 

theory, men hans demokratiteori bär även spår av pragmatismen och republikanism.  

Dryzek tillhör den del av vänstern som är väldigt kritisk mot de traditionella politiska 

arenorna och då främst den statliga. Till viss del kan sägas att han delar Habermas syn på 

både det politiskt-ekonomiska systemets och civilsamhället; Dryzek är dock än mer kritisk 

mot systemet än Habermas. Civilsamhället ses som den ideala politiska arenan eftersom det 

innehar de nödvändiga diskursiva egenskaperna. Dryzek är inte endast normativ i sina texter 

om demokrati, ofta blandas det med deskriptiva utsagor, något som illustreras i början av det 

första delkapitlet: dennes försök att karaktärisera contemporary liberal democracy, som följs 

av en generell beskrivning av hur han uppfattar att den liberala demokrati-teorin tolkar 

politiken som där förs.  

 

   Kapitlet består av två delar. Det första delkapitlet behandlar Dryzeks allmänna beskrivning 

av liberal demokrati och hur den påverkar medborgarnas agerande. Det andra delkapitlet 

består av en diskussion av dess alternativ och dess följd för medborgarnas politiska 

handlande. Uppdelningen kan tyckas godtycklig, eftersom flera saker från den första delen 

återkommer i det andra delkapitlet, men förhoppningsvis uppfyller de avsikten, att ge kapitlet 

en mer läsvänlig struktur. 

 

3.1 Den liberala demokratin och medborgarnas handlingsmotivation 

   Pragmatismen framträder i beskrivningen av demokrati: i och med att termen givits olika 

innebörd tidigare och kommer att fortsätta uppfattas olika, den har inget slutgiltigt mål, så 

finns det ingen mening med att ge styrelseformen en definition.55 Det hindrar honom dock 

inte från att beskriva liberal demokrati, både som teoretiskt begrepp och de nuvarande 

demokratiska staterna, som ges samma namn.  

 

Contemporary liberal democracy may be characterized in terms of representative government, 

competitive elections, substantial but not unlimited opportunity for popular pressure upon the 

state, freedom of association in pursuit of political influence, and a familiar range of individual 

                                                           
54 Dryzek, John S (2002), s. 8. 
55 Dryzek, John S (1996), s. 4.   
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rights against government. Liberal democratic theory generally interprets politics and policy-

making in terms of the pursuit of essentially private interests by voters, entrepreneurial 

politicians, and other political actors. Recognized dangers inherent in the use of public channels 

for the pursuit of private interests range from the monopolization of policy-making by iron 

triangles to the tyranny of majorities. Thus government must be constrained, preferably by 

constitutional limitations.56  

 

   Liberal demokrati är alltså enligt Dryzek en procedurell demokrati i ett samhälle för 

endimensionella människor.57 Men om modellen även ska avse samhällen med människor i 

mer traditionell bemärkelse, som snarare borde kallas multidimensionella, väcker den några 

frågor. För det första, har medborgarna inga andra preferenser än sina ”essentially private 

interests”? Eller kan det vara så att Dryzeks definition av intressen är ovanligt inklusiv och 

avser både intressen och preferenser? 

   För det andra, hur beslutar sig medborgarna för vad dessa är, närmare bestämt, hur ser 

beslutsprocessen ut? Sitter de på sin kammare och funderar eller samtalar de med andra 

medborgare om relevanta frågor för att utröna vad som ligger i deras intresse; grovt förenklat: 

handlar de à la public choice eller deliberativ demokrati? 

    

   För att förstå det måste vi ta upp något som allt detta – Dryzeks beskrivning av 

”contemporary liberal democracy”, public choice samt deliberativ demokrati – har 

gemensamt: instrumentell rationalitet.58 Dryzek anser liberal demokrati vara intimt förbunden 

med instrumentell rationalitet. Målrationaliteten omintetgör de spontana, egalitära och 

meningsfulla sidorna i mänsklig samvaro genom att dess arenor - marknaden och staten - 

koloniserar livsvärlden.59 Detta leder till att medborgarna till slut blir precis som homo 

economicus, ”calculating machines with an impoverished subjectivity and no sense of self and 

community”.60  

                                                           
56 Dryzek, John S (1990) Discursive democracy: politics, policy, and political science, Cambridge University 

Press, Cambridge, s. 119. 
57 Marcuse, Herbert (1969[1964]) Den endimensionella människan, Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm, s. 

28ff. 
58 Formuleringen är nog lite klumpig, men poängen borde framgå: begreppet är relevant för att första public 

choice och deliberativ (med det inte sagt att de värderar den på samma sätt). Det är dessutom ett nödvändigt 

begrepp för att förstå vad Dryzek menar med liberal democracy. 
59 Se Habermas, Jürgen (1991 &1992) The Theory of Communicative Action, vol. I och II, Polity Press, 

Cambridge. 
60 Dryzek (1990) s. 5. 
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   Trogen critical theorytraditionen låter Dryzek instrumentell rationalitet stå till svars för 

allsköns hemskheter, resonemanget påminner om Adorno och Horkheimers tolkning av hur 

Odysseus tar sig förbi olika hinder, särskilt sirenerna, under sin färd hem till Ithaka61.  

   Vad värre är, den instrumentella rationaliteten är repressiv och antidemokratisk.62 Trots 

detta ser Dryzek en stor nytta med denna rationalitet: den skapar förutsättningarna för den 

kommunikativa rationaliteten.63  

Problemen som härstammar från den förra kan lösas med den senare.64 

                                                           
61 Sirenerna ”förtrollar alla mänskor som någonsin kommit i närheten av dem. Den som nalkas dem aningslöst 

och hör deras stämmor, han kommer aldrig mera hem […]: sirenerna trollbinder honom där de sitter på ängen, 

med sinnesbedårande sånger. Hela stranden är full med ben av multnade mänskor kring vilka huden förtorkat.” 

Odysseus följer rådet att täppa för besättningens öron men att själv bli bunden vid masten för att njuta av 

sirenernas sång men ändå kunna passera ön. Homeros (1975), Sånger om Odysseus (Odysséen), Forum, 

Uddevalla, s. 184, 188. Odysseus rationalitet avser hur han upplöser ”kontraktet” genom att följa det till punkt 

och pricka, han får höra sirenernas sång utan att betala med sitt liv; Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W 

(1981 [1944/1947]), Upplysningens dialektik Filosofiska fragment, Röda Bokförlaget, Göteborg, s. 76-80. 

Dryzek använder Upplysningens dialektik i sin diskussion om rationalitet, men han nämner inte Odysseus, 

anledningen till att jag tar med Odysseus är att det illustrerar Dryzeks resonemang väldigt bra utan att behandla 

hela diskussionen.   
62 Trots att den instrumentella rationaliteten ger oss möjligheten att skapa de nödvändiga materiella 

förutsättningarna för människans frihet tillåter den oss inte att utnyttja denna möjlighet. Dess antidemokratiska 

element framträder genom att byråkratin innebär en maktkoncentration, den sociala ingenjörskonsten inom 

ramarna för den instrumentella rationaliteten är ett uttryck för det även om den utförs av demokratiskt valda 

representanter; de spontana och egalitära aspekterna av människans existens riskerar att förstöras genom 

uppkomsten av en webersk järnbur; Dryzek (1990), s. 5. 
63 Betydelsen Dryzek ger termerna skiljer sig inte nämnvärt från traditionella definitioner. Instrumentell 

rationalitet avser att välja de bästa medlen för att uppnå ett mål, en teleologisk rationalitet. Kommunikativ 

rationalitet gäller endast samtalssituationer, samtalsdeltagarna är kommunikativt rationella i den mån de uppnår 

en reflexiv förståelse. Samtalen måste vara fria från dominans, strategiskt beteende, deltagare som försöker 

vilseleda varandra samt självbedrägeri. Samtalen ska vara egalitära, den enda auktoriteten är de starkare 

argumenten; oavsett om det är deskriptiva eller normativa argument är det viktiga att kunna ange skäl att 

acceptera dem. Intersubjektiviteten kan alltså vara kommunikativt rationell; Dryzek, John S (1990), s. 3f, 14; 

Dryzek, John S (1987), “Complexity and Rationality in Public Life”, s. Political Studies, 432f.  
64 Dryzek (1990), s. 12. På det stora hela är det inte mycket som inte kan göras bättre med hjälp av den 

kommunikativa rationaliteten, i Dryzek (1987) argumenteras för att problem som är alltför komplexa för att lösa 

genom att antingen (1) disaggregera problemet för att därigenom få en överblick över de skilda delarna som i sin 

tur ska ge en bild av helheten, (2) förenkla problemen genom modellkonstruktioner eller (3) integrera skilda 

perspektiv kan lösas med kommunikativ rationalitet. För en diskussion om byråkratiers ”instrumental-analytical” 

förhållningssätt till problemlösning, Dryzek (2006), s. 140f. 
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   Här börjar ledtrådarna framträda. Om den liberala demokratin är så pass infekterad av den 

instrumentella rationalitetens styggelser ger den således medborgarna incitament att handla 

helt efter sina intressen, med andra ord egenintresse, att söka uppnå sina ”essentially private 

interests”. Politiskt deltagande blir en typ av ekonomiskt deltagande. Det förklarar varför de 

inte är politiska medborgare – om vi med det menar medborgare med preferenser som 

härstammar från bland annat ideologier och som inte nödvändigtvis överensstämmer med 

deras intressen.65  

 

   Bilden av den liberala demokratin som ett system där politik reducerats till medborgarnas 

ekonomiska intressen förstärks av att Dryzek ser liberal demokrati som en kompromiss av två 

uppsättningar principer. Dryzek menar att det finns en viss variation inom liberalismen, men 

att dess kärna är: 

 

[…] the assumption that individuals are mostly motivated by self-interest than any conception of 

the common good, and that they themselves are the best judges of what this self-interest entails. 

When the interest of different individuals cannot be reconciled to their mutual benefit through 

operation on the market, politics come into play.66 

 

   När vi blandar det med demokrati – i citatet ovan avser “politics” fördemokratisk politik – 

så får vi en demokrati som  

  

[…] by definition deals only in the reconciliation and aggregation of preferences defined prior to 

political interaction […].67 

 

   Här får vi svar på vad ”essentially private interests” är och åtminstone en föraning om hur 

medborgarna kommer fram till dessa. Eftersom Dryzeks liberalism tycks reducerad till en 

Robinson Crusoe-atomism så blir det ofrånkomligt att betrakta intressen som synonymt med 

preferenser.68 De preferenser medborgarna har som de inte kan uppfylla genom sitt 

                                                           
65 Det tas ofta för givet – särskilt i deliberativ demokratiteori – att medborgarna ska vara opartiska. För försvar 

av politisk partiskhet, se Rosenblum, Nancy (2008) On the side of angels An appreciation of parties and 

partisanship, Princeton University Press, Princeton; Mouffe, Chantal (2005) On the Political, Routledge 

Abingdon; Mouffe, Chantal (2005) The Return of the Political, Verso, London.  
66 Dryzek, John S (2002), s. 9f. 
67 Ibid, s. 10. 
68 Av utrymmesskäl tvingas jag bortse från problemen med en så snäv definition av liberalism. För en diskussion 

av liberalism, se Halldenius, Lena (2003) Liberalism, Bilda, Stockholm. 
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ekonomiska handlande, eftersom de där är inkompatibla med andras preferenser söker de lösa 

politiskt – samma handlingstyp men på en annan spelplan. Även fast Dryzek inte explicit 

förklarar vad dessa preferenser kan vara, eller rättare sagt vilka sakområden de kan omfatta, 

tycks de utesluta uppfattningar som inte direkt berör det som vanligtvis avses med intressen.  

 

   Medborgarnas preferensskapande borde då följa samma kognitiva mönster. Om 

preferenserna redan är fastställda före den politiska interaktionen ger det knappast något 

utrymme för sådan interaktion förutsatt att den inte har något värde för deras intressen (om vi 

återgår till Pitkins terminologi). De politiska uppfattningar som är föränderliga genom politisk 

interaktion är endast det i relation till det oföränderliga fundamentala värdet, att främja 

medborgarnas personliga intressen. Närmare bestämt, värnandet om det personliga intresset är 

en överordnad princip som styr andra preferenser, en medborgares uppfattningar kan 

förändras med ny kunskap om hur denne bäst främjar detta värde. All politisk interaktion - 

oavsett om det är en diskussion på kafferasten, konversation med en politisk representant eller 

ett torgmöte med ett politiskt parti – blir för dessa medborgare endast informationsinhämtning 

i syfte att främja deras, med Dryzeks ord, essentially private interests.69 Det finns en slående 

likhet mellan dessa medborgare och Anthony Downs homo politicus, men det finns även en 

stor skillnad: homo politicus är skapade just för den ekonomiska demokratimodellen, Downs 

pekar på att verkliga människor inte endast tänker på sitt egenintresse.70 Dryzek påstår sig till 

viss del göra den uppdelningen och erkänna andra handlingsmotiv, trots det är skillnaden 

mellan dennes teoretiska liberala demokrati och beskrivningen av verklighetens demokratiska 

regimer i Democracy in capitalist times marginell. Det illustreras bäst med en beskrivning av 

den ”kapitalist-demokratiska diskursen”: 

 

[i]n regard to motives, the capitalist democratic discourse sees all action in instrumental terms, 

that is, individuals, firms, and interests have ends and pursue actions with ends in minds. The 

ends in question primarily concern material self-interest, but more altruistic ends are not ruled 

out, nor is, for instance, a simple desire to see a position prevail. Although at first sight 

unremarkable, the motives recognized have major implications, as political behaviour is seen as 

coterminous with other kinds of behavior. Politics pertains to the pursuit of interest and 

                                                           
69 Jag förutsätter att sådana samtalssituationer inte skulle uppfylla kriterierna för att klassificeras som 

deliberation och därigenom möjliggöra uppkomsten av kommunikativ rationalitet. Se nedan för en diskussion 

om detta.  
70 Downs, Anthony (1957) An economic theory of democracy, Harper & Row Publishers Incorporated, New 

York, s. 27. 
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advantage, not to the formation of opinions or the discovery of preferences or the re-creation of 

relationships.71   

 

   “Diskursen” ifråga passar väldigt bra ihop med Dryzeks beskrivning av liberal 

demokratiteori. Altruismen är visserligen möjlig, men medborgarna är ändå till största delen 

intresserade av sitt egenintresse; det visar hur stor skillnaden är mellan Dryzek och Downs.  

   Dryzeks liberala demokrati är närmast en modern version av Hobbes naturtillstånd, där 

naturen ersatts med dagens politisk-ekonomiska system och allas krig mot alla blivit allas 

intressen mot alla.72  

   Om vi betraktar hur liberal demokrati används i Dryzeks diskussion om ekologisk hållbarhet 

och dess implikationer för kapitalismen så framgår det att liberal demokrati avser en speciell 

demokratiform: 

 

[i]n this ecological light, liberal democracy may not be much more sustainable than capitalist 

economics. The reason is that the currency of liberal democracy, at least in a capitalist context, 

consists mostly of tangible material rewards to particular interests. Such rewards are more 

readily available in a growing economy; without economic growth, liberal democratic politics 

are more divisive and bitter.73 

 

   Liberal demokrati avser här en demokratityp som inte är oupplösligt kopplad till ekonomin, 

en ofrånkomlig del i ett visst system. Förvisso förändras politiken av en försämrad ekonomi, 

men Dryzek öppnar för en liberal demokrati oavsett ekonomisk kontext, det visar att liberal 

demokrati här endast avser en viss typ av representativ demokrati. Dessutom visar det 

likheterna mellan hur Dryzek ser liberal demokrati i teoretisk bemärkelse och verklighetens 

demokratier, skillnaderna dem emellan är obefintliga.  

    

   Den typ av demokrati som Dryzek beskriver är en primitiv pluralism.74 De viktigaste 

delarna av den tidiga pluralismen kan sägas vara att politiken är intresseorienterad, 

medborgarna som handlar efter sina intressen kan agera tillsammans med andra genom att 

formulera gruppintressen, något som leder till att det uppstår ett flertal maktcentra. Dessa 

gruppintressen, som exempelvis kan vara fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, är 

                                                           
71 Dryzek (1996), s. 119. 
72 Hobbes, Thomas (2004) Leviathan, Daidalos, Göteborg, s. 128f. 
73 Dryzek (1996), s. 148. 
74 Angående tidig pluralism, se Dahl, Robert (1968[1956]) A Preface to Democratic Theory, The University of 

Chicago Press, Chicago. 
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tillsammans med de politiska partierna de centrala politiska aktörerna. Även statens 

värdeallokering är intresseorienterad.  

    

3.2 Ett alternativ till liberal demokrati: utomparlamentarisk deliberativ 

demokrati 

   Dryzek anser att att liberal demokrati inte är tillräckligt demokratisk, bästa vägen till en 

ökad demokratisering är (deliberativ) demokrati mot staten och en ökad mellanstatlig 

demokrati.75 Det kan tyckas motsägelsefullt, men demokratiseringen avser inte de statliga 

institutionerna (inte heller de andra nivåerna), utan ska ske i civilsamhället, så mellanstatlig 

avser här att medborgarna i olika länder skapar en gemensam demokratisk arena, 

demokratiseringen går då ”bort från” staten.76 ”Civilsamhälle” är dock ett problematiskt 

begrepp, det är väldigt svårt att avgränsa från de övriga samhälleliga sfärerna.77 Om en sådan 

sfär ändå skulle kunna urskiljas, så är det tydligen där det finns störst möjlighet att införa 

Dryzeks deliberativa demokrati.  

   Demokratisering är att utöka antalet röstberättigade, demokratins räckvidd (att fler delar av 

samhället ställs under någon typ av demokratisk kontroll) samt autenticitet, vilket avser till 

vilken grad demokratin är ”substantive, rather than symbolic, informed rather than ignorant, 

and competently engaged”.78  

   Demokratiseringen mot staten sker i the public spheres, som tycks vara synonymt med 

civilsamhället.79 Den politiska interaktionen där är en diskussion som är egalitär, dessas del i 

demokratiseringen 

                                                           
75 Dryzek (1996), s. 46-54, 149ff. Dryzek ser inte demokratiseringen av staten som omöjlig, men det är inte den 

primära arenan (s. 36). 
76 Dryzek diskuterar både en bred och en snäv definition av civilsamhälle. Den breda är tagen från Jean L Cohen 

& Andrew Arato. Det är “a sphere of social interaction between economy and state, composed above all of the 

intimate sphere (especially the family), social movements, and forms of public communication”; den snäva är 

“…a realm of freedom in which individuals are not forced to act in strategic pursuit of material reward […] or 

constrained by the power relationships embodied in the bureaucratic state”, Cohen, Jean J & Arato, Andrew 

(1992) Civil Society and Political Theory, MIT Press, Cambridge, citerad i Dryzek (1996) s. 47.  
77 Dahlkvist, Mats (1995) ”’Det civila samhället’ i samhällsteori och samhällsdebatt En kritisk analys”, Civilt 

samhälle kontra offentlig sektor, red. Lars Trägårdh, SNS Förlag (i samarbete med CEFOS), Stockholm. 
78 Dryzek (1996) s. 3. 
79 Demokratiseringen bort från staten sker genom feminism, arbetsplatsdemokrati och ”community politics”, 

denna typ av demokratisering är dock irrelevant för uppsatsens syfte, Dryzeks användning av liberal democracy 

framgår bäst i demokratisering från staten. 
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[…] comes largely on the criterion of authenticity, although they can also contribute to the 

extension of the democratic franchise (by involving people otherwise excluded from 

conventional politics) and the scope of democratic control (in both raising novel issues and 

extending politics beyond the state). Public spheres also contribute to democratization because 

they are dynamic; institutional innovation is always on the agenda, reflective most productively 

in their own internal organization. Their own identity is always in the process of re-creation, and 

concepts such as autonomy, freedom, and democracy itself can come to be defined in new ways 

[…].80 

 

   Samtalet i civilsamhället är tydligen helt annorlunda än det som förs inom den liberala 

demokratins domäner, trots att det är samma personer i dem båda. Dryzek beskriver inte hur 

det går till att växla från en strikt målrationell varelse som endast fokuserar på sina intressen 

till ett egalitärt socialt djur. På något sätt är det dock möjligt, eftersom 

 

[…] public spheres normally feature an open and discursive style of politics. Deliberative 

democracy is perhaps most at home here.81 

 

   Deliberativ demokrati samexisterar alltså med liberal demokrati, de befinner sig i olika 

sfärer, den förra finns endast i civilsamhället, medan den senare styr samhällets övriga delar. 

Dilemmat med det är att det knappast är plausibelt att anta sådana skilda kognitiva mönster 

hos medborgare och att hon förändras så fundamentalt beroende på var hon befinner sig i 

samhället, särskilt när de skilda sfärerna är så pass svåra att skilja från varandra.82  

 

   Dryzeks syn på liberal demokrati fångas väldigt bra med dessa farhågor om vad som den 

instrumentella rationaliteten kan släppa lös i det popperska öppna samhället med dess 

”piecemeal social engineering”: 

 

[…] the risk to democracy still persists in the open society, especially in its real-world 

approximations, such as liberal polyarchies. For even if they are elected, someone (or some 

group) must do the engineering; that is, they must exercise power over others. Open societies 

therefore experience a tension between a desire for rationality and egalitarian principles. A 

                                                           
80 Dryzek (1996) s. 52. 
81 Dryzek (1996) s. 150. 
82 Naturligtvis styrs människors beteende av flertalet motivationstyper och uppträder på skilda sätt i skilda 

miljöer, men det är långt ifrån Dryzeks Dr Jekyll and Mr Hydemänniskor. 
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further threat to democracy arises because individuals reduced to calculating machines are 

susceptible to totalitarian appeals promising to restore meaning to their lives.83 

 

                                                           
83 Dryzek (1990) s. 5. 
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4. Stephen Elstub 

   Stephen Elstub är en brittisk demokratiteoretiker, vars teori skiljer sig från Habermas och 

Dryzeks i och med att han vill överföra en stor del av beslutsmakten till 

frivilligorganisationerna84, en decentralisering; det handlar dock inte om att helt bortse från 

den nationella nivån, exempelvis kommer beslut om utrikespolitiken att fattas där.85 Modellen 

är dualistisk – den är både deliberativ och associativ. Det kombineras genom att 

deliberationen sker inom organisationerna. Organisationsmedlemmarna utser representanter 

till deliberativa forum där andra organisationer deltar och dessa forum ges beslutandemakt.86 

Forumen anordnas av semioffentliga organisationer (”quangos”).87 Vidare ansluter sig Elstub 

till dem som menar att välfärdsproduktionen bör flyttas över till den tredje sektorn, han anser 

inte att staten inte tar tillräcklig hänsyn till skillnader mellan olika befolkningsgrupper; 

frivilligorganisationerna är bättre på det och är således en bättre utförare av välfärdstjänster.88 

Detta hänger samman med hans demokratiteori, denna ordning (avseende välfärdstjänster) 

anser Elstub skulle leda till att medborgarna får en större makt över sina liv, på samma sätt 

som flytten av politisk makt till organisationerna skulle öka den medborgerliga autonomin.   

   Elstub kallar sin form av deliberation agonistisk, dess mål är inte att uppnå konsensus, 

snarare bör åsiktsskillnader finnas kvar – i en konsensussökande deliberativ demokrati skulle 

samtalsdeltagarna känna sig tvungna att acceptera en definition av det gemensamma goda, 

som snarare än det skulle reflektera samhällets ojämna maktfördelning.89  

 

   Det övergripande ämnet för de båda delkapitlen är det demokratiska beslutsfattandet i den 

liberala demokratin. I det första diskuteras Elstub syn på medborgarnas autonomi och hur den 

                                                           
84 Även Dryzek propagerar för att ge dem en större roll, men inte alls i samma utsträckning som Elstub. 
85 Elstub, Stephen (2008b) “Weber’s Dilemma and a Dualist Model of Deliberative and Associative Democracy” 

Contemporary Political Theory 7, Palgrave Macmillan Ltd, s. 187. 
86 Dessa representanter ska representera “identities and specific, rather than general interests"; Ibid, s. 190. 
87 Elstub, Stephen (2008a) Towards a Deliberative and Associational Democracy, Edinburgh University Press, 

Edinburgh, s. 139f. 
88 Elstub, Stephen (2006b) ”Towards an Inclusive Social Policy for the UK: The Need for Democratic 

Deliberation in Voluntary and Community Associations” Voluntas: International Journal of Voluntary and 

Nonprofit Organizations vol 17, no.1, International Society for third-Sector Research and The John Hopkins 

University, s. 19. 
89 Elstub, Stephen (2006a) ”A double-edged sword: the increasing diversity of deliberative democracy” 

Contemporary Politics vol. 12 no. 3-4 september-december, Routledge Taylor & Francis Group, s. 308f. 
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relaterar till beslutsfattande. Det innebär att hans definition av autonomi blir viktig att 

undersöka – både vad som krävs för att för att vara autonom och vad för människotyp 

definitionen implicerar. Som vi kommer att se är gränsen mellan vad Elstub kallar för liberal 

demokrati och hans egen teori oklar, därför kommer Elstubs dualistiska demokratimodell ta 

en relativt stor plats i texten. Det andra delkapitlet handlar om hur Elstub ser på 

aggregationens roll i den liberala demokratin. Aggregation och deliberation – hur sambandet 

mellan de två deltagarformerna ser ut – är en av de frågor som leder delkapitlet. Vidare 

diskuteras de skilda preferensteorier som kopplas samman med aggregativ respektive 

deliberativ demokrati. 

  

4.1 Det autonoma beslutsfattandet 

   Stephen Elstub ser autonomi som det centrala värdet för demokrati, att förstärka 

medborgarnas autonomi är för honom det starkaste argumentet för demokratiskt 

beslutsfattande.90 Värdet av autonomi kommer av att det ger medborgarna agency,91 de blir 

personer som genom fria demokratiska val deltar i samhället. Autonomins värde gäller således 

för alla typer av demokrati, även den som intresserar oss här, den som Elstub kallar liberal 

demokrati. Så för att förstå vad han menar med liberal demokrati måste vi först försöka ta 

reda på vad för typ av autonomi det handlar om, eller kanske rättare sagt, hur Elstubs 

definition av autonomi lyder. Passande nog så framgår det väldigt klart i framställningen av 

autonomins relation till demokrati (vilket här främst avser demokratiskt beslutsfattande). 

 

Originally ‘autos’ meant self and ‘nomos’ meant rule […]. In this simple sense, autonomy 

means ‘to be self-governing’. When applied to the individual person, the essential idea behind 

the principle behind autonomy is that persons should, to a significant extent, be the authors of, 

and therefore in control of, their own life […]. If this is combined with a principle of intrinsic 

equality – that is, the assertion that all people have equal and independent moral value – then it 

seems that every individual’s autonomy should be respected equally […]. It is then the principle 

of intrinsic equality that links autonomy and democracy, with both implicitly aiming for the 

same thing: the promotion of equal self-determination. […] To be autonomous, if you are 

affected by a decision you should have the opportunity to contribute to the making of that 

                                                           
90 Han kallar autonomi för demokratins “normative core”. Elstub, Stephen (2008a), s. 2f.  
91 Ibid, s. 19.  
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decision: ‘Obviously one cannot be autonomous if one’s decisions make no difference to what 

happens in one’s life’”92 

    

   Alltså en relativt konventionell definition av autonomi, i förstone tycks den inte vara alltför 

krävande, med rimliga förbehåll för vissa sociala situationer torde de flesta medborgare kunna 

betraktas som autonoma. Det intressanta är autonomins relation till demokrati, Elstubs 

beskrivning är så pass närliggande demokrati att det blir svårt att skilja dem åt; 

påverkansprincipen – att medborgarna ska ha en reell möjlighet att påverka beslut som rör 

dem,93 en demokratiprincip, sätts upp som ett kriterium för autonomi.94  

 

   Om autonomin kräver att medborgaren åtminstone har en möjlighet att påverka politiken så 

innebär det att en demokratimodell med högre deltagandenivå och som ser autonomi (vilket i 

Elstubs fall delvis definieras som påverkansprincipen) som ett centralt värde ställer högre 

krav på medborgarna. Elstub själv erkänner att hans modell gör det, hans lösning på det är att 

inte alla medlemmar är intresserade av alla frågor som tas upp vid de forum där deras 

organisation deltar.95 Detta till skillnad från liberal demokrati: 

 

In the discussion of liberal democracy, I have tried to demonstrate that autonomy has been a 

central concept to liberal thinkers throughout its history. By discussing the ideas of Locke and 

Mill, I have suggested that the concept is embedded in Western culture and liberal institutions 

and, furthermore, I have argued that many of the social forms of liberal democracies require 

autonomous citizens. We can and should therefore judge liberal democracy and its institutional 

                                                           
92 Elstub, Stephen (2008a), s. 14; Elstub citerar Waldron, Jeremy (1989) “Autonomy and Perfectionism in Raz’s 

Morality of Freedom” Southern California Law Review 62 (3-4) s. 1115. 
93 Edwards, Arthur (2007) “Embedding Deliberative Democracy: Local Environmental Forums in The 

Netherlands and the United States” Governance and the Democratic Deficit: Assessing the Democratic 

Legitimacy of Governance Practices (red. Bekkers, Victor; Dijikstra, Geske; Edwards, Arthur; Fenger, Menno), 

Ashgate Publishing, Limited; Hampshire, s. 165. För en striktare definition (”de och endast de som påverkas av 

ett specifikt beslut [bör] ha rätt att utöva inflytande över beslutet”) samt en kritik av denna, se Persson, Mikael 

(2008) ”Demokratins avgränsningsproblem och påverkansprincipen” Tidskrift för politisk filosofi nr. 1, 

Bokförlaget Thales, Stockholm, s. 27-47. 
94 Givetvis gäller det bara när medborgaren befinner sig i en politisk kontext, autonomidefinitionen avgränsas 

inte explicit till det, men de andra alternativen vore anarkism eller libertarianism, i dessas apolitiska versioner, 

något som inte är relevant för det här sammanhanget eftersom Elstub skriver att ”autonomy can be cultivated 

only by democracy”, vilket jag läser som ett argument för nödvändigheten av kollektiva beslutsformer; Elstub, 

Stephen (2008a), s. 3f. 
95 Elstub, Stephen (2008b), s. 189. 
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arrangements on their ability to guarantee autonomy for their citizens. The fact that autonomy 

has been a principal concept behind the practice and theory of liberal democracy does not, 

however, mean that present liberal democracies meet the standard of ensuring that citizens are 

sufficiently autonomous [...].96 

 

   Det mest anslående är hur Elstub här glider mellan teori och praktik. Han menar att 

autonomi är ett centralt koncept i liberalismen, liberal demokrati samt i västerländska 

samhällen och dess politiska institutioner. Det intressanta är att han inte säger någonting om 

huruvida teoretisk liberal demokrati uppfyller kraven på att upprätthålla medborgarnas 

autonomitet utan endast att den reella demokratin, som tydligen är en realisering av den 

liberala demokratiteorin, inte gör det. Dessutom avgränsas det till den nuvarande demokratin, 

vilket gör mig osäker, menar han verkligen att demokratin (i det avseendet) var bättre förr? 

Var medborgarna mer autonoma då? Det är högst rimligt att det i det här fallet bara är en 

implikation av hur han formulerar det, antagligen är det så. Istället för konservatism, en 

känslomässig idyllisering av forna tiders demokrati, tycks det handla om att den samhälleliga 

utvecklingen gör det svårare för medborgarna att vara autonoma deltagare i demokratin: 

 

[…] the growing need for greater levels of specialism in making decisions. New problems arise 

as society changes and, correspondingly, the state expands its functions. This combined with 

constant technological development has meant many more problems requiring technical 

solutions and, therefore, decisions are thought to require high demands of expertise. This, in 

turn, leads to a decline in informed participation, as being informed requires too much time.[…] 

Present trends of increasing division of labor, and new technologies has meant more citizens are 

incapable of participating directly in making decisions, which correspondingly leads to a decline 

in democracy.97 

 

   Citatet ovan handlar uteslutande om den faktiska demokratin, men värderingen av den görs 

naturligtvis på normativa, demokratiteoretiska grunder. Elstubs beskrivning av demokratin har 

en svag determinism, som antagligen grundas på premissen att teknologin kommer att 

fortsätta utvecklas, vilket inverkar på demokratin genom att medborgarnas 

kunskapsutveckling inte kommer att gå i samma takt. Följden av det blir att demos inte 

kommer att kunna fatta väl avvägda beslut baserade på kunskap. Den politiska makten är 

                                                           
96 Elstub, Stephen (2008a), s. 18f. 
97 Elstub, Stephen (2007) “Overcoming Complexity: Institutionalising Deliberative Democracy through 

Secondary Associations” The Good Society vol. 16, no. 1, The Pennsylvania State University, University Park, 

PA, s. 15. 



 

 

35

legitim i den mån den utgår från dem den styr över – påverkansprincipen – något som enligt 

Elstub bland annat består i att demos medverkar till att stifta lagarna.98 Således håller den 

liberala demokratins legitimitet på att rinna bort. Processen sker med hjälp av dess 

institutioner – de politiska partierna och de lagstiftande församlingarna; deras fortlöpande 

utbredning kombinerat med exklusiviteten leder till en legitimitetskris för staten.99  

 

   Betydelsen han ger liberal demokrati börjar till viss del framträda och med den hur oklar 

definitionen faktiskt är. För det första så kan vi konstatera att Elstub diskuterar liberalism och 

liberal demokrati i samma andetag, utan att göra någon större åtskillnad dem emellan. Den 

rimligaste tolkningen är att han ser liberal demokrati som en del av liberalism. Intrycket 

förstärks av att autonomi ses som en del av ”liberala institutioner”, vilket tycks avse 

samhälleliga institutioner, de demokratiskt styrda institutionerna. 

   För det andra, så tycks realdemokratin vara en realisering av den teoretiska liberala 

demokratin. Det är här det blir krångligt, det som beskrivs i det förra stycket, de demokratiska 

institutionernas utbredning över resten av samhället, går dåligt ihop med de liberala filosofer 

som nämnts (John Locke100 och John Stuart Mill). Med tanke på ordvalet, overstretching, 

framgår det att Elstub ser det som någonting negativt.101  

 

   Det här är tyvärr inte det enda problemet Elstub ser för den liberala demokratin. Om vi drar 

oss till minnes Elstubs normativa demokratiteori, där politiken både görs av andra aktörer och 

förflyttas till en annan arena än den vi känner från den reella demokratin, den som Elstub 

kallar liberal demokrati, så ser vi att där finns stora likheter med de centrala idéerna i 

governanceteorierna. Även om det långtifrån är hela sanningen om governanceforskningen så 

finns där ett ökat fokus på olika samhällsaktörers deltagande i den politiska styrningen.102 

                                                           
98 Elstub, Stephen (2008a), s. 14f. 
99 Elstub, Stephen (2007), s. 15. 
100 I Habermaskapitlet gör jag gällande att John Locke inte bör betraktas som förespråkare av en väldigt 

begränsad statsmakt, det bör inte tolkas som detsamma som den utbredning av politiken som Elstub ser då den 

tycks vara godtycklig och således inte skulle godkännas av Locke; se Halldenius, Lena (2003) ”Locke and the 

Non-Arbitrary” European Journal of Political Theory vol. 2 no. 3, Sage Publications Ltd, London.   
101 Elstub, Stephen (2007), s. 15 
102 Visserligen bör sägas att frivilligorganisationernas inblandning i politiken knappast är någonting nytt, det har 

ökat men det nya är formerna för det; Pierre, Jon (2009) ”Tre myter om governance” Governance på svenska 

(red. Hedlund, Gun & Montin, Stig) Santerus Academic Press Sweden, Stockholm, s. 40f. 
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Likheten framträder när han diskuterar den ökade sociala komplexiteten och hur den påverkar 

demokratin: 

 

[a]n increasing perception of the state is that it excludes certain subordinate social groups. It is 

thought that the states universal approach is becoming increasingly unable to take account of 

differences between social groups and this has caused the corresponding retrenchment of the 

state as a welfare agency[…]. Similarly, increasing social pluralism has compromised the 

effectiveness of traditional, and formal, representative structures of liberal democracies, as their 

ability to include all social groups in decision-making has correspondingly declined[…].103 

  

   Demokratins institutioner torde vara väldigt rigida eftersom de inte klarar att samhället 

förändras, att den sociala pluralismen ökar. Kort sagt, Stephen Elstubs tilltro till deras 

möjlighet att förändra sig i takt med att demos förändras är inte speciellt hög. Samtidigt så 

tycks han anse det motsatta, ty 

 

[t]he dualist model for institutionalizing deliberative, and associational, democracy offered here 

accepts the liberal democratic and capitalist framework, and the many limitations this system, 

and its distribution of power, presents for approximating the ideal of deliberative democracy.104 

 

   Institutionerna, eller om vi så vill: systemets kapacitet för förändring är så pass stor att det 

inom dess ramar går att byta demokratimodell. Förvisso är det en enorm skillnad mellan att 

graden av social pluralism förändras och att samhället byter demokratityp. Det intressanta här 

är att Elstub kallar demokratin, både den rigida och den anpassningsbara, liberal demokrati. 

Det är alltså oklart vad Elstub här menar med liberal demokrati, modellen tycks inte 

identifieras med en uppsättning institutioner eftersom han tillåter en radikal nivå av 

institutionell variation inom ett och samma system: 

 

[…] there is still room for significant institutional change within the liberal democratic system 

that would lead to significant normative developments, and the dualist model of deliberative, 

and associational, democracy, outlined here, still represents a radical break from the current 

institutional system.105 

 

                                                           
103 Elstub, Stephen (2007), s. 14. Det bör dock nämnas att han menar att detta även gör deliberativ demokrati 

”unlikely”. 
104 Elstub, Stephen (2008b), s. 171. 
105 Ibid, s. 171. 
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   Eftersom liberal demokrati tillåter en så pass stor förändring av institutionerna, så går det att 

”inifrån” skapa en dualistisk demokrati. Den självklara frågan blir då: om nu den liberala 

demokratin är så pass flexibel, vad är det som skiljer den från den dualistiska modellen? 

   

4.2 Aggregering 

   ”Political theorists of various persuasions are critical of democratic institutional 

arrangements that rely solely or even primarily on electoral mechanisms,” menar Jack Knight 

och James Johnson, “They regularly complain that aggregation is, in various ways, inadequate 

to the task of producing normatively binding political outcomes. They insist that aggregation 

needs to be supplemented and perhaps entirely supplanted by institutional arrangements that 

embody and enhance democratic deliberation.”106 Det råder ingen tvekan om att Stephen 

Elstub delar Knight och Johnsons uppfattning att aggregering inte räcker, även fast han själv 

inte går så långt som att ersätta en deltagarform med en annan som de menar att vissa 

demokratiteoretiker vill. I likhet med andra deliberativa demokrater107 ser han majoritetsstyre 

som otillräckligt, det måste kombineras med deliberation för att utgöra en tilltalande 

demokratiteori.  

    Michael Saward menar detsamma, men kommer från motsatt håll, inte heller deliberation är 

tillräckligt för att utgöra en demokratiteori, det är nödvändigt att kombinera deliberationen 

med röstning.108 Saward drar dock resonemanget ett steg längre, de deliberativa och 

aggregativa teorierna bör inte ens ses som skilda teorier.109 

   Föga förvånande håller Elstub inte med Saward om den slutsatsen. Han bemöter det på två 

sätt. I det första argumentet kontrasterar han deliberativ och aggregativ demokrati med 

avseende på deltagarnas preferenser och beslutens legitimitet.  

 

                                                           
106 Knight, Jack; Johnson, James (1994) ”Aggregation and deliberation: On the possibility of Democratic 

Legitimacy” Political Theory vol. 22 no. 2, Sage Publications, Inc. 
107 Sunstein, Cass (2001) Designing Democracy: What Constitutions Do, Oxford University Press, New York, s. 

7. 
108 Saward, Michael (2001) “Less than meets the eye: Democratic legitimacy and deliberative theory” 

Democratic Innovation: Deliberation, Representation and Association, Routledge, ECPR Studies in European 

Political Science. London and New York, s. 67f. 
109 Saward, Michael (2001) “Less than meets the eye: Democratic legitimacy and deliberative theory” 

Democratic Innovation: Deliberation, Representation and Association, ECPR Studies in European Political 

Science, Routledge, London and New York, s. 67f. 
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With respect to having a distinctive explanatory or normative approach, many other democrats 

and social choice theorists share the prevalent liberal conception that views the source of 

legitimacy as citizens’ predetermined preferences, perceiving these preferences to be 

endogenous and unchanging […]. In stark contrast a deliberative model sees the formation of 

these preferences as the source of legitimacy, and thus perceive preferences as exogenous.110 

 

Argumentet riktar sig uttryckligen mot Sawards uppfattning att deliberativ demokrati inte bör 

ses som en egen teori – Elstub menar att de båda demokratiteoriernas syn på politiska 

preferenser (både preferensbildning samt hur de ger politisk legitimitet) skiljer sig radikalt åt, 

bara det är ett skäl att se dem som skilda demokratityper. Det är dock inte det enda, Elstub 

argumenterar även mot en av dem, den som han kallar den liberala synen på preferenser som 

finns i de aggregativa demokratimodellerna. Enligt hans beskrivning av den så utgår 

demokratisk legitimitet från medborgarnas (endogena) preferenser.111 Instrumentet för att 

mäta legitimiteten blir då aggregationen – räknandet av preferenserna, vilket främst torde avse 

valhandlingen. Han nämner dock inte liberal demokrati här, så har det här någon relevans för 

frågeställningen? För att besvara det måste vi först se hans andra argument mot Saward. Det 

handlar om de två deltagarformerna aggregering och deliberation, han hävdar att det inte är 

nödvändigt att en teori har båda deltagarformerna. 

 

Furthermore, deliberation and aggregation are not elements present in all conceptions of 

democracy: Habermas […] has suggested, in the past, that collective deliberation could lead to 

consensus and William Riker […] and Rousseau […] have perceived democratic arrangements 

purely dependent on voting without any collective deliberation. Consequently, a purely 

aggregative model of democracy is not a mythical construct set up as a straw man by 

deliberative democrats. […] It is true that liberal democracies do not presently approximate the 

aggregative model of democracy, in so far as collective deliberation does occur in certain 

circumstances, such as through the media, in legislative assemblies and within civil society.  

Nevertheless, this does not mean the aggregative model does not exist as a theoretical 

construct.112 

                                                           
110 Elstub, Stephen (2008a), s. 64. 
111 Jfr. Gutmann, Amy & Thompson, Dennis (2004) Why Deliberative Democracy, Princeton University Press, 

Princeton. 13f; som påpekar att inte alla aggregativa modeller har den snäva synen på preferenser och legitimitet, 

preferenser baserade på felaktig information ”justeras” och att de värderas på teleologisk basis – de kan så att 

säga underkännas ”but only if they do not produce an optimal result”. 
112 Elstub, Stephen (2008a), s. 64. Hänvisningarna avser Jürgen Habermas (1996b), William Riker (1982) 

Liberalism against populism samt Jean-Jacques Rousseau (1968[1762]) The Social Contract. 
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   Det är två saker som är intressanta med det här citatet. För det första att Elstub inte ser 

aggregativ demokrati som en specifik modell (den som vanligtvis sammankopplas med 

Robert Dahl),113 för honom är en aggregativ demokrati istället de modeller som endast 

använder preferensinsamling som deltagarform. Aggregation avser alltså endast 

deltagarformen. För det andra så ser vi åter det som uppmärksammades ovan, att Elstub 

diskret skiftar mellan teori och praktik. Han argumenterar för att deliberation och aggregation 

inte nödvändigtvis är en del av alla demokratimodeller, det vill säga en strikt teoretiskt utsaga 

(vilket framgår av de exempel han tar upp). I samma stycke byter han dock sfär, från 

demokratiteori till den reella demokratin (den nuvarande liberala demokratin), och säger att 

den senare inte kan betraktas som rent aggregativ. Samtidigt, med tanke på kopplingen han 

mer eller mindre explicit gör mellan liberalism och liberal demokrati, så är det svårt att läsa 

citatet på ett annat sätt än att den reella demokratin är alltför aggregativ, att han försöker 

antyda saker om verkligheten via teorin. Teorin spiller över på verklighetsbeskrivningen. 

   Elstubs teoretiska liberala demokrati saknar en klar definition, förutom hänvisningar till 

Locke och Mill, han menar att den har nära band till (eller snarare ser den som en del av) 

liberal teori – med följden att sådant som synen på preferenser som endogena kopplas 

samman med en teoretisk liberal demokrati som på något sätt förväxlas med den reella 

demokratin.  

   Detta framgår tydligt av citatet som får avsluta kapitlet, ett citat som tycks avse både 

teoretisk demokrati och faktiska demokratiska system (som han annorstädes kallat liberal 

demokrati): 

 

[…] in general elections parties would be granted power by citizens who may not have good 

reasons to support their vote as it would be based on pre-political preferences that had not ‘run 

the gauntlet’ of genuine democratic deliberation.114 

                                                           
113 Fung, Archon (2007) ”Democratic Theory and Political Science: A Pragmatic Method of Constructive 

Engagement” American Political Science Review vol. 101, no. 3, s. 448f. 
114 Citatet är taget från Elstubs översiktsartikel om deliberativ demokrati. Jag läser diskussionen om politiska 

partier, där citatet hör hemma, som gällande alla demokratimodeller förutsatt att de har ett representativt system, 

både teoretiska och reella demokratier. Elstub, Stephen (2006a), s. 312. 
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5. Slutsatser 

  I det avslutande kapitlet är avsikten att sammanställa resultatet, både genom att jämföra 

modellerna varandra samt att ställa dem i relation till demokratiteori i stort. Kapitlet inleds 

med en sammanfattande diskussion, syftet med den är att försöka göra resultatet mer 

överskådligt. Jag avser inte göra en utförlig sammanfattning, som vi sett är deras modeller 

förvånansvärt lika så en sådan jämförelse skulle inte göra någonting för att förstå dem, istället 

gör jag en sammanfattande jämförelse som fokuserar på ett fåtal aspekter av modellerna.  

   I det andra delkapitlet diskuterar jag resultaten i förhållande till demokratiteori. Liberal 

demokarti diskuteras även i relation till demokratitaxonomier, den taxonomi som jag 

använder kontrasteras med en annan kategorisering.   

  

5.1 Sammanfattande diskussion 

   Det första som bör sägas är att Habermas liberala demokratimodell, Dryzeks liberala 

demokrati och Elstubs liberala demokrati är förvånansvärt lika. Ett sätt att se på dessa 

modeller är som en uppochnedvänd deliberativ demokrati – en andefattig demokrati som 

konstitueras av värden som ett ojämlikt deltagande, ett deltagande som nästan enbart går ut på 

att rösta samt deltagare som (nästan) bara motiveras av egenintresset. Den vars modell som på 

flera punkter sticker ut – trots att det i stort sett är samma modell som de andras – är Elstub. 

Anledningen till det är att han diskret kliver mellan en beskrivning av den teoretiska modellen 

och den reella demokratin. Samtidigt som han menar att vi lever i en realiserad liberal 

demokrati så backar han ofta från vad han sagt om den teoretiska modellen vid klivet över till 

den reella demokratin – exempelvis menar han att den inte är rent aggregativ. Han uttrycker 

sig ofta till en början som om han såg den verkliga demokratin som närmast ett förverkligande 

av teorin (med tillhörande implikationer), men räddar sig sedan i sista stund. Det ska dock 

sägas att hans återhållsamhet inte är enkelriktad – han hyllar inte oförbehållet den deliberativa 

kommunikationen. Som James Bohman påpekar, sådana situationer är inte jämlika;115 Elstub 

håller med om det.116 

   Av egenskaperna som tillskrivs den liberala demokratimodellen respektive den liberala 

demokratin så torde höger-vänsterdimensionen vara den av dem som sticker ut mest. 

                                                           
115 Bohman, James (1996) Public Deliberation: Pluralism, Complexity and Democracy, The MIT Press, 

Cambridge, s. 112-123. 
116 Elstub, Stephen (2008a), s. 173. 
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Habermas liberala demokratimodell illustreras väldigt väl i citatet på s. 3. Marknaden är där 

det centrala, både som modell för medborgarnas sociala interaktion samt hur de röstar. Det är 

deras intressen – som likställs med preferenser – som styr demokratin. Även i Dryzeks 

liberala demokrati saknar medborgarna preferenser som skiljer sig från deras intressen. Trots 

att Dryzek inte gör explicita hänvisningar till marknaden som samhällsmodell (eller kanske 

bättre formulerat: beteendemodell) är det svårt att inte läsa honom så. Habermas och Dryzeks 

demokratimodeller, trots det som skiljer dem åt, är essentiellt samma typ av högerliberala 

demokratimodell. Inte högerliberal i traditionell bemärkelse (den minimala staten, skarpt 

avgränsad demokrati), snarare ingår dess tillhörande värden (som bättre kan sägas tillhöra en 

väldigt primitiv variant av högerliberalism, såsom att medborgarna endast handlar utifrån sina 

intressen) som ändå gör starka avtryck i en demokratiteori. Jag tänker då främst på att det 

medför antaganden om det politiska handlandet, som milt sagt är ensidiga. Ett exempel på det 

tar jag upp på s. 17: hur Dryzek ser på liberalism och liberal demokrati – människan bryr sig 

främst om sitt egenintresse, om det ”krockar” med någon annans och marknaden inte kan 

tillfredsställa det, då löser vi det genom politiken.117 Politiken blir sista utvägen. 

 

   Även Elstub gör hänvisningar till liberalismen och knyter den till liberal demokrati. Här 

handlar det dock inte om att med hjälp av liberal teori söka göra främjandet av egenintresset 

till en maxim för liberal demokrati, istället så fokuserar han på autonomins värde för 

liberalismen och argumenterar för att hans associativa och deliberativa demokrati bättre kan 

säkerställa medborgarnas autonomi.  

   Relationen mellan den normativa demokratiteorin och verklighetsbeskrivningen som finns i 

deras (främst Habermas och Dryzeks men till viss del även Elstubs) texter är 

uppseendeväckande. Till att börja med målas en bild av en värld bestående av mänskliga 

räknemaskiner upp, det blir ingen reell skillnad mellan valhandlingen, middagsbjudningen 

eller familjeplaneringen. Allt kalkyleras som vore det marknadsgärningar. Koherensen mellan 

verklighetsbeskrivningen och den normativa demokratiteorin (som en avancerad läsning av 

främst Locke och J.S. Mill tycks ha givit upphov till) är närmast perfekt – medborgarna i 

demokratiteorin ifråga handlar endast efter sitt egenintresse och våra deliberativa demokrater 

(återigen, främst Habermas och Dryzek) tycks hålla med om det, eller åtminstone att den 

liberala demokratin påverkar medborgarna att uppträda så.118 Den självklara frågan, som 

                                                           
117 Dryzek, John S (2002), s. 9f. 
118 Se citatet i Habermas (1989[1962]) s. 13; s. 23 (kapitlet om Dryzek). Elstubs syn på det är lite oklar, men det 

finns åtmistone en anledning till att jag inte vill “fria” honom helt. I den på s. 38 citerade passusen medges att 
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redan tagits upp i slutet av Dryzekkapitlet, är om medborgarna är psykologiskt konstituterade 

på det viset, hur ska de då kunna bli deliberativa demokrater?  

   Det behöver tydligen inte vara något större problem, eftersom alla tre vid flertalet tillfällen 

uttrycker den andra uppfattningen. Exempelvis hänvisar Elstub till Habermas påstående att 

den liberala demokratins civilsamhälle är förvånansvärt aktivt och att medborgare genom 

civilsamhället satt flertalet frågor på dagordningen.119 Att det är en rimligare uppfattning (jag 

kan inte se någon anledning till att hysa den motsatta) räddar dem dock inte från de frågor 

som inkoherensen betingar.  

 

5.2 Liberal demokrati och en demokratitaxonomi 

   Om vi tar ett steg tillbaka i syfte att relatera demokratimodellen (jag väljer att här hänvisa 

till de demokratimodeller som våra tre demokratiteoretiker beskrivit som en, på samma sätt 

som det går att tala om deliberativ demokrati i singular trots skillnaderna deliberativa 

demokratimodeller emellan, hädanefter kallas den liberal demokrati) till övrig  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
“[i]t is true that liberal democracies do not presently approximate the aggregative model of democracy, in so far 

as collective deliberation does occur in certain circumstances, such as through the media, in legislative 

assemblies and within civil society”; något jag tolkar som (i) deliberationen Elstub nämner tycks bara uppstå 

(“does occur” antyder inte ett ständigt pågående samtal, snarare något som blommar upp i ett i övrigt tyst 

samhälle); (ii) ett samhälle där människorna bytts ut mot vad jag kallar mänskliga räknemaskiner är per 

definition ickedeliberativt, även om ”collective deliberation” ibland bryter tystnaden samt (iii) eftersom Elstub 

argumenterar mot liberal democracy, som han teoretiskt betraktar som bestående av medborgarna med endogena 

preferenser (som tycks vara ekvivalent med (ii)), finner jag det svårt att inte tolka honom som att verkligheten är 

så, trots att han i citatet ovan säger att så inte är fallet. Att han intar båda ståndpunkterna behandlas nedan; 

Elstub, Stephen (2008a), s. 64 
119 Habermas, Jürgen (1996[1992]a), s. 381 citeras i Elstub, Stephen (2008b), s. 174; Dryzek (1987) (särskilt s. 

436). Artikeln argumenterar för kommunikativ rationalitet och baseras således på att människor har möjlighet att 

agera utifrån andra motiv än sitt egenintresse. 
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demokratiteori, hur passar den in i en relativt inklusiv demokratitaxonomi?120 

   Ingen av de ”traditionella” demokratiteorierna påminner nämnvärt om den liberala 

demokratin. Jag har tidigare (i Dryzekkapitlet) nämnt likheterna med Anthony Downs homo 

politicus - med den viktiga skillnaden att Downs skiljer på modellen och verkliga människor, 

något som inte Dryzek gör. Jag tror att det (att den liberala demokratins demos består av 

medborgare som endast är intresserade av sitt egenintresse) till stor del gäller för alla tre 

författarna. Det är något som vi bör ha i åtanke när vi betraktar den i relation till den 

demokratiteoretiska taxonomin. Förvisso är mitt argument beroende av att hur medborgarna 

beskrivs (vad som motiverar deras handlingar och så vidare) ses som en väsentlig del av varje 

demokratiteori. Den som endast fokuserar på institutioner skulle dock inte kunna besvara 

frågeställningen, eftersom alla tre nästan enbart skriver om den ”människobild” de lägger in i 

liberal demokrati. Att liberal democracy inte passar in i den demokratitaxonomi jag valt, 

rättfärdigar (med tanke på hur inklusiv den taxonomin är – den rymmer allt från den snävaste 

minimalism till den mest inklusiva deliberativa demokrati) frågan om liberal demokrati 

snarare är en straw man än en ”seriös” demokratiteori. 

 

   Som av en händelse har den deliberativa demokratin en ytterst positiv bild av människan, 

hon är kapabel att lyssna på och ta till sig andras argument, hon är inte endast intresserad av 

                                                           
120 Det är kanske att ta i att prata om en traditionell taxonomi. Anledningen till att jag gör det är att jag tror att de 

flesta taxonomier är relativt lika, den viktigaste skillnaden är nog graden av omfattning, huruvida 

direktdemokratiska modeller ingår eller om endast representativa demokratimodeller finns med. Taxonomin jag 

använder är av den senare typen och är till stor del lånad av Archon Fung. Skillnaden är att jag har en extra 

demokratimodell. Fung räknar med fyra demokratityper: minimalism (William Riker, Joseph Schumpeter), 

aggregativ, deliberativ samt deltagardemokrati. Modellen jag lägger till är konstitutionalismen (James Madison). 

Jag föredrar den framför taxonomin som används i Demokratins mekanismerbokserien (valdemokrati, 

deltagardemokrati och deliberativ demokrati); genom att beskriva demokratitypernas ”grundläggande 

mekanism” som val, deltagande respektive samtal förminskas både valets och deltagandets betydelse för den 

deliberativa demokratin och vice versa, vilket i sin tur antyder en större skillnad demokratiyperna emellan än vad 

som är befogat. Förvisso kan minimalism, konstitutionalism och aggregativ demokrati ses som valdemokratier, 

men med tanke på skillnaderna dem emellan så borde isåfall även deliberativ och deltagardemokrati räknas dit. 

Fung, Archon (2007) ”Democratic Theory and Political Science: A Pragmatic Method of Constructive 

Engagement” American Political Science Review vol. 101, no. 3, s. 448ff; Gilljam, Mikael & Hermansson, 

Jörgen (2003) “Demokratins ideal möter verkligheten” Demokratins mekanismer (red. Mikael Gilljam & Jörgen 

Hermansson) Liber AB, Malmö, s. 15-24. Jag bygger i viss mån mitt resonemang på Holmström, Barry (2008) 

”En eller flera demokratier? Om markörer i demokratiforskningen” Samtalets mekanismer (red. Jörgen 

Hermansson, Christer Karlsson & Henry Montgomery) Liber, Malmö. 
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sitt egenintresse, hon är ett socialt, politiskt djur. Vidare, deliberativ demokrati är en de 

factodemokrati, medan liberal demokrati endast kan kallas en de juredemokrati, med ett 

deltagande som inte endast består av att medborgarna – efter att ha bestämt sig på samma sätt 

som hon gör vid marknadsplatsen121 – röstar vart fjärde år. Den deliberativa demokratin 

förstår politisk jämlikhet som att alla ska ha en lika stor chans att påverka resultatet av 

samtalet, en inklusiv demokratiteori.122 Vid argumentationen för en sådan modell, vad vore 

väl bättre än att måla upp en alternativ modell som dess totala motsats? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 Habermas, Jürgen (1996b), s. 21ff 
122 Norval, Aletta, J. (2007) Aversive Democracy: Inheritance and originality in the democratic tradition, 

Cambridge University Press, Cambridge, s. 72. 
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