
FÖRORD   
 
- Får jag säga något personligt?  
- Eh, jaha, jo visst, svarade jag och försökte febrilt lista ut vad han ville säga.  
- Jo, jag tycker att du borde söka forskarutbildningen och skriva en avhandling.  
- Forskarutbildning?  
- Ja, och jag tycker att du ska göra det i kulturantropologi.  
Det här utspelade sig mellan mig och min handledare Lars Nilsson då jag skrev 
min C-uppsats i statsvetenskap vid Mitthögskolan i Sundsvall hösten 2000. Min 
spontana reaktion var: jo tjena – aldrig i livet! Aldrig att jag skriver en bok i fem år 
som knappt någon kommer att läsa. Och aldrig i livet att jag läser ytterligare ett 
ämne. Nu sade jag inte det högt utan svarade lite svävande att:  
- Jaa, jag vet inte, jag har aldrig tänkt i de banorna – kulturantropologi? Jag tycker 
att statsvetenskap är rätt kul, men jag är ändå inte så säker på att forskarutbildning, 
ens i statsvetenskap, är något för mig. Det här kom lite plötsligt, jag måste nog 
fundera på det.   
 
Men nu sitter jag här med en avhandling – i statsvetenskap – och jag vet inte rik-
tigt hur det har gått till. Vad jag däremot vet är att det finns många som jag behö-
ver tacka som under dessa fem år både har upplyst och lyst upp min tillvaro.  

Den person som har haft störst betydelse för min utveckling som statsvetare och 
för framväxten av denna avhandling är min huvudhandledare Jörgen Hermansson. 
Utan hans stöd och tro på mig och på projektet hade det aldrig varit möjligt att 
genomföra, och utan hans engagemang hade jag inte skrivit den här avhandlingen. 
Han har utan knot tagit tåget ner till Växjö för handledning och jag har kunnat 
ringa närhelst jag har behövt peptalk eller hjälp. Vi har hunnit diskutera mycket 
mer än bara avhandlingen, vi är överens om mycket men Bob Dylan förstår jag 
mig fortfarande inte på. Jag kan inte med ord beskriva hur viktig Jörgen har varit 
för mig i den här processen. Ola Agevall, min förste bihandledare, har också alltid 
funnits till hands. Han har uppmuntrat, gett många goda och konstruktiva förslag 
och rett ut mina trassliga tanketrådar, men också gett andra perspektiv på samhället 
och demokratin än vad vi statsvetare är vana vid. Våra samtal har dessutom gjort 
mig mer insatt i företeelser som postpunk, dragspelspedagogik och tulpanens be-
greppshistoria – men mest om transcendentala tyskar. Emil Uddhammar, min and-
re bihandledare kom in i slutet av processen. Han har gett goda råd och haft syn-
punkter som har tvingat mig att skärpa mina argument kring demokratins positiva 
effekter och tillkortakommanden.  

Förutom mina handledare har också andra personer haft stor betydelse för av-
handlingens utveckling och färdigställande. Först och främst vill jag tacka Anders 
Sannerstedt som vid slutseminariet satte fingret på viktiga frågor som ställde saker 
på sina ända och tvingade mig att tänka ett par varv till, vilket har förbättrat slutre-
sultatet. Arne Nilsson har i slutskedet lyft en stor börda från mina axlar då han har 
manusgranskat hela avhandlingen och räddat mig från pinsamma språkliga grodor 
– nu har inte alla meningar fem bisatser och de är inte heller tio rader långa. Jag 
vill också tacka Pär Olausson och alla andra vid Institutionen för Samhälls-
vetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund som möjliggjorde för mig att i lugn 
och ro sommaren 2008 arbeta med avhandlingen samtidigt som jag kunde inandas 
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lite jämtländsk sommar. Jag vill dessutom tacka Lars Nilsson, om han inte hade 
trott på mig eller knuffat mig in i en adjunktstjänst vid Högskolan Dalarna hade 
jag aldrig börjat tänka i de här banorna. Han planterade fröet. Anna Parkhouse och 
Jean-Marie Skoglund vid Högskolan Dalarna vattnade det med mycket skratt och 
stöd då jag hösten 2002 kom som grön adjunkt till dem.     

Jag vill också tacka alla i ämnet Statsvetenskap vid Växjö universitet som under 
mina år i Växjö har varit goda kollegor – både i fikarummet och vid seminarie-
bordet. Tack till Emil Uddhammar, Mats Sjölin, Lena Agevall, Stefan Höjelid, 
Conny Johannesson, Lennart Bergfeldt, Bo Hagström, Magnus Hagevi, Staffan 
Andersson, Anne Haglund-Morrissey, Torgny Klasson, Björn Idlinge, Karl Loxbo, 
Erik Wångmar, Daniel Silander, Charlotte Silander, Otto Petersson, Tobias Bro-
mander, Johanna Jormfeldt, Alexander Rohdin, Douglas Brommesson, Marcus 
Ohlström, Elin Hellquist, Carina Gunnarson, Martin Nilsson, Rebecka Ulfgard, 
Cesar Villanueva Rivas, Ulf Petäjä och Gissur Erlingsson.    

Jag vill också tacka Stefan Höjelid, Thorbjörn Nilsson och Martin Nilsson som i 
egenskap av prefekter och studierektor skapade goda förutsättningar för mig – sär-
skilt i slutskedet av avhandlingsarbetet.   

Det är några kollegor som har stått mig närmare och som därför förtjänar ett ex-
tra tack: mina tre musketörer Otto, Tobias och Alexander har alltid fått mig att 
skratta och glömma avhandlingen för en stund. Johanna som har läst, kommenterat 
och gett förslag på delar av mina utkast och som har varit som en god vän ska 
vara; alltid positiv och glad. Susanna H och jag har kämpat sida vid sida på väg 
mot det målsnöre som disputationen utgör. Susanna har ändå alltid haft tid att 
lyssna och stötta i dalgångarna och glädjas med mig på topparna. Utan sådana 
vänner hade arbetet varit mycket tyngre.        

Övriga vänner som under åren har förgyllt min tillvaro med många skratt är 
Anna D, Rebecka, Maria M, Lars Z, Hans L och Christer P – och inte minst Gunil-
la som jag har kunnat slå på, och avreagera mig på, under träningspassen på Fris-
kis & Svettis.    

Till Susanne, min allra bästa kompis, vill jag bara säga: Vi gjorde det! Som ler 
och långhalm, i vått och torrt, har vi har hängt ihop genom åren. Susanne har en 
stor del i vem jag är idag; redan på lågstadiet fantiserade vi om och planerade våra 
liv men att vi båda skulle gå längs den här stigen trodde nog ingen. 

Utan min familj, som säkert många gånger har stått undrande över vad jag har 
pysslat med men som ändå alltid har haft tålamod och överseende med mina ar-
betstider, hade åren framför datorn varit mycket tråkigare. Så ett stort tack till 
Kenth, Andreas, Linda, Stefan, Alva, Herbert, Chooi, Emma, Sarah, Kerstin, An-
ders, Roger och Eleonor – och till mormor och morfar som inte fick se slutresulta-
tet men som har betytt otroligt mycket för mig.  

Pappa och mamma – jag önskar att jag kunde tacka er och krama om er en gång 
till. Det var deras samhällsintresse och engagemang som väckte mitt intresse och 
vilja att lära mig mer.     

Slutligen, Maria och Eva – mina älskade systrar som alltid har funnits där även 
om avståndet i mil ibland har varit stort. Jag tror inte att ni förstår hur viktiga ni är 
och alltid har varit för mig. Den här boken tillägnas er.  

 
Växjö sommaren 2009 
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KAPITEL 1 

Den goda demokratin    
 

Today, the idea of democracy is universally popular. Most regimes stake 
out some sort of claim to the title of ‘democracy’; and those that do not of-
ten insist that their particular instance of nondemocratic rule is a necessary 
stage along the road to ultimate ‘democracy’. In our times, even dictators 
appear to believe that an indispensable ingredient for the legitimacy is a 
dash or two of the language of democracy.1  

 
Varje politiskt system är i behov av legitimering. I det inledande citatet av Ro-
bert Dahl, som vi kommer att möta längre fram i denna avhandling, framförs 
synpunkten att ingen legitimeringsgrund idag tycks vara mer kraftfull än en hän-
visning till demokratiska kvaliteter. Demokratiska beslutsformer förespråkas av 
politiker lika väl som av allmänheten och av de politiska teoretikerna. Men sam-
tidigt ger citatet också en fingervisning om att Dahl inte är alldeles nöjd med hur 
demokrati används idag. Det är inte det att han är oenig med dem som före-
språkar demokrati. Även han driver tesen om att demokrati är den bästa formen 
av politiskt styrelseskick, och han gör det med eftertryck. Hans betänkligheter 
gäller något annat. Om merparten av alla regimer gör anspråk på att vara demo-
kratier, och om även diktatorer kryddar sina legitimitetsanspråk med några stänk 
demokratiskt språkbruk, så säger det visserligen något om den demokratiska 
idéns framgångssaga – men det reser också frågor om vad som är en rimlig an-
vändning av begreppet demokrati: Vad är demokrati och kan vad som helst defi-
nieras som demokrati?   

Den diskrepans som beskrivs här återfinns också avseende demokratins funk-
tion. Det synliggörs till exempel i den svenska demokratiutredning som presente-
rades vid det senaste sekelskiftet. För även om den politiska och akademiska eli-
ten tillsammans deltog i hyllningskören för demokrati som en offentligt omhul-
dad ideologi (företrädare för samtliga politiska partier ställde sig bakom en ide-
albild av ett demokratiskt samhälle präglat av aktiva medborgare i det offentliga 
samtalet och i beslutsprocesser) så konstaterades det också att svensk politik var 
långt ifrån fullkomlig. Demokratin fungerade inte alls så som man önskade. 
Framför allt saknades det medborgerliga engagemang som förutsätts i alla ideali-

––––––––– 
1 Dahl 1989:2. Se också Dahl 1999b:924 för en liknande formulering. 
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serade skildringar av demokrati. Det tycks dock inte ha slagit utredarna att det 
kan vara något fel med den demokratiska utopin, att den drömbild man tecknade 
kanske inte kan fås att fungera i praktiken. På punkt efter punkt ordinerade man 
nämligen en och samma medicin för att bota bristerna i demokratin: mer demo-
krati!2  

Vad visar det här? För det första visar det att demokrati är en styrelseform 
som de flesta vill kunna hävda är en giltig beskrivning av deras eget styre. För 
det andra visar det att demokrati som ideal form stöter på svårigheter då den 
skall realiseras i verkligheten. Det synliggör för det tredje att demokratiteoretiska 
frågor rör både normativa och empiriska fält – och det oavsett de skilda defini-
tioner som demokrati ges. Demokrati är varken enbart en empirisk fråga för poli-
tiska teoretiker eller en etikett som politiker kan använda för att certifiera sitt sty-
re. Demokrati är inte heller enbart (eller borde i alla fall inte vara) olika slags 
normativa perspektiv som teoretiker har delade uppfattningar om. Om vi skall ta 
demokrati på allvar – och inte acceptera den ofta urvattnade formen av dagens 
demokratier – borde strävan vara att demokrati i teori och verklighet skall sam-
manfalla – och då till den normativa teorins fördel. För att förstå hur demokratins 
normativa ideal skall kunna realiseras måste vi därför uppmärksamma koppling-
en mellan normativa ideal och faktisk verklighet mycket mer.3 Den politiska teo-
rins uppgift är då att precisera demokratiidéns alla beståndsdelar, lika väl som att 
ge skäl till varför demokrati, sådan den då preciserats, också är önskvärd.  

Varför demokrati är bra och därför önskvärd hör till den normativa politiska 
teorins kärnfrågor. Traditionellt brukar argumenten4 för demokrati kategoriseras 
utifrån om proceduren är god i sig eller om demokrati leder till goda beslut och 
goda konsekvenser.5 Enligt dem som förespråkar procedurargumentet är den lika 
rätten att delta i en beslutsprocess, där allas röst är lika mycket värd, det enda 
nödvändiga argument för demokrati som behövs. Demokratins legitimitet be-
döms då utifrån om ett beslut har fattats med en demokratisk procedur eller inte.6 
Förespråkarna av konsekvensargumentet vänder sig mot att man då bortser från 
risken att resultatet av en demokratisk procedur kan frånta medborgare deras po-
––––––––– 
2 SOU 2000:1 s. 240-252.    
3 David Miller och Bo Rothstein argumenterar båda var för sig om behovet att koppla samman nor-

mativa och empiriska teorier. Miller 2008:31 och Rothstein 2006/1999:8-25.  
4 Det finns även andra sätt att kategorisera demokratiargument på. Charles Beitz gör en indelning av 

tre olika typer av demokratiargument: i) demokrati är bra för att dess procedur på bästa sätt möjlig-
gör ett allas lika deltagande, ii) demokrati är bra för att dess konsekvenser skyddar rättigheter och 
leder till goda resultat och iii) demokrati är bra för att konsekvenserna av demokratiska beslut är de 
som bäst kan garantera att folkviljan förverkligas. Vad som skiljer de två sista argumenten från var-
andra är att medan konsekvensargument (ii) handlar om att rangordna resultat enligt i förväg upp-
ställda mål, handlar folkviljans förverkligande just om att resultatet skall vara en spegling av vad 
folket vill. Skillnaden utgörs av om konsekvenserna bedöms utifrån objektiva eller subjektiva mål. 
(Beitz 1989:19-23). Francis Schrag redogör för ytterligare ett sätt att kategorisera argument för de-
mokrati som har likheter med en indelning i procedur och konsekvensbaserade argument men där 
han delar in argumenten i tre varianter: i) att demokrati är gott i sig, ii) att demokrati är ett uttryck 
för mer grundläggande värden och iii) att demokrati är ett medel för att uppnå önskvärda konse-
kvenser. Se vidare Schrag 2004:366-368.  

5 Se till exempel Hermansson 2003:292-295.  
6 Brettschneider 2005:423-424.  
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litiska rättigheter – vilket underminerar den demokratiska processen.7 De hävdar 
att det aldrig kan vara legitimt att kränka gruppers eller individers rättigheter 
även om beslutet har fattats med majoritetsbeslut. För konsekvensdemokraterna 
består istället värdet i en demokratisk procedur av att goda beslut fattas.8 

De normativa argumenten för demokrati ger oss dels svar på varför demokrati 
är bra, dels ger det oss medel för att bemöta invändningar från demokratins mot-
ståndare – för sådana finns trots allt. Men ger de oss tillräckliga svar för att få 
klarhet i relationen mellan ideal och verklighet – hur den som idé tänkta demo-
kratin skall kunna realiseras – och reproduceras9?   

Utgångspunkten i denna avhandling är nämligen att om vi tror på demokrati – 
om vi tror att demokrati är den bästa formen för ett politiskt styre måste vi for-
mulera en idé om hur vi skall realisera ett demokratiskt styre och, än viktigare, 
undersöka vad som krävs för att demokratin skall kunna reproduceras. För om 
demokrati är ett önskvärt styre, borde vår strävan också vara att få klarhet i hur 
demokrati kan reproduceras. Vi måste därför fördjupa oss i hur vi skall förstå 
demokratins möjligheter – men även dess svårigheter – när de normativa önske-
målen möter verkligheten. Vi måste formulera motargument mot dem som häv-
dar att det finns andra och bättre styrelseformer.  

Den övergripande frågan i denna avhandling är huruvida idén om demokratins 
reproducerbarhet har stöd i någon välgrundad demokratiteori. Vilka är de argu-
ment som förs fram som grund för ett demokratiskt styrelseskick?10 Är dessa av 
sådan art att demokratin automatiskt stärks om en demokratisk process realise-
ras? Mer preciserat handlar det om att identifiera vad som utgör grunden för Ro-
bert Dahls11 demokratiteori för att därigenom kunna analysera hur demokratin i 
hans tänkta värld12 kan reproduceras.        
––––––––– 

 

7 Brettschneider 2005:430.  
8 Brettschneider 2005:424.  
9 Med reproducering avses demokratins självförstärkning – se vidare nedan för utförligare diskussion.  
10 Jag kommer i fortsättningen att använda mig av styrelseskick, styre och beslutsprocess som syno-

nymer till varandra i betydelsen av ett kollektivt beslutsfattande.   
11 Valet av analysobjekt, Robert Dahls demokratiteori, har sin grund i att studien utgörs av en analys 

av en konventionell demokratiteoretiker. Robert Dahl har varit aktiv under dryga 60 år och han har 
ägnat i princip hela sin forskartid åt frågan om varför demokrati är bra, hur vi skall kunna möjliggö-
ra demokrati i dagens värld samt vilka svårigheter demokrati möter. Valet av Robert Dahls demo-
kratiteori som analysobjekt blir därmed enkelt. Både för att han representerar en konventionell de-
mokratisyn som återfinns i normativa såväl som empiriska sammanhang, och för att han har ägnat 
så mycken tankemöda åt demokrati. Han om någon bör kunna ge ett svar på frågan om demokratins 
reproducerbarhet.      

12 En tänkt värld kan närmast liknas vid Karl Poppers tredje värld: teorier konstruerade av människan 
med grund i en faktisk verklighet. Till skillnad från den första världen som utgörs av fysiska objekt 
och den andra världen som består av människors medvetande och beteende utgörs den tredje värl-
den av kunskap producerad av människan men autonom från människans medvetande. Popper skri-
ver att den andra världen får formen av länk mellan den första och tredje världen: hur vi agerar i 
värld 1 påverkas av vår andra världs uppfattning om värld 3. Det betyder att den 1:a och 3:e världen 
enbart kan interagera med varandra genom den andra världen. Popper 1979/1972:106-122, 148-
149. Med Dahls tänkta värld avses därmed den värld som han tänker sig i teorin. Det betyder dels 
att teorin är fristående att tolkas utan att Dahl själv analyseras, dels betyder det att studien är teoret-
isk – vi befinner oss inte i den första världen. Däremot hänger de tre världarna samman med var-
andra och påverkar varandra vilket innebär att omständigheter och skeenden i den första världen 
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Demokratins reproducerbarhet – en form av perpetuum mobile  
Demokratins reproducerbarhet är nyckeln i studien och innan vi går vidare kan 
det vara av vikt att stanna upp och reda ut vad jag avser med det. Idén tar sin ut-
gångspunkt i att det finns en önskan om att ett demokratiskt system, präglat av 
till exempel politisk jämlikhet, skall fortleva. Reproduceringen innebär att sy-
stemet stärker sig självt – att det kan vara så konstruerat att det producerar sin 
egen överlevnad. Men att bara beskriva reproducerbarhet som en perpetuum mo-
bile utan ytterligare definitioner är inte så klargörande. Vi behöver därför bättre 
förankra begreppet i en demokratiteoretisk kontext.  

Konsolidering, som diskuteras inom demokratiseringslitteraturen, kan utgöra 
en startpunkt för definitionen av idén om reproducerbarhet. När demokratiteore-
tiker analyserar demokratier, och särskilt demokratiseringsprocesser, är konsoli-
dering ett ofta använt begrepp: målet är att en ung demokrati skall konsolideras. 
Vad konsolidering faktiskt innebär (mer än att det är positivt för demokrati) är 
demokratiteoretiker rörande överens om att de inte är överens om. Flera av 
dem13 konstaterar att det är ett besvärligt begrepp på grund av att det inte finns 
någon entydig definition som alla utgår ifrån utan antalet definitioner är många: 
vissa beskriver konsolidering som en process14 medan andra framställer det som 
ett mål15 att sträva efter. Uppfattningarna skiftar också om vem som kan påverka 
konsolideringen, om det är aktörer16 och/eller strukturer17. Detsamma gäller vil-
ka delar i samhället som skall konsolideras: om det är hela samhället18 eller om 

                                                                                                                                   
(empiriska omständigheter) påverkar teorin i den tredje världen. Därmed betonas ytterligare länken 
mellan teori och verklighet.              

13 Schedler sammanfattar olika definitioner av konsolidering genom att kategorisera definitionerna 
längs en linje som utgörs av olika grad av demokrati, från auktoritärt styre till fördjupad demokrati. 
Målet med konsolideringen skiftar beroende på graden av demokrati men han sammanfattar dem 
till: att undvika demokratins sönderfall, undvika demokratisk erosion, komplettera demokrati, för-
djupa demokrati samt organisera demokrati. Schedler 1998:93-101. Se också Schedler 2001:66, 
Schneider 1995:219-221, O’Donnell 1996a:37-38, O’Donnell 1996b:159, Diamond 1999:65, 
Munck 2001:126, Linde 2004:45 och Nilsson 2005:83 och 92.       

14 Gunther et al 1996:155, Linde 2004:48-49 och Nilsson 2005:67.  
15 Diamond beskriver konsolidering både som en process, där majoriteten av befolkningen ser demo-

krati som den bästa beslutsformen för att nå legitimitet, och som ett mål att nå. Diamond 1999:65, 
74. Linz och Stepan skriver att konsolidering har uppnåtts då demokrati uppfattas som ’the only 
game in town’ då ingen försöker motarbeta det demokratiska systemet utan alla respekterar spelreg-
lerna. Målet om ett rutiniserat och institutionaliserat demokratiskt styre har då nåtts. Linz och Ste-
pan 1996:15-16. Se också Gunther et al 1996:153.     

16 Schneider 1995:218, Gunther et al 1996:154-155 och Diamond 1999:20, 65-66. 
17 Schneider hänvisar både till ekonomiska, religiösa och kulturella omständigheter som kan stärka 

alternativt hindra demokratins konsolidering. Schneider 1995:217. Se också Munck 2001:122, 131 
och Nilsson 2005:65.   

18 Linz och Stepan anser att konsolidering handlar om så mycket mer än enbart ett fungerande valsy-
stem. Enligt dem måste ett fritt och livaktigt civilt samhälle finnas, politiska aktörer måste vara au-
tonoma, alla måste vara underställda rule of law, byråkratin måste fungera och det ekonomiska sy-
stemet måste vara institutionaliserat för att ett demokratiskt styre skall vara konsoliderat. Linz och 
Stepan 1996:17-22. Se också Diamond 1999:20 och Nilsson 2005:84.   
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det räcker med de politiska institutionerna19. Och vad är en konsoliderad demo-
krati? Är det en stabil demokrati som överlever20 eller en fördjupad demokrati?21 
Till sist, hur mäter man konsolidering? Görs det genom aktörers agerande (spelar 
det någon roll vilka aktörer det är: elit eller folk)? Görs det genom att mäta deras 
attityder (återigen: vilket folk)? Eller mäts konsolidering genom strukturella för-
ändringar i samhället?22  

Schedler hävdar att en anledning till att definitionerna skiljer sig så mycket åt 
är att innebörden av begreppet har förändrats allt eftersom behoven har föränd-
rats. I tidiga definitioner innebar konsolidering att nya demokratier skulle säkras 
– att de skulle kunna överleva i ett längre perspektiv. Under de senaste decenni-
erna har demokrati – precis som det inledande citatet antydde – blivit den poli-
tiska beslutsform som de flesta vill efterlikna och som saknar realistiska utmana-
re. Det har lett till att kraven på ett demokratiskt styre har höjts – det är inte läng-
re tillräckligt att en demokrati enbart överlever under överskådlig tid – målet är 
också att fördjupa demokratin i hela samhället.23 Det har skapat oklarheter kring 
hur konsolidering skall definieras – och tolkas – eftersom de nya strängare kra-
ven kan innebära att stater som enligt en äldre definition är konsoliderade men 
som med den nya tolkningen faller under strecket och istället definieras som 
icke-konsoliderade. Med det inledande citatet i minnet är det ett utfall som få po-
litiker skulle vara tillfreds med.  

Konsolidering är alltså behäftat med många problem, men gemensamt för alla 
tolkningar av begreppet är att demokratin skall stärkas och bevaras. Kan det där-
för vara en väg att gå för att få en bättre förståelse av idén om reproducerbarhet? 
Det finns stora likheter, precis som konsolidering handlar reproducering också 
om att systemet skall fortleva, men det finns också avgörande skillnader. Målet 
för konsolidering är att förändra och förbättra en situation: en process på väg mot 
något eller ett mål som skall nås. Som idé har reproducering ingen förbättrande 
ambition – om det demokratiska styret blir bättre är en empirisk fråga, huvudsa-
ken är att det inte hotas eller undergrävs. Reproducering är inte heller vare sig en 
linjär process som startar i ett odemokratiskt samhälle och har en slutpunkt i ett 
demokratiskt styre, eller ett slutmål. Till skillnad från konsolidering, är reprodu-
cering en process som hämtar kraft i sig själv och producerar sin egen överlev-
nad. Det kan exemplifieras med antagandet om att ett demokratiskt deltagande 
kommer att stärka medborgarnas politiska engagemang och öka deras politiskt 
relevanta kunskaper, vilket ytterligare ökar deras politiska aktivitet. Det är ett 
––––––––– 
19 Tre av de skilda definitioner som Schedler presenterar omfattar enbart ett fungerande politiskt sy-

stem utan större krav på det omgivande samhället. Konsolidering handlar då om att undvika ett 
sönderfall och att skapa stabilitet. Schedler 1998:95-99. 

20 Schedler 1998:103-104.  
21 Schedler 1998:99-100. Han beskriver en definition av konsolidering som fördjupning av demokra-

ti. Det handlar då om att förbättra maktutövningen, stärka det civila samhället, forma den politiska 
kulturen så att demokratiska värderingar genomsyrar hela samhället.    

22 Diamond utgår från att konsolidering kan mätas utifrån vilka normer och attityder elitaktörer, or-
ganisationer och folket har – och om de agerar i enlighet med dem. Diamond 1999:65-70. Gunther 
et al argumenterar istället för att konsolidering mäts i attityder, beteende och institutioners former-
ing. Gunther et al 1996:152. Se också O’Donnell 1996a:42 och Nilsson 2005:84-90.       

23 Schedler 1998:91-92, Schedler 2001:66 och Munck 2001:126.  
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exempel på ett förhållande som innebär att de goda sidorna i demokratin är re-
producerande.24       

Konsolidering och reproducering har inte samma innebörd även om likheter 
finns. Vi måste därför fortsätta sökandet; vi vet att idén om reproducering omfat-
tar både normativa och empiriska aspekter så varför inte pröva om det är en 
framkomlig väg i sökandet efter en mer precis definition av begreppet?   

Kan normativ demokratiteori belysa idén om demokratins reproducer-
barhet?  
 

Att precisera bästa tänkbara argument för demokratin är en sak. Att fast-
ställa hur demokratin bör vara utformad för att i största möjliga mån pro-
ducera sin egen legitimitet är en annan.25   

 
En teoretiker med strikt normativ utgångspunkt placerar allt ljus på de goda ar-
gumenten. De argument som förs fram för styret antas vara så bra att alla kom-
mer att inse det, respektera och agera i enlighet med dem. Medborgarna förstår 
vad som är bäst. Det kommer därför inte att behövas några institutioner i form av 
sanktioner, löften eller övertalning för att medborgarna skall agera i enlighet med 
de goda argumenten. I och med att medborgarna samtycker till argumenten 
kommer dessa att ligga till grund för det demokratiska styrets reproducerbarhet: 
alla låter alla vara med, alla behandlar alla jämlikt, alla blir mer aktiva och alla 
agerar mer moraliskt. Den normativa diskursen behöver därmed inte ange annat 
än att de goda argumenten kommer att reproduceras eftersom de goda argumen-
ten alltid vinner.26       

––––––––– 
24 Men om det istället förhåller sig så att den demokratiska processen är formerad så att medborgar-

nas deltagande är begränsat och att politiken är inriktad mot att servera ett utbud av kortsiktiga öns-
kemål finns en uppenbar risk för att följden blir att medborgarna blir passiva. Ett sådant scenario 
definierar en teori om demokrati som i grova drag innebär att demokratin på sikt underminerar sig 
själv. Följden blir att den demokratiska processen kommer att följa en neråtgående spiral.   

25 Hermansson 2003:301. 
26 Brian Barry för ett resonemang som liknar det synsättet. Han argumenterar för att alla, för det för-

sta strävar efter det goda och för det andra kommer att agera med hänsyn till alla andras lika värde 
och rättigheter. Han utgår från att alla kommer att agera gott och därmed behandla alla lika och ta 
lika hänsyn till allas intressen. Det beror på att alla inser att det är rätt: det sätt som jag själv vill bli 
behandlad på måste jag behandla alla andra på också. Barry utgår också från att ingen kan antas ac-
ceptera mindre än de medborgerliga rättigheterna eller behandlas annorlunda än någon annan. Bar-
ry 1989:8, 285 och Barry 1996:109-112.       
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Demokrati  
blir bättre 

Alla inser det och 
agerar därefter 

Demokrati  
är bra 

Figur 1.1: Förenklad bild av ett reproducerande styrelseskick ur ett normativt 
perspektiv 
 
Figuren kan förklaras utifrån Poppers tre världar: i det första steget befinner vi oss i den tredje värl-
den där normativa argument visar vad som är bra och vad ett gott demokratiskt agerande innebär. I 
det andra steget, den andra världen, inser alla individer det också. Slutligen bevisas det i den första 
världen i och med att alla agerar i enlighet med vad den tredje världen förutsade.      
 
Är det rimligt att resonera så kring demokratins reproducerbarhet? Jag hävdar att 
det är ett orealistiskt antagande att medborgarna kommer att överväldigas av de 
goda argumenten och agera i enlighet med dem.27 Huruvida det är rimligt eller 
inte att resonera så är egentligen ointressant eftersom man inom demokratiforsk-
ningen inte gör det. Man gör så mycket mer. Som vi har sett så baseras demokra-
titeorier inte enbart på en normativ idé – det finns även inslag av antaganden som 
görs om verkligheten. För att vi skall kunna få klarhet kring hur demokrati-
teoretiker tänker kring ett demokratiskt styrelseskicks reproducerbarhet, måste 
därmed både det normativa och det verklighetsgrundade perspektivet temati-
seras. För även om den internteoretiska diskussionen om demokratins förtjänster 
visst kan vara intressant och viktig att fördjupa sig i, är det inte tillräckligt att en-
bart analysera reproducerbarheten utifrån normativa argument. För att vi skall 
förstå demokratins reproducerbarhet måste vi höja blicken och även ta hänsyn till 
antaganden om verkligheten.  
 

––––––––– 
27 Thomas Nagel betonar också att vi måste skilja på hur individer agerar i verkligheten och vad uto-

pin önskar att de skall göra. Enligt honom agerar individerna av egenintresse och inte av samhälls-
intresse. Det betyder inte att Nagel ser individen som ständigt strävande efter att uppnå sina egna 
intressen utan tanke på vad andra kan vilja. Det är istället omständigheter som strukturen i samhäl-
let eller andra förhållanden som kan påverka vårt agerande. T. Nagel 1991:93-95.   
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Empiriska problem – en väg mot klarhet  
Om vi, istället för att bländas av alla positiva argument för demokrati, närmare 
undersöker de problem28 som demokrati kan möta, kan vi klargöra vilka de em-
piriska kopplingar är som finns inom demokratiforskningen. Det är genom att 
studera problemen som vi kan få en förståelse för reproducerbarhet ur det empi-
riska perspektivet: om problemen kan undvikas kommer även demokratin att 
kunna reproduceras.  

Ett exempel på de farhågor som finns rörande demokratin beskrivs i den 
svenska demokratiutredningen och den efterföljande regeringspropositionen 
Demokrati för det nya seklet. Där hävdas att de samhällsförändringar vi möter 
idag hotar att skada demokratin och därmed också styrelseskickets legitimitet:  
 

De förändringar vi står inför idag är djupgående. På individnivå handlar 
det bl.a. om förändrade attityder, beteenden och levnadsvanor. På struktu-
rell nivå handlar det exempelvis om att vi blir alltmer beroende av om-
världen och att politiska beslut fattas på fler arenor och nivåer i samhället. 
/…/ Det finns idag inte något påtagligt hot mot demokratin som styrelse-
skick men däremot mot dess funktionssätt. Det gör att det finns ett behov 
av en sammanhållen och långsiktig strategi för att värna och fördjupa den 
svenska demokratin. Det politiska systemets legitimitet och förankring 
måste upprätthållas och försvaras.29 

 
Den oro som beskrivs i citatet handlar dels om att samhället har blivit alltmer 
komplext, dels att externa aktörers påverkan har blivit alltmer påtaglig. Även om 
det inte är det demokratiska systemet som sådant som ifrågasätts så uppmärk-
sammas ett brett spektra av utmaningar. På ett mer generellt plan kan diskussio-
nen om demokratins problem delas in i tre olika grupper. De utgörs av bristande 
empiriska förutsättningar för ett demokratiskt styre, brister i den demokratiska 
proceduren som strider mot värdemässiga kriterier härledda ur demokratiska 
idéer samt att konsekvenser av beslutsfattandet inte överensstämmer med den 
demokratiska värdegrunden.30  

––––––––– 
28 För att studera demokratins problem måste det finnas något att jämföra gentemot. Utan en idé om 

vad ett problemfritt demokratiskt styre är, kan vi inte identifiera vad som är ett problem. När demo-
krati bedöms i verkligheten brukar utgångspunkten vara en traditionell liberal demokratisk värde-
grund som främst syftar till att den demokratiska beslutsprocessen skall vara så fri, jämlik och rätt-
vis som möjligt. Se till exempel Munck och Verkuilen 2002, Vanhanen 2000:251-252, Bollen 
1990:11-14, Inglehart och Welzel 2005:174-176.  

29 Regeringens proposition 2001/02:80 s. 30-31. 
30 En traditionell definition av hur demokratisk värdegrund eller demokratiskt ideal kan förstås åter-

finns i Demokratins mekanismer. Författarna ger olika exempel som politisk jämlikhet, folkviljans 
förverkligande, folksuveränitet, allmänanda, upplyst förståelse, tolerans och respekt för minoriteter. 
Inom den demokratiteoretiska familjen skiftar emellertid uppfattningarna om vad demokratins kär-
na är. Författarna gör dock gällande att det finns vissa kärnvärden som återfinns inom all demokra-
titeori. Det är värden som folksuveränitet, politisk jämlikhet och folkviljans förverkligande. Jag 
kommer i nuläget inte att precisera demokratins värdegrund närmare än så. Det är först vid analysen 
av Robert Dahls teori som jag kan definiera vad han anser är demokratins värdegrund. Gilljam och 
Hermansson 2003:13-14.  
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Bristande empiriska förutsättningar kan i en förlängning även påverka proce-
durens möjligheter att fungera i enlighet med en demokratisk värdegrund. Det 
klassiska exemplet på bristande förutsättningar är frågan om medborgarna har 
tillräcklig kunskap31 för att delta och fatta beslut. För att en demokratisk proce-
dur skall fungera, och för att de beslut som fattas skall kunna bedömas vara 
goda, förutsätts att medborgarna har en viss kunskapsnivå. En lång rad politiska 
filosofer har hävdat att bristen på kunskap hos individer är det avgörande argu-
mentet mot möjligheten att åstadkomma ett demokratiskt styrelseskick. Bland de 
moderna teoretikerna är Joseph Schumpeter en av de främsta företrädarna för 
den åsikten.32 Arblaster skriver att ”He [Schumpeter] rapidly concluded that the 
classical ideal of government by the people was not only impossible but also un-
desirable on account of the proven ignorance, irrationality and apathy of the peo-
ple.”33  

Om förutsättningarna är bristfälliga kan det skapa problem för den fortsatta 
beslutsprocessen. Om medborgarna inte har tillräcklig kunskap, eller om kun-
skapsnivån skiljer sig åt mellan olika väljargrupper, kan de inte delta på lika vill-
kor eftersom de inte har samma möjligheter att informera sig om olika sakfrågor. 
Allas röster är visserligen fortfarande lika mycket värda men medborgarna kan 
inte använda dem på lika villkor.34  

Den demokratiska beslutsproceduren kan också vara behäftad med brister. Ett 
exempel på det är att vissa personer eller grupper utesluts och inte tillåts delta i 
det politiska beslutsfattandet. Förutom att grupper kan uteslutas från rätten till 
deltagande kan också hela demos uteslutas från rätten att fatta beslut i vissa frå-
gor. Dessutom kan demos demokratiska agerande begränsas av att den informa-
tion som finns tillgänglig är begränsad till ett fåtal källor. De är alla former av 
begränsningar i deltaganderätten som innebär att den demokratiska proceduren 
brister i sin utformning.   

Den tredje och sista gruppen av problem handlar om att konsekvenser av ett 
beslut inte överensstämmer med den demokratiska värdegrunden. Det kan vara 
ett demokratiskt fattat beslut som innebär en diskriminering av en grupp med-
borgare, till exempel ett beslut som leder till att en grupp utesluts från rätten att 
delta, eller att en grupp utesluts från rätten till utbildning. Sådana beslut strider 
mot demokratiska värderingar och försvagar den demokratiska processen.      

Utifrån ett empiriskt perspektiv kan relationen mellan förutsättningar, proce-
dur och konsekvenser därför sammanfattas i en figur där förutsättningarna kan 
––––––––– 
31 Det finns även andra typer av förutsättningar: i) grundade i empiriska studier (till exempel Lipsets 

studier om moderniseringens betydelse för demokrati. Lipset 1959) och ii) förutsättningar kopplade 
till teoretiska argument där förutsättningarna i en teori till exempel är att möjligheterna till ett jäm-
likt deltagande är lika för alla i hela landet. Det kan handla om att det skall finnas valurnor i hela 
landet och att alla skall ges rimlig chans att rösta – tiden får inte vara för kort.      

32 Plamenatz 1977:99-100.  
33 Arblaster 1996:49-50. Se också Held 1997/1987:224-225.  
34 Hur stort problemet uppfattas beror också på om man företräder valdemokrati, samtalsdemokrati 

eller deltagardemokrati. Valdemokraten skulle se det som ett mindre problem eftersom han är nöjd 
så länge processen är bra och medborgarna röstar. Företrädarna för de andra traditionerna argumen-
terar för ett mer aktivt – och lika – deltagande vilket försvåras om alla inte har samma kunskap eller 
möjlighet att ta del av informationen.  
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påverka procedurens överensstämmelse med den demokratiska värdegrunden. 
Om förutsättningarna saknas för ett jämlikt deltagande kan proceduren inte till 
fullo överensstämma med värdegrunden. Det kan i sin tur ha betydelse för kon-
sekvenserna av de beslut som fattas – i vilken grad de stämmer överens med den 
demokratiska värdegrunden – ett förhållande som till sist kan påverka vilka för-
utsättningarna blir – och vi har gått varvet runt. Om en konsekvens av ett beslut 
är diskriminerande för en viss grupp individer kommer det att försämra förut-
sättningarna och därmed omöjliggöra demokratins reproducerbarhet eftersom det 
innebär att alla inte kommer att behandlas lika. 
  

Förutsättningar Procedur  Konsekvenser   

               
Figur 1.2: Förenklad bild av ett reproducerande styrelseskick ur ett empiriskt 
perspektiv 
 
Vi har nu sett hur demokratins reproducerbarhet kan förstås utifrån ett empiriskt 
perspektiv. Till skillnad från den första figuren vägs här både empiriska och 
normativa aspekter in. De normativa idéerna utgörs av den demokratiska värde-
grunden som operationaliseras i den demokratiska proceduren: att valen skall 
vara fria, rättvisa och jämlika. De empiriska aspekterna, och deras betydelse, 
återfinns främst när förutsättningarna analyseras närmare. De antaganden om 
verkligheten som görs hänger främst samman med vad som implicit antas för att 
beslutsproceduren skall bedömas vara demokratisk. 

Som vi inledningsvis konstaterade så rör demokratiteoretiska frågor både 
normativa idéer och empiriska förhållanden – så vi tycks här vara något på spå-
ret. Kan denna figur illustrera den självförstärkande processen?       

Ett demokratiskt styrelseskicks reproducerbarhet   
Är den empiriska figuren tillräckligt klargörande för förståelsen av demokratins 
reproducerbarhet? Den visar att genom att undvika problem kan demokratin re-
produceras. Men är det ett tillfredsställande svar på hur det demokratiska syste-
met producerar sin egen överlevnad? Jag hävdar att vi bör se på idén om demo-
kratins reproducerbarhet ur ett annat perspektiv, fortfarande med fokus på nor-
mativa uppfattningar och empiriska antaganden, men utan att placera den demo-
kratiska beslutsproceduren i centrum vilket sker i den empiriska figuren. Istället 
bör en annan komponent i den demokratiska processen lyftas fram och analyse-
ras, en komponent som ofta glöms bort trots att hon är navet som den demokra-
tiska idén snurrar kring: individen. 

Vi har tidigare kommit överens om att demokrati är viktigt och att vi därför 
borde formulera en idé om hur demokrati skall kunna realiseras och reproduce-
ras. För att kunna formulera en rimlig idé om hur demokrati skall kunna realise-
ras – och reproduceras – måste också hänsyn tas till individen. Det är inte rimligt 
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att analysera hur demokratin kan realiseras och reproduceras utan att också ta 
med individen i ekvationen. Vem är individen som skall befolka det demokratis-
ka samhället? Även J. Roland Pennock betonar individens centrala roll. En av de 
mest grundläggande frågorna som liberala demokratiteoretiker måste ta ställning 
till är, enligt honom, vilken syn de har på individen. Om hon anses drivas av 
egenintressen eller allmänintressen, om hon antas kunna förändras eller inte. En-
ligt Pennock är det också de skilda individuppfattningarna som ligger till grund 
för de skilda demokratiuppfattningar som finns.35   

Trots sin centrala position för individen ofta en anonym tillvaro inom demo-
kratiteorier. Vilka antaganden som görs om henne ges sällan något större ut-
rymme – det gäller särskilt inom modern empirisk demokratiforskning där Lipset 
med empirisk massdata banade väg för strukturbaserade förklaringar till varför 
stater demokratiserades och vad som var nödvändigt för att så skulle ske. Indivi-
den förpassades till de oberoende variablernas värld där egenskaper som läskun-
nighet och utbildning fick utgöra mätbara siffror. Den forskningen – och teknik-
utvecklingen – minskade intresset för vilka antaganden som gjordes om indivi-
den, vem hon var och hur hon antogs agera. Vad forskningen kunde konstatera 
var att det var bra för demokratin om individen var läskunnig – men man vägde 
inte in frågan om hon kunde bildas.36 Den uppmärksamhet som ges individen 
inom empirisk demokratiforskning ger därmed inga tillfredsställande svar på 
vem individen är – vem det är som skall leva i det demokratiska systemet. 
Grundtanken i den empiriska modellen – om demokratin kan reproduceras – är 
nog rimlig. Men för att undersöka hur det närmare bestämt går till fordras analy-
tiska kategorier som förmår urskilja olika typer av komponenter och därför be-
höver vi söka en annan modell.  

Vi behöver en modell där demokratins normativa ideal och antaganden om in-
dividen analyseras. Men att enbart analysera varför demokrati är bra – vilka de-
mokrativärden som är viktiga att uppnå – och vilka antaganden som görs om in-
dividen ger heller inget svar på hur vi kan förstå idén om demokratins reprodu-
cerbarhet eftersom det är två enheter som är helt skilda från varandra. Det enda 
vi kan konstatera är varför demokrati anses vara bra och hur individen antas age-
ra, vi måste därför lägga till en tredje part i modellen, institutioner. Med hjälp av 
institutioner kan vi länka de normativa idéerna med de antaganden som görs om 
individen och därmed skapa en modell för demokratins reproducerbarhet.    

Om vi kan identifiera de värden som ses som demokratins mål och de antag-
anden som görs om individen, och om vi även kan precisera vilka institutioner 
som krävs för att individens egenskaper och agerande skall kunna formas, har vi 
skapat en teoretisk tankefigur för ett styres reproducerbarhet där relationen mel-
lan normativa argument och antaganden om verkligheten ställs i fokus. Poängen 
är att om vi med hjälp av institutionella ordningar kan parera (begränsa, möjlig-
göra, uppmuntra) individernas agerande så att de värden som uppfattas som goda 
i samhället kan realiseras, kommer det styret att kunna reproduceras. Det är en 
generell tankefigur som kan appliceras på alla typer av politiska styren där inne-

––––––––– 
35 Pennock 1983:2. Se också Miller 2008:31.   
36 Lipset 1959.  
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hållet i respektive byggsten (goda värden, antaganden om individen och institu-
tioner) varierar. Men här skall den appliceras på Robert Dahls demokratiteori för 
att därigenom utröna vad han tänker kring demokratins reproducerbarhet.      
 

+Värden  + Individen  Institutioner  

 
Figur 1.3: Analytiska kategorier i en teori om ett styrelseskicks reproducerbar-
het 
 
För att tolka ett styres reproducerbarhet kan David Millers tillvägagångssätt ge 
vissa riktlinjer för hur man kan gå till väga. Han analyserar visserligen hur de-
mokrati och social rättvisa harmonierar alternativt disharmonierar med varand-
ra37 men hans analyssätt kan även användas i andra typer av studier. Det är 
främst vad han kallar ’empiriskt förbundna principer’ som kan hjälpa till att för-
tydliga hur jag ser på reproducerbarheten. Han definierar en empirisk koppling 
där ”genomförandet av den ena anses kräva genomförandet av den andra”38. I 
Millers fall handlar det om ifall genomförandet av demokrati även förutsätter att 
social rättvisa genomförs. I denna studie handlar det istället om relationen mellan 
värden, antaganden om individen och de institutioner som behövs. Reproducer-
barheten i ett demokratiskt styre kan, i termer av empiriskt förbundna principer, 
förstås som att ’existensen’ av specifika värden och antaganden förutsätter att in-
stitutioner som parerar antagandena, också genomförs. 

Hur vi bedömer att ett styre faktiskt reproduceras39 kan naturligtvis diskute-
ras. Skall objektiva kriterier avgöra, om och när, ett styre reproduceras? Det stäl-
ler i så fall krav på att vi över tid kan mäta graden av uppfyllelse i en eller flera 
av de tre komponenterna gentemot ett i förväg utarbetat ideal (till exempel en 
demokratisk värdegrund). En sådan bedömningsgrund ställer inga krav på att in-
dividerna måste samtycka till den demokratiska beslutsmodellen (förutsatt att 
detta inte ingår som ett kriterium). Om det istället handlar om ett subjektivt kri-
terium av styrets reproducerbarhet, är det individernas grad av samtycke till sty-
ret som ställs i fokus. Det är då ovidkommande i vilken grad som det demokra-
tiska styret överensstämmer med ett normativt ideal. En subjektiv utgångspunkt 
för oss tillbaka till innebörden av det inledande citatet: vad som helst kan sägas 
vara gott (och demokratiskt) så länge individerna samtycker till det. Det är ett 
scenario vars riktning stupar i en brant utförsbacke mot en godtycklig definition 
av vad demokrati innebär. Och vi var tidigare överens om att vi skall ta demo-
krati på allvar. Detta talar för att vi bör använda en objektiv måttstock.   

––––––––– 
37 Miller 1992:170.  
38 Miller 1992: 171. 
39 På ett generellt plan beror det på vad som skall reproduceras. Jag tänker mig att modellen för re-

producering bör kunna appliceras på alla typer av politiskt styre. Då bedöms reproducerbarheten ut-
ifrån varje enskilt fall.   
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Men även detta innebär vissa svårigheter, för på vilka grunder görs en objek-
tiv bedömning? Som vi har sett finns det en mängd olika uppfattningar om varför 
demokrati är bra – det finns inte en allmängiltig demokratisk värdegrund utan 
den skiftar beroende på vem du frågar. Så vad gör vi? Eftersom Robert Dahls 
demokratiteori utgör studieobjektet avser jag att utgå från den demokratiska vär-
degrund som han själv presenterar: de värden som han argumenterar för är goda i 
sig och som utgör målet för ett demokratiskt styre. Därefter kan jag analysera 
vilka institutioner som han föreslår för en demokratisk procedur och vilka anta-
ganden som han gör om individen. En sammanvägning av de tre komponenterna 
kan slutligen synliggöra om de mål (goda värden) som Dahl argumenterar för 
kan realiseras, givet de antaganden om individen han gör. Är de institutioner som 
han föreslår tillräckliga för att realisera målet om ett demokratiskt styre, eller 
kräver de antaganden som han gör om individen ytterligare institutioner? Det är 
den analysen av idén om reproducerbarhet som jag avser att studera i denna av-
handling.             

Studiens karaktär och förhållande till tidigare forskning  
En avhandling skall förhoppningsvis bidra med ny kunskap som antingen flyttar 
fram kunskapens gräns eller fördjupar den. Men avhandlingen skrivs inte i ett 
vakuum där en vit fläck på kartan skall belysas utan gammal kunskap utnyttjas. 
För att kunna skriva en avhandling är det många olika byggstenar som behövs 
och vilka de är beror till stor del på vad syftet är då det styr utformningen av stu-
dien.  

Som jag har skrivit tidigare så utgår jag ifrån att om man formulerar en idé om 
vad ett gott styrelseskick är, och om man även argumenterar för varför det styret 
är bra så borde man rimligtvis även vilja att det styret både kan realiseras och re-
produceras. Syftet med avhandlingen är därför att undersöka hur vi kan förstå 
idén om demokratins reproducerbarhet i Robert Dahls tänkta värld. Men syftet 
sträcker sig längre än till att enbart beskriva, tolka och analysera Dahls demokra-
titeori – syftet är också att ta ställning till vad Dahl säger: För han ett rimligt och 
giltigt resonemang givet de analyskategorier som jag har formulerat? Håller 
Dahls teori måttet?   

För att göra en sådan bedömning utvecklar jag analyskategorier med vars 
hjälp Dahls demokratiteori kan undersökas. Dessa utvecklas dels utifrån de idéer 
om det goda samhället som de klassiska politiska filosoferna uttryckte, dels ut-
ifrån idéer om institutionella ordningar som återfinns i modern samhällsteori. Ef-
ter att Dahls teori har analyserats utgörs nästa steg i studien av fiktiva samtal 
mellan Robert Dahl och i tur och ordning: David Held, Hannah Arendt, Giando-
menico Majone och Ronald Dworkin. Deras samtal kretsar kring olika teman 
som på olika sätt är problematiska för Dahls teori men där en fördjupning i de 
problemen kan skärpa vår förståelse av Dahls argument. I det avslutande steget 
kommer jag att sammanfatta och diskutera hur vi kan förstå (och hur vi bör tänka 
kring) idén om demokratins reproducerbarhet i Robert Dahls tänkta värld, givet 
analyskategorierna.  

En studie kan karaktäriseras på olika sätt, till exempel utifrån dess problem-
område – i det här fallet demokratiteori – eller utifrån dess form. För att placera 
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avhandlingen i en demokratiteoretisk genre kan två svenska studier fungera som 
jämförelsepunkter: Samtal om demokrati av Bengt-Ove Boström och Den starka 
demokratin av Rune Premfors. Dessa båda undersökningar är också analyser av 
demokratiteorier och demokratiuppfattningar men med skilda ambitionsnivåer. 
Medan Boström enbart vill reda ut, som han uppfattar, oredan inom demokrati-
debatten utan att ha för avsikt att föreslå någon ny teori40 är just detta Premfors 
ambition. Hans avsikt är att utveckla och argumentera för det han kallar den star-
ka demokratin. Han föreslår även olika förändringar som skulle öka möjligheter-
na för den starka demokratin.41 Min ambition sträcker sig längre än Boströms – 
jag har för avsikt att värdera Dahls demokratiteori, och i det sammanhanget 
kommer jag att föreslå korrigeringar som gör den starkare. Men jag har inte som 
Premfors någon avsikt att föreslå en egen demokratiteori.   

När det gäller formen för avhandlingen får jämförelsepunkterna riktas åt ett 
annat håll eftersom Boströms och Premfors studier skiljer sig från min. Problem-
området är detsamma, men medan de redogör för och analyserar flera olika de-
mokratimodeller och demokratidebatter, fokuserar jag på en fråga som jag steg-
vis analyserar då jag först undersöker den interna logiken i Dahls teori för att se-
dan vända mig till andra teoretiker för att därigenom bättre kunna tolka och vär-
dera Dahls teori. Ett exempel42 på ett liknande tillvägagångssätt är Sverker Gus-
tavssons avhandling Debatten om forskningen och samhället. För att belysa ett 
problem tar han hjälp av andra teoretiker för att sedan kunna analysera deras 
styrkor och svagheter. Gustavssons avhandling är en exposé över olika teoreti-
kers uppfattning om relationen mellan forskning och samhälle där de skilda åsik-
terna ställs i relation till föregående åsikter. Han hävdar att om relationen mellan 
forskningen och samhället skall studeras krävs ett sammanhållet begreppsligt 
ramverk, att hänsyn tas till den historiska kontexten samt att innebörden av be-
greppet vetenskap får en vid tolkning.43 Den övergripande strukturen i denna av-

––––––––– 
40 Boström 1988.  
41 Premfors 2000.  
42 Det finns även andra exempel som liknar detta angreppssätt. Johan Tralau undersöker i sin avhand-

ling Människoskymning hur man kan förstå förfrämligandet mellan människor i Karl Marx’ och 
Ernst Jüngers texter. Hans syfte är dels att bidra till tolkningen av utopiska läror, dels att klarlägga 
den problematik som har sin grund i en önskan om att få kontroll över förfrämligandet. Slutsatsen 
är en motbild gentemot den gängse tolkningen som visar på likheten mellan Marx och Jünger trots 
deras skilda ståndpunkter. Tralau 2002. I idéhistoria har också avhandlingar skrivits med en likartad 
utgångspunkt. Genom att studera Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Montesquieu un-
dersöker Victoria Höög i Upplysning utan förnuft hur den moderna människosynen växer fram i 
Europa. Hennes syfte är dessutom att problematisera hur historiska texter tolkas där hennes bidrag 
är att lyfta fram och belysa föreställningen om människan som annars ofta skyms. Höög 1999. I Låt 
oss skapa människan studerar Niklas Olaison också Thomas Hobbes men då i syfte att undersöka 
hur hans samhällssyn har förändrats. Olaison gör det genom att ställa Hobbes tankar i relation till 
Jacopo Zabarella, aristotelisk tänkare som diskuterar samma problem som Hobbes. Olaison 2001. 
Ytterligare ett annat exempel är avhandlingen En europeisk kosmopolit av Rebecka Lettervall. Med 
syfte att få en djupare förståelse för innebörden av Immanuel Kants bok Om den eviga freden be-
skriver och tolkar hon hur den texten har uppfattats genom århundraden av krig och fred. Lettervall 
2001.                   

43 Gustavsson 1971.     
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handling liknar Gustavssons då jag också stegvis utvecklar analysen av ett speci-
fikt problem.    

Metodologisk positionering 
Efter att ha fäst avhandlingen vid några punkter på kartan för tidigare forskning 
skall här den metodologiska positionen klargöras.44 Med utgångspunkt i syftet 
som är att beskriva, tolka, analysera samt värdera giltigheten och rimligheten i 
Robert Dahls demokratiteori kan avhandlingen kategoriseras som en idékritisk 
analys av hur man utifrån ett demokratiteoretiskt perspektiv tänker kring demo-
kratins reproducerbarhet. Att placera sig inom ett idéanalytiskt fack är dock inte 
särskilt upplysande eftersom idéanalyser kan göras på så många olika sätt. Man 
kan fokusera på ett specifikt problem, en viss teori, något särskilt argument eller 
ett bestämt urval av teoretiker.  

Så vad säger en mer precis beskrivning av vad jag gör? För det första är det 
argumenten som är centrala för analysen, vad de innebär och hur de hänger 
samman med varandra – inte Dahl eller den kontext de är skrivna i. Avhandling-
en handlar visserligen om vad Robert Dahl har skrivit men det är hans texter som 
analyseras – för att tala i popperska termer så är det Dahls tänkta tredje värld 
som analyseras.45  

För det andra är avsikten att beskriva Dahls teori utifrån den analysmodell 
som jag har formulerat. Jag kommer därför inte att redogöra för alla hans idéer 
utan enbart de som hör samman med analyskategorierna: värden, institutioner 
och individen. När jag sorterar teorin på det sättet kan jag göra tolkningar av den 
som annars inte explicit sägs – och jag kan ge ett nytt perspektiv på teorin.46 
Utan att här föregå den senare analysen kan ändå sägas att beskrivningen av 
Dahls teori utifrån analysmodellen synliggör hur central individen är för kon-
struktionen av teorin, trots att Dahl inte talar om henne i det avseendet.  

För det tredje är avsikten att kritiskt granska Dahls teori: Är de argument som 
Dahl för fram giltiga och rimliga givet helheten i hans teori och givet analys-
kategorierna? Dels kommer jag att analysera hur väl sammanhållen teorin är – 
hur förhåller sig olika argument till varandra, finns motsägelser i teorin? Det är 
främst i kapitel 6 som den analysen görs; där kommer olika argument att diskute-
ras i relation till varandra. Som vi kommer att se finns vissa oklarheter – till stor 
del beroende på vilken utgångspunkt man tar – men det är genom att detaljgrans-
ka teorin och dess argument som de oklarheterna kan identifieras. Och för att 
––––––––– 
44 Jag presenterar här bara de övergripande metodologiska valen. Avhandlingen innehåller även andra 

metodologiska ställningstaganden som redovisas när de aktualiseras. Det gäller valet av Robert 
Dahls demokratiteori som analysobjekt samt urval av hans texter (kapitel 5), hur normativa och 
empiriska argument förhåller sig till varandra (kapitel 8), val av teman och samtalspartners (kapitel 
10) och val av texter för respektive samtalspartner (kapitel 11-14).      

45 Idéanalysen kan vara idé- eller aktörscentrerad. I det förra fallet är det är det en idé eller vissa ar-
gument som studeras medan det i det andra fallet är en specifik aktörs idéer som analyseras. Beck-
man 2005:17.   

46 Med den beskrivande idéanalysen kan man klargöra innebörden av en företeelse varigenom ny 
kunskap kan tillföras då ett material belyses på ett nytt sätt eller att nya frågor ställs. Det sker ge-
nom att man jämför materialet mot en analysapparat eller att det jämförs med andra tolkningar av 
samma företeelse. Beckman 2005:48-54.     

 31



kunna analysera teorin utifrån idén om demokratins reproducerbarhet är det vik-
tigt att ha en så god förståelse för teorin som möjligt. Dels kommer jag att analy-
sera om argumenten i teorin överensstämmer med de normativa mål som Dahl 
ställer upp. Jag gör ingen jämförelse med någon egen modell om vad demokrati 
är utan analysen är avsedd att synliggöra om normativa argument motsäger var-
andra.47           

För att kort sammanfatta, och positionera avhandlingen metodologiskt, är det 
en innehållslig idécentrerad idékritisk analys med syfte att beskriva, tolka, analy-
sera samt värdera rimlighet och giltighet i Robert Dahls demokratiteori givet de 
analyskategorier som har formulerats.48  

Tolkning av texter  
För att kunna beskriva, analysera och värdera giltighet respektive rimlighet i 
Dahls teori måste hans texter tolkas. Vilken tolkning som görs beror på vad syf-
tet är, om det till exempel handlar om att utröna avsändarens intention eller om 
texten skall tolkas utifrån ett visst perspektiv, en viss fråga.49 Oavsett vilken av-
sikten är, är strävan att göra en så sanningsenlig och korrekt tolkning som möj-
ligt.  

Den tolkning som jag gör här kommer att skifta beroende på vad jag använder 
texterna till – hur jag tolkar de klassiska politiska filosofernas texter skiljer sig 
från hur jag hanterar Robert Dahls och hans samtalspartners texter. En över-
gripande tolkningsstrategi är dock att det är Dahls teori som tolkas – det är inte 
hans intentioner, vad han tänkte när han skrev sina texter eller vilka strider han 
bekämpade genom sina texter50 – och det är genom analyskategorierna som teo-
rin tolkas.51 Den korrekthet och sanningsenlighet som jag strävar efter hänger 
samman med den rimlighet och giltighet i Dahls teori som jag analyserar – det 

––––––––– 
47 Med den idékritiska analysen kan vi analysera hur väl en argumentation genomförs genom att be-

döma dess logiska giltighet, dess empiriska hållbarhet och dess normativa rimlighet. Beckman 
2005:57-77. Jag prövar inte hållbarheten i Dahls argument gentemot andras argument och inte hel-
ler gentemot någon annan teoretisk modell. När Dahl, i kapitlen 11-14, samtalar med andra teoreti-
ker är det inte för att jämföra hans argument med andra teoretikers tankar utan avsikten är att ge-
nom samtalen förbättra förståelsen av Dahls teori.  

48 Beckman särskiljer på idéanalyser som syftar till att beskriva, förklara och ta ställning. Beckman 
2005:14. Evert Vedung gör en annan indelning mellan innehållslig och funktionell idéanalys där 
den innehållsliga närmast överensstämmer med vad jag gör: en innehållslig analys av argumentens 
relevans, logik samt empiriska och normativa hållbarhet. Vedung 1977:18-19. Se också Bergström 
och Boréus 2000:154-155.  

49 Bergström och Boréus 2000:25-26. Bergström och Boréus redogör för fyra olika tolkningsstrategi-
er: avsändarens intentioner, mottagarens reaktioner, den diskurs en text är skriven i samt att texten 
tolkas utifrån en specifik fråga eller analysmodell.  

50 Om så vore skulle jag till exempel analysera vilken betydelse hans uppväxt i Alaska hade för hans 
syn på hur människor samarbetar, eller vilken betydelse Joseph Schumpeters bok Capitalism, Soci-
alism and Democracy hade för hans demokratisyn – eller för den delen hur han påverkades av The 
Power Elite av C. Wright Mills.     

51 Två tolkningsstrategier som brukar användas är att antingen söka efter intentionen hos författaren: 
vad avsåg han med sin text, vilken kontext skrevs texten i och så vidare, eller att se texten som fri-
stående från författaren och istället analysera texten utifrån ett visst perspektiv. Bergström och Bo-
réus 2000:26-28. Se också Vedung 1977:80-87 och Esaiasson et al 2004:245-246.      
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innebär inte att jag söker fel eller kryphål i Dahls teori – min utgångspunkt är att 
Dahls teori är väl sammanhållen.52 Den närläsning av exakta formuleringar som 
jag gör, företrädesvis i kapitel 6, avser därför inte att ’sätta dit’ Dahl utan avsik-
ten är att förbättra förståelsen av hans teori.           

I det andra kapitlet, där de klassiska politiska filosofernas texter skall tolkas, 
är avsikten att mejsla ut analyskategorierna. Jag avser inte att säga något nytt om 
de texterna utan jag kommer att redogöra för en gängse uppfattning om dem. 
Den tolkning som jag gör av texterna är snarast en beskrivning av dem, men med 
målet att formulera analyskategorierna. Det innebär att vissa aspekter kan ute-
lämnas på grund av att de inte sammanfaller med vad jag söker.    

Tolkningen av Dahls demokratiteori i kapitlen 6, 7 och 8 kräver en annan typ 
av läsning och ställer även andra krav på tolkningen eftersom det här även görs 
en analys av texterna. Som jag skrev ovan är det teorin och inte Dahls avsikter 
som jag avser att tolka. Det innebär att tolkningen sker då teorin belyses genom 
analyskategorierna: Är Dahls teori sammanhållen, giltig och rimlig givet teorin 
som helhet och givet analysmodellen? Det kräver en närläsning men också en 
avvägning mellan olika argument om det visar sig att motstridigheter finns. Om 
så är fallet får den tolkning företräde som är mest rimlig givet andra argument. 
Det betyder dock inte att eventuella oklarheter inte diskuteras eller att alternativa 
tolkningar inte kan föreslås. Men utgångspunkten är som sagt att Dahl har en väl 
genomtänkt teori och att argumenten inte är motstridiga varandra. Det är ändå 
först när teorin analyseras genom analyskategorierna som vi kan säga om så fak-
tiskt är fallet – vad gäller idén om demokratins reproducerbarhet.   
När vi så kommer till den tredje delen av avhandlingen, de dialoger där Dahl mö-
ter andra teoretiker, är det ytterligare en annan typ av läsning och tolkning av 
texter som görs. Avsikten är inte heller här att säga något nytt om de teorier som 
Dahls samtalspartners företräder. Deras ståndpunkter skall fungera som verktyg 
för att ytterligare förbättra förståelsen av Dahls teori. Därför liknar tolkningen i 
den tredje delen den som görs av de klassiska politiska filosoferna. En avgörande 
skillnad finns dock. För att skapa en levande dialog kommer jag i vissa lägen att 
rekonstruera53 repliker. Även om jag hänvisar till texter där innebörden av repli-
kerna återfinns, utgör dialogerna som helhet en form av rekonstruktion av re-
spektive deltagares samhällssyn – en rekonstruktion som dock ligger i linje med 
en bruklig tolkning av dessa teoretikers texter.             

––––––––– 
52 Vedung betonar att man skall göra en generös läsning när texter tolkas – var inte felsökare! Ved-

ung 1977:83-84. Se också Esaiasson et al 2004:247-248.  
53 Rekonstruktion av en text kan syfta till att generalisera och komplettera en teori utöver vad som 

exakt sägs. Rekonstruktionen skall dock vara i textens anda. Vedung 1977:89-91. 
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Disposition 
Efter att ha presenterat problembakgrunden och syftet med avhandlingen, samt 
översiktligt redogjort för studiens design och metodologiska position är det dags 
att rikta strålkastarljuset mot det fortsatta arbetet. Det första kapitlet utgör till-
sammans med de tre följande den första delen i avhandlingen. Här presenteras de 
teoretiska och analytiska utgångspunkterna. I kapitel 2 och 3 läggs grunden för 
analysmodellen som sedan, i kapitel 4, preciseras i analyskategorier.   

I kapitel 2 kommer de två första delarna i analysmodellen vecklas ut: typer av 
värden som målet för det goda samhället och de antaganden som görs om indivi-
den. Det sker genom att vi tar ett steg tillbaka, både i tid och i rum, där vi tar 
hjälp av några klassiska politiska filosofers texter. Även om de klassiska filoso-
ferna inte var demokrater så har de alla brottats med frågan om vad det goda 
samhället innebär och hur vi når det. Valet av texter har gjorts för att precisera 
och urskilja olika varianter av analyskategorier som analysmodellen består av: 
typer av värden och antaganden om individen. Avsikten är därför inte att ge en 
fullständig täckning över alla politiska filosofers verk, utan valet av texter styrs 
av behovet att precisera analysmodellen.  

I kapitel 3 flyttar vi oss från de klassiska politiska filosofernas område och till 
modern samhällsteori för att presentera den sista delen i analysmodellen: institu-
tioner som skall parera (begränsa och möjliggöra) individernas agerande så att 
målet om det goda samhället kan realiseras. Kapitlet består av två delar som båda 
rör formen och funktionen för institutioner. I den första delen av kapitlet plockar 
vi upp de embryon av politiska institutioner som föreslås av de klassiska poli-
tiska filosoferna. Genom anpassning till ett modernt samhälle preciseras de till: 
rättsväsende, bildning och marknad. De institutionerna är dock inte tillräckliga 
för att ge en fullödig täckning av institutioner i ett modernt politiskt system. I 
den andra delen av kapitlet presenteras därför institutioner för beslutsfattande re-
spektive genomförande. Institutioner för beslutsfattande omfattas av tre demo-
kratitraditioner (val, deltagande och samtal) som tillsammans bildar en fond över 
olika institutioner för ett demokratiskt deltagande. Institutioner för genom-
förande utgörs av institutioner som behövs då beslut skall implementeras.      

I kapitel 4 sammanförs så de analyskategorier som vi har identifierat i kapitel 
2 och 3 och en mer precis analysmodell kan formuleras. Då kan även en mer ex-
akt problemformulering skrivas som kommer att ligga till grund för den fortsatta 
analysen.  

Komna så långt är det dags att, i den andra delen av avhandlingen, presentera 
analysobjektet: Robert Dahls tänkta värld. I ett introducerande femte kapitel pre-
senteras Robert Dahls forskning. Han är en av vår tids mest kända samhällsteore-
tiker och en av förgrundsgestalterna bland de moderna demokratiteoretikerna. 
Analysen av hans demokratiteori kommer att struktureras i tre kapitel. Kapitel 6 
handlar om de värden som Dahl betonar, i kapitel 7 studeras de institutioner som 
han anser är nödvändiga för att demokratins mål skall uppnås och i kapitel 8 be-
lyses vilka antaganden han gör om individen.   

Därefter är det dags att i kapitel 9 dra en första slutsats om hur vi kan förstå 
Dahls demokratiteori utifrån idén om demokratins reproducerbarhet. Utan att här 
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föregå den analysen kan ändå sägas att för att få en god förståelse för demokra-
tins reproducerbarhet i Robert Dahls tänkta värld, är det inte tillräckligt att enbart 
lyssna till honom.  

I den tredje delen av avhandlingen kommer vi därför, efter ett introducerande 
tionde kapitel, låta Robert Dahl, i de fyra följande kapitlen, möta David Held, 
Hannah Arendt, Giandomenico Majone och Ronald Dworkin. De representerar 
alla ståndpunkter som på olika sätt utmanar hans åsikter. Avsikten är att identifi-
era vad det, enligt Dahl, är möjligt att kompromissa om i hans demokratiteori, al-
ternativt vad som absolut inte kan åsidosättas. Genom att låta Dahl i dialoger 
möta andra teoretiker kommer det finstilta i hans demokratiteori att framträda 
tydligare vilket i sin tur kommer att ge en bättre förståelse för hans tankar kring 
idén om demokratins reproducerbarhet.         

I den sista delen som består av det avslutande kapitel 15 skall jag själv komma 
till tals och avsluta med en kommentar om de resultat som har framkommit. Där 
besvarar jag frågan om hur vi kan förstå Robert Dahls tanke om demokratins re-
producerbarhet: Vad är han beredd att göra avkall på och vad kan han absolut 
inte offra? Analysen kommer även att visa hur sammanhållen hans teori är – vad 
som är väl genomtänkt och vilka passager som är vagare. Då preciseras även vil-
ket eller vilka värden som han anser är målet för ett demokratiskt rättfärdigt sty-
relseskick. Svaret på det kan även ge nya insikter om hur vi på ett empiriskt plan 
skall förhålla oss till demokrati och dess reproducerbarhet.         
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KAPITEL 2 

Klassiska argument för ett rättfärdigt samhälle 
 

Idén om vad det goda samhället är skiljer sig åt både mellan olika filosofer och 
mellan olika tidsepoker. Den varierar över ett brett spektrum, som till exempel 
idén om Falangstären, idén om att samhället är en organism, idén om att det 
finns ett överordnat mål för samhället eller att individen i det anarkiska ideal-
samhället skall ha full frihet. Vissa av dem uppfattas idag som trångsynta, orea-
listiska eller bara märkliga. Så vad kan de klassiska politiska filosoferna lära oss 
om den moderna demokratins reproducerbarhet? Jo, filosoferna har gjort just vad 
jag eftersöker för förståelsen av ett styres reproducerbarhet: de har preciserat vil-
ka värden som de anser att ett rättfärdigt samhälle utgörs av. Men de har även 
gjort antaganden om individen: vem hon är, vad hon kan och bör göra och hur 
hon formas eller underordnas. Genom att läsa de klassiska politiska filosofernas 
texter kan vi dels hitta ett sätt att kategorisera vad ett rättfärdigt samhälle är, dels 
kan vi kategorisera olika egenskaper som individen har och även institutionella 
verktyg för att hantera dem.54        

Sökandet efter det rättfärdiga styret har varit ett av de centrala problemen som 
politiska filosofer genom alla tider har försökt att lösa.  
 

It is an ancient dream, aspired to by countless men and women down the 
ages. Sometimes manifested in a new religion, sometimes led by far-
sighted and noble-minded statesmen or philosophers, sometimes emerging 
in the spontaneous rebellion of ordinary people against tyranny: the search 
for a just society recurs throughout history, undeterred by cynicism or past 
failure.55   

 

––––––––– 
54 Mitt tillvägagångssätt har inspirerats av Gunnar Olofssons påpekande att en läsning av klassiska 

texter kan förnya analysen av moderna teorier genom ”…att glömda författarskap/ traditioner kan 
få till synes kända debatter och idéklimat att framstå i ett nytt ljus. Genom återupptäckten som 
prisma kan man avlocka dessa nya innebörder dvs. man använder de framlyfta författarna/ arbetena 
som biämnen i den intellektuella produktionsprocessen.” Olofsson 1995:164. Nu är det inte de 
’framlyfta’ eller återupptäckta arbetena som är mitt främsta intresse utan min avsikt är att använda 
klassiska texter för att precisera de analysinstrument som ligger till grund för analysen av Robert 
Dahls demokratiteori.   

55 Huddleston 1989:xiii. 
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Idén om ett rättfärdigt styre är ett av de centrala problemen för politiska filosofer. 
I denna studie skall vi dock ta det ett steg längre. Istället för att enbart konstruera 
och argumentera för ett rättfärdigt samhälle så hävdar jag att vi även bör formu-
lera en idé om hur det skall kunna reproduceras. Då är de klassiska politiska filo-
soferna till stor hjälp eftersom de tar hänsyn till hur det bör vara samtidigt som 
de diskuterar individens egenskaper. Och om vår önskan är att det goda styret 
skall reproduceras måste individerna ges möjlighet och uppmuntras att agera på 
ett önskvärt sätt, alternativt begränsas från ett agerande som motverkar det goda 
styret. Om till exempel uppfattningen om det rättfärdiga styrelseskicket är fred 
och välstånd, samtidigt som individen antas vara egennyttomaximerande och gi-
rig – vilken typ av institutioner behövs för att individerna skall kunna anpassa sig 
till det normativa målet? Till det behövs därför verktyg i form av olika institutio-
nella ordningar. 

I det här kapitlet avser jag att redogöra för hur några utvalda klassiska politis-
ka filosofer har diskuterat vad ett rättfärdigt styre är. För att formulera analys-
modellens kategorier kommer jag att presentera filosofernas tankar utifrån tre 
frågor. Den första frågan kan kopplas till en normativ uppfattning om vad ett 
rättfärdigt styrelseskick är, den andra frågan omfattar de antaganden som görs 
om individen, främst vilka egenskaper individen antas ha samt hur individen an-
tas agera. Den tredje frågan handlar om vilka institutioner som behövs för att 
möjliggöra ett rättfärdigt styre. De frågor som därmed ligger till grund för ana-
lysmodellen är: 

1. Vad slags värde eller värden kan ytterst sett rättfärdiga ett demokratiskt 
styrelseskick?  

2. Vilka antaganden görs om individerna? 
3. Vilka institutioner behövs för att möjliggöra ett rättfärdigt styrelse-

skick?   
 
Det är de två första frågorna som ges störst uppmärksamhet i detta kapitel. De 
analyskategorier som konstrueras utifrån den tredje frågan kommer att utvecklas 
i nästa kapitel eftersom de klassiska politiska filosoferna inte har så utvecklade 
tankegångar i den frågan. De förslag på institutioner som de ger är bristfälliga ut-
ifrån ett demokratiskt perspektiv. För att identifiera dessa institutioner måste vi 
därför ta hjälp av modern samhällsvetenskap. Vi återkommer till detta i nästa ka-
pitel.    

För att bringa ordning bland de politiska filosoferna kommer jag att presentera 
dem med utgångspunkt från olika argumentationslinjer. En sådan indelning in-
nebär givetvis förenklingar, alla nyanser i filosofernas åsikter kommer inte att 
belysas. Det är inte heller syftet; analysen av deras texter är enbart ett medel för 
att formulera analyskategorier. Linjerna baseras på de två första frågorna om vad 
ett rättfärdigt styrelseskick är och vilka antaganden som görs om individen. Sva-
ret på den första frågan kan delas in i två kategorier, beroende på vem som be-
stämmer vad det rättfärdiga styret är. Det kan antingen bestämmas oberoende av 
individen eller av individen själv. Svaret på den andra frågan skiljer på om indi-
viden antas drivas av egenintressen eller av samhällsintressen. Det leder fram till 
en figur som ger fyra möjliga utfall. 
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Individens drivkraft  
 

  Egenintresse              Samhälls-   
       intresse 

   
1 2 Oberoende 

av individen   
Rättfärdigt  
styre  
    

Individen  
 avgör   

3 4 

Figur 2.1: Individens drivkraft i relation till hur målet om det rättfärdiga styret 
bestäms 
 
De fyra möjliga utfallen (argumentationslinjerna)56 som därmed kan urskiljas har 
jag valt att benämna: 1) Den goda egennyttans förespråkare, som framhåller in-
dividens egenintresse samtidigt som målet om det rättfärdiga styret är oberoende 
av individen. 2) Den naturliga ordningens teoretiker, som betonar ett mål om det 
rättfärdiga styret oberoende av individen och där individen drivs av ett samhälls-
intresse. Den tredje linjen 3) utgörs av Samhällsmekanikens ingenjörer. Behovet 
av fostran och formering av individen är ett viktigt inslag på grund av individens 
egenintresse. Det är också individen som avgör vad målet för det rättfärdiga sty-
ret är. Den fjärde linjen slutligen är 4) Den goda och förnuftiga människans till-
skyndare, som till skillnad från övriga linjer sätter ett stort hopp till individens 
egen förmåga att agera moraliskt med samhällets bästa för ögonen. Även då be-
stäms målet för det rättfärdiga styret av individen.     

De alternativa svar som formuleras i figuren och i de senare argumentations-
linjerna har visserligen bara ett fåtal svarsalternativ, men de ger ändå en god 
överblick över skillnaden mellan olika filosofers åsikter om vad ett rättfärdigt 
styre är, vilka antaganden som görs om individen – och hur det rättfärdiga styret 
skall kunna uppnås och reproduceras. Det är också det som argumentationslin-
jerna syftar till: att identifiera analyskategorier som skall ligga till grund för ana-
lysen av Dahls demokratiteori.  

Vilka politiska filosofer skall då representera de olika argumentationslinjerna? 
Adam Smith driver tesen om den goda egennyttan, Aristoteles och Thomas av 
––––––––– 
56 Hur de olika argumentationslinjerna mer precist skiljer sig från varandra kommer jag att diskutera 

mer senare. Skillnaden mellan dem blir mer tydlig efter att vi har redogjort för åsikterna hos de oli-
ka representanterna (filosoferna) för respektive linje.  
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Aquino representerar den andra linjen om den naturliga ordningen medan Tho-
mas Hobbes tillsammans med Jeremy Bentham utgör samhällsmekanikens in-
genjörer. John Locke och Immanuel Kant, till sist, är de filosofer som vädjar, och 
tror på, individens egen förmåga att inse hur hon bör agera. Viktigt är att poäng-
tera att de utvalda filosoferna är representanter för fyra olika uppfattningar om 
hur man, utifrån normativa argument och antaganden om verkligheten, har reso-
nerat kring ett rättfärdigt samhälle. Visst kan man diskutera valet av filosofer, 
men givet den frågeställning som studien har och givet de analyskategorier som 
därmed måste preciseras, utgör dessa filosofer goda representanter för de fyra ar-
gumentationslinjerna. Filosoferna ger också en tidsmässigt stor spridning vilket 
understryker hur viktig den här frågan har varit. I alla tider har man argumenterat 
för det rättfärdiga samhället. Som vi kommer att se har filosofer från olika tids-
epoker presenterat olika antaganden om verkligheten och därmed olika lösningar 
om vad man bör göra för att nå det rättfärdiga samhället. Därmed synliggörs 
också att den alltmer komplicerade samhällsbilden har krävt nya lösningar på 
vilka institutioner som behövs för ett rättfärdigt styrelseskick och dess reprodu-
cerbarhet.      

De fyra möjliga utfallen ger fyra, från varandra, klart åtskilda ståndpunkter 
som snarast skall ses som idéhistoriska idealtyper – det är få samhällsteorier eller 
texter som enbart kan identifieras med en av de fyra linjerna, ofta finns inslag 
från flera av dem. Det framgår då vi som avslutning ser närmare på Jean-Jacques 
Rousseaus tankar – och det går inte att undvika hans texter i detta sammanhang. 
Hans Om samhällsfördraget är en djupdykning in i det problem som studeras 
här: Vad är det goda samhället, hur uppnås det och hur påverkas individerna av 
det? Det visar sig dock att han i fråga om de ovan angivna argumentations-
linjerna är eklektisk och kombinerar delar från dem alla. Just för att hans argu-
ment kan kopplas till samtliga linjer, är det en poäng att redogöra för hans upp-
fattning. Det visar att det kan vara nödvändigt att hitta lösningar utanför de givna 
ramarna, men också att analysinstrumenten måste skärpas för förståelsen av hur 
demokratiteoretiker argumenterar för ett rättfärdigt styre.  
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Den goda egennyttans förespråkare  
Den första argumentationslinjen för vad ett rättfärdigt styre är representeras av 
Adam Smith, förgrundsfigur inom den tidiga nationalekonomin. De utgångs-
punkter som argumentationslinjen styrs av är dels att målet om det rättfärdiga 
samhället är oberoende av individernas påverkan, dels att individerna drivs av ett 
egenintresse. I Adam Smiths fall sammanfaller det så att individernas egenintres-
se leder till effekter som är goda för samhället i stort och som driver samhällets 
utveckling framåt.     

Adam Smith 
Adam Smith är en av företrädarna för den skotska upplysningen, nationaleko-
nom, och en av den tidiga liberalismens främsta förespråkare. Målet om ett rätt-
färdigt styre ser han inte som något moraliskt gott, utan snarare som en naturlig 
process som möjliggör för individerna att fritt agera enligt sina egna önskemål. 
Enligt Smith utgörs ett rättfärdigt styre av ett samhälle där förutsättningarna och 
lagstiftningen är sådana att individerna kan agera fritt. Det är också de enskilda 
individernas strävan efter att förbättra sin egen position som driver samhällets 
utveckling framåt – det sker inte genom statliga pålagor eller uppmuntran.57 Den 
utveckling av samhället som Smith förespråkar är en stegvis och naturlig utveck-
ling som arbetsfördelningen och specialiseringen är ett uttryck för. Det är för det 
första ett naturligt beteende hos individerna att göra affärer och byta varor med 
varandra, för det andra är det naturligt att alla vill göra så stora vinster som möj-
ligt eftersom det är egenintresset som styr vårt agerande. Det leder till att vi spe-
cialiserar oss för att därigenom göra största möjliga vinst.58 Utvecklingen är na-
turlig och bör få fortsätta vara det utan störning från yttre påverkan som lagar om 
ekonomisk begränsning. Även om tullar eller andra typer av ekonomiska restrik-
tioner i ett kort perspektiv kan vara lönsamt, så är det i det långa loppet bättre om 
ekonomin får vara fri.59 Det är alltså processen, samhällets möjlighet till en na-
turlig utveckling, som är måttet på ett rättfärdigt styre.  

Idén om en naturlig ordning för tankarna till tidigare tänkare; Aristoteles är en 
av dem som vi också möter i nästa avsnitt. Den aristoteliska vinklingen av 
Smiths tankar framgår också av Smiths antagande om att en utveckling, som sker 
naturligt där fullständig frihet finns, kommer att leda till att individerna söker sig 
till de uppgifter som passar dem bäst – en naturlig arbetsdelning och specialise-
ring. Valet av uppgifter beror också på vad som är mest lönsamt för den enskilde 
arbetaren.60 Att som Bob Dylan spela gitarr och muttra djupsinnigheter gör man 
enbart om man av egenintresse märker att det finns andra som är beredda att be-
tala för att lyssna på det.     

––––––––– 
57 Smith 2007/1776:177. 
58 Smith 2007/1776:39. 
59 Smith 2007/1776:265.  
60 Smith 2007/1776:113.  
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Om vi därefter vänder blicken till frågan om målet för det rättfärdiga styret 
bestäms oberoende av individen eller inte, är det inte självklart hur Smiths posi-
tion skall tolkas. Smith betonar att målet även omfattar individernas naturliga 
och fria agerande. Det ger en innebörd av målet som styrt av individen, men det 
säger inget om uppkomsten av målet. Den otydligheten stärks också av grund-
idén i Smiths teori: när individerna agerar av egenintresse så kommer det att leda 
till att samhället utvecklas och, om det sker utan restriktioner, kan målet om det 
rättfärdiga samhället uppnås. Det skulle kunna tolkas som att det är individerna, 
och deras agerande, som bestämmer vad det rättfärdiga samhället är eftersom det 
är deras agerande som driver utvecklingen framåt. Men det finns passager i 
Smiths texter som tydligt visar att hans utgångspunkt är att även om det är indi-
vidernas agerande som utvecklar samhället, och även om deras situation är tätt 
sammanlänkad med framgångar och motgångar i samhällets utveckling, så är de 
inte medvetna om det. Den vanlige arbetaren har inte tillräcklig kunskap för att 
förstå sin roll. De enda som kan ha den kunskapen är arbetsgivarna, men även de 
agerar av egenintresse. Om deras agerande skulle leda till samhällets bästa så är 
det enbart en positiv bieffekt.61 Det är alltså inte individerna som avgör vad må-
let för det rättfärdiga styret är utan det är definierat oberoende av dem.     

För att samhället skall kunna nå en så god utveckling som möjligt förutsätts 
dessutom att individerna har ett samvete och att de kan skilja rätt från fel,62 vil-
ket för oss över till de antaganden som Smith gör om individen.   

––––––––– 

Att individen agerar av egenintresse har vi redan konstaterat. Till skillnad från 
andra politiska filosofer som vi kommer att möta senare, anser Smith också att 
det är positivt för samhället om individerna tillåts agera av egenintresse. Dessut-
om är det viktigt att de kan skilja rätt från fel – och att de har ett samvete. De 
egenskaperna gör att individerna agerar med besinning och att de inte överexplo-
aterar andra vilket ger samhället en långsiktig positiv utveckling.   

För att samhället skall utvecklas kan inte individerna agera som isolerade öar, 
utan samarbete är nödvändigt. Även det är naturligt, i tidiga samhällen var färre 
personer beroende av varandra eftersom var och en kunde göra flera olika saker. 
Den specialisering som arbetsdelningen har fört med sig, innebär att alla idag är 
mycket mer beroende av varandra och att samarbete därför är nödvändigt. Egen-
intresset gör också att individerna samarbetar. De inser att de tjänar mer på att 
samarbeta med andra än att försöka klara allting själva.63   

Är egenintresset och samvetet det enda antagande om individen som Smith 
gör? Nej, han utgår från att individerna även kan känna medkänsla med andra. 
Att vi kan sätta oss in i och förstå andra individers situationer – vi kan förstå 
andras glädje, sorg och ilska.64 Han skriver att:  
 

Hur självisk människan än kan antas vara, finns det uppenbarligen vissa 
grundprinciper i hennes väsen som gör henne intresserad av andras öde 

61 Smith 2007/1776:143-144.  
62 Malnes och Midgaard 1998/1993:165.  
63 Smith 2007/1776:40-41, 187.  
64 Smith 2007/1759:399-407. 
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och skapar ett behov hos henne av andras lycka, även om hon inte får ut 
något av den förutom glädjen av att se den. Hit hör medkänslan eller del-
tagandet, den känsla vi hyser för andras olycka när vi ser den eller när 
man får oss att föreställa oss den med stor livlighet.65   

 
Smith redogör också för två typer av dygder som kan ses som en måttstock för 
hur man bedömer individers agerande. Det är dock bara ett mycket litet fåtal in-
divider som uppnår graden av fulländad dygd. De dygder som Smith betonar kan 
båda relateras till känslolivet. Det handlar dels om, som vi redan har berört, för-
mågan att förstå andras situation: dygden att kunna känna kärlek till andra, dels 
handlar det om att kunna behärska de egna känslorna.66  

Dygderna säger ingenting om vad ett rättrådigt agerande är, eller att de är nöd-
vändiga för att målet om det rättfärdiga styret skall kunna uppnås. Är det i så fall 
nödvändigt att sträva efter att individerna utvecklar de dygderna? Är det nöd-
vändigt att försöka forma, fostra eller utbilda individer till att omfattas av de 
dygderna? Egentligen inte. Så länge individerna får odla sina egenintressen och 
agera fritt i ett samhälle utan restriktioner, kommer utvecklingen att ske så som 
Smith tänker. För samhällets utveckling finns inga krav på individerna, förutom 
att de kan agera utifrån sitt egenintresse och att de har vetskap om vad som är rätt 
och fel. Smith tillstår visserligen att samhället kanske skulle vara trevligare att 
leva i om individerna tog större hänsyn till varandra, men han anser att samhället 
kan utvecklas även utan det.67     

Det finns alltså inga krav på att individerna skall formas, fostras eller bildas 
till ett visst beteende – behövs då inga institutioner? Kan samhället utvecklas 
som Smith önskar utan institutioner? Nej, inte riktigt – det behövs institutioner 
som skall hindra att individernas egenintresse urartar i oordning och kaos. För 
det behövs ett rättsväsende med domstolar, lagar och polis. Som skydd mot 
andra stater behövs också ett försvar.68 De institutioner som Smith anser vara 
nödvändiga skall i första hand straffa dem som bryter mot de lagar som finns – 
det handlar inte om att förhindra att brott begås. De institutioner som behövs ut-
gör därför juridiska ramar att hålla sig inom.   

Smith är dock inte helt utan vilja att påverka individerna. Den naturliga ar-
betsdelningen och den specialisering den för med sig, leder till att de som arbetar 
med mycket enahanda och enkla uppgifter kommer att förslöas rent intellektu-
ellt; ”[h]an förlorar därför vanan av att anstränga sig på detta sätt och bli[r] i all-
mänhet så dum och okunnig som någon mänsklig varelse överhuvudtaget kan 
bli.”69 Det arbete som vi har formar oss och om en uppgift är alltför enkel kom-
mer individens förmåga att tänka kritiskt, delta i förnuftiga samtal och förstå vad 
som är bäst för henne och samhället inte att utvecklas. För att förhindra det intel-
lektuella tappet finns därför ett behov av att individerna bildas. Även om staten 
inte, rent ekonomiskt, tjänar på att bilda individerna för det ändå med sig positiva 
––––––––– 
65 Smith 2007/1759:399.  
66 Smith 2007/1759:424-430.  
67 Malnes och Midgaard 1998/1993:165.  
68 Smith 2007/1776:333-356. 
69 Smith 2007/1776:356.  
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effekter som kan underlätta statens framtida utveckling. Det handlar bland annat 
om att individerna får lära sig att tänka och tro på förnuftet och inte lita till vid-
skepligheter som förklaring av ett skeende.70    
   
Adam Smiths tankar placerar honom bland de filosofer som ser målet för det 
rättfärdiga styret som oberoende av individen. I Smiths fall handlar det om en 
naturlig process – en möjlighet till en naturlig utveckling och ett naturligt age-
rande. Frihet är inget slutmål som skall nås utan målet är att vara fri under den 
pågående processen som samhällets utveckling utgör: frihet utan restriktioner för 
den fria ekonomin och dess utveckling. Och genom frihet kan individernas egen-
intressen blomstra. Det är individens växande nytta som kommer att leda till 
samhällets nytta och utveckling.     

Vissa lagar och regler krävs, lagar som skall garantera den fria ekonomin men 
också lagar som skall bestraffa individerna om de bryter mot dessa. Så länge in-
dividerna agerar utifrån sitt egenintresse men med samvete och empati med 
andra, finns det egentligen inget behov av kollektiva institutionella lösningar. In-
dividens egenintresse och fria agerande kommer att komma samhället i stort och 
alla andra till godo. Men om individerna bryter mot lagar eller om de struntar i 
att skilja på rätt och fel, och inte bryr sig om sitt samvete, måste de kunna straf-
fas. Ett visst behov av att bilda individerna finns också men det är inte nöd-
vändigt för att det rättfärdiga styret skall kunna uppnås.          

Den naturliga ordningens teoretiker 
Den andra argumentationslinjen representeras av Aristoteles och Thomas av 
Aquino. Det är främst Aristoteles idéer som ligger till grund för linjen eftersom 
Aquino till stora delar har påverkats av Aristoteles. För att kort beskriva vad som 
är avgörande i deras samhällssyn så bestäms målet för ett rättfärdigt styrelseskick 
oberoende av individernas vilja. Det får i sin tur betydelse för vilka antaganden 
som görs om individerna, samt för vilka institutioner som behövs för att det rätt-
färdiga styrelseskicket skall kunna uppnås.  

Aristoteles 
 

Vi kan se att varje stat är en sorts samfällighet och att varje samfällighet 
har skapats för ett gott syfte; alla gör nämligen vad de gör för att uppnå 
det som de uppfattar som gott. Därför är det uppenbart att alla samfällig-
heter strävar mot något gott, men i synnerhet den högsta samfälligheten, 
som innefattar alla andra, och den strävar efter det högsta goda. Det är 
denna som kallas ’stat’ och ’politisk samfällighet’.71  

 
Så inleder Aristoteles Politiken. Han sätter här ramarna för och formulerar sta-
tens uppgift som en strävan mot det högsta goda. Den uppgiften preciseras ytter-

––––––––– 
70 Smith 2007/1776:356-365. 
71 Aristoteles 2003:11. 
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ligare då han diskuterar rättrådighet. I ett rättrådigt samhälle strävar folket efter 
att nå det allmänna goda som är överordnat individuella mål. Det är även centralt 
att folket lyder lagarna och har en god karaktär, ”[f]ör även om individen och 
samhället har samma mål, förefaller det vara en större och mera fullkomlig upp-
gift att nå det och bevara det för samhällets räkning. Visserligen är det ju värt att 
eftersträva detta mål också för en enskild individ, men det är finare och mera gu-
domligt att göra det för ett helt folk, ett helt samhälle.”72 Individerna söker ett 
enda fullkomligt mål, och Aristoteles skriver att:  
 

Vi hävdar också att det som eftersträvas för sin egen skull är mera full-
komligt än det som har ett annat motiv, och att det som aldrig väljs på 
grund av någonting annat är mera fullkomligt än sådant som kan väljas 
både för sin egen skull och med hänsyn till någonting annat. Och slutligen 
gör vi gällande, att det som alltid är värt att väljas för sin egen skull och 
aldrig blir valt på grund av någonting annat, är absolut perfekt.73   

 
Det som är gott i sig själv är det perfekta valet och även det mål som individerna 
strävar efter. Vad innebär då ett värde som är gott i sig? Enligt Aristoteles är 
lycka och frihet exempel på det, men då handlar det inte om lycka eller frihet för 
den enskilde utan lycka och frihet för hela samhället.74 Ett rättrådigt samhälle är 
därför, mer specificerat, ett samhälle där det kollektiva målet utgörs av att en 
gemensam lycka och frihet uppnås. Det värde som är gott i sig, och som är ett 
mått på ett rättrådigt styrelseskick, är därför den gemensamma lyckan och frihe-
ten. Aristoteles skriver:  
 

att det bästa livet, både speciellt för varje individ och gemensamt för sta-
terna, är det som är förenat med dygd och som har tillräckliga resurser för 
att tillåta ett handlande i enlighet med dygden. /…/ Det återstår att faststäl-
la om man bör säga att lyckan är densamma eller inte för varje individ och 
för staten. Men även detta är uppenbart; alla lär nämligen vara överens om 
att den är densamma.75 

 
Förutom att målet för det rättrådiga styret är gemensamt för alla är det också na-
turligt. Aristoteles skriver om staten att ”[d]en uppstod för att trygga livsuppehäl-
let men existerar för att trygga ett gott liv. Därför existerar varje stat av naturen, 
eftersom även de första samfälligheterna gjorde det, och staten är målet för dessa 
mindre beståndsdelar. /…/ Detta gör det alltså uppenbart, att staten är naturenlig 
och att människan av naturen är en samhällsvarelse…”76 Innebörden av staten 
som en naturlig ordning är också att den hierarki som finns i en stat är naturlig 
och att helheten (staten) är viktigare än dess delar.77  
––––––––– 
72 Aristoteles 2004/1967:21.   
73 Aristoteles 2004/1967:31. 
74 Aristoteles 2004/1967:31. 
75 Aristoteles 2003:177. 
76 Aristoteles 2003:12-13. 
77 Aristoteles 2003:13. 
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Målet för en rättrådig stat är att nå kollektiv lycka och frihet genom att låta en 
naturlig hierarki styra samhällets sammansättning. Det förutsätter att individerna 
inordnar sig i en sådan ordning och accepterar sin position. Aristoteles tror också 
att så kommer att ske. Han ser individerna som dugliga inom olika områden, vil-
ket de även bör utnyttja för samhällets bästa. Var och en skall hitta sin plats i 
samhället och utveckla sina talanger för att det på bästa sätt skall kunna komma 
samhället till del eftersom det allmänna goda är kollektivt bestämt.78 Aristoteles 
ser samhället som en naturlig ordning där var och en har en plats och funktion att 
fylla och att alla, genom att fullgöra sin uppgift, bäst kan bidra till det kollektiva 
goda. Den naturliga ordningen utgörs av en hierarkisk ordning, varför Aristoteles 
anser det i sin fulla ordning att individer har olika positioner i samhället. Den 
uppfattningen förstärks ytterligare av att han ser helheten som den primära enhe-
ten medan delarna är just bara delar. Aristoteles skriver om medborgarna att 
”[f]astän de är olika, är deras uppgift att säkra samfällighetens fortlevnad, och 
statsskicket är en samfällighet. Därför är det nödvändigt att medborgarens dygd 
är relaterad till staten.”79  

Aristoteles synliggör här något av vad han antar om individerna. Han utgår 
dessutom från att individerna vill agera rätt och att de även strävar efter att agera 
rätt: den rättrådige lyder lagarna och är opartisk, medan den orättrådige är egen-
nyttig och partisk. Han värderar också laglydnad som ett rättrådigt agerande ef-
tersom lagarna strävar efter vad som är bäst för alla.80 Avseende frågan om vem 
som avgör målet för det rättfärdiga styret är den roll som individen spelar av en 
relativt passiv art även om hon antas vara en förnuftig och social varelse.  

Givet de antaganden som görs om individen kan det därför tyckas som att det 
inte behövs några speciella institutioner för att uppmuntra, möjliggöra eller be-
gränsa deras agerande för att nå målet om det rättfärdiga styrelseskicket. Det an-
tyder en uppfattning om ett mycket okomplicerat samhälle utan behov av kollek-
tiv organisering. Men är det så enkelt? Tror Aristoteles att individerna kommer 
att agera gott så att ett rättfärdigt samhälle kan befolkas utan att speciella institu-
tioner behövs och samtidigt kunna garantera samhällets reproducerbarhet?            

Aristoteles är tveksam till det, han är medveten om att det finns orättrådiga 
individer. Han tror därför inte att alla individer agerar rättrådigt av sig själva, 
utan de behöver både fostran och ha lagar att följa. För att kunna leva som rättrå-
diga individer räcker det inte att de agerar utifrån sin egen vilja utan för att 
”…den, som skall ha utbyte av att lyssna till föreläsningar om det sköna och det 
rätta och samlevnadsproblem över huvud taget, måste ha en god karaktärs-
fostran.”81 Individen måste fostras för att kunna bli rättrådig. Det betyder också 
att det är möjligt att fostra och forma individen till att bli rättrådig. Lagar behövs 
eftersom det bara är ett fåtal som är rättrådiga av naturen och ett fåtal som genom 
förnuftets hjälp kan agera rätt. Lagarna skall hjälpa individerna att vänja sig vid 
att agera rätt.82 Aristoteles betonar behovet av fostran och formandet till rättrådi-
––––––––– 
78 Aristoteles 2004/1967:33. Se också Aristoteles 2003:15-16. 
79 Aristoteles 2003:67. 
80 Aristoteles 2004/1967:126-130. 
81 Aristoteles 2004/1967:24. 
82 Aristoteles 2004/1967:301-304. 
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ga medborgare eftersom staten består av medborgare, och om staten skall funge-
ra måste dess delar (medborgarna) vara goda.83 Med hjälp av lagar skall de pro-
blem som uppstår genom individernas inte alltid perfekta agerande kunna be-
gränsas så att det rättfärdiga styrelseskicket ändå kan uppnås. Lagar är ett medel 
för att styrets reproducerbarhet skall garanteras, individens fostran är ett annat.  

Beroende på om individens agerande begränsas med hjälp av lagar eller ge-
nom fostran, får det samband som finns mellan vilka antaganden som görs om 
individen och vilka institutioner som behövs olika utformning. I det första fallet 
är det institutioner, lagar och deras funktion som skapar en möjlighet för styrel-
seskicket att skapa sitt eget stöd, medan det i det andra fallet är antagandet om att 
individen kan förändras genom fostran, som skall garantera reproduceringen. 
Skillnaden mellan de två tillvägagångssätten är att i det första fallet antas institu-
tioner i form av lagar parera problemen, medan utgångspunkten i det andra fallet 
istället är att institutioner skall forma individens insikter. Individen antas då ge-
nom fostran inse vad det goda är och agera därefter.       

Thomas av Aquino  
Thomas av Aquino anser liksom Aristoteles att ett rättfärdigt styrelseskick är ett 
styre som har allas bästa för ögonen.84 ”Ett tyranniskt styre är orättrådigt därför 
att det inte är inriktat på det allmänna bästa utan på den styrandes eget väl.”85 
Om individen lever efter förnuftets lag och inom förnuftets ordning så kommer 
det att ge insikt om den naturliga lag som alla är underkastade. Ett förnuftigt age-
rande kommer att leda till insikt om Guds vilja, den naturliga lagen och samhäl-
lets bästa.86  

Aquino argumenterar på samma sätt som Aristoteles gör vad gäller idén om 
att det allmänna goda är ett överordnat mål som individerna strävar efter att upp-
nå. Skillnaden är att Aquino relaterar det till kristendomen. Även i fråga om in-
nebörden av det rättfärdiga samhället har Aquino och Aristoteles samma upp-
fattning: individens mål om lycka uppfylls då det rättfärdiga samhället uppnås. 
Aquino skriver att ”Det ’slutliga målet för människans liv är lycka eller salighet’ 
och den eviga saligheten kommer naturligt nog först, men det finns också en 
’gemensam lycka som den enskilda individen får del i när den ’är en del av det 
fullkomliga samhället’.”87 Tydligt är att, precis som hos Aristoteles, bestäms in-
dividens lycka i Aquinos värld av den kollektiva lyckan och vad som är bra för 
samhället i stort. Det är genom kollektivets mål som individen blir lycklig.   

Vilka antaganden gör då Thomas av Aquinos om individerna? Han har en 
kluven inställning till dem. Samtidigt som han utgår från att individen är fallen 
genom syndafallet tror han även på hennes förmåga att vara förnuftig. Han antar 
att individen med hjälp av förnuftet och Guds vilja kan komma till insikt, trots att 
syndafallet har gjort att hon har vänt sig ifrån Gud.88 Aquino har samma inställ-
––––––––– 
83 Aristoteles 2003:206. 
84 Malnes och Midgaard 1998/1993:87. 
85 Malnes och Midgaard 1998/1993:89. 
86 Malnes och Midgaard 1998/1993:82. 
87 Malnes och Midgaard 1998/1993:83. 
88 Malnes och Midgaard 1998/1993:81. 
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ning som Aristoteles: individen är inte fullkomlig i sig utan det behövs institu-
tioner som fostrar eller straffar henne så att det rättfärdiga styrelseskicket, trots 
de ofullkomliga individerna, kan uppnås.  

Samtidigt antar Aquino att om individerna följer den naturliga lagen kommer 
de att söka kunskap och också sträva efter att agera på ett sådant sätt att de kan 
leva tillsammans i sociala gemenskaper.89 Det antagandet ger ingen antydan om 
behov av kollektiva institutionella ordningar. Det är istället ett exempel på hur 
antaganden om individernas egenskaper kan ge en trovärdig förklaring till hur 
det rättfärdiga styrelseskicket skall kunna uppnås – utan att andra institutioner 
behövs. Stor tilltro sätts här till individernas förnuft, att de inser hur de skall age-
ra.  

Men, precis som Aristoteles, utgår Aquino från att det inte räcker. Individerna 
har inte själva den insikten. På grund av syndafallet som har gjort dem till själ-
viska varelser måste individen fostras eller formas för att hon förnuftsmässigt 
skall kunna inse att hennes lycka bestäms av det allmänna kollektiva goda. Dock 
är inte heller fostran tillräckligt som medel för att individerna skall agera rätt. 
För att de skall hålla sig på den smala vägen behövs också lagar som leder dem 
rätt. Men för att de positiva lagarna skall vara goda, måste de överensstämma 
med både den naturliga och den eviga lagen. Eftersom individen har en dubbel 
natur, förnuftig men också fallen, skall lagen hjälpa henne att agera rätt.90  
   
För att sammanfatta den andra argumentationslinjen utifrån de tre frågorna inne-
bär ett rättfärdigt styre att ett överordnat kollektivt mål finns som är fullkomligt 
och gott i sig – ett mål som individerna bör sträva efter för att deras lycka skall 
uppfyllas. Att agera för samhällets bästa är viktigare än strävan efter den enskil-
des bästa eftersom det fullkomliga värdet utgörs av att den kollektiva lyckan och 
friheten uppnås. Utgångspunkten för det rättrådiga samhället är också att det är 
en naturlig ordning där alla har en uppgift att sköta, alla är delar av en större hel-
het.    

De antaganden som görs om individen visar en viss kluvenhet inför hennes 
egenskaper. Den ges uttryck i Aristoteles och Aquinos uppfattning om att indivi-
den å ena sidan förstår vad som är bäst för henne och agerar därefter (vilket kan 
tolkas som att fostrande eller straffande institutioner inte behövs). Å andra sidan 
tror de inte att individerna kommer att agera rättrådigt, varför institutioner måste 
införas. Genom fostran kan individerna formas till samhällsvarelser och nå insikt 
om vad som är bäst för dem, det kollektiva goda. Det betyder också att det är 
möjligt att fostra individerna till att bli dygdiga medborgare. Det räcker dock inte 
med att enbart fostra dem och att sedan lämna dem utan ledning, utan det behövs 
lagar för att hjälpa dem rätt. Trots det är de institutioner som behövs för att be-
gränsa individernas agerande inte så väl utvecklade. Det tydliggörs till exempel 
av att Aquino formulerar antaganden om individens agerande istället för att ut-
veckla tydligare institutioner som skall kunna hålla individerna i schack. Han 
sätter tillit till att individerna, genom samhällets fostran, når insikt om att det kol-

––––––––– 
89 Malnes och Midgaard 1998/1993:83. 
90 Malnes och Midgaard 1998/1993:84-87. 
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lektiva överordnade målet också är det goda målet som alla bör sträva efter. På 
så sätt antas det rättfärdiga styret ändå kunna uppnås. Så även om Aristoteles och 
Aquino båda är medvetna om individernas brister, så formulerar de inga kraftful-
la verktyg för att parera deras agerande med.            

Samhällsmekanikens ingenjörer   
Den tredje argumentationslinjen skiljer sig från den andra genom att filosoferna 
här frångår tanken om ett överordnat mål som definition av ett rättfärdigt styrel-
seskick, och istället utgår från individernas egen vilja. Utmärkande för den andra 
linjen är behovet av fostran och möjligheten att forma individerna. Thomas Hob-
bes idéer får här utgöra grunddragen för den tredje argumentationslinjen medan 
Jeremy Bentham bidrar med en samhällsuppfattning som avviker något från 
Hobbes. För utvecklingen av analyskategorierna är det dock av vikt att deras re-
spektive samhällsteorier presenteras.    

Thomas Hobbes  
När vi kommer till samhällsmekanikens ingenjörer får vi börja med att precisera 
vilka antaganden som görs om individerna innan vi kan definiera vad ett rättfär-
digt styrelseskick är, eftersom man här utgår från individerna och deras fria val. 
Den utgångspunkt som Hobbes har för sina antaganden om individerna är att alla 
är födda som varandras jämlikar och även fria sådana. Ingen är mer berättigad än 
någon annan att styra. Det innebär att alla har samma rätt att avgöra hur styret 
skall organiseras, vilket också innebär att alla har rätt att bestämma vad som 
skall prioriteras. Det leder i sin tur till att alla skall ges samma möjlighet att 
skydda sina egna intressen. Men allas lika rätt är tveeggad. Rätten ger visserligen 
alla ett skydd mot hotet om maktmissbruk, men samtidigt finns risker. Om alla 
främst strävar efter att skydda sina egna intressen och om det inte finns något or-
ganiserat styrelseskick, är risken uppenbar för att ett allas krig mot alla uppstår 
eftersom Hobbes, till skillnad från de filosofer vi tidigare har mött, inte tror att 
individerna drivs av samma mål eller att de alla delar samma önskan om ett kol-
lektivt gott.91  

Det här tillståndet av allas rätt till deltagande, men utan organiserat styre, be-
skrivs av Hobbes som naturtillståndet. Trots att det beskrivs så är det inte fören-
ligt med individens natur. För även om individen agerar utifrån egenintresse sö-
ker hon ett tillstånd som kan ge säkerhet och belåtenhet – vilket endast ett styrel-
seskick med lagar och regler kan göra, men som saknas i naturtillståndet. Hobbes 
utgår här från att individens egenskaper dels baseras på egenintresse, dels att det 
egenintresset får till följd att individerna söker fred och säkerhet. Om målet är att 
skydda de egna intressena och medlet för att nå dit är att uppnå fred och frihet, 
vilka argument anger Hobbes för att det skall ske? Det enda sättet för individerna 
att undvika det ’onda’ naturtillståndet är att låta en eller ett par personer styra. 
För att det skall ske förutsätts att alla ger upp sin egen beslutanderätt. Hobbes ar-
gumenterar för att individerna förnuftsmässigt inser att de frivilligt bör överlåta 

––––––––– 
91 Riley 1982:27-32. 
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makten till en eller flera styrande för att därigenom nå den säkerhet folket söker. 
Hobbes tro på individens förnuft är här en viktig faktor. Han argumenterar inte 
för det måste formeras institutioner om hur styret skall organiseras, utan han ut-
går från antaganden om individen som säger att hon genom sitt förnuft inser vad 
hon bör göra – att hon kommer att överlämna makten till någon annan. Orsaken 
till Hobbes antagande är hans tro på förnuftet som säger att individen är förbju-
den att göra något som är destruktivt för henne. När individerna har lämnat över 
makten har de inte rätt att ta saken i egna händer och hämnas en oförrätt utan låta 
myndigheterna sköta det.92 

Nu tror inte Hobbes att det räcker med att individerna förnuftsmässigt inser att 
de bör lämna över makten till en eller flera styrande. Hans teori bygger också på 
att när individerna överlämnar makten gör alla det och alla ingår ett (tänkt) soci-
alt kontrakt med varandra där de frivilligt överlämnar all beslutanderätt till en 
makthavare. Avsikten med kontraktet är att den styrande skall styra för allas, för 
samhällets bästa, för att undvika ett allas krig mot alla.93 Hobbes betonar att när 
individerna väl har ingått kontraktet är de också bundna att lyda det. I kontraktet 
som individerna frivilligt har gått med på kan de inte agera själviskt längre då de 
har lagar att förhålla sig till. De måste lyda lagarna för att inte kaos skall bryta ut 
igen. Individerna inte bara bör lyda den styrande då de har ingått i kontraktet 
(eftersom de har lovat det) utan de kommer även att lyda eftersom det är enda 
chansen för dem att garantera den säkerhet och trygghet som de söker. Hobbes är 
övertygad om att sannolikheten för att individerna lyder stärks ytterligare av att 
de både är rädda för konsekvenserna om de bryter mot de lagar som de har sam-
tyckt till, och för att deras hederskänsla säger till dem att lyda.94 När de väl har 
fått den insikten, hur åstadkommer man det rättfärdiga styrelseskicket samtidigt 
som allas rätt och frihet att styra sina egna liv och skydda sina egna intressen 
skall garanteras? Grunden för det frivilliga kontraktet är den fria viljan hos sam-
manslutningens medlemmar och det är även den som ligger till grund för de 
styrandes legitima rätt att styra. Eftersom alla är födda fria och som varandras 
jämlikar kan ett rättfärdigt styre enbart baseras på allas fria vilja där samtycket 
och överenskommelsen mellan de styrda gentemot de styrande är en förutsätt-
ning. Det betyder i en förlängning också att enbart lagar som baseras på allas 
samtycke är giltiga.95 Därigenom kan det rättfärdiga styrelseskicket förverkligas.   

Jeremy Bentham 
Hobbes argumenterar inte för några specifika institutioner som skall förhindra 
individernas strävan efter egenintresse utan han utgår från att individerna förstår 
vad som är bäst för dem och agerar därefter genom det kontrakt de ingår. Jeremy 
Bentham löser det problemet på ett annat sätt. Även han utgår från allas lika vär-
de och att alla drivs av ett egenintresse men han sätter mindre tilltro till att indi-
viderna kommer att nå insikt om hur de bör agera och ger istället exempel på hur 

––––––––– 
92 Carey 1999:70-73. 
93 Malnes och Midgaard 1998/1993:111-112. 
94 Riley 1982:53. 
95 Riley 1982:26-28. 
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tydligt formerade institutioner kan fostra individerna så att de därigenom agerar 
gott. Titeln, eller snarare undertiteln till den bok han skrev i ämnet ger en tydlig 
fingervisning om vad Bentham avsåg: Panopticon eller övervakningsinrättning-
en innehållande idén för en ny konstruktionsprincip tillämpbar på varje slags in-
rättning där personer av alla sorter skall hållas under övervakning, och särskilt 
på förbättringsinrättningar, fängelser, fattighus, sjukhus, verkstäder, manufaktu-
rer, hospital, arbetsinrättningar, dårhus och skolor med en plan för driften. 
Bentham beskriver en konstruktion i boken exemplifierat som ett fängelse där 
individer övervakas för att bli bättre individer och eftersom det finns en önskan 
om ett gott samhälle måste institutioner skapas som övervakar och fostrar de 
icke-perfekta individerna. Benthams utgångspunkt är att individerna genom 
övervakning och fostran kan formas till goda individer som därigenom kommer 
att agera gott. Om det lyckas kan det rättfärdiga styrelseskicket uppnås. Den 
konstruktion för övervakning i fängelser som Bentham skisserar utgörs av att 
fångarna ständigt kan övervakas – dag som natt. Även om fångarna inte är stän-
digt övervakade kommer vetskapen om att det är möjligt leda till att fångarna 
sköter sig – de anpassar sig till de krav som ställs.96      
 
Vi kan nu sammanfattningsvis konstatera att individens fria vilja, som styrs av 
egenintresset, är en grundläggande utgångspunkt för samhällsmekanikens ingen-
jörer. Vi har också sett att det finns två sätt att kontrollera egenintresset så att in-
dividerna ändå agerar i enlighet med vad som krävs för att det rättfärdiga styrel-
seskicket skall kunna uppnås: en egen insikt eller anpassning genom över-
vakning. Individens förnuft är avgörande utgångspunkter hos både Hobbes och 
Bentham. Det blir också tydligt genom deras betoning av allas rätt att själva fatta 
beslut och allas rätt att avgöra vilka intressen som varje enskild individ prio-
riterar. Individernas vilja och vad de vill ha får därmed en avgörande betydelse 
för vad ett rättfärdigt styrelseskick är. Eftersom Hobbes utgår från att individerna 
har en egen vilja måste de styrande leverera vad folket vill ha. Vad vill då folket 
ha? Jo, att deras intressen skall skyddas vilket kräver ett styre där fred och trygg-
het råder och där ingen inkräktar på någon annans intressesfär. Den vilja som 
Hobbes utgår ifrån är baserad på egenintresse – inte på moral eller ’gott’ ageran-
de.  

Eftersom individens frihet är ett viktigt värde för samhällsmekanikens ingen-
jörer, måste de institutioner som kan behövas i grunden vara flexibla för att kun-
na anpassas till individens rätt till frihet. I Hobbes och Benthams samhällsteorier 
handlar det om att institutioner skall möjliggöra fred och säkerhet i ett samhälle 
där individerna drivs av egenintresse. Det innebär att institutioner både skall 
kunna fostra och straffa individer som inkräktar på andras frihet.  

––––––––– 
96 Bentham 2002/1791.  
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Den goda och förnuftiga människans tillskyndare 
Den fjärde argumentationslinjen utgår, precis som den tredje, från individerna 
och deras förnuft, men här med fokus på individernas moral och samhällsintresse 
– inte på deras egenintresse. John Locke representerar tillsammans med Imma-
nuel Kant den fjärde linjen.   

John Locke 
Även i John Lockes fall är det mest naturligt att börja med vilka antaganden som 
görs om individerna, eftersom det är deras mål som avgör vad ett rättfärdigt sty-
relseskick är. Locke har vid en första anblick i princip samma utgångspunkt som 
Hobbes. Locke betonar, liksom Hobbes, individens förnuft och hennes önskan 
om att leva ett rationellt liv. Men skillnaderna visar sig dock vara större. Medan 
Hobbes gör sina antaganden om individen utifrån empiriska omständigheter, hur 
individerna är, har Locke en helt annan utgångspunkt. När han diskuterar indivi-
dernas egenskaper gör han det ur en normativ ansats, hur de bör vara.97 Den här 
skillnaden får också återverkningar på vilka mål de båda filosoferna antar att in-
dividerna strävar efter.  

Det är ett par saker som är fundamentala för förståelsen av Lockes antaganden 
om individen. Det handlar dels om förnuftets betydelse, dels handlar det om an-
tagandet om allas lika värde. Locke utgår i sin samhällsteori från idén om att in-
dividens förnuft är en av de primära egenskaperna. Han definierar således indivi-
den utifrån att hon är förnuftig och rationell. Genom förnuft, erfarenhet och tradi-
tion inser också individen vad moral är. Förnuftet får henne att handla rätt i en-
lighet med den naturliga lagen. Ett förnuftigt agerande är också förutsättningen 
för att individen skall kunna bevara sin frihet och egendom. Förnuftet är dock 
inget som individen föds med utan det får hon genom erfarenhet. Det finns där-
för inte något naturligt gott som gör att individen handlar rätt, utan hon inser vad 
det goda är genom de erfarenheter hon har. Locke är också övertygad om att när 
individen väl har erfarenhet och är förnuftig, så vill hon även agera därefter. För-
nuftet blir då det instrument som Guds vilja tolkas genom.98   

Den andra viktiga utgångspunkten hos Locke är antagandet om att alla indivi-
der är lika värda. Han förklarar det genom att alla har rätt till sin egen kropp, sina 
tankar och handlingar. Det ger alla äganderätt över sig själva vilket i en förläng-
ning betyder att ingen annan har rätt att använda eller utnyttja någon annans 
’egendom’, det vill säga ingen har rätt att bestämma över någon annan. Den rät-
ten att bestämma över sig själv ser också Locke som ett exempel på frihet som 
därför måste bevaras. Förutsättningen för frihet är att individen agerar på ett så-
dant sätt att det överensstämmer med den naturliga lagen. Därigenom kan Locke 
motivera allas rätt till lika behandling, särskilt som alla också antas vara för-
nuftiga.99  

––––––––– 
97 Dahl, Eva-Lena 1980:82. 
98 Dahl, Eva-Lena 1980:58-60. 
99 Dahl, Eva-Lena 1980:66-68. 
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Vad är då målet för samhället som alla antas sträva efter och som även är indi-
videns naturliga strävan? Utgångspunkten är den naturliga lagen och vad som har 
skapats av Gud. Den naturliga lagen är ett uttryck för Guds vilja och det är även 
den som driver skapelsen. Alla individer är en del av skapelsen vilket innebär att 
de också strävar efter att följa den naturliga lagen. Målet är att bevara och föröka 
släkten samt att nå religiös kunskap. Locke skriver att ”[m]änniskors stora och 
huvudsakliga syfte /…/ är därför att skydda sin egendom.”100 Eftersom målet är 
att bevara allas lika värde och rättigheter, måste individerna kunna leva i sociala 
ordningar där det garanteras.101 Det handlar inte om någon specifik politisk ord-
ning utan om en ordning i bemärkelsen av respekt för allas lika värde och allas 
lika rätt att använda sitt förnuft.   

De institutioner som behövs för att uppnå det rättfärdiga styret kan uppfattas 
som okomplicerad eftersom Locke sätter så stor tilltro till att individerna är för-
nuftiga och att de därför drivs av en strävan efter att uppfylla målet om bevaran-
det av frihet, liv och egendom. Men så enkelt är det dock inte. Locke är medve-
ten om att det finns individer som är irrationella och som därför inte inser hur de 
bör agera. Det kan även finnas yttre omständigheter som försvårar ett förnuftigt 
agerande.102 I naturtillståndet där en politisk ordning saknas, där domstol och 
verkställande av domslut inte är organiserat, är risken stor för att individerna ut-
nyttjar andras egendom och därmed utövar en makt över andra (som de inte har 
eftersom alla är lika värda). Risken är att individerna inte agerar förnuftigt.103  

Som vi har sett har Locke tidigare betonat att individerna inte föds förnuftiga 
utan att det är något som de lär sig genom erfarenhet och fostran. Det betyder 
därför att det måste finnas institutioner som ser till att irrationella individers age-
rande inte hotar de förnuftiga individernas rätt att leva sina liv i deras strävan ef-
ter målet om frihet, liv och egendom. Men det måste även finnas institutioner 
som kan hjälpa individerna i deras utveckling att bli förnuftiga och moraliska. 
Vad som definierar goda institutioner är att de är kända och bestående, att de ga-
ranterar allas lika rätt och allas rätt till deltagande. Institutionerna måste därför 
vara neutrala och garantera en lika behandling av alla. Om det sker har indivi-
derna en möjlighet att uppnå målet om att bevara sin frihet, liv och egendom med 
resultatet att ett rättfärdigt styrelseskick kan uppnås.104 En förutsättning för att 
det skall fungera är givetvis att alla respekterar de institutionerna. Det är även 
viktigt att den lagstiftande och verkställande makten är oberoende av varandra 
samt att den lagstiftande makten agerar med folkets mandat. En lag måste base-
ras på allas frivilliga samtycke för att vara giltig.105     

För att individerna skall kunna skydda sin frihet, sina liv och sin egendom 
tänker sig Locke att de ingår ett kontrakt där de lämnar över beslutanderätten till 
en makthavare för att denne skall kunna garantera allas lika rätt. I och med att 
individerna har ingått kontraktet måste de även lyda makthavaren (så länge de 
––––––––– 
100 Locke 2001/1690:43. 
101 Dahl, Eva-Lena 1980:60. 
102 Dahl, Eva-Lena 1980:76. 
103 Locke 2001/1690:43-44. 
104 Dahl, Eva-Lena 1980:78-79. 
105 Locke 2001/1690:44-48. 
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anser att han sköter sin uppgift) och därmed också överlämna åt honom att döma 
och straffa.106 Enligt Locke kommer individerna att inse att de måste lämna över 
sin beslutanderätt till ett organiserat styrelseskick för att deras frihet skall beva-
ras. Det organiserade styrelseskicket skall i sin tur garantera allas rätt att leva 
sina liv vilket innebär att alla måste behandlas som varandras likar.  

Immanuel Kant 
Immanuel Kant utgår, som John Locke, från individen och hennes förnuft och 
vilja att agera rationellt, att fullt ut utnyttja sin förmåga att använda förnuftet. 
Kant tänker sig att individen genom sitt förnuft inser att hon bör agera utifrån 
vad som skulle kunna vara universella normer. Det ger en än tydligare idé om att 
individerna antas vilja handla gott och rationellt. Kants normativa uppfattning 
framgår genom det kategoriska imperativet där han i tre principer sammanfattar 
normer för individernas agerande. Därigenom kan en innebörd av ett rättfärdigt 
styrelseskick skönjas: ett styre som möjliggör för alla att på lika villkor agera 
som de vill och som de anser är bäst. Ett rättfärdigt styre skall därför upprätthålla 
normerna för ett gott universellt agerande.107  

Den värld som Kant ser framför sig är en värld där alla agerar efter det kate-
goriska imperativet. Ur det perspektivet har Kant en positiv syn på individen. 
Han utgår från att hon kommer att agera utifrån det kategoriska imperativets rikt-
linjer och inte drivas av egenintressen eftersom hennes förnuft och moral kom-
mer att påverka egenintresset till det kategoriska imperativets fördel.108  

Förutsatt att individerna följer det kategoriska imperativet och agerar enligt de 
universella normerna kan det tyckas meningslöst att skapa institutioner. Indivi-
derna antas ju vara förnuftiga och borde därför inse vad det bästa är och agera 
därefter. Så enkelt är det dock inte i Kants samhällsteori. För att försäkra sig om 
att individerna inte agerar utifrån ett egenintresse, och för att garantera att det ka-
tegoriska imperativet skall vara möjligt att uppnå, är det nödvändigt med ett or-
ganiserat styrelseskick. Och då individerna är förnuftiga kommer de att inse be-
hovet av ett sådant styrelseskick. De lagar som krävs för det måste vara rätt-
färdiga i den meningen att de överensstämmer med det kategoriska imperativet. 
Det innebär enligt Kant lagar som alla frivilligt har samtyckt till.109 Rättfärdiga 
lagar skall också vara neutrala eftersom individerna har så olika uppfattningar 
om vad lycka är, ”…lagverket bara är rättfärdigt om det säkrar alla medborgares 
lika rättigheter att realisera personliga målsättningar.”110 Kant argumenterar där-
med för att de rättfärdiga lagarna, förutom att de följer det kategoriska imperati-
vet, också skall innebära att varje individ har möjlighet att agera som hon själv 
vill så länge alla andra också kan göra det. Det innebär i en förlängning att om 
individen har möjlighet att agera som hon vill är hon fri.    
 

––––––––– 
106 Malnes och Midgaard 1998/1993:114-116. 
107 Malnes och Midgaard 1998/1993:170-172. 
108 Malnes och Midgaard 1998/1993:173. 
109 Malnes och Midgaard 1998/1993:173. 
110 Malnes och Midgaard 1998/1993:174. 
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Ett rättfärdigt styrelseskick utgår, enligt den fjärde argumentationslinjen, från in-
dividen och hennes förnuft och vilja att agera rationellt och moraliskt. Det mål 
som individerna strävar efter är målet om allas bästa, allas (släktets) överlevnad. 
Målet är alltså inte enbart att den egna friheten skall garanteras utan att allas fri-
het att agera som alla själva vill skall garanteras. Det skall ske genom handlingar 
som kan fungera som universella. Individen antas därför agera moraliskt för allas 
bästa för ögonen.  

För att det skall vara möjligt behövs dock ett styrelseskick som garanterar al-
las lika värde och lika behandling av alla – vilket förutsätter att folket frivilligt 
lämnar över sin beslutanderätt, att de samtycker till och respekterar de lagar som 
styr samhället. Det betyder att det är folkets plikt att lyda styret och dess lagar 
men bara så länge de styrande uppfyller kravet på neutralitet, rättvisa och lika 
behandling. Men eftersom individerna är förnuftiga inser de också nyttan av det 
och agerar därför som plikttrogna medborgare och lyder de lagar som har införts.  

Det kan här vara läge att uppmärksamma skillnaden mellan den tredje och 
fjärde argumentationslinjen. Trots den gemensamma utgångspunkten: individen 
och hennes lika rätt att bestämma målet om det rättfärdiga styrelseskicket, skiljer 
de sig åt på ett par punkter. Samhällsmekanikens ingenjörer utgår från en egen-
nyttomaximerande individ som främst vill säkra sin egen trygghet. Företrädarna 
för den goda och förnuftiga människan utgår istället från att hon agerar moraliskt 
för att trygga allas överlevnad. En annan skillnad är också utformningen av kon-
traktet mellan individerna och styret. I linje 3 förväntas styrelseskicket leverera 
trygghet för individernas överlevnad. I linje 4 skall styret istället leverera goda 
och neutrala institutioner som garanterar rättvisa förutsättningar och en upplyst 
förståelse som stärker individernas förmåga att leva efter moraliska och goda 
principer. Det betyder att samtycket, som baseras på ett upplyst moraliskt för-
nuft, är grunden för rätten att styra och kravet att leverera goda institutioner, vil-
ket i sin tur genererar förpliktelse att lyda.       

 54



Jean-Jacques Rousseaus argument för ett rättfärdigt styrelseskick   
Vi har nu presenterat sju filosofer som representerar de fyra argumentationslin-
jerna. Det är därmed möjligt att precisera de analyskategorier som ligger till 
grund för analysen av Robert Dahls demokratiteori. Först skall vi dock vända 
blicken mot Jean-Jacques Rousseau, en av demokratins förgrundsgestalter och 
mest känd för boken Om samhällsfördraget eller statsrättens grunder.  

Rousseau definierar, liksom övriga politiska filosofer, värden för ett rättfärdigt 
styre som antingen goda i sig eller som ett medel för att nå det goda. Han tar 
också hänsyn, både till normativa mål om det rättfärdiga styret och antaganden 
om individerna för sin förståelse av vad ett rättfärdigt styrelseskick är. Men han 
skiljer sig från de redan presenterade filosoferna: han är eklektisk och lånar anta-
ganden och argument från alla argumentationslinjer. Vilken är då poängen med 
att presentera hans tankar när avsikten med argumentationslinjerna är att vaska 
fram analyskategorier? Som jag nämnde tidigare är det ogörligt, att i den här frå-
gan, undvika Rousseau. Men ett viktigare argument för att presentera Rousseau 
är just hans eklektiska drag: det visar att argumentationslinjerna snarast skall ses 
som idéhistoriska idealtyper och att de, i sina renodlingar, inte är direkt tillämp-
liga för en modern samhällsteori. Det implicerar därför att är nödvändigt att hitta 
lösningar utanför de givna ramarna – att analysinstrumenten måste skärpas för 
förståelsen av hur demokratiteoretiker argumenterar för ett rättfärdigt styre. Och 
det återkommer vi med i kapitel 3 – men nu åter till Rousseau.  

Rousseau utgår, liksom Hobbes, Locke och Kant, från individen och indivi-
dens rätt vid bestämningen av vad ett rättfärdigt styrelseskick är. Individens fri-
het och lika rätt är avgörande både för vad målet för ett rättfärdigt styrelseskick 
är och för vilken typ av institutioner som behövs för att säkra målet om det rätt-
färdiga styret – det är individerna som avgör vad målet om det rättfärdiga styrel-
seskicket är. Hans utgångspunkt baseras också på antagandet om att individerna 
förnuftsmässigt inser hur de bör agera för att det rättfärdiga styret skall uppnås, 
att alla frivilligt ingår i ett kontrakt och överlämnar sin beslutanderätt till de 
styrande. Men vi börjar från början.     

Rousseau anser, precis som Locke, att individernas förnuft inte är naturligt 
utan att det är genom erfarenhet som individen når insikt om hur hon bör agera. 
Rousseau argumenterar för att individerna genomgår en förändring när samhället 
organiseras:     
 

[I] hennes beteende ersätter den instinkt med rättvisa, och människans 
handlingar ger den en sådan moralisk karaktär som de tidigare saknat. Det 
är först då, när pliktens röst ersätter den fysiska driften och rätten ersätter 
begäret, som människan, vilken dittills bara tänkt på sig själv, ser sig 
tvungen att handla utifrån andra principer och rådfråga sitt förnuft innan 
hon lyssnar till sina böjelser. 111 

 

––––––––– 
111 Rousseau 1996/1762:33.  

 55



Denna och nedanstående passager är centrala för förståelsen av individens för-
ändring då hon går in i samhällskontraktet. Individens lika rätt är ett centralt mål. 
I naturtillståndet kan den rätten inte garanteras varför individerna inser att de bör 
ingå i ett gemensamt kontrakt. De kommer visserligen att mista en del av sin na-
turliga frihet men samtidigt kommer de att få en medborgerlig frihet som garan-
terar dem alla medborgerliga rättigheter. Rousseau fortsätter:  
 

Trots att hon i detta tillstånd berövas många fördelar som hon har av natu-
ren, vinner hon så stora fördelar, övar och utvecklar sin förmåga, vidgar 
sina idéer, förädlar sina känslor och förhöjer sin själsliga förmåga så till 
den grad att om inte missbruket av detta nya tillstånd ofta sänkte henne till 
en nivå under hennes ursprungliga tillstånd, borde hon oavbrutet välsigna 
den lyckliga stund som för alltid ryckte henne ur densamma, och som av 
ett dumt och inskränkt djur gjorde henne till en förnuftig varelse och män-
niska.  

Låt oss föra tillbaka hela denna balans på lätt jämförbara termer. Det 
människan förlorar genom samhällsfördraget är sin naturliga frihet och en 
oinskränkt rätt till allt som frestar henne och som hon kan uppnå. Det hon 
vinner är medborgerlig frihet och rätten till alla sina ägodelar. För att inte 
missta sig på dessa ersättningar måste man noga skilja mellan den naturli-
ga friheten, som endast begränsas av individens styrka, och den medbor-
gerliga friheten, som begränsas av den allmänna viljan, samt mellan det 
ägande som endast är frukten av råstyrkan eller den förste besittningstaga-
rens rätt, och den äganderätt, som endast kan grundas på en uttrycklig be-
stämmelse.112     

 
Respekten för, samt rätten och möjligheten till, medborgerlig frihet och jämlik-
het är alltså avgörande markörer för vad ett rättfärdigt styrelseskick är. Samhälls-
fördraget är också den enda legitima samhällsordning som finns. ”Eftersom ing-
en människa av naturen har någon myndighet över sin like och eftersom styrkan 
inte ger någon rätt, återstår alltså överenskommelsen som grunden för varje legi-
tim myndighet bland människor.”113 Det sociala kontraktet som ingås mellan in-
dividerna utgör ramen för de institutioner som behövs för att balansera individer-
nas rätt till sin fria vilja. Men det förutsätter också att medborgarna samarbetar. 
För att styret skall vara rättfärdigt måste individens rätt och frihet garanteras, 
samtidigt som samhällsordningen måste fungera och accepteras av alla.114  

Samarbete förutsätter att individerna kompromissar om sina önskemål, att de 
ger och tar. Men det är inte en så enkel sak för Rousseau att föreslå – det är något 
av det mest onaturliga du som fri individ kan göra; ”[a]tt avstå från sin frihet är 
att avstå från sin egenskap som människa, avstå från mänsklighetens rättigheter 
och till och med från dess plikter. För den som avstår från allt finns det ingen 

––––––––– 
112 Rousseau 1996/1762:33. 
113 Rousseau 1996/1762:22. 
114 Rousseau 1996/1762:28-29. 
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möjlig ersättning. Att avstå från allt är oförenligt med människans natur, och att 
frånta sig den fria viljan är att beröva sina handlingar all moralisk mening.”115  

Trots det inser individerna att de, för att säkra sin frihet och sina rättigheter, 
bör överlämna makten till en kollektiv ordning som kan skydda dem, garantera 
deras rättigheter och styra enligt visa lagar. Även om det innebär att beslutande- 
och bestraffningsrätt läggs i andras händer, utgår Rousseau från att individerna 
ändå inser att fördelarna är större än nackdelarna. Den insikten förstärks genom 
samhällsfördraget – och vi är tillbaka där vi började: en kollektiv organisering av 
samhället kräver egenskaper som individen inte har i naturtillståndet.116 Vägen ut 
ur det dilemmat är samhällsfördraget som leder till att individen förändras från 
att vara en självisk egennyttomaximerare till att vara en medborgare som ser till 
allas bästa. Det innebär också att det mål om frihet som individerna strävar efter 
förändras från att ha varit individuellt till att genom allmänviljan bli kollektivt. 
Men samhällsfördraget förändrar även andra värden, ”…den grundläggande pak-
ten [samhällsfördraget] krossar inte den naturliga jämlikheten, tvärtom ersätter 
den den fysiska ojämlikhet som naturen kunnat skapa mellan människorna med 
en moralisk och legitim jämlikhet. Och trots att människorna kan vara ojämlika i 
fråga om styrka och begåvning, blir de alla jämlika genom överenskommelse och 
rätt.”117 Så även om individerna inte är varandras jämlikar på något annat plan, 
så är de i alla fall varandras politiska jämlikar.   
              
Rousseaus tankestruktur om hur samhället kommer att fungera baseras till stor 
del på en uppfattning om att individerna och de värden som är viktiga för dem 
kommer att förändras då individerna accepterar samhällsfördraget. När indivi-
derna går samman i ett kontrakt bildas en kollektiv grupp som från och med kon-
traktets ingående utgör allmänviljan. Det betyder dock inte att individernas fria 
vilja åsidosätts utan det innebär att individernas vilja antas vara densamma som 
den kollektiva allmänviljan.    

För att sammanfatta Rousseau utifrån frågorna om vad ett rättfärdigt samhälle 
är och vilka antaganden som görs om aktörerna kan det konstateras att Rousseau 
kombinerar delar från alla argumentationslinjer, både vad gäller förståelsen av 
vad ett rättfärdigt samhälle är, vilka antaganden han gör om individerna och vil-
ka institutioner som behövs, för att jämka målet om det rättfärdiga styrelseskick-
et med individernas agerande.  

Figuren nedan visar att Rousseaus tankefigur är en kombination av samtliga 
linjer. Han utgår från individens rätt och frihet, precis som representanterna för 
linjerna 3 och 4 gör. Enda sättet att säkra friheten och garantera att den inte in-
skränks, är att ingå ett frivilligt kontrakt: samhällsfördraget. När individen ingår i 
det förändras hon från att vara egennyttomaximerare till att bli samhälls-
orienterad. Kontraktet skapar en förändring av både individernas agerande och 
mål. Individernas primära intresse förflyttas från ett egenintresse till allmän-
viljan, ett överordnat kollektivt mål. Här synliggörs likheten med de två första 

––––––––– 
115 Rousseau 1996/1762:23. 
116 Carey 1999:135-136. 
117 Rousseau 1996/1762:37. 
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argumentationslinjerna vars representanter utgår från att målet för ett gott styre 
är ett överordnat mål. Likheten med den naturliga ordningens teoretiker är också 
slående givet Rousseaus antagande om att målet om det rättfärdiga styret kom-
mer att förändras från en subjektiv uppfattning om vad individen vill ha, till en 
objektiv vilja, baserad på en förståelse av vad som är bäst både för oss själva och 
för samhället i stort.  

Rousseau argumenterar inte öppet för att målet för ett rättfärdigt samhälle är 
överordnat eller oberoende av aktörerna, men det finns ändå inslag som antyder 
det, och som ytterligare stärker kopplingen till den första argumentationslinjen. 
Rousseau skriver att:         
 

Statens form blir verkligt hållbar och varaktig när de sociala reglerna följs 
på ett sådant sätt att de naturliga förhållandena och lagarna hela tiden 
sammanfaller och lagarna så att säga bara tryggar, åtföljer och korrigerar 
de naturliga förhållandena.118  

 
Ett stabilt och rättfärdigt samhälle kan upprätthållas om och när de samhälleliga 
lagarna överensstämmer med de naturliga förhållandena.   

Figuren nedan ger en förenklad bild av hur Rousseau argumenterar. Vad som 
är speciellt med Rousseau är att han betonar den förändring som sker med indi-
viden då hon går in i kontraktet. Det beror bland annat på att Rousseau bygger 
sin tankestruktur kring allmänviljan som en kollektiv vilja.         

  

 
              Individ      Kollektiv  
 
 

Egen frihet                   Allas frihet genom  

Figur 2.2: Hur Jean-Jacques Rousseau argumenterar för ett rättfärdigt styrelse-
skick 

––––––––– 
118 Rousseau 1996/1762:68-69. 

Vad är ett rättfärdigt  
                  allmänviljan   styre? 

 
 
 
Vilka antaganden      Drivs av                 Samhällsintresse genom 

egenintresse                     allmänviljan    görs om individen? 
 
 
 
                                         
Hur uppnås det                     Förnuft  
rättfärdiga styret?  
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Sammanställning av argumentationslinjerna   
Det är nu dags att sammanställa de fyra argumentationslinjerna. Jag skrev inled-
ningsvis att skillnaden mellan argumentationslinjerna kommer att framstå tydli-
gare efter genomgången av dem. Och även om det finns många likheter mellan 
dem så finns även distinkta skillnader. Men, avgörande för den fortsatta analysen 
är inte vad en specifik filosof har tänkt, det är vad som faller ut ur respektive ar-
gumentationslinje: de analyskategorier som skall ligga till grund för analysen av 
demokratins reproducerbarhet.  

De analyskategorier som jag har sökt hos de klassiska filosoferna kan relateras 
till min utgångspunkt om hur man bör resonera kring ett styres reproducerbarhet. 
De kategorierna är en definiering av värden för vad ett rättfärdigt styre är, vilka 
antaganden som görs om individen och vilka institutioner som skall möjliggöra 
att det rättfärdiga styret kan realiseras.        

När de fyra argumentationslinjerna sammanfattas (se figur nedan) är det tyd-
ligt att ett rättfärdigt styrelseskick förväntas producera och garantera en sam-
hällsordning där ett visst mål uppnås.119 Samtliga politiska filosofer argumente-
rar för att det rättfärdiga styrelseskicket skall vara till för allas bästa. De skiljer 
sig dock åt i frågan om vad ett rättfärdigt styre är – om det är ett naturligt givet 
mål om vad som är bäst eller om det är aktörerna som bestämmer vad det all-
männa bästa är. I argumentationslinjerna 1 (Smith) och 2 (Aristoteles och Aqui-
no) är utgångspunkten att målet för ett rättfärdigt styre bestäms oberoende av in-
dividerna. Skillnaden mellan dem är att medan individen i linje 1 sätts i det 
främsta rummet (det är hennes frihet som skall garanteras) är individen i linje 2 
inordnad i, och underordnad, ett kollektiv. Innebörden av den första linjen kan 
tyckas vara en osannolik kombination, att målet om det rättfärdiga styret bestäms 
oberoende av individen samtidigt som det är individens frihet att agera självstän-
digt som är just det målet. Men Smith anser att individerna inte är medvetna om 
sin roll och betydelse för samhällets utveckling och därför argumenterar jag för 
att målet om det rättfärdiga styret bestäms oberoende av dem. I argumentations-
linjerna 3 (Hobbes och Bentham) och 4 (Locke och Kant) är den frågan oproble-
matisk, där utgår man från att det är individen som avgör vad målet för ett rätt-
färdigt styre är.    

Nästa fråga, som behandlar vilka antaganden som görs om individen, kan de-
las in i två delar: i) om individen drivs av egenintresse eller av ett samhällsintres-
se, och ii) grad av formbarhet hos individen. Om vi börjar med den första frågan, 
är det i linjerna 1 och 3 som man utgår från att individen drivs av ett egenintres-
se. I de andra två linjerna antar man istället att individerna drivs av ett samhälls-
intresse. Skillnaden mellan linjerna 2 och 4 är att individen i linje 2 är relativt 
passiv, hon inordnar sig i kollektivet och lär sig, för samhällets bästa, att accepte-
ra sin position. Locke och Kant utgår istället i linje 4 från att individen är aktiv, 
förnuftig och medveten om att allas bästa även gynnar det egna bästa.  

––––––––– 
119 Det är viktigt att påpeka att linjerna i figuren inte utgör något kausalt samband eller att frågan om 

’Vad är ett rättfärdigt styrelseskick?’ måste besvaras för att svaren på de övriga frågorna skall kun-
na särskiljas. Vad linjerna visar är enbart hur man inom varje enskild argumentationslinje svarar på 
de olika frågorna.   
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––––––––– 

När det sedan gäller frågan om hur formbar individen antas vara, är man inom 
de fyra linjerna i princip överens. Uppfattningen hos dem alla är att individen 
kan förändras till att bli en medveten samhällsvarelse. Skillnaden ligger i hur det 
skall ske, om det är genom egna insikter (Hobbes, Locke och Kant), om det är 
genom fostran (Aristoteles, Aquino), genom anpassning (Bentham)120, eller om 
det över huvud taget finns något behov av att förändra individen eftersom det 
sker per automatik (Smith). Om förutsättningarna är goda, att individerna har 
möjlighet att agera fritt utan yttre påverkan, kommer samhället att utvecklas i 
den riktning det bör utvecklas – och då finns inget behov av att förändra indivi-
den. Det är i och för sig en utgångspunkt som delas av övriga filosofer också: 
under de mest gynnsamma omständigheterna kommer individen att vara insikts-
full och medveten om hur hon bör agera. Men de är alla, inklusive Smith121, ock-
så medvetna om att de omständigheterna inte förekommer i verkligheten.        

Institutioner till sist är, som jag tidigare har påpekat, vagt formulerade. Det 
finns absolut ett behov av att förändra individen, eftersom hon inte kan förväntas 
agera i enlighet med vad som är önskvärt för ett rättfärdigt styrelseskick. De oli-
ka argumentationslinjerna har skilda prioriteringar kring vad som bör göras. För 
Smith i linje 1 är det primära målet att möjliggöra individernas rätt till ett fritt 
agerande, varför de lagar som han i första hand föreslår skall möjliggöra den fri-
heten. I andra hand skall lagar straffa dem som inte respekterar andras rätt till sin 
frihet. Aristoteles och Aquino, linje 2, satsar på både fostran och lagar: fostran 
krävs för att individerna skall nå insikt om hur de bör agera. Lagar skall säkra det 
rättfärdiga styret mot dem som inte når den nödvändiga insikten. Den särskilj-
ning som skedde i linje 3 när det gäller hur man skall forma individerna får även 
återverkningar på vilka institutioner man föreslår. Hobbes som tror på individer-
nas förnuft, ser straffande lagar som medlet för att försäkra sig om att fred och 
frihet kan bevaras. Bentham som istället utgår från att individerna måste fostras, 
föreslår därför att det i första hand är institutioner som övervakar och fostrar in-
dividerna som säkrar freden och friheten. Slutligen tror Locke och Kant i linje 4 
på individernas eget förnuft – genom insikt förstår de hur de bör agera. De insti-
tutioner som därmed behövs skall garantera allas lika rätt och frihet. 

 
 

120 På den här punkten skiljer sig Hobbes och Bentham från varandra. De har en relativt lika syn i 
frågan men betonar förnuft respektive fostran i något olika grad.   

121 Smith förordar därför institutioner och lagar som skall bilda och straffa individen så att hon anpas-
sar sig till samhällets regler.  
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När vi nu sammanfattar de klassiska politiska filosofernas argument är det ett par 
saker som har utkristalliserats.  

För det första är det tydligt att de inte bara diskuterar vad ett rättfärdigt styrel-
seskick är, de försöker även hitta lösningar på hur ett rättfärdigt styre skall kunna 
uppnås givet de antaganden om verkligheten de gör. De är medvetna om att indi-
viderna inte kommer att agera som vore önskvärt – och därför presenterar de oli-
ka förslag på institutionella ordningar som skall fostra, straffa eller alternativt 
tvinga individerna att agera på ett visst sätt.  

För det andra visar genomgången av de politiska filosofernas texter hur viktig 
individen är för deras samhällsteorier. Oavsett vad de antar om individen, om 
hon är förnuftig eller oförnuftig, passiv eller aktiv, så gör de explicita antaganden 
om de individer som skall befolka deras rättfärdiga styrelseskick.  

För det tredje är det också tydligt att det finns en koppling mellan värdet av 
vad ett rättfärdigt styre är, de antaganden som görs om individen och vilka insti-
tutioner som behövs för att ett rättfärdigt styre även skall kunna reproduceras. 
Det finns en uppfattning om reproducerbarhet i deras teorier eftersom målet (vär-
det) för det rättfärdiga styret, individerna och institutionerna förväntas samspela.  

För det fjärde, visar genomgången om vad som behövs för att ett styrelseskick 
skall vara rättfärdigt, att samhället blir alltmer komplicerat. Aristoteles och 
Aquino låter individen överskuggas av kollektivet, men ju längre fram i tiden vi 
kommer, desto större hänsyn tas till individens fri- och rättigheter. Och det för-
anleder mer precisa institutioner för att säkra de fri- och rättigheterna.  

Slutligen, för det femte, visar genomgången att filosoferna skiljer på olika ty-
per av värden när de för fram sina argument om vad ett rättfärdigt styrelseskick 
är. De kan antingen vara goda i sig (och därmed det värde som utgör vad det rätt-
färdiga styret är), eller så är det värden som leder till något annat gott. Det kan 
exemplifieras med hjälp av de värden som Hobbes betonar. Värdet som alla sö-
ker och som är målet för ett rättfärdigt styre är den egna personliga säkerheten, 
medan värdet som kan leda dit är fred. Det betyder att fred inte är det primära 
målet utan enbart ett medel för att nå målet om en egen säkerhet. I en förlängning 
innebär det också att om ett styrelseskick kan garantera fred men inte en egen 
personlig säkerhet är det styret, med Hobbes mått, inte rättfärdigt.  

I ljuset av ovan förda resonemang är det ett par saker som vi skall ta med till 
den fortsatta analysen. Dels handlar det om vikten av att identifiera i) de olika 
typer av värden som utgör målet om vad det rättfärdiga styret är. Genom att iden-
tifiera dem, och visa på skillnaden mellan dem, kan förståelsen om vad målet för 
ett rättfärdigt styre är klargöras. Det är även nödvändigt att kunna identifiera ii) 
de antaganden som görs om individerna, för att iii) kunna urskilja de institutioner 
som skall möjliggöra det rättfärdiga styret. Dels lär det oss hur vi kan analysera 
hur en teori är konstruerad: hur det normativa målet relaterar till empiriska antag-
anden och hur de tillsammans skapar krav på vilka institutioner som behövs för 
att realisera det rättfärdiga styret. Genom att förstå sammanhanget mellan de tre 
delarna kan vi även få bättre kunskap kring hur demokratiteoretiker tänker kring 
demokratins reproducerbarhet.  
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 KAPITEL 3  

Den moderna vetenskapens bidrag: 
institutionslära   
 

Institutioner utgör en mycket viktig del i ett politiskt system, i synnerhet i dagens 
moderna samhälle. Med hjälp av de klassiska politiska filosoferna har vi identifi-
erat ett ramverk av olika institutionstyper som skall möjliggöra, uppmuntra eller 
begränsa individernas agerande så att det demokratiska styret kan realiseras och 
reproduceras. Det är institutioner som fostrar genom lag, som bildar individerna 
eller som möjliggör för individerna att utöva sin självständighet.   

Dessa institutioner är, enligt de klassiska filosoferna, nödvändiga och tillräck-
liga för att ett rättfärdigt styre skall kunna nås, givet de antaganden som görs om 
individen. Men, de är knappast tillräckliga för dagens moderna politiska system. 
De politiska system som de klassiska filosoferna kände till utgjordes av relativt 
små enheter med liten befolkning. Statens uppgifter var få, det var den enskilde 
individens ansvar att skapa möjligheter för sin egen överlevnad och välstånd. Det 
fanns inget utbyggt välfärdssystem – med konsekvensen att politiska institutioner 
som verkställande organ inte utvecklades.  

Filosoferna var inte heller, med dagens mått mätt, några demokrater. De äg-
nade ingen tid åt demokratiska idéer eller insåg behovet av en utbyggd byråkrati 
för den moderna staten. Deras idéer bringar därför inte tillräckligt ljus över de in-
stitutioner som behövs för att möjliggöra demokratins reproducerbarhet. För att 
klarlägga vilka institutioner som behövs för att förstå idén om reproducerbarhet i 
ett modernt demokratiskt styre måste därför ytterligare två institutioner diskute-
ras: institutioner som skall skapa goda förutsättningar för beslutsfattande och in-
stitutioner för genomförande av politiska beslut.  

Institutioner för beslutsfattande skall möjliggöra och garantera att besluts-
proceduren fungerar enligt demokratiska ideal. Det är antagligen också de insti-
tutioner som man i första hand tänker på då demokratiinstitutioner kommer på 
tal, till exempel institutioner som allmän rösträtt och alla rösters lika värde. Det 
är också de institutioner som tydligast kan kopplas till den demokratiska proces-
sen. Institutioner för genomförande har också en viktig funktion att fylla, de skall 
verkställa politiska beslut på ett korrekt sätt men också handlägga och förbereda 
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inför beslut. De institutionerna och dess tjänstemän, skall tjäna de styrande så att 
deras intentioner genomförs på bästa sätt.   

I vilken grad dessa institutioner kan belysa hur idén om demokratins reprodu-
cerbarhet skall förstås, varierar med vilken demokratiteoretikers teori som analy-
seras. De behöver därför redas ut närmare. Vi skall därför här dels utveckla, och 
anpassa, de av de klassiska filosoferna föreslagna institutionerna: lagar som 
straffar och lagar som möjliggör, institutioner som fostrar genom bildning och 
institutioner som möjliggör ett autonomt agerande. Dels skall de institutioner 
presenteras som ett modernt politiskt system behöver för att beslut skall kunna 
fattas och genomföras.      

Icke-politiska institutioner som stöd för ett modernt demokratiskt 
styre  
I den första delen av kapitlet skall vi återknyta bekantskapen med de institutioner 
som initierades av de klassiska politiska filosoferna. När de institutionerna an-
passas till ett modernt politiskt system kan de formuleras som rätt, bildning och 
marknad122. Det är tre institutionella ordningar som återfinns i alla moderna sam-
hällen. Beroende på vilken utformning de har varierar deras inverkan på det poli-
tiska systemet och dess medborgare – de är inga neutrala enheter som en politisk 
beslutsprocess inte påverkas av. Dessutom utgörs de av skilda logiker: medan la-
gar i ett rättssystem utgör en formaliserad institutionell ordning, är marknadens 
drivkraft frihet och ickereglering.  

Inte heller den demokratiska processen är immun mot dem: ett rättssystem 
som godtyckligt dömer individer eller ett oreglerat marknadssystem innebär kon-
sekvenser för den demokratiska beslutsprocessen. I det första fallet riskerar man 
tilltron till det politiska systemet medan man i det andra riskerar att stjälpa förut-
sättningarna för den demokratiska processen på grund av de socioekonomiska 
ojämlikheter som skapas. Men institutionerna kan också ha en positiv effekt på 
demokratins reproducerbarhet: en fri marknad som skapar ekonomisk tillväxt 
kan leda till en ökad utbildningsgrad vilket är gynnsamt för ett demokratiskt del-
tagande. Detsamma gäller om den politiska kulturen (som ingår i institutionen 
bildning) är i överensstämmelse med demokratiska värderingar. 

Den inverkan som institutionerna har på den demokratiska processen är var-
ken neutrala, enbart positiva eller enbart negativa. För att undersöka idén om 
demokratins reproducerbarhet kan vi därför inte undvika att studera dessa institu-
tioner. Om institutionerna vore neutrala och helt avskilda från den demokratiska 
beslutsprocessen skulle det vara möjligt att lämna dem utanför analysen men 
ingen – i synnerhet inte Robert Dahl – utgår från att så är fallet.        

När rättsväsendet anpassas till ett modernt politiskt system kan två typer av 
tänkande kring lagar urskiljas: ett formaliserat rättsväsende där alla skall behand-
las lika av opartiska lagar och konstitutionell rätt: lagar som skyddar individers 
rättigheter.  

––––––––– 
122 Institutionerna utgör olika slags idealtyper; medan rätt baseras på normativa föreställningar, har 

marknad sin grund i teoretiska antaganden och bildning kommer ur empiriska erfarenheter.   
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Bildning, som här i första hand handlar om att individerna lär känna de värde-
ringar (den politiska kulturen) som ett samhälle har, omfattas bland annat av kul-
turella, religiösa och traditionella omständigheter. I en demokratisk kontext lär 
sig individerna att värdera demokratins idé, bland annat allas lika rätt. Men bild-
ning har också en annan betydelse: att individerna får den utbildning de behöver 
för att kunna agera som aktiva och medvetna demokrater.       

På den fria marknaden slutligen, är det snarare frånvaron av institutioner än 
närvaron som är utmärkande. Grundidén är att om individerna får möjlighet att 
agera fritt enligt sina egna önskemål, kommer de själva och samhället i stort att 
tjäna på det. Regleringen av ekonomin skall därför vara begränsad till ett mini-
mum.           

Rättsväsendet som institutionell ordning  
 

It is much more important to establish the rule of law quickly than to es-
tablish democracy quickly. Because without the former, the latter is soon 
undermined. (Lord Ashdown, the High Representative of Bosnia).123   

 
De klassiska politiska filosofernas förståelse av behovet av lagar sträcker sig 
även till våra dagar. Ett fungerande rättsväsende är fundamentalt för en stats sta-
bilitet. Det finns även de som argumenterar för att en legal ordning – ett funge-
rande juridiskt system – är tillräckligt (och det enda nödvändiga) för en politisk 
ordnings legitimitet. Det juridiska systemet är också legitimt då de politiska in-
stitutionerna fungerar i enlighet med vad lagen säger124 och då rättigheter, säker-
het och förutsägbarhet garanteras.125    

Formaliserat rättsväsende   
Alla politiska system har någon form av rättsväsende. I de klassiska politiska fi-
losofernas texter kunde vi identifiera institutionen ’lagar som straffar’. Ett rätts-
väsende i ett modernt samhälle täcker dock in mer än bara straffande lagar, vi 
behöver därför finna en mer nyanserad formulering av de analyskategorier som 
rättsväsendet utgör.  

Hans Kelsen formulerade idén om den rena rättsläran vars utgångspunkt är 
den värderingsfria neutrala rätten, en rättslära som inte är tyngd av ideologisk, 
moralisk eller naturrättslig dödvikt.126 Thomas Carothers ger en mer preciserad 
definition av vad ett fungerande juridiskt system bör utgöras av. Enligt honom är 
det ett system där lagarna är allmänt kända, tydliga i sin innebörd, där alla be-
handlas lika och har rätt till en rättvis rättegång. Det är dessutom viktigt att de 
mänskliga rättigheterna kan upprätthållas.127 Andra önskvärda effekter som ett 
fungerande rättsväsende bör ha är effektivitet, genomskinlighet, ansvar och är-

––––––––– 
123 Chandler 2004:579.   
124 Dyzenhaus 2001:462.  
125 Zürn och Leibfried 2005:6.  
126 Kelsen 1933:219. 
127 Carothers 1998:96. 
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lighet.128 Ytterligare eftersökta normer är att lagarna är stabila, förutsägbara129, 
jämlika, opartiska och tillförlitliga.130 Det kan i en förlängning även ha positiva 
konsekvenser för fred, frihet och tillväxt.131  

Ett formaliserat rättsväsende syftar till att säkerställa alla individers lika be-
handling. För att rättsväsendet också skall vara rättssäkert måste alla individer 
ges lika möjligheter, garanteras lika rättigheter, bedömas och dömas på samma 
grunder. Rättssystemet måste vara neutralt i relation till dem de granskar. Det 
synsättet har sin grund i en idé som kan sammanfattas som bill of rights: att la-
gen skall skydda individuella rättigheter från andra individers och från statsmak-
tens agerande. Det innebär att fri- och rättigheter ses som så viktiga att de måste 
skyddas, både från en regerings vilja, men också från folkviljan. Beslut som ho-
tar de fri- och rättigheterna är därför inte legitima. Och det är rättsväsendet som 
skall skydda de fri- och rättigheterna.           

Det måste därför finnas institutioner som garanterar ett rättvist, neutralt, till-
förlitligt och förutsägbart rättsväsende och som skyddar de individuella fri- och 
rättigheterna. Först och främst måste det finnas tydligt utformade lagar där fri- 
och rättigheter men även skyldigheter har formaliserats. I en författning formule-
ras bland annat generella normer för beslutsprocedurer och för vilka värden som 
skall ligga till grund för tolkning av lagar. De utgör sedan ramverket för vilket 
lagrum som bedöms som rimligt i olika situationer. Nya lagar förväntas också 
sammanfalla med den rättspraxis som finns.132       

För det andra måste det finnas oberoende domstolar som har möjlighet och 
mandat att agera självständigt utan påtryckningar från de politiskt styrande, före-
tag, organisationer eller allmänhet.133 Aktörerna inom rättsväsendet måste dess-
utom vara kompetenta, effektiva och opartiska.134 Om domstolarna inte kan 
granska och döma oberoende av andra instanser eller aktörer finns det en risk att 
domsluten blir godtyckliga och individerna kommer inte att behandlas lika inför 
lagen, vilket i sin tur försvagar domstolens tillförlitlighet, förutsägbarhet och 
opartiskhet. För att domstolarna skall kunna agera oberoende av andra instanser 
måste alla instansers makt, däribland domstolarnas, vara formaliserade. Det mås-
te finnas en tydlig maktdelning som anger vilka områden och uppgifter som olika 
politiska instanser har.135 Makt måste både garanteras och begränsas. En forma-
liserad maktdelning skall skydda domstolar från påtryckningar från andra aktö-
rer. Dessutom kan författningsdomstolar kontrollera att övrig politisk maktutöv-
ning sker enligt de lagar som styr dem. Det kan till exempel ske genom att ny-

––––––––– 
128 Carothers 1998:105.  
129 Zürn och Leibfried 2005:6.  
130 Chandler 2004:579.  
131 Carothers 1998:95.  
132 Kelsen 2008/1949:267.  
133 Kelsen 1933:224.  
134 Carothers 1998:96. Se också Eskridge och Frickey 1994:34 samt Zürn och Leibfried 2005:7.  
135 Roesler 2007:547, 566. Se också Zürn och Leibfried 2005:6.   
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stiftade lagar prövas mot den befintliga författningen136. De domstolarna kan 
även vara en garant för skyddet av de mänskliga rättigheterna.137     

ter.   

––––––––– 

För det tredje måste det finnas mekanismer som skall garantera att rättsväsen-
det faktiskt behandlar alla lika. Alla skall ges lika möjlighet till en rättvis rätte-
gång, lika möjlighet att överklaga till en högre instans, lika möjlighet att försva-
ra sig och lika rätt till ett rättsligt ombud. 

Slutligen skall rättsväsendet döma och straffa dem som bryter mot lagen. En-
ligt Kelsen är rättsplikten fundamental för den rena rättsläran. För att dess upp-
gifter skall kunna fullgöras, måste de individer som berörs acceptera, respektera 
och lyda lagarna.138 Och om de inte gör det skall rättsväsendet ha möjlighet att 
verkställa de straff som det utdömer.       

Skydd av rättigheter 
Vikten av att skydda rättigheter kan ges olika prioriteringar, men de som verkli-
gen vill skydda individers rättigheter, kan föras samman under idén om konstitu-
tionalism. Konstitutionalism rör inte bara det juridiska systemet, dess lagar, och 
hur de bör utformas utan det är mer grundläggande än så – den utgör en utma-
ning mot idén om folkstyre baserat på principen om majoritetsstyre.          

Det grundar sig i den spänning som finns mellan att beslut fattas genom majo-
ritetsprincipen och konstitutionalism som utgår från att det finns vissa grund-
läggande fri- och rättigheter som skall skyddas. Ur ett demokratiperspektiv hand-
lar det om att demokrati bör värderas utifrån idén om självstyre – att alla röster är 
lika värda – eller om demokratins mål bör vara att alla skall behandlas lika och 
garanteras lika rättigheter.139 Demokrati genom majoritetsprincipen, där alla har 
samma rätt att delta, premierar individens egen vilja, konflikt och förändrade 
preferenser medan styre genom lag fokuserar på skydd av och stabilitet kring rät-
tig- och skyldigheter.140 De två olika synsätten kan dels återföras till den moder-
na liberala demokratisynen om allas lika rätt, dels till tron på naturrätt och att 
vissa rättigheter aldrig får kränkas.141  

För att rättigheter skall kunna skyddas från majoritetsbeslut är den centrala 
idén i ett konstitutionellt styre att all offentlig makt och offentliga beslut skall 
kontrolleras av en överordnad makt.142 Om ett beslut, som har fattats enligt ma-
joritetsprincipen av valda representanter, på något sätt riskerar att inkräkta på in-
dividuella rättigheter, så är det beslutet ogiltigt. Instanser som författningsdom-
stolar kan kontrollera att beslut inte strider mot rättigheter och underkänna de 
beslut som riskerar att kränka rättighe

För att garantera individuella rättigheter finns det i konstitutionen dels gene-
rella skydd, som de ovan nämnda bill of rights, som är en samling rättigheter 
som skall säkra alla individers lika behandling – jämlikhet för alla. Dels finns det 

136 Roesler 2007:547.  
137 Roesler 2007:566. 
138 Kelsen 1933:215.  
139 Dworkin 2003/1996:241-242.    
140 Roesler 2007:552-553. Se också Eskridge och Frickey 1994:77.  
141 Habermas 2001:766-767. 
142 Kay 2001/1998:16-21.  
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specifika skydd som skall säkra individers rättigheter vid politiskt beslutsfattan-
de. De utgörs till exempel av garantier för att minoritetsgruppers rättigheter inte 
kränks, så som vetorätt i frågor som berör dem eller reserverade platser i den 
lagstiftande och verkställande myndigheten. I kulturellt splittrade politiska enhe-
ter kan det vara nödvändigt med den typen av lagar för att säkra en lika behand-
ling för alla. Istället för garantier till enskilda grupper kan rättigheter också 
skyddas genom att alla grupper förenas i en stor koalition som gemensamt fattar 
alla beslut.143  

Individers, och minoritetsgruppers, rätt kan också skyddas genom vallagar. 
Sådana kan minska risken för statiska grupperingar och därmed stärka möjlighe-
ten att nå politisk jämlikhet. Ett exempel på det är om en kandidat måste få stöd 
(röster) av väljare från samtliga grupper inom landet. Det innebär att kandidaten 
inte kan agitera mot andra grupper (med risk för ökade klyftor) utan han eller 
hon måste skapa ett förtroende gentemot alla grupper (för att därigenom stärka 
dialogen och minska klyftorna).144 Beslut fattade med kvalificerad majoritet kan 
också vara ett sätt att minska risken för kränkta rättigheter eftersom det kräver att 
en stor majoritet av befolkningen står bakom beslutet. För att beslut som rör in-
dividuella rättigheter skall fattas kan det också finnas krav på att de skall föregås 
av folkomröstningar. Men de besluten prövas då inte mot en konstitution utan 
mot folkets vilja. Det starkaste skyddet som ändå finns för individuella rättighe-
ter är det skydd som en konstitution ger.   

Rätten är en mycket viktig faktor för ett fungerande politiskt system, den ska-
par stabilitet och förtroende för systemet när den fungerar och ger därför ett vik-
tigt stöd till den demokratiska processen. Men det finns också, eller kan finnas, 
en baksida om rätten ges tolkningsföreträde på bekostnad av de politiska besluts-
fattarna. Då fråntas individerna sin autonoma rätt till självstyre och demokratins 
värden riskerar att undermineras.145           
 
Ett modernt rättsväsende kan delas in i två olika former av legalt system: ett for-
maliserat rättssystem där 1) neutrala, förutsägbara och stabila lagar, 2) oberoen-
de domstolar, 3) lika behandling för alla genom rätt till en rättvis rättegång och 
4) domstolens möjlighet att döma och straffa, möjliggörs och garanteras genom 
5) maktdelning. Skydd av rättigheter sker genom 6) konstitutionella lagar eller 
genom 7) starka krav på majoritetsbesluten.  
     

––––––––– 
143 Horowitz 2003:15.  
144 Horowitz 2003:15. Alla dessa förslag på hur man kan skydda minoritetsgruppers rättigheter utgår 

från att alla väljare inom en specifik grupp tänker, agerar och prioriterar på samma sätt – att intres-
sen och preferenser är bestämda på grupp- och inte på individnivå. Även om det knappast är helt i 
överensstämmelse med verkligheten så kan sådana skydd förhindra att gruppers – och individers – 
rättigheter hotas, vilket är viktigt för att den demokratiska processen skall fungera.   

145 Det är ett problem som Robert Dahl har ägnat mycken tid åt att diskutera. Vi kommer också att 
återkomma till det, företrädesvis i kapitlen 7 och 14.   
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Bildning 
Institutioner för bildning omfattas av mekanismer som på olika sätt bildar indivi-
den. Den empiriska innebörden av de mekanismerna skiftar i tid och i rum, men 
här fokuserar vi på en teoretisk kategorisering av institutioner som ligger till 
grund för vår bildning. För att forma individerna och anpassa dem till vad som 
krävs för att ett rättfärdigt styre skall kunna realiseras, behöver individerna bildas 
för att agera på ett, för det rättfärdiga styret, korrekt sätt. Och om de får den bild-
ning som de behöver, kommer de att kunna nå insikt om hur de bör agera.  

Viktiga aspekter är både stabilitet och utbildning. De stabila grundläggande 
institutionerna för vår bildning omfattas av en politisk kultur där bland annat tra-
dition och religion är innehållsliga markörer. Det är institutioner vars värderingar 
formar individen: hur hon förhåller sig till andra, om relationerna är hierarkiska 
eller horisontella, om hon ser på samhället som organiskt eller atomistiskt. Det 
utgör grunden för hur vi ser på oss själva, på andra och på samhället i stort.146  

När de institutionerna bildar individerna till att vara toleranta, respektfulla, 
måttliga i sina krav och engagerade ses det som positivt för en demokratisk ut-
veckling – och givetvis det omvända om de egenskaperna saknas hos individer-
na. Dessutom är det positivt om individerna är anpassningsbara, flexibla, kom-
promissvilliga och samarbetsvilliga. Det förutsätter att individerna känner för-
troende för varandra och för samhället. I ett samhälle där en politisk kultur ska-
par en sådan trygghet och öppenhet till diskussioner, är förutsättningarna goda 
för att individerna skall anamma demokratiska värderingar.147 En politisk kultur 
där öppenhet, engagemang och frihet är framträdande, skapar förutsättningar för 
ett samhälle med en mångfald av olika organisationer och föreningar som ytterli-
gare stärker möjligheterna för en demokratisk utveckling: ju fler organisationer 
det finns, desto svårare är det att koncentrera makten.148   

Den andra aspekten, utbildning, har också stor betydelse för demokratins ut-
veckling: ju mer utbildning individerna i ett samhälle har och ju mer utvecklat 
det är, desto större är sannolikheten för demokratins utveckling, ”education, if it 
does not make men good citizens, makes it at least easier for them to become 
so.”149 Lipset som här citerar James Bryce håller med honom – läskunnighet 
möjliggör för individen att ta del av olika idéer och bilda sig en egen uppfattning. 
Utbildning lär individen att värdera information, att respektera andras åsikter; 
det ökar möjligheten att fatta rationella beslut och minskar risken för extrema 
åsikter.150  
                  
Bildning handlar om huruvida den 1) politiska kulturen överensstämmer med de 
demokratiska värderingarna. Om så är fallet underlättar det för individen att an-
amma de värderingarna. Ur ett demokratiskt perspektiv är det gynnsamt om in-
dividen formas till att 2) respektera andra, 3) ha förtroende för andra och 4) vara 
––––––––– 
146 Inglehart och Baker 2003/2000:169. 
147 Diamond 1999:161-166.  
148 Diamond 1999:221-228.  
149 Lipset 2003/1981:58.  
150 Lipset 2003/1981:57-58. 
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villig att samarbeta och kompromissa. Dessutom är det viktigt att hon också 5) 
utbildas för att kunna agera som en självständig och medveten demokrat.    

Marknaden  
Marknaden, och hur den antas fungera (teoretiskt), skiljer sig inte mycket idag 
från hur Adam Smith resonerade. Marknadslogikens idé är densamma: utgångs-
punkten är att den privata äganderätten är okränkbar, att alla avtal som ingås är 
frivilliga utan möjlighet för någon utomstående part att vidta åtgärder (såvida 
ingen bryter mot lagar eller avtal), att marknadsprincipen om utbud och efterfrå-
gan reglerar marknaden och att en generell tillväxt kommer att gynnas av att in-
dividerna agerar av egenintresse. Förutsättningen är att individerna har möjlighet 
att agera självständigt, driva sina intressen och fatta sina egna beslut.151     

Marknadssystemets bidrag till individens frihet är att det uppmuntrar till effek-
tivitet, kreativitet och utveckling. Marknadslogiken som styrs av utbud och efter-
frågan med målet om ekonomisk tillväxt tvingar aktörerna till ett effektivt age-
rande i sin strävan efter ökade vinster – bland annat genom att utveckla nya pro-
dukter. Ett fritt marknadssystem möjliggör också för alla att ägna sig åt vad de 
själva önskar – och att konsumera vad de vill då den fria efterfrågan påverkar ut-
budet. Dessutom antas en fri marknad ge balans i samhället: alla har skilda öns-
kemål och om alla kan ägna sig åt vad de vill kommer mångfalden av önskemål 
att skapa jämvikt i samhället.152   

Men det finns även en baksida, den fria marknaden riskerar att öka ojämlikhe-
ten i samhället eftersom alla inte kan konkurrera på lika villkor – med ökade 
klyftor som resultat. Det finns också en risk för att individen enbart ser till sina 
egna intressen och ignorerar gemensamma behov. Dessutom kan en fri marknad 
skapa osäkerhet och instabilitet i samhället dels på grund av hastiga upp- och 
nedgångar i konjunkturen, dels på grund av att marknadskrafterna styr utan möj-
lighet för individerna att påverka dem.153   

Men en ren marknad utan regleringar har aldrig förekommit, varken på Smiths 
tid eller idag. Idag krävs regleringar bland annat för att avtal skall respekteras 
och för att garantera arbetsrättsliga överenskommelser.154  
 
Den fria marknaden bidrar till att individen kan 1) agera fritt och 2) driva sina 
egna intressen vilket också är 3) positivt för den generella tillväxten och för 4) 
jämvikten i samhället. Det förutsätter att 5) marknadslogiken fungerar, att 6) 
äganderätten garanteras, att 7) frivillighet och 8) fri konkurrens respekteras. Men 
negativa effekter finns också, som 9) ojämlikhet, 10) att individen enbart ser till 
sina egna intressen och 11) att instabilitet och osäkerhet uppstår.       

Marknaden antas stärka möjligheten till ett autonomt agerande som även kan 
färga av sig på ett demokratiskt agerande. Om individen är van vid, och bekväm 
i, rollen som självständig aktör kan det också leda till att hon blir en aktiv demo-
––––––––– 
151 Heywood 2007/1997:184 och Rothstein 2006/1999:142-143.  
152 Heywood 2007/1997:185.  
153 Heywood 2007/1997:185.  
154 Robert Dahl har även vid många tillfällen undersökt marknadens effekter; i kapitel 7 redogörs för 

hans uppfattning och förslag på förändringar.     
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krat. Om hennes ekonomiska status också är beroende av politiska beslut, ger det 
ytterligare incitament till att hon deltar politiskt.   

Institutioner för beslutsfattande respektive genomförande  
De institutioner som vi har kunnat uttolka ur de klassiska politiska filosofernas 
texter handlar alla om att på något sätt skapa möjligheter för eller begränsa indi-
videns agerande. När vi ser närmare på de institutionerna rör ingen av dem den 
egentliga politiska processen av beslutsfattande och genomförande – två institu-
tionella ordningar som är centrala i ett modernt politiskt system.  

I ett modernt politiskt system kan två typer av institutioner identifieras: insti-
tutioner för beslutsfattande, som här utgörs av institutioner som skall möjliggöra 
allas lika deltagande, och institutioner för genomförande: byråkratins förberedel-
se och verkställande av beslut.     

Friz Scharpf gör en liknande indelning: institutioner på inputsidan som mot-
svarar institutioner för beslutsfattande, och institutioner på outputsidan som är 
jämförbar med institutioner för genomförande.155 Även om terminologin av in-
put- och outputinstitutioner kan synas tilltalande i sin enkelhet, kommer jag att 
använda termerna institutioner för beslutsfattande respektive genomförande. Jag 
anser att de är mer klargörande för vilka institutionstyper som jag avser att iden-
tifiera. För det första institutioner som möjliggör att individernas preferenser och 
intressen kanaliseras (representeras) så att de kommer beslutsfattarna till del in-
för ett beslut. Beslutsfattarna kan antingen utgöras av folket självt eller av repre-
sentanter – det beror på vilken beslutandeformen är. För det andra, institutioner 
för genomförande som handlar om hur beslut genomförs – inte vilka som 
genomförs.               

För att identifiera vilka institutionerna för beslutsfattande är och hur de funge-
rar, kommer jag att redogöra för hur företrädare för tre moderna demokratitradi-
tioner argumenterar för vilka institutioner som de anser behövs för att demo-
kratins mål skall kunna realiseras. Därefter skall jag i den avslutande delen av 
kapitlet redogöra för olika institutionella ordningar som på olika sätt kan möjlig-
göra ett genomförande (implementering) av beslut.     

Institutioner för beslutsfattande   
Institutioner för beslutsfattande i ett demokratiskt styre handlar primärt om med-
borgarnas deltagande och vilka preferenser och intressen de har. Folket är suve-
ränt och det är deras vilja som skall styra de beslut som fattas. Det är därför av-
görande att det sätt som besluten fattas på kanaliserar den viljan så att den ligger 
till grund för besluten. Kort sagt handlar det om att institutionerna för beslutsfat-
tande skall skapa möjligheter för individerna att delta så att deras intressen 
kommer till beslutsfattarnas kännedom. Men hur det sker kan variera.  
––––––––– 
155 Grunden för legitimitet på inputsidan baseras på politisk jämlikhet: folkets deltagande, hur de del-

tar, hur de får delta och hur de kan delta. Legitimitet på outputsidan bedöms istället utifrån i vilken 
grad kollektivt bindande beslut tjänar allas intressen och allas bästa – om ett allmänt gott kan garan-
teras genom att de styrande har en förmåga att lösa problem. Scharpf 1998, Scharpf 1999:11-13 och 
Rothstein 2007:3-6.   
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Bland demokratiteoretiker finns det många olika åsikter om vilken den bästa 
formen för deltagande är: om deltagandet skall vara direkt eller indirekt, om det 
skall ske genom val eller genom annan kommunikation, om särintressen bör spe-
la någon avgörande roll, om experter bör ha större inflytande och så vidare. Vil-
ken åsikt man har, beror för det första på hur man förhåller sig till verkligheten: 
antaganden om kontexten som demos storlek och individers kompetens kan upp-
fattas som restriktioner för vilken form av beslutsfattande man föredrar. Dit hör 
de teoretiker som hävdar att storleken på dagens demos och komplexiteten i 
samhället omöjliggör ett direkt deltagande – oavsett hur önskvärt det kanske kan 
vara. Om man istället utgår från en normativ utgångspunkt och inte låter empi-
riska omständigheter styra hur man anser att deltagandet bör fungera, ger det en 
annan typ av deltagande. För det andra kan, som vi har sett tidigare, formen för 
deltagandet variera beroende på vad man vill uppnå, om det är goda resultat eller 
om man vill ge alla möjlighet att yttra sig: Skall demokratins konsekvenser eller 
dess procedur prioriteras?  

Det finns därför en flora av demokratimodeller156 som beskriver olika varian-
ter av hur deltagandet kan ske, vilken beslutsprocessen bör vara, vilka de bakom-
liggande normerna är och vilka aktörerna bör vara. Modellerna utgör alla mer el-
ler mindre helgjutna koncept om hur demokrati fungerar – eller bör fungera. Av-
sikten är dock inte att redogöra för alla dessa modeller utan den är att utifrån des-
sa renodla idealtyper av olika demokratiska beslutandeformer, som dels skall 
täcka in alla (rimliga) aspekter av hur beslutande kan ske, dels vara tydligt åt-
skilda från varandra.  

Att formulera idealtyper innebär naturligtvis att förenklingar görs. Inom re-
spektive demokratimodell kan en mängd olika uppfattningar finnas om hur be-
slutande skall ske – liberal demokrati utgör till exempel grunden för både 
Schumpeters elitdemokrati och pluralism.157 Förenklingar är sällan att föredra då 
man riskerar att förlora nyanser i förståelsen, men de kan också ha sina fördelar 
om syftet är, som här, att mejsla ut skilda synsätt om hur ett demokratiskt be-
slutsfattande fungerar. Med idealtyp avses här teoretiska modeller som inte till 
fullo är överförbara på verkligheten. Idealtyperna blir därför simplistiska i rela-
tion till den nyansrikedom av olika demokratiuppfattningar som verkligheten be-
står av.         

Vi måste därför identifiera idealtyper av institutioner för beslutsfattande som 
uppfyller de kraven: de skall tillsammans täcka in alla (rimliga) aspekter av ett 
demokratiskt deltagande samtidigt som de skall vara tydligt särskiljda från var-

––––––––– 
156 Held redogör för klassisk atensk demokrati, republikanism, marxistisk direktdemokrati och liberal 

demokrati. I en modern kontext diskuterar han också konkurrenselitism (Schumpeter), pluralism, 
lagstyrd demokrati (Hayek) och deltagardemokrati. Held 1997/1987. Heywood kategoriserar mo-
dellerna som klassisk atensk demokrati, skyddande demokrati, utvecklande demokrati och folkde-
mokrati (kommunistisk). Skyddande och utvecklande demokrati är båda varianter av liberal demo-
krati. Heywood 2007/1997. Katz gör ytterligare en annan indelning: klassisk atensk demokrati, li-
beral demokrati, deltagardemokrati och kommunitär demokrati. Katz 1997. Under de senaste de-
cennierna har ytterligare en demokratimodell fått stor uppmärksamhet: deliberativ demokrati eller 
samtalsdemokrati. Bohman 2000.   

157 Held 1997/1987 och Katz 1997. Se också Heywood 2007/1997.  
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andra. I boken Demokratins mekanismer, som ingår i projektet med samma 
namn, görs en indelning av olika mekanismer (institutioner) som behövs för de-
mokratins legitimering: valdemokrati,158 deltagardemokrati och samtalsdemo-
krati. Författarna anser att den indelningen ger en heltäckande bild av vilka me-
kanismer som legitimerar ett styre.159  

Den indelningen160 är relevant även för denna studie eftersom mekanismerna 
också utgör former för hur ett demokratiskt beslutsfattande sker. Och genom att 
formulera valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati som tre demo-
kratitraditioner av demokratiskt deltagande, kan vi identifiera institutioner för 
beslutsfattande – och färdigställa ytterligare en del av analysmodellen.                    

Valdemokrati 
Inom valdemokrati betonas, precis som det låter, val och den valhandling som 
sker då beslut fattas. Vad som genomsyrar valdemokratin är att alla som ingår i 
demos har rätt att delta på lika villkor. Viktigt att poängtera är dock att valdemo-
krati i första hand skall ses som en metod för medborgarna att fatta beslut, ställa 
politiker till svars, och idag att välja representanter – det är varken mer eller 
mindre än det. Valdemokrati syftar inte till att nå något högre mål, som till ex-
empel individens utveckling, utan det är en metod för att fatta beslut.161 Inom 
valdemokrati samsas därmed alla former av demokratimodeller där valet är den 
centrala beslutandeformen, från elitdemokrati till pluralism. Även om den inbör-
des skillnaden kan vara stor har de valet gemensamt.   

Den enklaste definitionen av valdemokrati utgår från att alla individer är lika 
värda och att alla individer har lika rätt att delta – antingen för att skydda sina in-
tressen eller för att påverka de beslut som fattas. Eftersom alla är jämlika med 
varandra vad gäller deltaganderätt (en man = en röst), fattas besluten med majo-
ritetsbeslut – det alternativ som får flest röster vinner.162    

För att alla skall ges rätt att delta måste det finnas institutioner som möjliggör 
och stärker deltagandet. De måste för det första skapa förutsättningar för att de 
val som genomförs är regelbundna och återkommande. För det andra skall valen 
vara konkurrensutsatta, både vad gäller konkurrens mellan kandidater och kon-
kurrens om väljarnas röster.163 Konkurrensen mellan kandidater om väljarnas 
röster är en viktig faktor inom valdemokrati. Om valen enbart är regelbundna 
och återkommande saknas en garanti för att folkets vilja blir styrande för de be-
––––––––– 
158 Liberal demokrati omfattar många olika former av demokratimodeller men gemensamt för dem 

alla är att det regelbundna och återkommande valet utgör formen för deltagande. Jag har därför valt 
att benämna den modellen för valdemokrati för att betona att det är deltagandeformen som står i fo-
kus.   

159 Gilljam och Hermansson 2003:14-15.  
160 Jörgen Hermansson utgår också från de tre demokratitraditionerna då han i sin studie analyserar 

huruvida mekanismer (institutioner) kan producera de värden som de är avsedda att producera. 
Skillnaden mellan denna studie och Hermanssons är att han inte definierar demokrativärden som 
terminala eller instrumentella utan stannar vid procedur- och konsekvensbaserade värden. Han gör 
heller inga explicita antaganden om individen. Hermansson 2003:298-299.      

161 Held 1997/1987:125, 223 och Katz 1997:46. 
162 Held 1997/1987:103-110 och Katz 1997:46-47.  
163 Gilljam och Hermansson 2003:15. Se också Held 1997/1987:118-126, 223.  
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slut som fattas – men om valen också är konkurrensutsatta försvinner den risken 
– och individen är suverän med kontroll över beslutsfattandet.164        

Ytterligare en förutsättning som krävs för att handlingen skall kunna ske en-
ligt valdemokratins villkor är att väljarna har tillräcklig information för att kunna 
välja och bedöma de politiska alternativen.165 För att individerna skall kunna in-
formera sig och bilda sig en uppfattning om vilket val de skall göra, är det nöd-
vändigt att specifika rättigheter finns: yttrande-, förenings- och pressfrihet.166 De 
rättigheterna är också en förutsättning för möjligheten att kontrollera och kunna 
utkräva ansvar av de valda politikerna. Eftersom valet är centralt inom val-
demokrati är det genom valhandlingen som väljarna har möjlighet att kontrollera 
att representanterna fullgör sina uppgifter. Genom information kan individen av-
göra om de vill ge en vald kandidat fortsatt förtroende eller inte. Det tillbaka-
blickande ansvarsutkrävandet är en form av kontroll, men det är också möjligt att 
ha ett framåtsyftande mandatgivande. Då bedöms en representant för de löften 
som ges eller för att representanten i fråga anses kunna göra ett gott arbete. Då 
tas det inte i beaktande vad som tidigare har gjorts.167 För att väljarna skall kun-
na kontrollera de valda representanterna förutsätts att det finns institutioner som 
möjliggör en insyn i det arbete som de valda representanterna gör. Om det saknas 
försvåras möjligheten till ansvarsutkrävande. Dessutom måste, för att ansvars-
utkrävandet skall vara möjligt, de valda representanterna acceptera en valförlust 
om de förlorar ett val. Det framåtsyftande mandatgivandet är svårare att kontrol-
lera eftersom de valda representanterna kan agera mot mandatet.      

Under mellanvalsperioden är det de valda representanterna som fattar besluten 
och väljarna informeras om dem.168 Det finns alltså ingen institutionellt ordnad 
kontrollmöjlighet för väljarna mellan valen. Schumpeter ansåg till och med att 
det inte skulle finnas någon kontakt alls mellan väljare och valda representanter 
mellan valen, väljarna skulle inte ges möjlighet att påverka politikerna utan de 
skulle enbart rösta vid återkommande val – för att ge ett så effektivt styre som 
möjligt. Naturligtvis måste en möjlighet finnas för individerna att diskutera men 
de skulle inte göra det med politikerna.169    
 
Om vi sammanfattar den valdemokratiska traditionen kan vi se att det visserligen 
krävs institutioner som stärker möjligheten till ett demokratiskt deltagande i oli-
ka delar i av valprocessen: förutsättningar för valet, själva valhandlingen och 
kontrollmekanismer genom valet. Den centrala institutionen är dock själva val-
handlingen.  

För att valhandlingen skall kunna ske på lika villkor måste det finnas insti-
tutioner som skyddar och stärker valhandlingen. De institutioner som då behövs 

––––––––– 
164 Katz 1997:48.  
165 Gilljam och Hermansson 2003:15-16.  
166 Held 1997/1987:126, 236.  
167 Gilljam och Hermansson 2003:16-17, Hermansson 2003:296 och Cunningham 2001:92.  
168 Gilljam och Hermansson 2003:16. 
169 Held 1997/1987:235. Schumpeters inställning är naturligtvis extrem men det är ett exempel som 

på ett klargörande sätt visar vad valdemokrati innebär.  
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skall garantera både kontinuiteten i valet och formen för det: 1) regelbundna, 2) 
återkommande och 3) konkurrensutsatta val. 

För att individerna skall kunna genomföra valet på lika villkor måste de ha 
möjlighet att 4) informera sig. Och då förutsätts att rättigheter finns som alla om-
fattas av: 5) yttrande-, förenings- och pressfrihet. Till sist måste det, för att valet 
skall ha någon betydelse och för att individen skall vara självstyrande, finnas 
möjlighet att 6) kontrollera de valda representanterna. Det kan ske antingen ge-
nom ansvarutkrävande eller genom mandatgivande.          

Deltagardemokrati  
Den andra traditionen, deltagardemokrati, kan ses som en motreaktion mot val-
demokrati när den fungerar som sämst. Pionjärerna för den deltagardemokratiska 
traditionen såg det traditionella valet av representanter som ett nödvändigt ont, 
de argumenterade för att allas aktiva deltagande skulle maximeras. Demokrati 
formuleras i den deltagardemokratiska traditionen som att medborgarna skall 
kunna kontrollera sina egna intressen och önskemål – den personliga autonomin 
är viktig. 170 Det är också viktigt att slå fast att deltagardemokraterna ser på det 
direkta deltagandet, som kan omfatta allt från protestlistor, insamlingar och de-
monstrationer till brukarstyrelser och medborgarmotioner, som ett komplement 
till valdemokrati.171 I grunden handlar det om att hela samhället – inte bara den 
traditionella politiska sfären – skall genomsyras av demokrati: från individ- till 
lokal- till nationell nivå. Pateman, en av deltagardemokratins förgrundsfigurer, 
argumenterar för att ett aktivt deltagande på lokal nivå (i företag, organisationer 
och liknande) är viktigt för att individen skall lära sig att agera demokratiskt och 
även förstå vikten av att delta i större samhällspolitiska frågor.172   

Fundamentalt för idén om deltagardemokrati är att deltagandet måste ha bety-
delse: medborgarna måste kunna kontrollera sin egen situation.173 Om de uppfat-
tar det som att deras deltagande spelar roll, antas det stärka viljan till ytterligare 
deltagande.174 Ett ständigt aktivt deltagande är centralt för deltagardemokraterna, 
eftersom det dels syftar till att bryta ner den politiska passiviteten och den under-
ordning som råder bland väljare i förhållande till valda i traditionella repre-
sentativa system.175 Dels syftar det till att individen skall kunna utvecklas intel-
lektuellt och moraliskt, att hon både utvecklar en större självkänsla och en ökad 
förståelse för andras behov och önskemål – vilket enbart kan ske om hon har 
möjlighet att aktivt delta i politiskt beslutsfattande och inte bara vid några ensta-
ka valtillfällen.176 Ett aktivt deltagande antas också ge en närmare kontakt mel-
lan medborgarna i samhället.177 Dessutom kommer det demokratiska systemet 

––––––––– 
170 Cunningham 2001:126. Se också Adman 2003:143 och Amnå 2003:109.  
171 Held 1997/1987:331-332, Gilljam och Hermansson 2003:19. Se också Cunningham 2001:131.    
172 Held 1997/1987:329-331. Se också Amnå 2003:112-113 och Jarl 2003:131.  
173 Cunningham 2001:127-128.  
174 Held 1997/1987:330.  
175 Cunningham 2001:133.   
176 Gilljam och Hermansson 2003:19, Hermansson 2003:298 och Katz 1997:68-69. Se också Cun-

ningham 2001:131-133, Amnå 2003:110 och Jarl 2003:128-129. 
177 Gilljam och Hermansson 2003:19 och Held 1997/1987:330.  

 75



att stärkas av ett ökat deltagande, ett ökat deltagande med aktiva medborgare 
skapar bättre demokrater, de får en bättre kunskap och agerar alltmer för samhäl-
lets bästa. I förlängningen kommer det att ytterligare öka deltagandet och stärka 
det demokratiska systemet.178  

––––––––– 

För att individerna skall kunna vara de aktiva medborgare som deltagardemo-
kraterna önskar förutsätter det att institutioner finns. För även om individerna 
blir mer moraliska och mer villiga att delta, behövs det institutioner som både 
skapar goda förutsättningar för att alla skall kunna delta på lika villkor och insti-
tutioner som förmedlar individernas intressen och preferenser till dem som fattar 
beslut – deltagandet skall ju ha betydelse.     

De institutioner som möjliggör ett aktivt deltagande skall för det första garan-
tera att alla former av deltagande är möjligt. Ett fritt deltagande måste vara legalt 
– det får inte finnas juridiska hinder mot till exempel demonstrationer. Den tek-
nik (till exempel telefon, TV, tidningar) som kan underlätta ett deltagande måste 
också tillhandahållas till alla på lika villkor. Det betyder, för det andra, att alla 
former av informationskanaler måste vara möjliga att nå för alla. Alla måste ges 
lika möjligheter att bilda sig och det måste finnas tid att ta del av relevant infor-
mation inför ett beslut. Det leder oss över till en tredje förutsättning, de sociala 
och ekonomiska skillnaderna mellan individer måste minska. För även om alla är 
lika värda och alla har samma rätt att delta, innebär sociala och ekonomiska 
skillnader att individer de facto inte har samma möjlighet att delta.179  

Det ställer höga krav på institutionerna; till skillnad från institutioner i valde-
mokrati, måste institutionerna i deltagardemokrati täcka in ett större urval av del-
tagandeformer. Den stora variationen av former för deltagande försvårar också 
möjligheten att precisera exakt vilka de institutionerna skall vara. Men gemen-
samt för dem alla är att de är öppna och tillgängliga för alla att delta på lika vill-
kor oberoende av individens skilda förutsättningar; geografi, resurser, teknik el-
ler annan förmåga får inte begränsa möjligheten till ett lika deltagande. För att 
deltagandet skall ha betydelse måste institutionerna även fungera på ett sådant 
sätt att individernas önskemål når fram till de valda representanterna – och att de 
lyssnar. Tillit och respekt mellan alla aktörer är mycket viktiga faktorer.    

Individerna i ett deltagardemokratiskt system förutsätts ha goda möjligheter 
att delta hela tiden – de förväntas vilja påverka beslutsfattarna – men de har även 
ett stort ansvar. Det är medborgarna som utgör kontrollinstansen – det är deras 
ansvar att genom ett ständigt aktivt deltagande granska och ifrågasätta att de be-
slut som fattas är för samhällets bästa.180  
       
Målet för deltagardemokraterna är inte bara att nå politisk jämlikhet och självsty-
re – minst lika viktigt är strävan efter individuell utveckling och det gemensam-
ma bästa. Deltagardemokraterna framhåller att deltagandet inte bara handlar om 
att rösta vid ett val utan att det handlar om all typ av politiskt deltagande. För att 
demokratin skall fungera krävs också att alla deltar – att alla tar sitt ansvar och 

178 Adman 2003:143. Se också Cunningham 2001:139. 
179 Se Held 1997/1987:327-336.   
180 Gilljam och Hermansson 2003:19. Se också Amnå 2003:111-112.  
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agerar för samhällets bästa. Det innebär institutioner som skall garantera: 1) allas 
lika rätt att delta på lika villkor och 2) möjlighet att delta. 

För att deltagandet skall ha en mening, att demokratin har legitimitet, och inte 
enbart vara en konstruerad illusion, krävs att medborgarna kan påverka med sitt 
deltagande, att det 3) finns en möjlighet till dialog mellan alla inblandade och att 
4) medborgarnas protester får effekten att representanter avgår om det finns 
missnöje kring deras agerande.   

Samtalsdemokrati 
Den tredje demokratitraditionen, samtalsdemokrati,181 har vid ett första påseende 
en hel del likheter med deltagardemokratin då båda utgår från medborgarnas ak-
tiva deltagande och där valet inte anses vara tillräckligt för att en beslutsprocess 
skall bedömas som demokratisk. Men det finns även skillnader; det visar sig 
främst genom att företrädarna för samtalsdemokrati så starkt betonar just sam-
talet – det är genom ett ständigt pågående samtal som vi kan komma överens om 
den politik som samhället skall genomföra. För det andra är samtalsdemokrati ett 
alternativ till valdemokrati medan deltagardemokrati snarast är ett komple-
ment.182  

Utgångspunkten för samtalsdemokraterna183 är ett gott samtal där goda för-
nuftiga argument förs fram som skall vara styrande för vilka beslut som fattas – 
besluten skall inte vara färgade av vem som för fram ett argument eller av andra 
makt- eller sociala strukturer. För att argument skall kunna debatteras förutsätts 
att alla kan delta och göra sin röst hörd på lika villkor och att alla lyssnar på ar-
gumenten samt att alla är beredda att omvärdera sina egna åsikter till förmån för 
ett bättre argument.184 Samtalet handlar därför om att bilda opinioner, inte om att 
skapa majoriteter för argument: ”… en process där aktörer genom kommunika-
tion grundad på rationell argumentation, söker omvandla, eller forma preferen-
ser.”185 Samtalet skall fungera som en öppen dialog – det skall inte utgöras av 
konkurrens mellan argument, tvång eller manipulationer. Samtalet antas till sist 
ha en destillerande effekt på de argument som förs fram. Det betyder att man vid 
ett ständigt pågående samtal, där det goda argumentet söks, lyssnar till varandras 
åsikter med resultatet att man alltmer närmar sig varandra. Beslut fattas inte ge-
nom omröstning utan genom att alla når konsensus kring en ståndpunkt.186 Enligt 
––––––––– 
181 En mer vanligt förekommande benämning på samtalsdemokrati är deliberativ demokrati. Även 

termen diskursdemokrati används.    
182 Gilljam och Hermansson 2003:19. Se också Cunningham 2001:163.  
183 Den samtalsdemokratiska traditionen samlar en mängd olika teoretiker under sitt paraply, teoreti-

ker som har olika uppfattningar kring vad demokratins mål är, vilka som kan och bör ingå i samta-
let, vilka värden som är viktiga och hur realistiskt det är att konsensus kan uppnås. Den gemen-
samma utgångspunkten som ändå alla är överens om är att ett bra deliberativt samtal kommer att 
kunna ge vissa effekter – bland annat beroende på vilka omständigheterna är. De är alla också över-
ens om att samtalet är den metod som bör ligga till grund för hur demokratiska beslut fattas. Cun-
ningham 2001:167-168. Se också Bohman 2000:16.    

184 Jodal 2003:267. Se också Cohen 2002:91, Cunningham 2001:164 och Dryzek 2000:3.  
185 Karlsson 2003:220. Se också Bohman 2000:2 och Habermas 2002:116. 
186 Gilljam och Hermansson 2003:22. Se också Cohen 2002:87, 93, Dryzek 2000:1-2, 28, Habermas 

2002:113, 116-117 och Karlsson 2003:219-220.  
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samtalsdemokraterna kommer det att leda till en allt större samhörighet och öm-
sesidig respekt för varandra.187 Det är dock inte innebörden av de beslut som fat-
tas som ligger till grund för samtalsdemokratins legitimitet, utan den baseras på 
att samtalet ständigt pågår och att alla är överens om och respekterar vikten av 
samtalet.188  

Vilka institutioner behövs för att det goda samtalet skall bli möjligt och för att 
det förnuftiga argumentet skall bli avgörande för vilka beslut som fattas? Joshua 
Cohen skriver:  
 

And so, in seeking to embody the ideal deliberative procedure in institu-
tions, we seek, inter alia, to design institutions that focus political debate 
on the common good, that shape the identity and interests of citizens in 
ways that contribute to an attachment to the common good, and that pro-
vide the favourable conditions for the exercise of deliberative powers that 
are required for autonomy.189  

 
Det är inga små krav som ställs på institutionerna, de skall möjliggöra ett samtal 
som strävar efter det allmänna goda och som möjliggör individens rätt att delta 
på lika villkor. För att alla skall kunna delta, lyssna och argumentera är det avgö-
rande att samtalet kan ske i det offentliga – om samtalet förs av en liten elit kan 
medborgarna som berörs inte delta. Och, möjligheten att föra fram alla förnuftiga 
argument försvåras om bara en liten grupp deltar i samtalet. Samtalet skall också 
premiera det förnuftiga argumentet, individerna måste kunna ta del av informa-
tion för att kunna argumentera för sin ståndpunkt, motivera den gentemot andra 
och kunna värdera olika uppfattningar för att, gemensamt med andra, enas kring 
ett gott och förnuftigt argument. Det kravet förutsätter att det finns institutioner 
som dels möjliggör att individerna kan bildas, dels institutioner som tillhandahål-
ler arenor och kanaler för att samtalet skall kunna vara en ständigt pågående 
process.190 Arenorna och kanalerna måste givetvis vara öppna och tillgängliga 
för alla på lika villkor. Och det handlar då inte bara om att ge alla lika rättigheter 
– alla skall ges lika förutsättningar. Social och ekonomisk ojämlikhet kan då 
vara ett problem som man måste kunna lösa.191 De heterogena samhällen som vi 
har idag riskerar också att skärpa skillnaden mellan grupper av individer. Då är 
det inte bara social och ekonomisk ojämlikhet som skapar skilda förutsättningar 
utan även faktorer som språk, kultur, tradition kan påverka möjligheten till ett 
samtal på lika villkor. Det är naturligtvis särskilt viktigt att alla delar samma 
språk – för om man inte gör det, hur skall man kunna samtala med varandra? Det 
är empiriska förhållanden som ställer ytterligare krav på att institutionerna skall 
vara så inkluderande och möjliggörande som möjligt.192 

––––––––– 
187 Cunningham 2001:167.  
188 Cohen 2002:92. 
189 Cohen 2002:96. 
190 Cohen 2002:93 och Habermas 2002:115. Se också Dryzek 2000:4. 
191 Cohen 2002:97-102. 
192 Bohman 2000:3.  
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Utgångspunkten är att alla, på alla plan, deltar i samtal kring hur man vill att 
samhället skall vara utformat. Därmed inte sagt att alla förväntas delta i alla sam-
tal – samtal pågår ständigt från mikro- till makronivå. Antalet som deltar i ett 
samtal kan därför variera från ett fåtal till en stor massa. Vad som är viktigt är att 
ingen utesluts från ett samtal och att man lyssnar till varandra. Ju fler som deltar 
desto bättre är det eftersom samtalen antas bli bättre och ge bättre beslut ju fler 
som deltar.193     

Vem är det då som deltar i samtalet? I det ideala samtalet har alla möjlighet att 
delta för att föra fram sina åsikter på ett rationellt sätt. Det finns dock även de 
som hävdar att ett fruktbart rationellt samtal också kan föras genom representan-
ter, att ett antal representanter som har utsetts för de övriga medborgarnas ta-
lan.194 Kravet på ett sådant samtal är detsamma som när alla deltar: argumenten 
skall utgöra grunden för besluten, alla skall lyssna på vad som sägs och idealt 
sett kommer man att nå konsensus kring en ståndpunkt. Men ett samtal mellan 
representanter kräver också att representanterna är lyhörda för vad övriga med-
borgare önskar. Det betyder att relationen mellan representanter och medborgare 
är betydligt mer intim i en samtalsdemokrati än vad den är vid valdemokrati. Då 
finns även krav på att medborgarna skall kunna kontrollera representanterna och 
på samma sätt som ansvarutkrävande är möjligt inom valdemokrati, bör det vara 
möjligt inom samtalsdemokrati.195  
 
För samtalsdemokraterna, liksom för de övriga traditionerna, är rätten till allas 
lika deltagande avgörande för att ett samtal skall bedömas vara demokratiskt. Ef-
tersom samtalet är den centrala formen för deltagande är det även nödvändigt att 
det finns institutioner som möjliggör ett allas lika deltagande, öppenhet och in-
syn i samtalet och att det är möjligt att föra en dialog kring de olika argumenten: 
1) allas lika rätt att delta, 2) öppenhet (att samtalet sker i det offentliga) och att 3) 
det finns möjlighet för alla att delta i en dialog.  

Samtalet som form ställer även stora krav på individerna: de måste vara akti-
va, de måste lyssna på varandra och de måste kunna förstå det förnuftiga i de ar-
gument som förs fram. Det måste därför finnas institutioner som möjliggör att 
individerna befinner sig på en jämlik nivå för att ett gott samtal skall kunna fö-
ras, och då krävs 4) tillgång till information och 5) allas lika möjlighet att ta till 
sig information. 

I det ideala samtalet skall alla kunna delta men i de fall då samtalsdemokratin 
är formad som en representativ beslutsprocess finns ytterligare två tillvägagångs-
sätt för medborgarna att kontrollera representanterna på:196 6) möjlighet till an-
svarsutkrävande och 7) insyn i representanternas arbete.   

––––––––– 
193 Gilljam och Hermansson 2003:24 och Hermansson 2003:296-298. Se också Karlsson 2003:217 

och Cunningham 2001:163.  
194 Karlsson 2003:216.  
195 Karlsson 2003:221.  
196 Det skall dock påpekas att de två sista instanserna inte är representativa för den ideala samtalsde-

mokratin som utgår från allas deltagande – utan valda representanter.     
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Institutioner för genomförande  
Institutioner för genomförande av beslut är den andra gruppen av institutioner 
som återfinns i ett modernt politiskt system. Det är ett område som de klassiska 
politiska filosoferna inte utvecklade197. Om de alls funderade på besluts-
proceduren så sträckte sig det intresset enbart fram till det faktiska beslutsfattan-
det. De var mer fokuserade på att organisera förutsättningarna för det goda och 
rättfärdiga samhället än av att fundera över hur besluten skulle implementeras. 
Men till deras försvar kan sägas att de politiska enheter som de ägnade sig åt inte 
hade en så utbyggd statsapparat som dagens politiska enheter har. Genom väl-
färdsstatens utbyggnad, att allt fler områden har inlemmats i den offentliga sfä-
ren, har statens uppgifter ökat i samma grad. För att hantera det krävs en utveck-
lad offentlig sektor – en byråkrati som fullföljer de beslut som de valda politi-
kerna har fattat.           

Den ideala normen198 för hur en byråkrati bör fungera har sitt ursprung i Max 
Webers formulering av den legal-rationella auktoritetstypen. Grunden för den 
formen av byråkratisk ordning är att det finns en fastlagd lag, ett regelsystem, 
som alla har samtyckt till och respekterar. Det är avgörande att regelsystemet 
tydligt anger vilka uppgifter byråkratin har, hur den skall organiseras samt vilken 
kompetens som krävs av tjänstemännen – bland annat hur individerna skall be-
mötas och vilka rättigheter de har.199 Tjänstemännen förväntas utöva sina uppgif-
ter utan att göra några personliga ställningstaganden – de skall vara neutrala i sin 
tjänsteutövning och behandla alla lika.200 Att de är kompetenta är väsentligt för 
att de skall kunna fullgöra sina uppgifter och för att de inte skall utnyttja sin po-
sition för egna intressen finns det kriterier som de har att förhålla sig till.201            

När tjänstemännen agerar enligt reglerna kommer byråkratin att vara effektiv, 
den kommer att vara exakt i sitt verkställande av beslut, den kommer att vara 
stabil, tillförlitlig och det kommer att vara möjligt att förutse resultatet av deras 
arbete. Och, vilket är mycket viktigt: alla individer kommer att behandlas lika.202    
 
I ett modernt politiskt system innebär det att byråkratin förutsätts 1) ha regler 
som är neutrala, förutsägbara och standardiserade – det finns inget utrymme för 
situationsanpassade beslut. Ämbetsmännen skall vara 2) opartiska och kompe-
tenta för sin uppgift. Om tjänstemännen fullgör sitt uppdrag som det är avsett, att 
fattade beslut implementeras, att deras agerande kan förutses, motiveras och att 
det är möjligt att ställa till ansvar om det misslyckas, ger det legitimitet till det 
politiska styret. Det förutsätter att 3) öppenhet råder och att möjlighet till insyn 
––––––––– 
197 När Dahls teori analyseras kommer det också att stå klart att inte heller han ägnar någon längre tid 

åt byråkratin eller hur fattade beslut verkställs.  
198 Den legal-rationella modellen är en normativ idealtyp om hur en neutral byråkrati borde agera. 

Sådana återfinns dock inte i verkligheten, bland annat på grund av att samhället är mer komplicerat 
än vad modellen tillåter det att vara. Jag anser ändå att det är relevant att studera Webers idealtyp 
även om den inte är helt i överensstämmelse med hur den första världen fungerar, men det är inte 
heller där vi befinner oss – vi är i den tredje tänkta världen.    

199 Weber 1978:217-218.  
200 Weber 1978:225.  
201 Weber 1978:218.  
202 Weber 1978:223.  
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finns samt att reglerna är beständiga. Man skall 4) kunna lita på att alla tjänste-
män, vid alla tillfällen, vid lika omständigheter, fattar samma beslut – besluten 
skall inte variera med situationen – och alla skall behandlas lika.     

Institutioner som garant för det goda samhället 
Institutioner är nödvändiga för alla politiska system. I ett modernt demokratiskt 
styre måste de institutioner som rör beslutsfattandet och genomförandet av beslu-
ten fungera. Institutioner för beslutsfattande synliggör hur individers önskemål, 
krav och preferenser preciseras genom val, deltagande och samtal. Det syftar till 
att, med olika medel, möjliggöra ett så jämlikt och rättvist deltagande som möj-
ligt för alla medborgare. Institutioner för genomförande utgörs av de institutioner 
som med opartiskhet, förutsägbarhet och en rättvis behandling verkställer beslut. 
Av dessa två institutioner är det enbart den första som strikt hör till en demokra-
tisk process – en opartisk, neutral och effektiv byråkrati är önskvärd i alla former 
av politiska system.  

Institutioner för beslutsfattande och genomförande är inte de enda institutioner 
som återfinns i ett modernt politiskt system – de fungerar inte avskiljda från 
andra delar av samhället. Med avstamp i de klassiska politiska filosofernas texter 
har vi kunnat härleda fostrande och möjliggörande institutioner som, när de an-
passas till ett modernt samhälle, preciseras till rätt, bildning och marknad.  

De är institutioner utanför den direkta beslutsproceduren men som både på-
verkas av de beslut som fattas och som kan ha inverkan för hur och vilka beslut 
som fattas. I och med att de inte står under den politiska beslutskontrollen (åt-
minstone vad gäller bildning och marknad) och att de fungerar enligt en annan  
logik kommer den demokratiska processen att påverkas. Det innebär inte att de-
mokratin kommer att försvagas utan den kan lika gärna förstärkas. Institutioner-
na rätt, bildning och marknad utgör både en välsignelse och ett hot mot den de-
mokratiska processen. Å ena sidan behövs de för att skapa stabilitet och tillförlit-
lighet i samhället, för att stärka förtroendet för de demokratiska värderingarna 
samt för att skapa förutsättningar för utveckling av samhället. Å andra sidan ut-
gör de ett hot om rätten får tolkningsföreträde framför de politiska beslutsfattarna 
om de värderingar som den politiska kulturen omfattas av inte sammanfaller med 
de demokratiska värderingarna och om marknadskrafterna skapar ökade socio-
ekonomiska klyftor.  

För att vi skall kunna analysera idén om demokratins reproducerbarhet kan vi 
därför inte enbart studera den demokratiska beslutsprocessen, utan vi måste även 
undersöka institutionerna för genomförande, rätt, bildning och marknad.          

Vi har nu identifierat olika typer av värden, antaganden som görs om indivi-
den och de institutioner som återfinns i ett modernt politiskt system, och kan 
därmed i nästa kapitel dels formulera en mer preciserad problemformulering, 
dels presentera analyskategorierna.   
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KAPITEL 4 

Analysmodell för den goda demokratin   
 

Den modell för reproducerbarhet som formulerades i kapitel 1 kan nu fyllas med 
ett innehåll och de analytiska kategorierna kan träda fram. Genom att identifiera, 
kategorisera och analysera relationen mellan de tre komponenter som tillsam-
mans utgör fundamentet för vad ett styre består av kan vi svara på de frågor som 
ställdes i det första kapitlet: Har idén om reproducerbarhet stöd i någon välgrun-
dad demokratiteori? Vilka är de argument som förs fram som grund för ett de-
mokratiskt styre? Är dessa av sådan art att demokratin automatiskt stärks om en 
demokratisk process realiseras?  

Utgångspunkten för avhandlingen är att givet att vi tror på demokrati och 
tycker att demokrati är bra bör vi formulera en idé om hur ett demokratiskt styre 
skall kunna realiseras och reproduceras. Analysen av en demokratiteori kan där-
med ge oss en förståelse för idén om demokratins reproducerbarhet.  

Det finns andra studier som har uppmärksammat det faktum att för att förstå 
hur demokratin kan rättfärdigas så måste analysen vidgas från att enbart diskute-
ra varför demokrati är bra till att även undersöka vad som krävs för att demokra-
tin också skall fungera. Mekanismerna203 som då har identifierats är de olika in-
stitutioner som behövs för att demokratins goda egenskaper skall kunna utveck-
las.204 Demokratins värden kopplat till nödvändiga institutioner har alltså analys-
erats tidigare. Dock har individerna, och de antaganden som görs om dem, förbi-
setts. 

––––––––– 
203 Författarna använder mekanismer i betydelsen att de skall förklara vad som skall förklaras. Det 

betyder att det är demokratins värden som skall förklaras medan det är institutioner (mekanismer) 
som skall förklara hur innebörden av värdena kan realiseras i verkligheten. Om deras begreppsap-
parat omvandlas till min innebär det att de analyserar hur institutioner möjliggör ett realiserande av 
värden men lämnar antaganden om individen utanför. Gilljam och Hermansson 2003:12.    

204 Se Hermansson 2003.   
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Analysmodellens struktur  
Det operationaliserade syftet är att undersöka hur en demokratiteoretiker, Robert 
Dahl, tänker kring demokratins reproducerbarhet; vilka värden som han anser 
vara målet för styret, vilka antaganden han gör om individen och vilka institutio-
ner som han anser behövs för att realisera styret – och för att det skall kunna 
stärka sig självt.           

Den modell för reproducerbarhet, som formulerades i det första kapitlet, inne-
bär för det första att det finns ett (eller flera) demokrativärden som skall realise-
ras. Därtill tillkommer frågan om hur det skall ske – med vilka medel kan de 
värdena realiseras? Det enkla svaret, som också Gilljam och Hermansson före-
slår, är att institutioner skapar de nödvändiga förutsättningarna. Men vilka de in-
stitutionerna är, beror inte bara på vad som skall reproduceras, utan även på vilka 
som skall leva i det samhället. Om vi skall få en förståelse för idén om demo-
kratins reproducerbarhet måste vi fundera på vilka individerna är som skall be-
folka det demokratiska samhället. De institutioner som behövs för demokratins 
reproducerbarhet måste därför ha en annan, mer utvecklad, funktion än att enbart 
realisera demokrativärden. De måste också kunna möjliggöra, uppmuntra alter-
nativt begränsa individernas agerande. Det betyder i sin tur att det sannolikt 
kommer att behövas olika slags institutioner – vilket också synliggjordes i kapi-
tel 3.   
 

+Värden  + Individen  Institutioner  

 
Figur 4.1: Teoretisk figur över reproducerbarhet  

 
De komponenter som ingår, och som är nödvändiga för att den teoretiska tanke-
figuren om reproducerbarhet skall hänga ihop är värden, antaganden om indivi-
den och institutioner. Även om det är demokratins värden som skall reproduceras 
så är det institutionerna som är nyckeln. Tankefiguren innebär att en demokrati-
teoretiker, i det här fallet Robert Dahl, formulerar en idé om vilket eller vilka 
värden det är som är goda i sig i demokrati. Därutöver görs antaganden om de 
individer som skall leva i det samhället: vilka drivkrafter, egenskaper och form-
barhet de har. För att realisera demokrativärdena konstrueras institutioner som 
antingen skapar möjlighet för individerna att agera demokratiskt eller institutio-
ner som formar, bildar eller tvingar dem att agera i enlighet med demokrati-
värdena. Vilka institutioner som behövs beror både på vilka antaganden som 
görs om individen och vilka demokrativärden som ses som målet för ett demo-
kratiskt styre. När individerna, genom institutionerna, har förändrat sitt agerande 
så att demokratins värden kan realiseras och fortleva, kan demokrati fungera en-
ligt en reproducerande process.  
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Analysmodellens relevans 
Efter att ha låst fast analysmodellens olika komponenter och beskrivit hur den 
antas fungera kan det vara relevant att, innan vi går vidare för att precisera deras 
analytiska innebörd, först diskutera möjliga alternativ till analysmodellen. Inled-
ningsvis diskuterades två alternativa modeller som båda tillbakavisades, den ena 
för att vara orealistisk och den andra för att inte möjliggöra en analys av hur re-
produceringen går till (även om den ger en bild av hur reproducerbarheten funge-
rar).      

Ett möjligt alternativ till denna analysmodell, som också kan svara på frågan 
om hur reproducerbarheten går till, skulle Seymour Martin Lipsets modernise-
ringsteori kunna vara. Han söker visserligen inte demokratins reproducerbarhet 
utan dess stabilitet och utgår ifrån att ekonomisk utveckling och legitimitet är 
viktiga faktorer för det. Det är dock inte hans utgångspunkter som är intressanta 
här utan det är hur han går till väga och vilka slutsatser han drar. Genom att un-
dersöka en mängd empiriska operationaliseringar av ekonomisk utveckling, väl-
stånd, urbanisering och utbildning söker han induktivt efter empiriska förhållan-
den som är gynnsamma för demokratins stabilitet. Han konstaterar att ju mer 
ekonomiskt utvecklat ett land är desto större är sannolikheten att demokratin är 
stabil.205     

Lipset utgår ifrån att det är genom att pröva en mängd olika empiriska förhål-
landen som vi kan få ett svar på vad det är som ger ett demokratiskt styre stabili-
tet. Till skillnad från den analytiska modell som jag utgår ifrån innebär hans sys-
tematiska och förutsättningslösa sökande att han inte styrs av någon i förväg 
bunden analytisk ansats. Fungerar det – och fungerar det i så fall bättre än min 
föreslagna modell?  

Fördelen med Lipsets tillvägagångssätt är att han i sin ansats är öppen inför de 
alternativa förklaringsalternativ som han finner, vilket kan öka variationen av hur 
reproducerbarhet kan förstås – varje enskilt fall får en skräddarsydd lösning. 
Men analysmodellen som jag föreslår är också öppen i sin utformning även om 
den baseras på tre tydliga komponenter. Det är en empirisk fråga vad de respek-
tive analyskategorierna innehåller och vad i dem som betonas. Analysmodellen 
kan appliceras på alla typer av teorier och fall – från Schumpeters elitdemokrati 
till Patemans deltagardemokrati.  

Problemet med Lipsets ansats är att trots det förutsättningslösa sökandet efter 
demokratiska stabilisatorer, är hans slutsats relativt begränsad till modernisering-
en och dess effekter. Empiriska erfarenheter har visat att moderniseringen inte 
alltid leder till en stabil demokrati, det finns avvikande fall av båda arter: demo-
kratier som inte är moderniserade och politiska enheter som är moderna men 
odemokratiska. Om det fanns empiriska lagar som slog fast att modernisering 
(till exempel X kr inkomst/år) alltid leder till stabila lagar, skulle Lipset vara nå-
got på spåret, men så är inte fallet. Hans slutsats och teoretiska förklaring ger ett 

––––––––– 
205 Lipset 1959. Se också Przeworski et al som har undersökt vad som krävs för att demokrati skall 

bestå. Även om de inte håller med Lipset i alla delar är de ense med honom om att ett ekonomiskt 
välstånd är gynnsamt, så även en politisk kultur som överensstämmer med demokrativärden samt 
vilka val av politisk organisering man väljer. Przeworski et al 1996.     
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alltför osäkert utfall och hans öppna ansats kan vi även nå genom den analysmo-
dell som jag föreslår. Dessutom möjliggör den en strukturerad analys samtidigt 
som den kan omfatta alla typer av fall och teorier.  

Även om Lipsets moderniseringsteori skulle kunna utgöra ett alternativt till-
vägagångssätt i sökandet efter demokratins reproducerbarhet så anser jag att den 
analysmodell som jag föreslår, i dess strukturerade öppenhet, utgör ett bättre ana-
lysverktyg.  

Men betyder det att analysmodellen är tillräckligt bra i bemärkelsen att den är 
tillräckligt heltäckande för de omständigheter som verkligheten uppvisar? I och 
med att jag har utvidgat institutionerna till att inte enbart omfatta institutioner för 
beslutsfattande utan även institutioner för genomförande, rätt, bildning och 
marknad är det min uppfattning att de omständigheter och argument som brukar 
föras fram av demokratiteoretiker kan inordnas i analysmodellen.206 Den omfat-
tar normativa argument om vilka demokrativärden som är viktiga, den samlar in 
alla antaganden som görs om individerna och de institutioner – politiska som 
icke-politiska – som finns i ett politiskt system återfinns också i modellen.  

En omständighet som inte kan inordnas i modellen är antaganden om geogra-
fins eller topografins eventuella betydelse. Man skulle kunna tänka sig ett argu-
ment som säger att små politiska enheter har bättre förutsättningar för demokra-
tins reproducerbarhet eftersom medborgarnas deltagande får större direkt effekt i 
en liten enhet. Men samma argument kan användas mot geografiska förhållanden 
som mot Lipsets moderniseringsteori – det finns alltför många avvikande fall för 
att geografi skall lanseras som en fjärde analyskategori. Vi kan inte heller garan-
tera att alla empiriska förhållanden kan täckas in av analysmodellen – det finns 
alltid unika fall som faller utanför ramarna. Vi får därför rikta in oss på att ana-
lysmodellen skall vara tillräckligt heltäckande.  

Således anser jag att vi genom den analysmodell som här har presenterats kan 
identifiera, kategorisera och analysera de demokratiargument som återfinns i Ro-
bert Dahls demokratiteori, och vi kan undersöka idén om demokratins reprodu-
cerbarhet.    

––––––––– 
206 Vi kan konstatera att de förhållanden som Lipset och Przeworski betonar alla kan inordnas i någon 

av de kategorier som analysmodellen består av. Det gäller företrädesvis marknaden (modernise-
ringens positiva effekter) men även bildning (politisk kultur) och till viss del rätt (val av politisk 
organisering).   
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Analyskategorierna under lupp  
Om vi ser närmare på de delar som analysmodellen omfattas av är demokrativär-
den och institutioner oproblematiska; att värden är en del av analysen är själv-
klart. Detsamma gäller institutionerna – särskilt när de har utökats till att inklu-
dera mer än enbart institutioner för beslutsfattande. Den tredje kategorin, indivi-
den, kan däremot behöva ytterligare motivering. 

En befogad fråga – särskilt när det gäller Robert Dahls demokratiteori – är var 
grupper, organisationer och partier får plats? Finns en risk att pluralismens dy-
namik går förlorad? När aktörer i ett modernt demokratiskt styre diskuteras är det 
sällan individers agerande som är i fokus. Istället är det autonoma gruppers (or-
ganisationer, föreningar, partier och liknande) agerande som analyseras. Organi-
sationer, föreningar och partier är viktiga, de är viktiga byggstenar för ett demo-
kratiskt styre i stora enheter – det är genom dem som individers intressen kan 
kanaliseras och aggregeras till en stark politisk röst. Men även om grupper är 
viktiga i dagens samhälle avser jag ändå att utgå från individen, för oavsett vad 
man säger om betydelsen av organisationer är det medborgaren som har rösträtt, 
det är medborgaren som är (skall vara) politiskt jämlik och självstyrande. Dess-
utom består gruppens intressen av dess medlemmars intressen – individer enga-
gerar sig i de organisationer vars intressen överensstämmer med de egna. När en 
organisation agerar för att främja ett specifikt intresse är det också i enlighet med 
dess medlemmars åsikter.  

Den beskrivning som jag ger av relationen mellan individ- och gruppintressen 
kan säkert ifrågasättas, en organisation kan till exempel aldrig driva alla de in-
tressen som dess medlemmar har utan ofta måste organisationen prioritera en 
kravlista över hur de skall agera. Dessutom kan befintliga grupper skapa individ-
intressen: individernas intressen formas utifrån vad som finns att välja mellan, 
vilket ger befintliga grupper stort inflytande över individers preferensskapande. 
Men även om de intressen som en grupp driver inte helt överensstämmer med det 
totala aggregerade intresset hos alla dess medlemmar, så anser jag att överens-
stämmelsen är tillräcklig – medlemskapet är frivilligt och om individen uppfattar 
det som att intressena inte överensstämmer med gruppens finns alltid möjlighe-
ten att söka sig till en annan grupp. Därmed inte sagt att gruppen, som aktör, inte 
har betydelse för ett demokratiskt styre på ett annat sätt än enbart som förmedla-
re av individintressen. Beroende på bland annat engagemang, ledarskap och re-
surser kan grupper i ett pluralistiskt samhälle ha stor betydelse för till exempel 
den politiska dagordningen. Jag avser ändå inte att fokusera särskilt på grupper 
eller gruppintressen eftersom det är individen som är den komponent som be-
slutsfattandet i grunden utgår ifrån. Och att fokusera på grupper istället för på in-
dividen riskerar att leda oss bort från demokrati som folkets självstyre till ett 
korporatistiskt demokratiskt styre. 

För att genomföra studien behöver vi precisera de analytiska kategorierna: 
värden, antaganden om individen och institutioner. Avsikten är att samla ihop de 
lärdomar som vi dragit i kapitel 2 och 3 och utifrån dem formulera de analyska-
tegorier som skall ligga till grund för analysen av Dahls demokratiteori.  
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Värden som bestämning av rättfärdiga samhällen 
I den första analyskategorin skall de värden identifieras som är målet för ett de-
mokratiskt styrelseskick. Efter att ha studerat de klassiska politiska filosoferna 
kan vi konstatera att de definierar två olika typer av värden. Det är dels värden 
som utgör det mål som individerna strävar efter, de värden som är goda i sig 
(terminala), dels utgörs de av värden som leder till något annat gott (instrumen-
tella).207 Det är i första hand de terminala värdena som söks men för att kunna 
identifiera dem är det även nödvändigt att kunna urskilja de instrumentella vär-
dena – både för att de leder oss till de terminala värdena och för att vi behöver 
kunna särskilja på de olika typerna av värden.208   

För att få kunskap om hur ett demokratiskt styrelseskick kan reproduceras, ar-
gumenterade jag i det inledande kapitlet för att det behövs en mer djupgående 
analys än att enbart kategorisera demokrativärden som procedur- eller konse-
kvensbaserade. Vi behöver identifiera de värden som är goda i sig och som är 
målet för det demokratiska styret. Den traditionella indelningen av procedur- och 
konsekvensargument kan dock fungera som ett sorteringsinstrument. Genom att 
identifiera de traditionella argumenten för demokrati (procedurer och konse-
kvenser) utifrån om de är terminala eller instrumentella kommer målet för det 
demokratiska styret att lättare kunna identifieras.  

 
     Terminala  
  Procedur  
    Instrumentella   
Värden       
    Terminala  
  Konsekvens 
    Instrumentella   
 
 

Figur 4.2: Precisering av analyskategori 1; olika typer av demokrativärden  
Figuren ger en bild av hur jag avser att finjustera analysinstrumenten och skilja ut de värden som 
uppfattas som det eller de primära målet/målen för ett demokratiskt styrelseskick.  
 

––––––––– 
207 Milton Rokeach skiljer på terminala och instrumentella värden då han definierar olika attityder 

som individer har. Rokeach 1973:7. Jämför med Petäjä och Thurén som också diskuterar skillnaden 
mellan värden. De använder dock andra termer även om innebörden är densamma. Istället för ter-
minala värden utgår de från intrinsikala eller icke-konsekventiella värden och istället för instrumen-
tella värden använder de termen extrinsikala eller konsekventiella värden. Petäja 2006 och Thurén 
2004.   

208 I Demokratins mekanismer görs också en åtskillnad mellan olika typer av demokrativärden. Där 
skiljer man på interna respektive externa demokrativärden där de interna värdena kan sägas motsva-
ra de terminala. De externa värdena motsvarar dock inte de instrumentella utan kan snarare definie-
ras som andra värden som också är goda men som specifikt inte rör den demokratiska processen. 
Det skulle till exempel kunna vara mänskliga rättigheter, lycka, ekonomisk och social jämlikhet och 
fred. Gilljam och Hermansson 2003:14-15. 
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Det är viktigt att poängtera att procedur- och konsekvensbaserade argument och 
terminala respektive instrumentella värden inte är samma sak. Det kan finnas 
procedurargument som är terminala och instrumentella, likaväl som konsekvens-
argumenten kan vara det. Medan en kategorisering av terminala och instrumen-
tella argument skiljer på vad som är gott i sig och vad som leder till något annat 
gott, utgörs procedur- och konsekvensargument av en processbaserad åtskillnad. 

Antaganden om individerna  
De antaganden som görs om individerna utgör nästa kategori. Kategorin har sin 
grund i de klassiska filosofernas uppfattningar och övertygelse om hur individen 
agerar. Inom modern demokratiforskning är individernas egenskaper en kategori 
som inte diskuteras i någon högre grad. Vad som däremot ofta diskuteras är vad 
ett demokratiskt styre kan göra med individen: att hon blir bildad, moralisk och 
agerar av samhällsintresse. Dessutom är ett vanligt argument att det är viktigt att 
individerna har ett visst socialt kapital, att de är kunniga och att de har en faktisk 
möjlighet att delta. Ytterligare ett antagande är att individen är en aktiv demokrat 
– att hon vill påverka. Vad som då definierar individen är etiketten 
’demokrat’209. Vilka egenskaper individen har som ’individ’ är ingen prioriterad 
fråga. Här kan de klassiska politiska filosoferna sprida ljus eftersom det är en 
fråga som de har dryftat.  

––––––––– 

För att utveckla analysinstrumenten kommer jag att utgå från tre frågor som är 
utvecklade utifrån deras tankar. Det är frågor som rör antaganden om individen 
avseende i) om hon har någon drivkraft, och vilken i så fall, ii) hur formbar hon 
är och, iii) vilka medel som används för att uppmuntra, möjliggöra och begränsa 
individen så att det demokratiska styrelseskicket skall kunna realiseras.      

Den första frågan kan förtydligas till ’Har individen någon drivkraft (eller är 
hon passiv)?’ Om svaret på frågan är jakande kan frågan ytterligare preciseras till 
’Vilken typ av drivkraft antas individen ha?’ Om vi går tillbaka till de klassiska 
politiska filosoferna är det den naturliga ordningens teoretiker (Aristoteles och 
Thomas av Aquino) som företräder uppfattningen om den passiva individen. Öv-
riga filosofer utgår alla från att individen har en egen drivkraft; däremot har de 
skilda uppfattningar om hon drivs av ett egenintresse eller av ett samhälls-
intresse. Vid analysen av Robert Dahls demokratiteori kommer den mer precise-
rade frågan (typ av drivkraft) att vara av störst intresse eftersom typen av driv-
kraft kan antas påverka vilka institutioner som behövs. Om individen drivs av ett 
egenintresse kan andra institutioner behövas för att nå målet om ett demokratiskt 
styre än om hon drivs av samhällsintresse.     

Den andra frågan handlar om individens formbarhet och kan preciseras till 
’Kan individen förändras?’ Bentham är övertygad om att individen kan bli en 
bättre individ om hon får rätt övervakning. Även Rousseau utgår från att indivi-
den kommer att förändras men det sker då hon går in i samhällskontraktet. Hon 
förstår själv vad hon bör göra, det behövs inte något yttre krav för det. Smith där-
emot ser inget behov av att forma individen; så länge de samhälleliga förutsätt-

209 Teorell 2003.  
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ningarna är goda – och fria – kommer hon att agera av egenintresse vilket även 
gynnar samhället. 

Denna fråga har stor betydelse inom demokratiforskningen. Ett vanligt argu-
ment för varför demokrati är bra är att individen blir mer moralisk, mer aktiv och 
mer samhällsmedveten. Det är därför av stor vikt att graden av formbarhet kan 
fångas vid analysen av demokratins reproducerbarhet. Eftersom utgångspunkten 
är att institutioner skall skapa förutsättningar, alternativt begränsa individernas 
agerande måste individens eventuella formbarhet (antagandet om det) kunna de-
finieras. Om individen antas vara formbar, alternativt inte, påverkar det behovet 
av institutioner och vilka institutioner som i så fall behövs. Huruvida det alls 
finns ett behov av att forma individen får också betydelse för vilka institutioner 
som kan behövas.  

Den tredje frågan slutligen omfattar de antaganden som görs om individen 
avseende de medel som behövs för att målet om det demokratiska styret skall 
kunna realiseras; ’Vilka medel används för att uppmuntra, möjliggöra och be-
gränsa individen så att det demokratiska styrelseskicket skall kunna realiseras?’ 
Frågan preciseras utifrån antagandet om att i) det sker per automatik – det finns 
inget behov av att konstruera institutioner, att hon ii) anpassar sig genom, att hon 
iii) formas och iv) att individen är förnuftig och själv kan nå insikt. 

Skillnaderna mellan de fyra utfallen är större än vad det kan verka vara. Det 
första alternativet är det enda där institutioner inte behövs – individerna agerar 
oklanderligt och precis som teoretikerna önskar.210 De övriga utfallen förutsätter 
alla institutioner; det är beroende på vilka individernas egenskaper antas vara 
som skiljer utfallen från varandra. Beroende på hur förnuftig hon antas vara och 
vilken drivkraft hon antas ha, kan hon antingen anpassa sig till situationen för att 
hon förstår att det är bra för henne att göra det eller så saknar hon den intuitionen 
och behöver istället formas till ett agerande som gynnar den demokratiska pro-
cessen. Slutligen kan hon vara insiktsfull och driftig så att hon förstår hur hon 
bör agera.211           

Institutioner som möjliggör och begränsar   
Den tredje kategorin, institutioner, är den som är minst utvecklad hos de klassis-
ka politiska filosoferna. Föregångare till moderna institutioner kan vi dock iden-
tifiera; filosoferna såg ett behov av straffande respektive möjliggörande lagar. 
Dessutom krävs, för funktionen av ett modernt politiskt styre, att det finns insti-
tutioner för beslutsfattande och för genomförande.   

Institutioner som kan kopplas till ett modernt rättsväsende kan delas in i två 
typer av institutionella ordningar: ett formaliserat rättsväsende och skydd av rät-
tigheter. Den förstnämnda gruppen omfattas av lagar som skall vara neutrala, 
förutsägbara och stabila, ett oberoende domstolsväsende med möjlighet att döma 
––––––––– 
210 Den typen av antaganden om individens agerande kan inordnas i ett normativt perspektiv. I det 

första kapitlet förkastade vi den normativa modellen som orealistisk för förståelsen för hur demo-
kratins reproducerbarhet skall förstås. För att följa de klassiska politiska filosofernas argumenta-
tionslinjer in i vår tid utgör det ändå en kategori här för även om det alternativet inte kan antas ha så 
många företrädare så finns de.       

211 Skillnaden mellan det andra och fjärde utfallet är om individen agerar av förnuft eller intuition.  
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och straffa och maktdelning som skall garantera domstolens oberoende och 
mandat. Institutionen för skyddande av rättigheter skall garantera allas lika rät-
tigheter och lika behandling.      

Bildning skall forma individen till att lära känna och acceptera samhällets 
värderingar. De sammanfattas i den politiska kulturen. Ur ett demokratiskt per-
spektiv är det gynnsamt om den politiska kulturen omfattar värderingar som lär 
individen att respektera andra, ha förtroende för andra och vara kompromiss- och 
samarbetsvillig. Utbildning är också en viktig faktor för att individen skall kunna 
agera som en självständig medborgare.    

Marknaden möjliggör för individerna att fritt utöva sina intressen vilket stär-
ker kreativiteten, utvecklingen och balansen i samhället. Men marknaden har 
också en baksida; en fri marknad kan leda till ökad ojämlikhet, att individen en-
bart strävar efter att uppfylla sina egenintressen, osäkerhet och instabilitet.   

Institutionerna för beslutsfattande preciseras utifrån tre demokratitraditioner: 
valdemokrati, deltagandedemokrati och samtalsdemokrati. Gemensamt för dem 
alla är att de betonar alla individers rätt att delta på lika villkor, men de skiljer sig 
när det gäller individernas aktivitet: i vilken form, i hur stor grad och hur ofta 
som de förväntas vara med och påverka det politiska beslutsfattandet. Valdemo-
krati är den tradition där krav på institutioner är tydligast formulerade: valen 
skall vara regelbundna, återkommande och konkurrensutsatta. För att individerna 
skall kunna göra fria val förutsätts att de har tillgång till information och rättig-
heter som yttrande-, förenings- och pressfrihet. Slutligen skall individerna ha 
möjlighet att kontrollera de valda representanterna, antingen i form av ansvarsut-
krävande eller av mandatgivande. I deltagardemokrati, som snarast skall ses som 
ett komplement till valdemokrati, betonas deltagandets alla former, vikten av 
dialogen mellan individerna samt att deltagandet skall ha effekt på den politik 
som förs. Samtalsdemokraterna framhåller samtalet – det ständigt pågående sam-
talet som skall vara öppet för alla – som den centrala formen av deltagande. Det 
förutsätter att alla har lika tillgång till och möjlighet att ta del av alternativa in-
formationskällor.    

Institutioner för genomförande omfattas av vad byråkratin gör. Vad som ut-
märker den är att dess tjänstemän skall vara opartiska, kompetenta och tillförlit-
liga. Deras arbete skall vara förutsägbart så att folket känner tillit till att alla ges 
samma rättvisa behandling.              

Det är inte självklart att alla dessa institutioner är nödvändiga för ett demokra-
tiskt styres reproducerbarhet. Det beror på vad målet för det styret är och vilka 
antaganden som har gjorts om individen, och det varierar med varje demokrati-
teori. Om individen till exempel uppfattas som helt oformbar och obildbar, är 
kanske inte institutionerna för deltagande aktuella – och institutionerna för bild-
ning är det definitivt inte. Istället kan rättsväsendets tvångsapparat vara den enda 
institution som då är intressant.  
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Sammanfattning av analysmodellen  
Om vi sammanfattar analysmodellen, se figur nedan, är de tre delarna samman-
länkade med varandra utifrån den reproducerande tanken: det finns terminala 
värden som utgör målet för det demokratiska styret. De värdena, i kombination 
med de antaganden som görs om individen, föranleder att institutioner formeras 
som skall möjliggöra, uppmuntra alternativt begränsa individernas agerande för 
att därigenom möjliggöra sagda mål. Utgångspunkten är därmed att systemet kan 
stärka sig självt – producera sin egen överlevnad.   
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Figur 4.3: Sammanställning av de tre analyskategorierna  

 
Efter den teoretiska genomgången och efter att ha preciserat analyskategorierna 
är det nu dags att ta oss an Robert Dahl och hans demokratiteori. Vad tänker han 
kring demokratins reproducerbarhet? Men för att kunna dra några slutsatser om 
det måste vi börja med att se närmare på hans teori; hur definierar han demokra-
tins värden, vilka institutioner ser han som nödvändiga för ett demokratiskt styre 
och vilka antaganden gör han om individen?  
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KAPITEL 5 

Robert Dahls förunderliga värld  
 

When Robert Dahl speaks about democracy, everyone should listen.212  
 
Robert Dahl är en av vår tids mest erkända demokratiteoretiker; han har varit 
verksam under ett drygt halvsekel och hans idéer används både som referensram 
och som utgångspunkt för kritisk analys. Den demokratiteoretiker som inte på 
något sätt förhåller sig till Robert Dahls idéer står knappt att finna. Robert Dahl 
är själv lika angelägen om att möta andra demokratiuppfattningar, antingen för 
att skärpa sina egna argument eller för att föra in nya aspekter i sin teori. Dahl är 
en demokratisk allkonstnär. ”He [Dahl] aspires to make that theory ’normative, 
empirical, philosophical, sympathetic, critical, historical, utopianistic, all at 
once’ – and he succeeds impressively.”213      

Även om Dahl på intet sätt är låst i en demokratisyn utan öppen för nya in-
tryck, är hans teori (förvånansvärt) oförändrad214 trots att han lade grunden för 
den i en helt annan tid. Dahl skriver själv att ”I must also add that I see more 
consistency in my work, taken as a whole, than some of my readers evidently 
do.”215 Den skillnad som eventuellt kan skönjas är att Dahl i början av sin karriär 
försvarade demokratin för att sedan, när alla hade accepterat dess position i sam-
hället, istället övergick till att belysa problemen.216   

Det är ett par teman i hans texter som ständigt återkommer: argument för de-
mokratins värdemässiga grundvalar och demokratins möjlighet att förverkligas i 
den sammansatta värld som vi lever i idag. Stein Ringen skriver att ”[t]hrough 

––––––––– 
212 Pye 1990:627.  
213 J. H. Nagel 1991:215.  
214 Det finns dock de som hävdar att Dahls demokratisyn har genomgått en förändring, att han har 

blivit alltmer kritisk till kapitalismen och dess negativa påverkan på det demokratiska systemet. 
Dahl uppfattar det inte så själv utan han anser att han i första hand har studerat problemen i samhäl-
let  och försökt förstå varför de uppstår – om det har inneburit ett skifte i hans demokratisyn har det 
inte varit medvetet. Det är kanske möjligt att Dahl har förändrat sin syn på kapitalismen – och kan-
ske även i andra frågor, men de eventuella förändringarna har inte i grunden förändrat hans syn på 
demokrati eller dess värden. Hur vi skall förstå relationen mellan makt och ojämlikhet och hur den 
kan förändras för att stärka demokratin har funnits med som en röd tråd genom alla hans texter. 
Shapiro och Reeher 1988:2. Se också Ringen 2008:283 och J. H. Nagel 1991:215.      

215 Dahl 1995:45.  
216 Ringen 2008:283.  

 95



these books [Dahls texter om demokrati] run a message: democracy is something 
very precious but also very fragile. Dahl has been and remains a strong defender 
of democracy.”217 Ingen behöver därför någonsin tvivla på att Dahl är en stark 
anhängare av demokrati;218 den ger alla medborgare en möjlighet att påverka de 
beslut som fattas, varigenom politisk jämlikhet och självstyre kan realiseras. 

Dahl har också rört sig inom både det empiriska och normativa forskningsfäl-
tet. Han har argumenterat för vikten av att länka samman idén om hur demo-
kratin bör fungera med vilka empiriska hinder och möjligheter som finns – och 
därmed hur demokratin kan fungera i verkligheten. Det har han gjort genom lo-
giskt uppbyggda men normativt baserade antaganden om vilken typ av besluts-
ordning som vi borde sträva efter, givet de antaganden om individers lika värde 
som är hans ständiga utgångspunkt. Han har därför konstruerat idén om det poly-
arkiska systemet, ett demokratiskt politiskt system som fungerar i politiska enhe-
ter med stora medborgargrupper. Det polyarkiska systemet kan sägas utgöra mö-
tet mellan Dahls teori om den ideala demokratin och verkligheten.219  

Även om Dahl i första hand har fokuserat på demokrati i dagens samhälle, vad 
som krävs för att den skall fungera och vilka utmaningar den möter så har han 
alltid tagit avstamp i de klassiska idéerna om demokrati, frihet, jämlikhet och 
rättvisa. Hans rötter till den atenska demokratin, den romerska republiken, de ti-
diga liberala tänkarna, de amerikanska grundlagsfäderna – och inte minst till 
Rousseau – genomsyrar hans tankar kring demokrati och individens lika rätt.220 
Dahl säger dock själv att även om han har den fullaste respekt för de klassiska 
filosoferna så har han inte haft för avsikt att återuppväcka deras idéer om hur 
samhället skall struktureras eftersom de är alltför utopiska och verklighetsfräm-
mande. Inte ens i deras samtid var det möjligt att formera samhället som de öns-
kade – det är än svårare i dagens stora enheter.221       

Det litterära testamentet   
I boken A Preface to Democratic Theory från 1956, som är en av Dahls första 
böcker och en i raden av betydelsefulla texter om demokrati, drar han upp riktlin-
jerna för de frågor som skall komma att genomsyra hans senare texter: Vad är 
politisk jämlikhet, varför är det viktigt och hur uppnår vi det? Hans primära syfte 

––––––––– 
217 Ringen 2008:283.  
218 Dahl skriver dock själv att hans intention inte var att bli demokratiteoretiker – termen demokrati-

teori existerade knappt (vilket visar både hur lång karriär han har haft och vilken betydelse han har 
haft för att sätta termen på kartan). Istället hävdar han att hans texter har varit problemorienterade, 
han har försökt förstå vad som inte fungerar i samhället. Problemdiskussionen har utgått från både 
teoretiska, empiriska och normativa förhållanden – och det har fallit sig så att det har handlat om 
demokrati. Dahl 1995:44.    

219 Som vi skall se i nästa kapitel har det skett en glidning hur Dahl använder termen polyarki. Tills 
vidare kan vi dock nöja oss med att polyarki är en idé om demokrati i verkligheten. Se också Dahl 
1997/1996c:97. 

220 Bailey och Braybrooke 2003:100-101.Enligt Bailey och Braybrooke är Dahl de klassiska filoso-
fernas lärjunge i mycket högre grad än han själv erkänner. I följande kapitel kommer vi att se deras 
arv i Dahls demokratiteori.   

221 Levi 2009:3, 8.   
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är att, ur ett normativt perspektiv, argumentera för demokrati. Dahl vänder sig 
mot James Madisons idé om att skydda medborgarnas rätt till självstyre och de-
ras naturliga rättigheter. Vi återkommer senare till Dahls argumentation men 
hans huvudtes är dels att Madisons båda mål inte kan nås samtidigt, dels att de-
mokrati handlar om att maximera politisk jämlikhet och folkligt självstyre. I A 
Preface to Democratic Theory vidareutvecklar han också sin (och Lindbloms222 
idé) om polyarki.  

Dahl övergår sedan från att resonera kring normativa argument för demokrati, 
till att göra empiriska undersökningar. Who Governs? gavs ut 1959, och är en 
empirisk undersökning av demokratins funktionssätt i New Haven i USA. Dahl 
studerar hur demokratin fungerar på det lokala planet och visar att ett pluralist-
iskt system, där flera grupper konkurrerar, kan minska risken för majoritetsty-
ranni. I senare böcker som After the revolution, (1970) Polyarchy (1971), Size 
and Democracy (1973) – tillsammans med Edward R. Tufte – och Dilemmas of a 
Pluralist Democracy (1982) undersöker Dahl de möjligheter och hinder som 
verkligheten visar upp, och som påverkar möjligheten att nå politisk jämlikhet 
och självstyre. Då synliggör Dahl de problem och svårigheter som finns och som 
försvårar målet om att nå en fullödig demokratisk procedur. Han påvisar även att 
det inte finns någon enkel universell lösning för hur vi når demokrati – det beror 
på omständigheterna kring varje enskilt fall.  

Så småningom sluter Dahl cirkeln och återvänder till en normativ utgångs-
punkt. Det tar sin start i artikeln Procedural Democracy (1979) där Dahl formu-
lerar den logiska och normativa grunden för hur och varför vi bör sträva efter en 
demokratisk process. I Democracy and its Critics (1989) vidareutvecklar han det 
resonemanget. Den boken kan också ses som en sammanfattning av hans livs-
verk. Där diskuteras de frågor som han redan 1956 formulerade och diskuterade, 
men som han här för en än fylligare argumentation kring. On Democracy (1998) 
och On Political Equality (2006) är kortare sammanställningar av hans viktigaste 
argument. Därutöver har han även skrivit andra böcker och en mängd artiklar, 
varav en stor del finns samlade i Towards Democracy: A Journey, Reflections 
1947-1997. 

Med den stora mängd böcker och artiklar som Dahl har skrivit, är det omöjligt 
att i det begränsade utrymmet som en avhandling utgör – och det gäller både 
tidsaspekten och sidantalet – göra en fullständig djupdykning i Dahls tankar. 
Men det är inte heller nödvändigt; i fokus står hans idéer rörande demokratins 
reproducerbarhet och min läsning av Dahls texter har sin utgångspunkt i det pro-
blemet. Det innebär att jag kommer att lämna vissa aspekter av hans teori åt si-
dan, aspekter som i andra sammanhang skulle kunna uppfattas som fundamenta-
la. Det kan till exempel handla om empiriska fall där specifika resultat diskute-
ras. Det kan även innebära att jag genom problemformuleringen belyser delar av 
hans teori ur andra perspektiv än vad som vanligtvis görs. Men alla läsare som 

––––––––– 
222 Idén om polyarkiska system introducerades första gången i Politics, Economics, and Welfare av 

Robert Dahl och Charles Lindblom 1953 men det är i A Preface to Democratic Theory som idén 
utvecklas till den form som sedan har fått genomslag inom demokratiteoriforskningen. Dahl 
1984:227-228. Se också Dahl 1995:45 och Dahl 1971:3, n1. 
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kan sin Dahl kommer att känna igen sig. Mitt sätt att ställa problem innebär att vi 
intresserar oss för kärnan i Dahls forskning om demokrati – åtminstone om vi ser 
det från Dahls egna utgångspunkter. Därmed inte sagt att vi inte kommer att lära 
oss något nytt. Min ambition är att undersöka Dahls demokratiteori utifrån idén 
om demokratins reproducerbarhet: Hur tänker han kring det? En sådan analys 
kan dels lära oss vilka värden han definierar som terminala, dels kan vi genom 
analysen värdera rimligheten och giltigheten i hans teori givet analyskategorier-
na.223  

Varför är Robert Dahls demokratiteori intressant?  
Att studera Robert Dahls texter kan vara relevant utifrån många frågeställningar 
och perspektiv, och med tanke på hans digra produktion under så många år skul-
le man kunna tycka att det vore ett tillräckligt argument för valet av studieobjekt. 
För denna studie behövs dock andra argument.  

Dahl är för det första en konventionell liberal demokratiteoretiker; hans de-
mokratiteori återfinns i mittfåran inom demokratiforskningen – han är en teoreti-
ker vars texter många refererar till. Alan Ware skriver att Robert Dahl har varit 
mycket framträdande inom statsvetenskap och att hans demokratiuppfattning 
borde ha goda möjligheter att leva kvar och influera andra teoretiker eftersom 
han har en god förståelse för hur institutioner fungerar och hur de kan komma att 
förändras av eventuella reformer.224   

För det andra har, vilket är ett viktigare argument för valet av Dahls demokra-
titeori som studieobjekt, hans teori en väl underbyggd normativ utgångspunkt 
samtidigt som hans mål också är att teorin skall möjliggöra att en fullgod demo-
krati kan förverkligas. I och med att hans demokratiteori både är formulerad ut-
ifrån normativa premisser och avpassad till empiriska omständigheter, omfattar 
den de förhållanden som jag anser att vi måste ta hänsyn till för att förstå demo-
kratins reproducerbarhet. Om jag skall kunna hitta ett svar på frågan om hur man 
tänker kring demokratins reproducerbarhet, håller jag det för sannolikt att det 
enklast görs vid studiet av en normativt grundad teori som formuleras och om-
formuleras för att också kunna anpassas till verkligheten. Det är dessutom av 
större intresse att studera de teorier som är formulerade utifrån faktiska omstän-
digheter, än att studera ideala tankeutopier som inte alls har någon relevans för 
hur den faktiska tillvaron är formerad. Dahl om någon borde, efter att under dry-
ga 60 år ha grävt ner sig i den demokratiteoretiska myllan, ha tänkt kring demo-
kratins reproducerbarhet.               

––––––––– 
223 De texter som jag i huvudsak kommer att utgå ifrån för redogörelsen av hans demokratiteori är A 

Preface to Democratic Theory, Democracy and its Critics samt andra nyckeltexter som artikeln 
Procedural Democracy. I senare kapitel (11-14) då Dahl möter fyra samtalspartners för diskussion i 
några, för Dahl, kniviga frågor kommer jag även att utgå från flera andra texter men det återkom-
mer vi till då.   

224 Ware 1998:394-400.   
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Itinerarium  
I denna andra del av avhandlingen, som både utgör platsen för sökandet efter 
demokratins reproducerbarhet och som utgör fonden för de kommande dialoger-
na, skall vi gå i närkamp med – eller snarare närläsning av – Robert Dahls de-
mokratiteori.    

I kapitel 6 avser jag att för det första presentera Dahls demokratisyn: be-
greppsbestämningar, normativa ställningstaganden och överväganden om demo-
kratins värde, såsom han själv har utvecklat dem. För det andra kommer jag i den 
avslutande delen av kapitlet att, utifrån de analyskategorier som preciserades i 
kapitel 4, kategorisera demokratins värden som terminala eller instrumentella, 
för att därigenom synliggöra de värden som, i Dahls demokratiteori, är målet för 
demokrati. I och med det har vi tagit det första steget i att identifiera hur vi kan 
förstå demokratins reproducerbarhet i Dahls tänkta värld.   

Därefter skall vi i kapitel 7 se närmare på de institutioner som behövs för att 
realisera demokratins mål. Kapitlet delas in i två delar där den första delen utgörs 
av de institutioner som strikt hör till demokratiprocessen i Dahls demokratiteori. 
I den andra delen av kapitlet analyseras de institutioner som, enligt Dahl, inte är 
nödvändiga för beslutsprocessen men som är viktiga för ett demokratiskt styre. 

I kapitel 8 skall slutligen individen identifieras: Vilka antaganden gör Dahl 
om henne? Till skillnad från de mycket djupgående analyserna av, i synnerhet 
demokratins värden, men även av dess institutioner, lyser en utförlig presentation 
av individen med sin frånvaro. Trots att det är medborgarna som är showens 
stjärnor är de relativt karaktärslösa och anonyma. Men vi skall inte låta oss hind-
ras av det. Förutom att det finns några explicita kommentarer om individen, som 
ger oss en kännedom om vad Dahl antar om henne, kan vi också lära en del av 
Dahls argumentation för demokrati. Genom att analysera demokratiteorin kan vi 
lära oss om vilka antaganden han gör om individens förmåga, intressen, drivkraft 
och förändringsbarhet. Det är alla aspekter som speglar individens agerande som 
politisk människa – egenskaper som visar vad Dahl antar om individen: hur hon 
agerar i ett demokratiskt styre.  

Avslutningsvis skall vi i kapitel 9 knyta ihop säcken om idén om reproducer-
barhet i Dahls tänkta värld. Har vi lyckats fånga in den? Vi skall här foga sam-
man allt som vi har lärt oss från de tre föregående kapitlen: Vilka demokrativär-
den ser Dahl som terminala, vilka institutioner behövs i ett demokratiskt styre 
och vilka antaganden gör han om individen? Det är först när de lärdomarna förs 
samman som vi kan analysera idén om demokratins reproducerbarhet. Var för 
sig kan kunskapen om värden, institutioner och individen inte säga oss något om 
reproducerbarheten eftersom de påverkar varandra. Till exempel kan antaganden 
om individen innebära restriktioner kring vilka institutioner som är möjliga att 
konstruera – givet att modellen skall hålla samman.  

När Dahls demokratiteori sammanställs kommer vi också att kunna analysera 
Dahls demokratisyn – och positionera den – i relation till andra liberala demo-
kratiteoretiker.           
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KAPITEL 6 

Värden i Robert Dahls tänkta värld   
 

Den Robert Dahl som vi i detta kapitel skall bekanta oss med är en liberal demo-
kratiteoretiker som står på barrikaderna för individernas lika rätt till ett politiskt 
deltagande. Han argumenterar för deras rätt genom ett logiskt resonemang kring 
normativa frågor. Kärnan i Dahls demokratisyn, det som han ständigt återkom-
mer till, är innebörden av politisk jämlikhet och vad som fordras för att den skall 
kunna uppnås. Med början i en av sina första böcker, A Preface To Democratic 
Theory, har han utvecklat resonemang om politisk jämlikhet, både som mål och 
som premiss för demokrati.  

Politisk jämlikhet, kärnan i Robert Dahls demokratiteori 
Dahl bygger upp sin argumentation för politisk jämlikhet genom att gå i polemik 
med och avfärda225 James Madisons tes om att ackumulerad makt alltid kommer 
att leda till tyranni och att rättigheter därmed kommer att kränkas.226 Dahls kritik 
baseras till stor del på Federalist paper no. 10 där Madison argumenterar just för 
att majoritetsstyre och förekomsten av fraktioner leder till ett sådant utfall.227   

Utan att här i detalj redogöra för Dahls kritik av Madisons resonemang är det 
ändå ett par saker som bör poängteras. Dahl är för det första kritisk till idén om 
naturliga rättigheter. Madison baserar sin argumentation på att naturliga rättighe-
ter finns och därför bör skyddas – om de inte gör det kommer tyranni att råda. 
Dahls kritik utgår från att Madison har undvikit att definiera vilka de naturliga 
rättigheterna är. Dessutom är Dahl – vilket vi kommer att återkomma till senare 

––––––––– 
225 Dahl skriver senare att hans läsning av Madisons texter var alltför ogin. Dahl har senare omvärde-

rat Madisons idéer och konstaterat att han tillskrev Madison åsikter som inte överensstämde med 
hans uppfattning, utan att Dahls kritik snarare handlade om den kompromiss som grundlagsfäderna 
kommit överens om. Dahl skriver vidare att Madison bland annat inte var så negativ till majoritets-
styre eller parlamentarism som man kan få uppfattningen av i A Preface to Democratic Theory. 
Dahl 1997/1991b. Se också Dahl 2003/2002:31-37. Huruvida Dahls läsning av Madisons texter var 
för snäv eller inte är av mindre betydelse för denna studie eftersom det varken är Dahls uppfattning 
om den republikanska demokratin eller hans uppfattning om Madison som skall analyseras.    

226 Dahl 1984/1956: kapitel 1.  
227 Madison 2005/1787.  
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– tveksam till att naturliga rättigheter alls finns och vilka de i så fall skulle 
vara.228  

Dahl är för det andra kritisk till lösningen av de slutsatser som Madison drar. 
Å ena sidan vill Madison skydda och garantera rättigheter, å andra sidan är fol-
kets rätt till deltagande en central tes inom den republikanska traditionen. Det är 
två mål som kan vara svåra att uppnå samtidigt: alla individer skall ha lika rätt 
till lika deltagande men eftersom alla individer har olika viljor är det osannolikt 
att konsensus kommer att nås. Därför måste man komma överens om en besluts-
ordning som uppfyller kraven om att rättigheter skyddas, att alla skall ges rätt till 
ett lika deltagande och där beslut är möjliga att fatta. Den beslutsform som tradi-
tionellt används är majoritetsstyre, vilken innebär att en eller flera grupper inte 
kommer att få sina önskemål tillgodosedda. Majoritetsprincipen ger heller ingen 
garanti för att rättigheter inte kommer att kränkas. Madison är också övertygad 
om det; när makt ackumuleras och beslut fattas genom majoritetsstyre kommer 
det att leda till att rättigheter kränks om inte majoritetens makt begränsas.229  

Madisons lösning på problemet är att låta folket välja visa representanter och 
att utvidga demos. Han argumenterar för att ju större enheten är desto mindre är 
risken för att majoritetsgruppen sammanfaller med ett specifikt särintresse.230 
Det är båda lösningar som Dahl skulle acceptera. Däremot är han tveksam till 
Madisons, och övriga grundlagsfäders, konstitutionella hinder som garant mot 
majoritetstyranni. Dahl är medveten om de problem som majoritetsprincipen kan 
innebära, men att därför begränsa individens rätt till självstyre genom konstitu-
tionella hinder är, enligt Dahl, inte heller rätt väg att gå. Istället kan individernas 
agerande påverkas genom en utveckling av ett socialt medvetande så att majori-
tetsbeslut respekterar allas lika värde.231           

Dahls kritik av Madisons slutsatser är därmed tudelad. För det första finns det 
inte något som visar att ackumulerad makt per automatik alltid kommer att leda 
till tyranni. Det är inte av naturen givet att majoriteten i alla lägen kommer att 
agera av egenintressen eller att majoritetsbeslut kommer att innebära att rättig-
heter kränks. Dahl delar för det andra inte Madisons övertygelse om att konstitu-
tionella hinder är lösningen på problemet eftersom det innebär att individernas 
rätt till självstyre åsidosätts.232  

Men majoritetsstyre är problematiskt233 – Dahl är också medveten om det och 
han diskuterar det vid ett flertal tillfällen: hur skall vi kunna uppnå politisk jäm-
likhet samtidigt som vi skall kunna bevara den politiska jämlikhet som ingår i 
kravet om allas lika fri- och rättigheter. 

––––––––– 
228 Dahl 1984/1956:6-7. Den avgörande kritiken mot naturliga rättigheter är dock att de, om de finns, 

innebär ett hot mot individernas rätt till självstyre. Vi återkommer i kapitel 14 till en mer utförlig 
diskussion då Dahl möter Ronald Dworkin i ett samtal i just den frågan.      

229 Dahl 1984/1956: kapitel 1.  
230 Madison 2005/1787 och Madison 2005/1788a.  
231 Dahl 1984/1956:36.  
232 Dahl 1984/1956: kapitel 1.  
233 Andra filosofer har också varit medvetna om problemet; Rousseau är en av dem och han har löst 

problemet genom att införa tron på allmänviljan. Genom den deltagande processen kommer med-
borgarna att uppfyllas av allmänviljan och därmed agera för samhällets bästa.   
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Dahl har därmed positionerat sig genom att ta spjärn mot Madisons idéer och 
tydliggjort att det är alla individers lika rätt till självstyre som utgör grunden för 
hans demokratiteori – den rätten kan inte begränsas. När han presenterar sina 
egna tankar om politisk jämlikhet vilar de mot idén och tron på en demokratisk 
procedur. Han säger att politisk jämlikhet är ”…an end to be maximized, that is, 
to postulate that the goals of every adult citizen of a republic are to be accorded 
equal value in determining government policies.” Och frågar sig, givet den ut-
gångspunkten, vilka nödvändiga förhållanden som krävs för att styrande beslut 
skall kunna fattas samtidigt som allas lika värde respekteras.234 Dahl synliggör 
här en knäckfråga: Hur skall en politisk jämlikhet kunna uppnås utan att ramar 
(naturliga rättigheter) oberoende av individen tillämpas?  

Vad innebär Dahls definition och val av utgångspunkt? Vart leder det oss vi-
dare? Han tar ett bestämt avstånd från idén om att det skulle finnas naturliga rät-
tigheter som kan begränsa individernas frihet och självstyre. Det finns därmed 
heller inga naturliga rättigheter som måste skyddas från individernas agerande. 
Vad Dahl istället utgår ifrån är individens intressen och rättigheter. Om vi accep-
terar att alla är varandras likar, måste vi även respektera allas rätt till ett lika del-
tagande – ett deltagande som handlar om så mycket mer än att bara ha rätt att 
delta vid val. Deltagandet omfattas av en lika rätt för alla att formulera dag-
ordningen, diskutera och föra fram ståndpunkter. Rätten till ett lika deltagande 
utgör måttet för vad politisk jämlikhet är. Med individen och hennes frihet i fo-
kus för teorin har Dahl en liberal utgångspunkt: individen är källan till alla rätt-
färdiga beslut. Men det återkommer vi till senare – först skall vi fördjupa oss yt-
terligare i frågan kring hur Dahl ser på politisk jämlikhet.         

Varför är politisk jämlikhet viktigt?  
Politisk jämlikhet handlar i Dahls teori om allas rätt till lika deltagande – en jäm-
likhet som rör det politiska deltagandets alla plan. Varför anser han att det målet 
är så viktigt? Det kan kanske i sammanhanget uppfattas som en retorisk fråga 
men det är viktigt att poängtera att Dahl anser att politisk jämlikhet är ett grund-
läggande krav på och värde för ett demokratiskt styre. Han skriver att:  
 

If we believe that all human beings are created equal, that they are en-
dowed with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, 
and the pursuit of happiness, that to secure these rights governments are 
instituted among a people, deriving their just powers form the consent of 
the governed, then we are obliged to support the goal of political equal-
ity.235 

 
Dahl betonar här att politisk jämlikhet inte är ett värde bland andra som det går 
att rycka på axlarna åt och säga att ’visst, det är väl bra men…’. Det är istället så 
att ”…the existence of political equality is a fundamental premise to democ-

––––––––– 
234 Dahl 1984/1956:32.  
235 Dahl 2003/2002:138. 
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racy.”236 Detta krav återfinns också i Dahls mest idealiserade definition av en 
demokratisk organisation: “An organization is democratic if and only if the proc-
ess of arriving at governmental policy is compatible with the condition of popu-
lar sovereignty and the condition of political equality.”237 Dahl skriver vidare att:      
 

The democratic goal is twofold. It consists of a condition to be attained 
and a principle guiding the procedure for attaining it. The condition is po-
litical equality, which we define as follows: Control over governmental 
decisions is shared so that the preferences of no one citizen are weighted 
more heavily than the preferences of any other citizen. The principle is 
majority rule, which we define as follows: Governmental decisions should 
be controlled by the greater number expressing their preferences in the 
‘last say’.238  

 
Den koppling mellan demokrati och politisk jämlikhet som Dahl gör borde där-
med med all önskvärd tydlighet vara uppenbar: politisk jämlikhet är både ett mål 
att sträva efter och en fundamental premiss för demokratins existens. Det är gott 
så långt; vi vet att politisk jämlikhet är ett centralt värde för Dahl. Problemet är 
hur det skall kunna realiseras i verkligheten. Det är också en av de svårigheter 
som politiska filosofer och teoretiker har brottats med under årtusenden: Hur 
skall den normativa idén om det goda samhället kunna föras över till empiriska 
fall – för att realiseras där? Det är inget problem som är okänt för Dahl. Vi skall 
därför se hur han löser det då han först utvecklar normativa antaganden utifrån 
ett logiskt resonemang för att sedan konkretisera dem genom att formulera krite-
rier som är verklighetsanknutna men som har sin grund i ett accepterande av de 
normativa antagandena.   

Normativa antaganden …  
Robert Dahl som har forskat kring demokratifrågor under ett drygt halvsekel har 
givetvis omformulerat sina argument. Men han är ändå relativt konsekvent i vil-
ka de centrala argumenten är. Och det finns ett par nyckeltexter som sammanfat-
tar, och på ett enkelt sätt klargör, de normativa argument som han driver: artikeln 
Procedural Democracy (1979) och Democracy and its Critics (1989). Vad som 
skiljer dem från varandra är anslaget i respektive text. I Procedural Democracy 
ställer Dahl upp ett antal normativa antaganden som med nödvändighet leder 
fram till en bestämd slutsats: en politisk procedur baserad på allas lika deltagan-
de på lika villkor. De antaganden som han formulerar avser att precisera, när de 
är uppfyllda, vad en fullödig demokratisk procedur är. I Democracy and its Cri-
tics är utgångspunkten den omvända. Dahl utgår då från att det finns en innebo-
––––––––– 
236 Dahl 2006:ix. 
237 Dahl 1984/1956:37. Det är den alltför idealiserade definitionen – och för orealistiska formen – av 

demokrati som senare får Dahl att formulera idén om polyarki. Dahl 1984/1956:63-64. Även om 
det är en idealiserad definition så är det ändå den form som Dahl önskar förverkliga: politisk jäm-
likhet och självstyre. 

238 Dahl 1966:302. Dahl citerar i not 14 ur Politics, Economics and Welfare av Dahl och Lindblom.    
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ende jämlikhet – en princip om jämlikhet i sig239. Han bygger sedan upp sin ar-
gumentation genom att diskutera vilka olika principer som krävs för att den jäm-
likheten skall kunna bevaras lika för alla. Dahl har en mer, om inte aggressiv, så 
fordrande utgångspunkt i den förra texten. Han säger att givet att vi accepterar 
vissa antaganden, så måste vi även acceptera slutsatsen om demokrati och poli-
tisk jämlikhet. I den senare texten för han istället ett mer resonerande samtal – 
om det finns en inneboende jämlikhet – och vilka antaganden som då förutsätts 
för att den skall vara möjlig att bevara.   

De skilda utgångspunkterna, och tonlägena, leder ändå fram till samma anta-
ganden. Jag kommer därför att utgå från Procedural Democracy eftersom det är 
den text där han mest utförligt diskuterar sina antaganden och hur de är relatera-
de till varandra. De antaganden som görs i Democracy and its Critics återfinns 
dock i notförteckningen.  

Dahl utvecklar sina tankegångar med stöd i normativa men logiskt uppbyggda 
argument för varför alla bör har rätt att delta på lika villkor. Hans strävan är att 
formulera en generell teori som kan omfatta alla typer av demokratiska besluts-
ordningar; han utgår alltså inte från staten eller från någon annan specifik poli-
tisk enhet. Även om han skriver att det är mest troligt att en politisk enhet finns 
är det, för generaliserbarheten, inte vad han utgår ifrån. I det första antagandet 
antar han därför att det hos en grupp individer finns ett intresse, en oro eller ett 
mål, som leder dem till behovet att fatta beslut. För att det skall vara någon me-
ning med beslutet skall det också vara bindande.240 Därmed inte sagt att den, av 
behov bildade sammanslutningen, upplöses då beslutet är fattat utan den kommer 
att kunna bestå. Poängen är att Dahl inte förutsätter att fasta sammanslutningar 
finns då han formulerar sin teori.     

Den öppna formuleringen (om en sammanslutning skapas på grund av ett be-
hov eller om sammanslutningen redan finns) har även betydelse för den fortsatta 
förståelsen av vilka som ingår i sammanslutningen – och vilka som därmed har 
rätt att inkluderas i beslutsfattandet. Det kan förstås på två sätt: givet det första 
alternativet har vi att göra med en sammanslutning som inkluderar dem som ser 
behovet av att fatta ett beslut i frågan. Det kan givetvis innebära att de som fak-
tiskt får fatta beslutet är en liten utvald skara, men poängen är att det är pro-
blemet som skapar sammanslutningen – den har inte sin grund i historiska, geo-
grafiska eller andra former av avgränsningar. I det andra alternativet finns redan 
en sammanslutning som kan vara historiskt, geografiskt eller på annat sätt grun-
dad. Den formen av sammanslutning är i sig exkluderande gentemot dem som 
inte ingår i den givna enheten. Oavsett om andra utanför också ser ett behov av 
att fatta beslut – kanske till och med i samma fråga – exkluderas de från det, i 
alla fall när det gäller den aktuella sammanslutningen. Det kan kanske tyckas 
vara petitesser att diskutera de två formuleringarna men innebörden av dem får 
––––––––– 
239 Idea of Intrinsic Equality. 
240 Dahl 1986/1979:192. Även i Democracy and its Critics utgår Dahl från att en politisk ordning har 

behov av en procedur som fattar bindande beslut, men han preciserar det inte som något grundanta-
gande utan enbart som en utgångspunkt. Dahl 1989:106-107. Ett tidigt utkast till antagandena åter-
finns också i Dahl 1977:11. Dahl nämner då bara två: behov av kollektiva beslut och att alla är lika 
kvalificerade.  
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betydelse för kommande diskussioner. Det gäller frågan på vilka grunder en in-
divid kan inkluderas eller exkluderas till rätten att delta i ett beslutsfattande. Och 
eftersom Dahls strävan är att formulera en generell teori, håller vi båda formule-
ringarna öppna för vidare analys. Oavsett vilken formulering vi utgår ifrån är an-
tagandet att sammanslutningens medlemmar söker formen av en demokratisk be-
slutsordning.              

I det första antagandet finns inga normativa kopplingar utan Dahl antar att (1) 
individerna inser att det finns ett behov av att fatta kollektiva beslut. Utan att dra 
några övriga paralleller kan likheter skönjas med kontraktsteoretikerna Thomas 
Hobbes, John Locke och Jean-Jacques Rousseau. De uppfattar alla ett behov av 
att fatta kollektiva bindande beslut även om orsaken till det skiljer sig åt. Medan 
Hobbes, Locke och Rousseau baserar sina argument i ett behov av säkerhet och 
frihet, diskuterar Dahl inte i den här passagen vad behovet av bindande beslut 
grundas i.  

I nästa antagande utgår Dahl från att (2) bindande beslut bör omfatta en möj-
lighet att påverka både vilka frågor som beslut skall fattas om, och vilka beslut 
som sedan fattas. Det måste alltså vara möjligt att både kunna kontrollera dag-
ordningen och beslutsfattandet.241 Det antagandet har en normativ förankring i 
betydelsen att Dahl anser att bindande beslut bör omfatta vissa faktorer. Det gäll-
er rätten till självstyre: om man inte har möjlighet att kontrollera dagordningen, 
begränsas möjligheten att styra sig själv till att enbart kunna säga ja eller nej till 
förslag som är framtagna av någon annan – vilket betyder att individer inte är po-
litiska jämlikar. Det andra antagandet är en komplettering av det första antagan-
det – utan det första antagandet kan det andra inte formuleras. De två första anta-
gandena säger dock ingenting om demokrati – de innebär inget mer än att det 
finns ett behov av bindande beslut och att det skall finnas möjlighet att lyfta frå-
gor för beslut, samt möjlighet att kontrollera de beslut som fattas. Vilka som 
skall ha den möjligheten, eller hur besluten skall fattas, framgår inte.       

Med ett tredje antagande riktas dock sökljuset in på en demokratisk besluts-
ordning. Det antagandet har en normativ grund och handlar om vilka som skall 
fatta de bindande besluten. Dahl skriver att ”[b]inding decisions are to be made 
only by persons who are subject to the decisions, that is, by members of the as-
sociation, not by persons outside the association.” Vilka de medlemmarna bör 
vara lämnar han dock åt sidan så länge.242 I Democracy and its Critics motiverar 
Dahl det antagandet ytterligare genom att basera det på principen som säger att 
den som själv inte är bunden av en lag inte kan tvinga andra att underkasta sig 
den.243 Det är (3) enbart de som är underställda besluten som har rätt att fatta 
beslutet; med en mer tvingande skrivning innebär det att de som omfattas av ett 
beslut bör ha rätt att delta för att besluta om det.244  

––––––––– 
241 Dahl 1986/1979:192. Det antagandet återfinns inte heller som ett numrerat antagande i Democracy 

and its Critics utan är också det en utgångspunkt. Dahl 1989:107.       
242 Dahl 1989:107-108. Se också Dahl 1986/1979:193. Det tredje antagandet i Procedural Democra-

cy motsvarar det första antagandet i Democracy and its Critics.    
243 Dahl 1989:108.  
244 Dahl 1989:107-108.  
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Även när det gäller det tredje antagandet finns olika tolkningsmöjligheter, 
Dahl skriver att bindande beslut enbart bör fattas av ’dem som är underställda 
besluten, det vill säga sammanslutningens medlemmar’. Den till synes oproble-
matiska formuleringen kan också tolkas på två sätt vilka också hänger samman 
med de två tolkningsmöjligheterna i det första antagandet. De alternativa tolk-
ningar som kan göras beror på om beslut skall fattas av i) de som är underställda 
(omfattas av) besluten, eller ii) av sammanslutningens medlemmar. Det borde 
inte innebära någon tveksam tolkning – det är sammanslutningens medlemmar 
som skall fatta besluten och det är också de som är underställda besluten. Men 
antagandet handlar om vad som är styrande för vilka som skall inkluderas som 
medlemmar; om det är frågan om vad som skall beslutas som styr vilka som 
skall få delta, eller om det är de som omfattas av frågan inom en redan exister-
ande sammanslutning som skall få delta. Det är här tolkningen av det tredje an-
tagandet kan kopplas till det första antagandet: Skapas en sammanslutning på 
grund av behov att fatta beslut i en viss fråga eller finns sammanslutningen sedan 
tidigare? Skillnaden mellan de två alternativa tolkningarna är att den första in-
kluderar alla som omfattas av frågan medan den andra exkluderar alla som inte 
ingår i sammanslutningen.   

Vilken av de två tolkningsmöjligheterna är rimligast givet Dahls strävan efter 
en generell teori? Jag anser att det är det första alternativet som bäst passar in i 
Dahls teoribygge eftersom, för det första, det alternativet bättre möjliggör en ge-
nerell teori. Om utgångspunkten vore att rätten till deltagande enbart handlar om 
redan existerande sammanslutningar, kommer andra demokratiska beslutsord-
ningar inte att kunna omfattas av teorin vilket inte gör den generell. För det andra 
skulle, med tanke på den betydelse som Dahl ger politisk jämlikhet, en exklu-
dering av rätten till deltagande försämra möjligheterna för en fullgod politisk 
jämlikhet. Nu skulle man kunna hävda att politisk jämlikhet också kan uppnås i 
en i förväg given sammanslutning men om vi utgår från Dahls teori handlar poli-
tisk jämlikhet om allas rätt till lika deltagande – utan något hinder av geografiska 
gränser eller andra typer av begränsningar. Jag utgår därför från, givet den öppna 
tolkningen av Dahls första antagande, att den politiska enheten som skall inklu-
dera och exkludera deltagare, bestäms utifrån demokratiskt förankrade argument 
– inte utifrån historiska konstruktioner. För det tredje skriver Dahl att de som 
omfattas245 av ett beslut skall definieras som medlemmar. Vad som bestämmer 
medlemskapet – och därmed rätten att delta – är om du omfattas av de regler och 
beslut som fattas.246 Medlemskapet bestäms inte av om du lever i ett visst områ-
de. För det fjärde, om det andra alternativet uppfattades som rimligast, skulle det 
innebära att Dahl låter historiskt och geografiskt konstruerade politiska enheter 
styra hans normativa utgångspunkter – och det gör han inte om vi ser till det för-
sta antagandet. Men samtidigt ser Dahl möjligheten, då han diskuterar vilka som 
––––––––– 
245 Jag kommer i fortsättningen av det här kapitlet att använda termerna underställd ett beslut/fråga, 

vara omfattad av ett beslut/fråga och vara påverkad av ett beslut/fråga som synonymer till varandra 
eftersom den inkluderande rätten att delta i beslutsfattande beror på om du uppfattar dig själv som 
påverkad eller omfattad av frågan vilket betyder att du har rätt att delta och därmed är underställd 
beslutet. I kapitel 11 återkommer denna diskussion men då mellan Robert Dahl och David Held.   

246 Dahl 1986/1979:191.  
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skall ha rätt att delta vid ett beslutsfattande, att beslut kan komma att fattas som 
även omfattar dem som inte ingår i demos – och att det inte behöver vara något 
problem.247 Jag tolkar det dock som att Dahl då viker sig för empiriska omstän-
digheter. Men, om målet är att formulera en normativ och generell teori, så bör 
det tredje antagandet förstås som att de som skall ha rätt att fatta bindande beslut 
är de som omfattas av dem.    

Det tredje antagandet är formulerat helt separat från de två första antagandena. 
Alla behövs dock för att det skall vara möjligt att definiera vad demokratisk pro-
cedur är. Det betyder att antagandet om vilka som bör fatta beslut kan formuleras 
utan att antagandet om vad beslutet bör omfatta först har formulerats. Alla som 
omfattas av ett beslut kan få vara med och besluta om det – det betyder dock inte 
att man har kunnat påverka frågan i förväg. Och för definitionen av en fullödig 
demokratisk procedur måste samtliga antaganden accepteras.         

Det fjärde antagandet handlar om hur medlemmarnas röster skall vägas i rela-
tion till varandra. Dahl argumenterar för att ingens röst bör vara högre värderad 
än någon annans. Antagandet är formulerat som att (4) lika giltiga krav skall ges 
lika hänsyn; allas uppfattning om vad som är viktigt är lika giltigt som alla 
andras uppfattning, varför proceduren att avgöra ett beslut skall vara neutral med 
avseende på allas intressen.248 Dahl skriver senare att det antagandet ligger till 
grund för vem som bör inkluderas i ett demos: eftersom allas önskemål och upp-
fattningar om vad som är viktigt är lika giltiga måste alla inkluderas.249 Även det 
fjärde antagandet presenteras som fristående från de övriga; innebörden av det 
antagandet är inte kopplat till något av de tidigare antagandena.  

Baserat på antagandet om att lika giltiga krav bör ges lika värde argumenterar 
Dahl för ett femte antagande: (5) alla individers åsikter är lika mycket värda som 
alla andras och ingen bör därför ha företräde framför någon annan för att till-
godose sina intressen: principen om lika hänsyn.250 Det femte antagandet bygger 
på det fjärde i betydelsen att om inte allas giltiga krav skulle anses vara lika vär-
da, kan inte heller antagandet om allas intressen som lika värda antas. Eftersom 
min röst är lika mycket värd som alla andras är mina intressen också lika mycket 
värda som alla andras. Det finns dock inget som säger att mina intressen per au-
tomatik skulle ges lika hänsyn som allas andras, bara för att min röst är lika värd. 
Sambandet mellan de fjärde och femte antagandena har istället sin grund i att, 
givet att vi accepterar varandra som politiska jämlikar, är min röst och mina in-
tressen lika värda som alla andras.     

Dahl formulerar senare ett reviderat femte (5.1) antagande som säger att alla 
medborgare antas vara lika och tillräckligt kvalificerade251 för att bedöma vilka 

––––––––– 
247 Dahl 1989:119-120. 
248 Dahl 1986/1979:193-194. Antagandet motsvarar det fjärde antagandet i Democracy and its Cri-

tics, som tillsammans med antagandena 2 och 3 (5 och 5.1 i Procedural Democracy) utgör en stabil 
grund för den starka jämställdhetsprincipen. Dahl 1989:108. 

249 Dahl 1986/1979:216.  
250 Dahl 1986/1979:193-194.  Det antagandet motsvarar det andra antagandet i Democracy and its 

Critics. Dahl 1989:108.   
251 Dahl använder ’ungefär lika kvalificerade’ (roughly equal qualified) och ’tillräckligt kvalificerade’ 

(adequately qualified) som synonymer till varandra. Dahl 1989:97. 
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frågor som bör fattas genom kollektiva beslut, vilka frågor som demos bör dele-
gera till andra att fatta beslut om, givet att beslutanderätten kan återtas av de-
mos.252 Det antagandet är ett argument för demokrati framför andra beslutande-
former (meritokrati, aristokrati…). I Democracy and its Critics formulerar Dahl 
ett liknande antagande (5.1*)253 men med en annan intressent – individen i rela-
tion till andra individer: förutsättningen om personlig autonomi. Även det antag-
andet har fokus på medborgarens kvalifikationer men är formulerat som att ’ing-
en skall behöva bevisa att han/hon är tillräckligt kvalificerad för att delta och 
fatta beslut’.254 Skillnaden är att i den förra texten (1979) diskuteras medborgar-
na som en helhet (frågan om ett demos kvalifikationer) i relation till andra be-
slutsfattare (experter…), medan medborgarna i den senare texten (1989) är indi-
vider med rättigheter i relation till andra individer i samma demos. I den förra 
texten utgör antagandet (5.1) ett argument för demokrati framför andra beslutan-
deformer. I den senare texten är det redan ett avslutat kapitel; då är istället indi-
videns rätt i relation till andra individer i fokus. Det antagandet är ytterligare ett 
sätt att stärka idén om allas rätt till lika deltagande. Eftersom antagandena skiljer 
sig från varandra kommer båda antagandena fortsättningsvis att finnas med i ana-
lysen.  

Ett sjätte antagande är en direkt sammanställning av de fjärde och femte anta-
gandena: (6) alla intressen är lika värda och varje individ kan själv bäst avgöra 
vilka de egna intressena är. Det kan sammanfattas till vad Dahl i andra samman-
hang har formulerat som den starka jämställdhetsprincipen255 – ett antagande 
som säger att alla är tillräckligt och lika kvalificerade för att delta i beslutsfattan-
de organisationer.256 Tillsammans med antagandena om att ingens intressen är 
mer värda än någon annans, att ingen är mer kvalificerad än någon annan och att 
ingen bättre än du själv kan avgöra vilka dina intressen är, är den starka jäm-
ställdhetsprincipen ett starkt argument för att ge alla lika rätt att delta vid besluts-
fattande.   

I Democracy and its Critics formulerar Dahl ytterligare ett antagande:257 (7) 
principen om att knappa och värdefulla resurser skall fördelas rättvist. 258 Var-
för gör Dahl det tillägget? En tolkning skulle kunna vara att Dahl misstror den 

––––––––– 
252 Dahl 1986/1979:202.    
253 Det är i Democracy and its Critics det tredje antagandet. För att följa numreringen i Procedural 

Democracy får antagandet här nr. 5.1*.  
254 Dahl 1989:108.   
255 I den svenska översättningen av Democracy and its Critics är a Strong Principle of Equality över-

satt till den starka jämställdhetsprincipen istället för jämlikhetsprincipen. Det svenska språkbruket 
gör att översättningen riskerar att ge fel associationer men eftersom jämställdhetsprincipen är all-
mänt vedertagen som princip i Dahls teoribygge kommer jag också att utgå från det men det hand-
lar om jämlikhet mellan alla – inte bara mellan kön.      

256 Dahl 1986/1979:222. Det antagandet återfinns inte explicit bland de antaganden som Dahl redogör 
för i Democracy and its Critics. Dahl skriver att antagandena 4, 5 och 5.1 – i min numrering (2, 3 
och 4 i Democracy and its Critics) tillsammans utgör en grund för den starka jämställdhetsprinci-
pen. Dahl 1989:108.    

257 I Democracy and its Critics är antagandet numrerat som nr. 5. Här låter jag ordningen från Proce-
dural Democracy bestå och ger antagandet nr. 7.   

258 Dahl 1989:108.  
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demokratiska proceduren – att han inte tror att individerna klarar av att fatta 
’goda’ beslut, och att det därför måste skapas ramar som de har att rätta sig efter. 
Att det skulle kunna vara en möjlig tolkning stärks då Dahl skriver att 
”…fairness does require that each person should receive an equal share or, if that 
is impossible, an equal chance to gain the scarce item.”259 Det tycks som att han 
anser att resurser i första hand skall fördelas lika, och om det inte är möjligt, åt-
minstone möjliggöra för alla att få en lika chans att ta del av resurserna. Det 
skulle i så fall tala för tolkningen att demokratiska beslut även skall producera 
åtminstone ett visst tillstånd. Om vi utgår från att det är en möjlig tolkning skulle 
det vara Dahls argument för att bemöta kritiker som säger att demokrati inte bara 
handlar om proceduren utan även om dess konsekvenser. Betyder det i så fall att 
Dahl har börjat vackla i tron på procedurens möjligheter? Om vi rekapitulerar 
vad Dahl skrev i A Preface to Democratic Theory är det just vad han kritiserar 
Madison för att göra: att skapa ramar oberoende av individen som begränsar 
hennes möjlighet att agera fritt. Men, som jag skrev inledningsvis, Dahl har varit 
relativt konsekvent genom åren, och även om han har gjort vissa omformulering-
ar och omtolkningar, har han hela tiden hållit fast vid idén om politisk jämlikhet 
och allas rätt att utöva ett autonomt självstyre. Vi måste därför söka en annan 
tolkning om vad det sjunde antagandet innebär.     

––––––––– 

Om vi därför utgår från att Dahl håller linjen i sitt teoribygge, att han har ett 
fortsatt förtroende för proceduren, och att han inte ser sig tvungen att stötta den 
med konsekvensargument, kan antagandet tolkas som att det handlar om vad 
som krävs för att deltagandet (proceduren) faktiskt skall vara jämlik (och inte 
vad proceduren bör producera). Antagandet tolkas då som att ekonomiska eller 
sociala skillnader inte får stå i vägen för ett allas lika deltagande på lika villkor 
(att få bildning, att få tillgång till information…) – och då måste knappa resurser 
fördelas rättvist. Antagandet stärker därmed ytterligare den demokratiska proce-
duren som garant för ett, de facto, jämlikt deltagande. Dahl betonar att om vi 
skall ta ’lika möjligheter till deltagande’ på allvar så måste de knappa resurserna 
fördelas rättvist. Det handlar inte bara om en formell likhet utan om en faktisk.260 
Skillnaden mellan de två tolkningarna är att i den första tolkningen betonas att 
proceduren skall garantera att resurser fördelas rättvist (konsekvenser av proce-
duren) medan det i den andra tolkningen ställs krav på vad proceduren möjliggör 
– inte vad den producerar.  

Eftersom Dahl inte diskuterar grunden för antagandet; han redogör för det 
men motiverar det inte mer, är det inte självklart hur det skall tolkas. Jag anser 
ändå att det senare alternativet är rimligast givet Dahls övriga texter. Om man ser 
till helheten är den politiska jämlikheten genom en demokratisk procedur vad 
som genomsyrar hela hans demokratiuppfattning. Han skriver också att enbart ett 
majoritetsstyre som strävar efter en politisk jämlikhet kan rättfärdigas – han har 
alltså en stark tilltro till procedurens möjligheter.  

259 Dahl 1989:108.  
260 Dahl 1989:115. Dahl skriver också att uppfattningen om att alla individer är varandras jämlikar är 

en moralisk ståndpunkt som inte överensstämmer med empiriska förhållanden men som ändå är ett 
mål att sträva emot. Dahl 1997/1996a:131.  
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Utgör antagandena grunden för en fullödig demokratisk procedur?  
Även om Dahl har skilda utgångspunkter då han formulerar sina antaganden så 
visar det sig att antagandena i stort sett är desamma. Förutom att han i Democra-
cy and its Critics lägger till ett antagande om knappa och värdefulla resursers 
fördelning är det bara vid antagandet 5.1/5.1* som Dahl har olika fokus på vad 
kvalifikationerna omfattar.   

Givet att antagandena accepteras utgör de en grund för en fullödig demokra-
tisk procedur där den politiska jämlikheten kan uppnås. Dahl har formulerat an-
tagandena som tillsammans rättfärdigar en enda beslutandeform: demokrati där 
alla tillåts delta på lika villkor. Det innebär att Dahl inte formulerar antaganden 
som rör skydd av specifika individuella fri- och rättigheter, men det är inte heller 
något primärt mål för Dahl. Antagandena är alla inkluderande i sin art – med 
hjälp av antagandena argumenterar Dahl för att alla kan delta, att alla är tillräck-
ligt kvalificerade, varför även alla bör få delta.  

Individens rätt till deltagande rättfärdigas genom antagandena; Dahl har dock 
inget argument för att alla faktiskt vill delta. Det är en underförstådd utgångs-
punkt att alla är samhällsintresserade och att de därför också vill delta i besluts-
fattandet. Så länge vi håller oss till enbart normativa utgångspunkter utgör det 
inget problem: då kan vi anta att alla vill vara med och delta. Men vad händer i 
den tänkta världen när de normativa utgångspunkterna också möter de empiriska 
omständigheter som råder där? Finns det därför fog för att ett åttonde antagande 
borde formuleras för att ytterligare stärka förutsättningarna för en fullödig demo-
kratisk procedur? Ett antagande som då säger att (8) demos medlemmar är aktiva 
och intresserade av politiskt beslutsfattande. 

Det finns säkert de som skulle invända och hävda att det inte behövs ett sådant 
antagande eftersom alla är intresserade och vill delta. Men det är ett faktum att 
individer inte deltar. Valdeltagandet i flertalet av de stater som Dahl definierar 
som polyarkier har en så låg nivå att den invändningen inte är relevant. Vad det 
låga valdeltagandet faktiskt beror på har det gjorts många försök att förklara, 
men faktum kvarstår – deltagandet är lågt. Vi kan därför bortse från den invänd-
ningen. En annan invändning skulle kunna vara att det primära målet med anta-
gandena är att på normativa grunder formulera en plattform där rätten till ett allas 
lika deltagande kan rättfärdigas.  

Den invändningen är av internlogisk art och baseras på att det möjliga åttonde 
antagandet inte är normativt formulerat utan att det är formulerat utifrån empiris-
ka antaganden. Om det skulle vara en relevant invändning skulle det även inne-
bära att flera av de andra antagandena också måste ifrågasättas. Det gäller sär-
skilt de två första antagandena som inte heller är normativt grundade utan enbart 
utgör en ram givet vissa förutsättningar. Om de antagandena accepteras, finns det 
därför inget som logiskt skulle hindra att ett åttonde antagande också accepteras. 
Frågan som då uppstår är om det behövs ytterligare ett antagande – kan det fin-
nas en poäng med att anta att medborgarna är aktiva och intresserade av politiskt 
beslutsfattande? För de flesta demokratiförespråkare är det nog en retorisk fråga 
men om vi vänder på det – kan vi med rätta påstå att vi har en fullödig demokra-
tisk procedur om vi inte gör ett sådant antagande? Hur demokratisk är en proce-
dur om medborgarna inte är aktiva? I och med de sju antaganden som Dahl for-
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mulerar är en fullödig demokratisk procedur rättfärdigad och möjliggjord – men 
hur fullödig kan vi bedöma den vara om medborgarna inte är aktiva eller intres-
serade? Med ett åttonde antagande som betonar medborgarnas intresse och akti-
vitet, skulle definitionen av när ett styre har nått en fullödig demokrati bättre 
kunna renodlas. Det skulle till exempel vara möjligt att definiera bort minoritets-
tyranni som en fullödig demokrati. Med minoritetstyranni avses här att enbart 
önskemålen från en minoritet av den totala mängden medborgare, på grund av 
det låga deltagandet, ligger till grund för den politik som förs. Om det fanns ett 
åttonde antagande så skulle en sådan situation inte kunna bedömas som en 
fullödig demokrati. Ett åttonde antagande skulle därför kunna stärka legitimite-
ten för den demokratiska proceduren och urskilja de demokratier som, förutom 
en god demokratisk procedur, även har aktiva och delaktiga medborgare. Ett så-
dant antagande motsäger heller inget av de övriga antagandena utan skulle bara 
ytterligare stärka möjligheten att nå en fullödig demokratisk procedur: ett allas 
lika, kvalificerade och aktiva deltagande.    

Det här är en hypotetisk diskussion men den väcker ett par frågor: i) finns det 
en möjlighet att Dahl har missat att formulera antaganden? och ii) vad skulle ett 
sådant antagande betyda för fortsättningen i Dahls demokratiteori? Vi skall inte 
besvara någon av frågorna här och nu; vi behöver klargöra mer om Dahls teori 
innan någon slutsats kan dras om ett eventuellt åttonde antagande.       

Om vi går tillbaka till de antaganden som Dahl har formulerat så kan de delas 
in i fyra separata grupper, grupper som beror på vad antagandena avser om den 
demokratiska proceduren. Den första gruppen består av de två första antagan-
dena och omfattar vad en demokratisk procedur bör omfatta. Det andra antagan-
det är en komplettering, eller vidareutveckling, av det första. Tillsammans utgör 
de grunden för vad bindande beslut bör bestå av. Den andra gruppen, som utgörs 
av det tredje antagandet, handlar om vilka som bör omfattas av en demokratisk 
procedur. Det antagandet är separat formulerat i relation till övriga antaganden 
eftersom det bara konstaterar vilka som bör omfattas av en demokratisk proce-
dur. Den tredje gruppen rör villkor för vilka som bör omfattas av proceduren. Det 
handlar om vilka antaganden som görs om individens kvalifikationer och hur de-
ras intressen skall värderas. Den gruppen utgörs av antagandena 4 – 6. Det är de 
antagandena som Dahl ger mest tyngd åt då han argumenterar för varför en de-
mokratisk procedur är bra. Den fjärde gruppen består av det sjunde och sista an-
tagandet om knappa resursers fördelning: villkor för vad en demokratisk proce-
dur bör omfatta.  

Sammantaget så utgör antagandena en ståndpunkt om allas rätt till lika delta-
gande på lika villkor baserat på en uppfattning om att det finns behov av bindan-
de beslut, vad de skall omfatta, vilka som fattar beslut om reglerna och vilken 
deras inbördes relation är. Om antagandena accepteras och ses som efter-
strävansvärda betyder det också att politisk jämlikhet, i betydelsen av allas rätt 
till lika deltagande, godtas och ses som ett önskvärt mål. Antagandena utgör 
dessutom mycket starka argument för att en demokratisk procedur kräver att alla, 
de facto, kan delta på lika villkor, att alla antas vara tillräckligt kvalificerade för 
att uttrycka sina preferenser, att ingen är mer lämpad än du själv att avgöra vilka 
dina intressen är och att allas intressen skall ges lika hänsyn. Dahl betonar att den 
starka jämställdhetsprincipen utgör ett starkt argument för en demokratisk pro-
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cess. Han skriver att demokrati kan ”…be justified only on the assumption that 
ordinary people are, in general, qualified to govern themselves.”261                   

Antagandena utgör alltså ett viktigt ramverk för Dahls argument för demokra-
ti. Dahl sammanfattar sina argument för en demokratisk process: 
 

If the good or interests of everyone should be weighed equally, and if each 
adult person is in general the best judge of his or her good or interests, 
then every adult member of an association is sufficiently well qualified, 
taken all around, to participate in making binding collective decisions that 
affect his or her good or interests, that is, to be a full citizen of the demos. 
More specifically, when binding decisions are made, the claims of each 
citizen as to the laws, rules, policies, etc. to be adopted must be counted as 
valid and equally valid. Moreover, no adult members are so definitely bet-
ter qualified than the others that they should be entrusted with making 
binding collective decisions. More specifically, when binding decisions 
are made, no citizen’s claims as to the laws, rules, and policies to be 
adopted are to be counted as superior to the claims of any other citizen.  

Taken as premises, then, the Principle of Equal Consideration of Inter-
ests262 and the Presumption of Personal Autonomy263 justify our adopting 
the Strong Principle of Equality264. The Strong Principle, in turn, is at 
once the most powerful and the most controversial assumption in the the-
ory of the democratic process. By accepting the Strong Principle, in effect 
we accept the democratic process as a requirement for making binding de-
cisions.265                 

 
Dahl formulerar här ett kraftfullt argument för allas lika rätt till lika deltagande. 
Givet att vi accepterar de antaganden som Dahl resonerar sig fram till, där vi re-
spekterar andra som våra politiska jämlikar – och att andra respekterar oss som 
sina jämlikar – kan vi inte acceptera någon annan beslutsform än den demokra-
tiska. Det finns inget utrymme för väktare, experter, domare eller anarkister.      

… på väg mot empiriska kriterier   
Dahl inleder relativt abstrakt och generellt när han formulerar sin demokratiteori. 
Men allt eftersom utformar han argumenten för sin teori till att bättre kunna an-
passas till verkligheten. Ett steg på vägen dit är de kriterier som Dahl formule-
rar.266 Om vi accepterar antagandena måste vi även acceptera kriterierna – för 
om kriterierna avvisas innebär det att vi förnekar antagandena. Kriterierna följer 

––––––––– 
261 Dahl 1989:97.  
262 Principen om lika hänsyn. 
263 Förutsättningen om personlig autonomi. 
264 Starka jämställdhetsprincipen.  
265 Dahl 1989:105.  
266 Här är länken mellan normativa argument och empiriska realiteter som tydligast i Dahls demokra-

titeori. De kriterier som Dahl formulerar är formulerade utifrån verklighetsanknutna utgångspunkter 
Dahl 1997/1991b:40, samtidigt som de följer av de normativa antagandena Dahl 1989:106.   
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alltså av antagandena.267 De fem kriterierna268 är jämlik rösträtt, effektivt delta-
gande, upplyst förståelse, kontroll över dagordningen och inkluderande medbor-
garskap.269  

––––––––– 

 

Det första kriteriet jämlik rösträtt har som utgångspunkt att lika hänsyn måste 
tas till alla demos medlemmars önskemål då beslut skall fattas. Dahl skriver att 
om det kriteriet avvisas kommer flera av antagandena också att avvisas. Först 
och främst handlar det om antagandet om lika hänsyn till allas intressen270. Ef-
tersom vi inte kan veta vilka intressen andra individer har – och att det dessutom 
är osannolikt att vi skulle ta hänsyn till andras intressen om vi visste vilka de var, 
måste jämlik rösträtt fungera för att antagandet om lika hänsyn till allas intressen 
skall realiseras. Sedan ger Dahl två olika förslag, i Procedural Democracy antar 
han att antagandet om lika giltiga krav kan avvisas271 medan han i Democracy 
and its Critics tror att även förutsättningen om personlig autonomi kommer att 
avvisas.272 Att han oroar sig för olika antaganden i de två olika texterna har nog 
ingen större betydelse. Han ger närmast förslag på vilka antaganden som ligger i 
farozonen om kriteriet om jämlik rösträtt skulle avvisas. Dahl visar med det att 
kriteriet om jämlik rösträtt är en förutsättning för att de antagandena skall kunna 
förverkligas. Samtidigt betonar han att kriterierna följer av antagandena. Utifrån 
ett logiskt resonemang följer kriterierna av antagandena, men på det empiriska 
planet blir kriterierna en förutsättning, ett medel, för att antagandena skall kunna 
uppnås.    

Innebörden av det andra kriteriet, effektivt deltagande, förutsätter att för att 
bindande beslut skall kunna fattas, måste alla i demos, under hela beslutsproce-
duren, ha en tillräcklig och lika möjlighet273 att uttrycka sina åsikter. Därför mås-

267 Dahl 1986/1979:195. Dahl 1989:106. 
268 Ett tidigt utkast av de fem kriterierna återfinns i Dahl 1977:11-12. Politisk jämlikhet utgör då det 

första kriteriet medan jämlik rösträtt, som Dahl senare definierar som kriterium 1, saknas. De fem 
kriterierna diskuteras också kortfattat i Dahl 1997/1996c:96-97, Dahl 2006:9 och Dahl 2003/2002: 
136. 

269 I On Political Equality lägger Dahl till ett sjätte kriterium, fundamentala rättigheter. Det ändrar 
inte hans argumentation utan det kriteriet kan snarast läggas som ett raster över övriga kriterier ef-
tersom kriteriet om fundamentala rättigheter syftar till att alla skall ha rätt till en jämlik rösträtt, rätt 
till ett effektivt deltagande, rätt till en upplyst förståelse och så vidare. Dahl 2006:9. Med kriteriet 
betonar Dahl allas rätt till de övriga fyra kriterierna men det ändrar inget i övrigt. Jag kommer där-
för inte att ytterligare diskutera det kriteriet eftersom det ligger i sin natur att individerna även skall 
ha rätt till kriterierna.     

270 Dahl 1989:84-86.  
271 Dahl 1986/1979:195-196. 
272 Dahl 1989:109-110. 
273 Att ha en tillräcklig och lika möjlighet att delta, uttrycka sig, och när det gäller upplyst förståelse, 

möjlighet att ta del av information och värdera den, är den formulering som Dahl så småningom 
stannar vid. I A Preface to Democratic Theory skriver han att individerna skall ha identiska möjlig-
heter. Han konstaterar dock att det innebär en nivå på deltagandet som i realiteten är omöjlig att 
uppnå. Dahl 1984/1956:70. diZerega kritiserar också Dahl för det orealistiska målet om ett identiskt 
deltagande av tre skäl: det är för det första inte möjligt att nå identiska möjligheter för alla, för det 
andra, även om informationen vore identisk så har vi olika ambitioner och förmågor när det kom-
mer till det faktiska deltagandet vilket innebär att ”Democracy will conceal a hidden rhetorical me-
ritocracy”. För det tredje leder kravet på identiska möjligheter till att det inte finns någon plats för 
innovatören eller visionären i ett demokratiskt samhälle – för att den identiska jämlikheten skall 
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te alla ha lika möjlighet att föreslå en fråga för diskussion och alla måste ha lika 
möjlighet att argumentera för sin åsikt. Dahl skriver vidare att om man förnekas 
den rätten kan alla inte delta på lika villkor eftersom individers intressen (princi-
pen om lika hänsyn) och antagandet om allas lika kvalifikationer då värderas oli-
ka, vilket i sin tur påverkar det första kriteriet om jämlik rösträtt.274 Det synlig-
gör ett ömsesidigt beroende mellan det första och det andra kriteriet. Om med-
borgarna saknar lika möjlighet att uttrycka sina åsikter kommer de inte att kunna 
delta på lika villkor. På samma sätt saknar det andra kriteriet betydelse om inte 
det första kriteriet också har realiserats. Det spelar ingen roll om alla har möjlig-
het att uttrycka sina åsikter och diskutera vad som händer om de inte har rätt att 
delta i beslutsfattandet.      

Upplyst förståelse som utgör det tredje kriteriet skiljer sig från de två första 
kriterierna genom att det inte sägs något om beslutsprocessen eftersom innebör-
den av det kriteriet handlar om vad som händer innan ett beslut fattas. För att 
medlemmarna i demos skall kunna uttrycka sina intressen,275 värdera informa-
tion och rangordna beslutsalternativ, bör alla ha tillräckliga och lika möjligheter 
att bilda sig en uppfattning i olika frågor. Information kan därför inte begränsas 
utan måste göras tillgänglig för alla på lika villkor.276 Dahl konstaterar senare att 
den initiala definitionen av upplyst förståelse är alltför otydlig i sin innebörd. 
Han preciserar därför kriteriet till att man har en upplyst förståelse när man har 
en maximal förståelse för de alternativ och dess konsekvenser som man väljer 
bland. Det betyder att man inte förväntas ha en fullständigt absolut förståelse – 
utan en rimlig.277  

Om vi stannar upp och ser lite närmare på de tre första kriterierna så följer de 
två första kriterierna logiskt utifrån antagandena. För att respektive kriterium 
skall fungera och möjliggöra en procedur, förutsätts att alla tre kriterier är upp-
nådda. Om till exempel inte det tredje kriteriet är uppnått, förlorar de två första 

                                                                                                                                   
kunna uppnås kan ingen förhäva sig eller ta initiativ. diZerega 1988:450-456. Innebörden av diZe-
regas två första invändningar förlorar sin direkta kritik i och med att Dahl frångår idén om identiska 
möjligheter. Däremot finns det en poäng i att vi har olika ambitioner, kunskap och vilja. Men det 
gäller verkligheten – inte de teoretiska utgångspunkterna i Dahls teori. Dahl är också medveten om 
att verklighet och ideal skiljer sig åt – och inte enbart på den punkten. Det är ett generellt problem 
att det är svårt att realisera de ideala idéerna i verkligheten. Dahl 1982:107. Den tredje invändning-
en är mer spekulativ, men om vi ändå skall ta den på allvar och dels tänker oss att individerna skall 
ha identiska möjligheter, dels att de är möjliga att uppnå, så finns det för det första ingen självklar 
koppling mellan att ha identiska möjligheter och att agera identiskt. Det kan alltså finnas plats både 
för innovatören och bakåtsträvaren. För det andra finns det inget som hindrar att ett identiskt age-
rande (om ett identiskt agerande är önskvärt) inte skulle kunna utgöras av aktiva, delaktiga och idé-
rika individer – ett eventuellt identiskt agerande behöver inte betyda att det är passivt.         

274 Dahl 1986/1979:196-197, Dahl 1989:109.  
275 När Dahl argumenterar för individens rätt att delta – och behov av upplyst förståelse för att kunna 

delta – gör han det både i termer av att individen skall kunna uttrycka sina intressen 1989:112, eller 
uttrycka sina preferenser 1986/1979:199. Dahl tycks inte göra någon åtskillnad på de båda begrep-
pen utan använder dem synonymt med varandra. Å andra sidan ligger det kanske i linje med hans 
liberala utgångspunkter och fokus på individen att intressen och preferenser smälter samman i en 
och samma betydelse. Jag kommer därför också att använda uttrycken synonymt med varandra.    

276 Dahl 1986/1979:198-199, Dahl 1989:111-112. Se också Dahl 1977:18.    
277 Dahl 1989:180-181.   

 114 



kriterierna sin betydelse för demokratin: om medborgarna inte ges lika möjlighet 
att skaffa information kommer de inte att kunna delta på lika villkor. Och det 
saknar reell betydelse för hur upplysta medborgarna är; om de inte har rätt att 
delta i beslutsfattandet eller kan kontrollera dagordningen, så är proceduren inte 
demokratisk.  

Både jämlik rösträtt och ett effektivt deltagande kan kopplas till flera av anta-
gandena: givet att vi accepterar att lika giltiga krav skall ges lika värde, att allas 
intressen skall ges lika hänsyn och för att ingen skall behöva bevisa att hon är 
tillräckligt kvalificerad, så måste vi även acceptera kriterierna jämlik rösträtt och 
effektivt deltagande. De kriterierna följer logiskt av innebörden av antagandena 
och är konkretiseringar av dem för att lättare bedöma verkligheten. Så är däremot 
inte fallet med det tredje kriteriet upplyst förståelse. Det finns ingen koppling 
mellan det behov som upplyst förståelse skall fylla och vad de olika antagandena 
säger – möjligen mellan den rätt om lika möjligheter som upplyst förståelse be-
tonar. Upplyst förståelse har istället en protoempirisk grund. Behovet av det kri-
teriet har sin grund i en misstanke eller oro (?) om att alla inte, i sig, är lika eller 
tillräckligt medvetna. För att Dahl skall anse det vara nödvändigt att argumentera 
för behovet av det kriteriet, måste han ha tänkt i former av antaganden om verk-
ligheten. Om alla vore födda kvalificerade och kunniga skulle kriteriet upplyst 
förståelse inte behöva formuleras.278 Den uppfattning Dahl har om individernas 
kvalifikationer återkommer vi till i senare kapitel. Han är inte övertygad om de-
ras kunskap eller intresse – dock tvivlar han inte på allas lika förmåga att fatta 
genomtänkta beslut.     

Upplyst förståelse, ett empiriskt grundat kriterium bland de övriga från anta-
gandena, logiskt grundade kriterierna – en katt bland hermeliner – klarlägger ett 
par intressanta saker. För det första skriver Dahl att kriterierna följer av antagan-
dena (”…how these [kriterierna] follow from the assumptions.”279). Det stämmer 
uppenbarligen inte vad gäller kriteriet om upplyst förståelse eftersom behovet av 
kunskap talar tvärt emot vad den starka jämställdhetsprincipen säger – att alla är 
lika och tillräckligt kvalificerade för att delta och fatta beslut. Om det vore så att 
Dahl trodde att innebörden av den starka jämställdhetsprincipen räckte för att 
möjliggöra en fullödig demokratisk procedur också i verkligheten, borde det inte 
finnas något behov av kriteriet om upplyst förståelse – men så tycks inte vara fal-
let. I och med att Dahl ser ett behov av upplyst förståelse som ett kriterium för 
demokrati, säger han indirekt, att individerna inte är tillräckligt kvalificerade för 
att fatta beslut. När Dahl inleder sin diskussion om kriteriet gör han det också ut-
ifrån empiriska iakttagelser. Det betyder att de antaganden som Dahl ställer upp 

––––––––– 
278 Gordon gör en annan tolkning av motivet bakom upplyst förståelse. Han bygger sin argumentation 

på Walter Lippmanns tes om att propaganda är ett medel i regeringens tjänst för att styra individer-
na. Gordon tolkar därför Dahls motiv till att formulera kriteriet Upplyst förståelse som att ”to over-
come different forms of manipulation by ensuring that each citizen will have adequate and equal 
opportunity for discovering and validating the choice on the matter to be decided.” Gordon 
2001:31. Jag tolkar ändå behovet av kriteriet utifrån uppfattningen om individernas kvalifikationer. 
Dahl ägnar mycken tid åt att avvisa förmyndarna och att argumentera för alla individers lika rätt. 
Upplyst förståelse kan därför ses som ett sätt att mota förmyndarna genom att bilda individerna.  

279 Dahl 1989:106.  
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inte är helt anpassade för verkligheten vilket för oss över till den andra punkten 
av intresse, ett närmande mot verklighetens förutsättningar. Upplyst förståelse, 
hur föråldrat det begreppet än låter, är ett första steg för att anpassa de logiska 
och normativa antagandena om demokratins rättfärdigande till verkliga förhål-
landen.   

Dahl utvecklar inte hur relationen mellan antagandena och kriterierna skall 
förstås. Han skriver visserligen att kriterierna följer av antagandena, men om kri-
terierna skall ses som operationaliseringar av antagandena, eller som instrumen-
tella värden för att nå det terminalt goda framgår inte. Med operationalisering 
avses här att teoretiska antaganden görs observerbara eller mätbara på ett empi-
riskt plan. Det betyder att om kriterierna skall ses som operationaliseringar av 
antagandena, måste innebörden av antagandena återspeglas i kriterierna. Antag-
anden och kriterier måste också kunna renodlas så att ett kriterium bara möter ett 
antagande. Till exempel att Kx bara möter Ax – inte att det också möter Ay och 
Az. Dahl skriver dock att avvisandet av ett kriterium kan avvisa flera antagan-
den, vilket också antyder att kriterierna inte möter enbart ett specifikt antagande. 
Kriterierna kan därför inte förstås som operationaliseringar av antagandena. Om 
vi till exempel ser närmare på kriteriet upplyst förståelse så är det snarare ett me-
del för att nå antagandena än en operationalisering av dem. Upplyst förståelse 
behövs för att möjliggöra för alla att delta på lika villkor, för att alla skall kunna 
ta del av och värdera information på lika grunder och för att allas intressen skall 
ges lika hänsyn. Vi bör därför se kriterierna som medel för att uppfylla en 
fullödig demokratisk procedur – målet om politisk jämlikhet. Kriterierna är alltså 
instrumentella i relation till det terminala värdet politisk jämlikhet.  

De tre kriterierna som hittills har belysts kan delvis definiera vad en demokra-
tisk procedur är, men de är inte tillräckliga för att klargöra vad en fullödig demo-
kratisk procedur innebär. Problemet är att det i de tre första kriterierna inte preci-
seras vad proceduren skall omfatta. Det betyder att utan ett fjärde kriterium, kon-
troll över dagordningen280, kan inte ett lika deltagande på lika villkor garante-
ras.281 Demos måste ha rätt att fatta beslut om vad de skall fatta beslut om, och 
vilka beslut de skall fatta. Om demos inte har kontroll över dagordningen kom-
mer antagandena om att beslut enbart bör fattas av dem som omfattas av beslu-
ten, att lika giltiga krav skall ge lika värde och att allas åsikter är lika mycket 
värda, inte att kunna uppnås. Genom att acceptera det fjärde kriteriet accepteras 
även idén om att demos själv kan bedöma sin egen kompetens.282 Det fjärde kri-
teriet kompletterar de tre första genom att det klargör vilken rätt demos har. De 
fyra kriterierna utgör tillsammans argument för vad som krävs för att alla skall 
ha lika rätt och möjlighet att delta på lika villkor, samt vilka beslut de har rätt att 
fatta. Men de säger inget om vilka som skall ingå i demos och därmed ha de rät-
tigheter som de första fyra kriterierna skall möjliggöra.     

––––––––– 
280 I Dahls terminologi är agenda det ord som används men för en svensk kontext anser jag att dag-

ordning passar bättre.  
281 Dahl 1986/1979:200. Dahl 1989:112.  
282 Dahl 1986/1979:201. Dahl 1989:113.   
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Det innebär därför att inte heller de fyra kriterierna är tillräckliga för att en 
procedur skall kunna bedömas som fullödigt demokratisk. För det krävs ytterli-
gare ett kriterium, inkluderande medborgarskap. Det skall möjliggöra ett så 
komplett deltagande283 som möjligt samtidigt som vissa begränsningar måste 
kunna göras. Utan att gå in i den utförliga diskussion som Dahl för,284 räcker det 
här att konstatera att de exkluderingar från rätten att delta som han föreslår är 
barn, de som är på tillfälligt besök och de som har en intellektuell funktionsned-
sättning.285 De exkluderingarna visar att rätten att delta inte är en kategorisk rät-
tighet utan att en rätt baserad på villkorade bedömningar.286 Men kriteriet måste 
ändå möta de generella krav om rättvisa som återfinns i det fjärde kriteriet (att 
lika giltiga krav skall ges lika hänsyn).287  

Formuleringen av det femte kriteriet preciserar demos som en fast avgränsad 
politisk enhet, där man genom befintliga gränser kan exkludera och inkludera 
medlemmarna. Om vi skall hålla strävan om en generell teori intakt, att den skall 
kunna omfatta alla typer av demokratiska beslutsordningar – och inte enbart sta-
ter utan även intresseorganisationer, fackföreningar och liknande – är det svårare 
att precisera vad en exkludering av till exempel tillfälligt besökande faktiskt 
skulle innebära. Om det är en intresseorganisation det handlar om – hur skulle en 
sådan exkludering motiveras? Man skulle eventuellt kunna tänka sig att man 
måste vara medlem i, säg minst 3 år, för att vara fullvärdig medlem. Det skulle 
hindra en massanslutning av nya medlemmar om beslut skall fattas i en kon-
troversiell fråga. En sådan exkludering skulle dock ifrågasättas på andra grunder 
– jämlikheten mellan medlemmarna åsidosätts kraftigt om ett A- och B-lag av 
medlemmar formeras. Av samma anledning som åldersgränser kritiseras för att 
vara godtyckliga kommer det alltid förekomma kritik mot tidsgränser. En exklu-
dering av tillfälligt besökande kan därför enbart omfatta politiska enheter som 
stater eller liknande sammanslutningar. Dahl är också medveten om svårigheten 
att motivera en inskränkning av medborgarskapet eftersom det begränsar indi-
viders rätt till lika deltagande. Trots det föreslår han begränsningar i form av det 
inkluderande kriteriet.   

Kriteriet är både ett sätt att avgränsa demos storlek och ett sätt att garantera de 
antaganden (4-6) som främst handlar om jämlikhet: alla som är tillräckligt och 
lika kvalificerade och alla som själva bäst kan bedöma sin kompetens, skall ha 
rätt att ingå i demos. Dessutom skall allas intressen ges lika hänsyn. Kriteriet föl-
jer därmed logiskt ur de antagandena.  

––––––––– 
283 För att möjliggöra en exkludering av X måste det gå att bevisa att demos (de som inkluderas) är 

mer kompetent än X, att demos visar ett bättre omdöme samt att demos kommer att visa lika hän-
syn till X:s intressen som till de egna intressena. Dahl 1986/1979:220.   

284 Se Dahl 1986/1979:203-220 och Dahl 1989:119-129.  
285 Dahl 1986/1979:221. Dahl 1989:129.  
286 Dahl 1989:126.  
287 Dahl 1986/1979:216. De exkluderingar som Dahl gör är han på normativ grund ovillig att göra 

eftersom det innebär att alla inte anses vara tillräckligt kvalificerade, att allas intressen inte ges lika 
hänsyn… och så vidare. Det är exkluderingar som också öppnar upp för förmyndarföreträdarna, 
men samtidigt anser Dahl att det, när vi ser till verkligheten, är rimliga avgränsningar.  
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När fokus flyttas från en teoretiskt abstrakt nivå till hur verkligheten ter sig, 
kan kriteriet även innebära en begränsning av det tredje antagandet. Det sker om 
utgångspunkten för det första är att den politiska enheten redan existerar och för 
det andra, att det inkluderande medborgarskapet i verkligheten begränsas av i 
förväg bestämda geografiska gränser. Om då det tredje antagandet tolkas som att 
alla som omfattas av ett beslut bör få vara med och fatta beslut i frågan, kommer 
antagandet att avvisas eftersom alla som berörs av en fråga med all sannolikhet 
inte ingår i den aktuella enheten. Det återspeglar också konflikten mellan det för-
sta och det tredje antagandet som nämndes tidigare. För att det tredje antagandet 
skall kunna förverkligas, givet den tolkning som jag har argumenterat för som 
mest rimlig utifrån Dahls demokratisyn, och om det inkluderande med-
borgarskapet kvarstår som han har formulerat det, förutsätter det antingen att 
demos utgörs av samma grupp som omfattas av beslut, eller att den politiska en-
heten skapas genom behovet av att fatta beslut – två alternativ som Dahl anser 
vara osannolika i verkligheten.  

Givet de utgångspunkterna betyder det att när teorin tillämpas på empiriska 
fall finns det två vägar att gå, antingen en strävan efter att uppnå det tredje anta-
gandet eller ett försök att förverkliga det femte kriteriet. Även om både antagan-
det och kriteriet handlar om deltagande är det på grund av avgränsningen i krite-
riet som de inte uppnås samtidigt, inte utanför ideala omständigheter i alla fall. 
Det föranleder dock frågan om i vilken grad som faktiska omständigheter skall 
kunna styra viljan att förverkliga en ideal demokrati. Vilka ansträngningar gör 
Dahl för att påverka de faktiska omständigheterna för att en så ideal, och 
fullödig, demokrati som möjligt skall kunna realiseras? I vilken grad anpassar 
han sin teori till den verklighet som är, med de statsgränser, historia, kultur och 
de individer som finns, för att göra det bästa av situationen? Vi återkommer i ka-
pitel 11 till den diskussionen där vi låter David Held driva argumentet om att det 
antagandet faktiskt kan uppnås i verkligheten.  

Relationen mellan antagandena och kriterierna skall förstås som att kriterierna 
kommer ur antagandena; om ett kriterium inte accepteras så avvisas ett eller flera 
antaganden. Även om Dahl i vissa fall bara ger förslag på vilka antaganden som 
kan avvisas om ett kriterium inte accepteras, är det inte orimliga förslag som han 
ger. De kriterier som Dahl hävdar avvisas om ett kriterium inte accepteras, är i 
samtliga fall antagandena 3-6: de antaganden som har den mest påtagligt norma-
tiva bindningen till politisk jämlikhet och allas lika värde. Dahl säger ingenstans 
något om vilka kriterier som följer av antagandena 1, 2 och 7 – och sålunda vilka 
kriteriers avvisande som skulle avvisa de antagandena. Det enkla svaret till det 
kan vara att de antagandena är tillräckligt precist formulerade för att kunna an-
passas till empiriska omständigheter. Det är däremot inte fallet med de övriga an-
tagandena (3-6) som behöver preciseras genom kriterierna för att kunna tillämpas 
i verkligheten. Det eventuella åttonde antagandet, att alla vill delta (att de är ak-
tiva och intresserade) är även det ett antagande som preciserar förutsättningarna 
för teorin och kan – precis som antagandena 1, 2 och 7 – möta verkligheten utan 
ytterligare omformuleringar.    

Dahl sammanfattar i tabellen nedan hur antagandena om vilka behov och mål 
vi har hänger samman med de fem kriterierna och i vilken grad en procedur kan 
ses som demokratisk.  



 

 

Vad 

(1989:2)

Tabell 6.1:  Argument för den proceduriella demokratin 

Om vi antar att: Måste en procedur för bindande 
beslut uppfylla följande kriterier:

1. Behov av bindande beslut finns 

2. Bindande beslut omfattar 
dagordning och beslutsfattande

Jämlik rösträtt 

Effektivt deltagande 

Upplyst förståelse 

5. Allas åsikter är lika värda och 
ingen har företräde framför någon 
annan; Princi

Grad av demokrati:

Snäv proceduriell demokrati

pen om lika hänsyn 

5.1. Antagande om allas lika 
kvalifikationer 

5.1*. Förutsätting om personlig 
autonomi (1989:3)

Fullödig proceduriell demokrati med 
avseende på dagordningen och i 
relation till ett demos

3. Enbart de som är underställda ett 
beslut bör få fatta det (1989:1)

4. Lika giltiga krav skall ges lika 
värde (1989:4)

Tabellen är hämtad från artikeln Procedural Democracy  (s. 222) men med några tillägg: antagandet om
antagandet om fördelning av resurser (7), de principer som Dahl namnger, inom parantes de numrerade an

 förutsättning för personlig autonomi (5.1*), det sista 
tagandena från Democracy and its Critics , samt de 

grupper som antagandena kan delas in i. De stora klamrarna är också förlängda till att även omfatta antagande 7.

Fullödig proceduriell demokrati i 
relation till ett demos 

Fullödig proceduriell demokrati

Vilka 

Villkor för vad 

Inkludering 

Villkor för vilka 

6. Allas intressen är lika värda och 
varje medlem antas bäst kunna 
bedöma sina egna intressen; Starka 
jämställdhetsprincipen 

7. Knappa och värdefulla resurser 
skall fördelas rättvist (1989:5)

Kontroll över dagordningen
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De antaganden som görs mynnar alltså ut i slutsatsen om ett allas lika deltagande 
på lika villkor, politisk jämlikhet. För att det målet skall kunna uppnås måste en 
demokratisk procedur uppfylla de fem kriterierna. Det betyder att de fem kriteri-
erna fungerar som instrumentella värden som leder till det terminala värdet poli-
tisk jämlikhet.       

Demokratins terminala och instrumentella värden  
Jag har tidigare argumenterat för att en kategorisering av procedur- eller konse-
kvensargument288 inte ger ett tillräckligt uttömmande svar för att identifiera vil-
ket eller vilka värden som är målet för ett rättfärdigt demokratiskt styrelseskick i 
Dahls demokratiteori. För att det skall vara möjligt måste argumenten även kate-
goriseras utifrån om de är goda i sig (terminala) eller om de leder till något annat 
gott (instrumentella).  

Den indelning av olika typer av värden som figuren nedan visar syftar till att 
urskilja det eller de terminala värden som utgör den första delen i analysmodel-
len: värden som är goda i sig. Genom att identifiera de värdena kan vi, när de re-
lateras till de antaganden om individen som Dahl gör och de institutioner som 
han föreslår för ett demokratiskt styre, få en bättre förståelse för idén om demo-
kratins reproducerbarhet.  
 

    Terminala  

  Procedur  

    Instrumentella  

Värden      

    Terminala 

   Konsekvens 

    Instrumentella   

 

Figur 6.1: Typer av demokrativärden  

 
De värden som utgör grunden för Dahls demokratiteori är de antaganden och kri-
terier som har diskuterats i avsnittet ovan. Jag kommer därför inte att kommente-
ra dem närmare, utan enbart argumentera för varför de placeras i en viss katego-
ri. De utgör tillsammans vad som krävs för att en fullödig demokratisk procedur 

288 Med procedur- och konsekvensbaserade värden avses här argument för demokrati enligt Dahls 
demokratisyn. För en närmare precisering handlar det om argument för den demokratiska procedu-
ren respektive de konsekvenser som en demokratisk procedur ger. Därför kan antaganden, kriterier 
och konsekvenser av beslut definieras som värden för demokrati eftersom de på olika sätt bidrar till 
den bästa formen av styre.      
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skall kunna möjliggöras och kan därför kategoriseras som procedurbaserade vär-
den. De värdena är också de som är viktigast att identifiera – just för att de utgör 
grunden för teorin. Som vi har sett har Dahl främst fokuserat på att argumentera 
för den demokratiska procedurens rättfärdigande och rimlighet. Han har inte lagt 
så stor kraft på att argumentera för demokratins goda konsekvenser. De konse-
kvensbaserade värdena utgör också snarast ett kollage av möjliga goda konse-
kvenser som en demokratisk procedur kan leda till. I olika texter ger Dahl dess-
utom flera olika exempel på vilka de konsekvensbaserade värdena skulle kunna 
vara – variationen av sådana argument kan ses som symptomatiskt med att han 
inte, i någon högre grad, argumenterar för demokratins konsekvenser som vä-
sentligt viktiga för en demokratisk process. Även om Dahl främst fokuserar på 
proceduren så bortser han ändå inte från vilket utfall som demokratiska beslut 
ger. Han skriver att:   
 

Vid en närmare granskning finner man emellertid att det inte går att tala 
om antingen substanslösningar eller procedurlösningar. De förutsätter 
nämligen varandra. Substantiella lösningar förverkligar inte sig själva, de 
kräver procedurer för att det innehållsmässigt bästa resultatet skall läggas 
fast, och eftersom procedurer, demokratiska sådana inräknade, är medel 
för att nå mål och inte mål i sig själva, är deras berättigande beroende av 
mer än rent procedurbaserade värderingar.289   

 
Vi kan alltså inte särskilja procedur- och konsekvensargument från varandra. När 
Dahl kategoriserar olika värdens betydelse för den demokratiska proceduren väl-
jer han också att göra en annan indelning av interna, externa och andra värden.290 
Trots att Dahl avvisar relevansen av den traditionella uppdelningen av procedur- 
och konsekvensargument kan en sådan kategorisering av hans argument ändå 
klargöra vilka värden som han värderar som avgörande för den demokratiska 
proceduren. Det är också enklare att kategorisera hans argument utifrån två väl 
inarbetade kategorier. Den indelning som Dahl själv förordar använder han inte 
heller utan han diskuterar demokratins fördelar utifrån procedur- och konse-
kvensbaserade argument. Genom att också identifiera vilka värden som är termi-
nala och instrumentella är det möjligt att på ett systematiskt sätt analysera vilka 
centrala värden Dahl argumenterar för. 

I den resterande delen av kapitlet kommer jag att stegvis kategorisera de vär-
den som återfinns i Dahls demokratiteori. Vi börjar med de terminala och in-

289 Dahl 1999a:65.  
290 Indelningen baseras på vilken betydelse värdena har för den demokratiska proceduren. Interna 

värden är värden som är oskiljaktigt kopplade till den demokratiska proceduren som till exempel 
yttrandefrihet, mötesfrihet och pressfrihet. De värdena är inbyggda i den demokratiska proceduren. 
Externa värden är nödvändiga för, men inte direkt kopplade till, den demokratiska proceduren. Det 
är till exempel värden som social och ekonomisk jämlikhet. Den tredje gruppen, andra värden, är 
värden som inte är nödvändiga för en fungerande demokratisk procedur men som behövs för att en 
politisk jämlikhet skall kunna förverkligas. Det kan till exempel vara allas lika rätt till en rättvis rät-
tegång. Dahl 1989:167-170.    
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strumentella procedurbaserade värdena för att sedan göra detsamma med de kon-
sekvensbaserade värdena.     

Terminala och instrumentella procedurbaserade värden  
De argument för en demokratisk procedur, som vi redan är bekanta med, är upp-
delade i två steg: antaganden som måste uppnås och kriterier som skall förverk-
ligas. Antagandena – och det gäller företrädesvis de antaganden som rättfärdigar 
rätten till ett allas lika deltagande (antagandena 3-6) – utgör tillsammans grunden 
för innebörden av två terminala värden: politisk jämlikhet och självstyre. De kri-
terier som Dahl formulerar är medel för att möjliggöra en politisk jämlikhet och 
självstyre och definieras därför som instrumentella värden.   

Politisk jämlikhet är ett värde som är gott i sig. Det är det värde som samman-
fattar det terminala målet för en demokratisk procedur. Enligt Dahl finns det två 
argument för varför jämlikhet är ett så viktigt värde. För det första innebär det ett 
antagande om allas lika kvalifikationer och för det andra ett antagande om ’in-
trinsic equality’ – att alla per definition är jämlika varandra. Innebörden av poli-
tisk jämlikhet kan sammanfattas till respekt av de antaganden som Dahl har for-
mulerat: om alla medborgare tillåts delta på lika grunder, om de antas vara till-
räckligt och lika kvalificerade, om deras intressen ges lika hänsyn och om de an-
tas själva bäst kunna avgöra vilka deras egna intressen är, är de varandras poli-
tiska jämlikar.    

Dahl argumenterar för att den demokratiska proceduren är det politiska be-
slutssystem som bäst respekterar idén om en inneboende universell jämlikhet.291 
En fungerande demokratisk procedur är garanten för politisk jämlikhet. Jag kate-
goriserar därför politisk jämlikhet som ett terminalt procedurbaserat värde efter-
som det är genom en fullödig demokratisk procedur som en politisk jämlikhet 
kan garanteras. Samtidigt är politisk jämlikhet en förutsättning för att den demo-
kratiska proceduren skall bedömas vara fullödig. Men, Dahl skriver senare i De-
mocracy and its Critics, att politisk jämlikhet inte i första hand är efter-
strävansvärt som ett mål i sig, utan för att det möjliggör en individuell frihet och 
personlig utveckling.292 Det innebär att politisk jämlikhet både kan definieras 
som ett terminalt och ett instrumentellt procedurbaserat värde. Politisk jämlikhet 
– målet och en förutsättning för demokrati är därmed det första värde som vi har 
kategoriserat. Nästa värde är även det ett terminalt procedurbaserat värde: själv-
styre.  

Förutom att en demokratisk procedur bäst kan maximera målet om en politisk 
jämlikhet, är det också den demokratiska proceduren som bäst kan maximera in-
dividens möjlighet till självstyre.293 Att enbart värdera självstyre utifrån att man 
har rätt att delta vid beslutsfattande ger inte en rättvis bild åt vad det faktiskt in-
nebär. Värdet av självstyre är så mycket mer än bara rätten att delta. Dahl skriver 
att:     
 

291 Dahl 1989:85. 
292 Dahl 1989:322.  
293 Dahl 1989:89-91. 
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There is, however, a deeper reason for valuing the freedom to govern one-
self, a reason having less to do than these with its usefulness as an instru-
ment to other ends. This is the value of moral autonomy itself. By a mor-
ally autonomous person I mean one who decides on his moral principles, 
and the decisions that significantly depend on them, following a process 
of reflection, deliberation, scrutiny, and consideration. To be morally 
autonomous is to be self-governing in the domain of morally relevant 
choices.294         

 
Moralisk autonomi är själva essensen av självstyre – det är det som gör självstyre 
till ett terminalt värde. Självstyre kategoriseras därför som ett terminalt proce-
durbaserat värde eftersom det bara är den demokratiska proceduren som kan ga-
rantera att allas moraliska autonomi får möjlighet att utvecklas. Men självstyre är 
också ett instrumentellt procedurbaserat värde – om man är självstyrande och har 
möjlighet att delta i en politisk beslutsprocess kan det leda till en egen personlig 
utveckling och bildning. Det är kanske inte det primära målet men det är en god 
bieffekt av det, som i en förlängning även kan stärka den demokratiska proce-
duren: ju mer delaktiga vi känner oss i de beslut som fattas, desto mer engagerar 
vi oss och bildar oss i de frågor som beslut skall fattas i. Politisk jämlikhet och 
självstyre, som har utkristalliserats ur de antaganden som Dahl har formulerat, är 
alltså båda terminala och instrumentella procedurargument.  

Om vi sedan går över till kriterierna så utvecklar Dahl dem för att möjliggöra 
en konkretisering av teorin, för att den skall kunna anpassas till verkligheten. De 
kategoriseras som instrumentella värden för att de terminala värdena skall kunna 
uppnås. Det finns inget egenvärde i kriterierna – ett effektivt deltagande är inte 
gott i sig, utan det är gott eftersom det, i kombination med övriga kriterier, möj-
liggör för politisk jämlikhet och självstyre att uppnås. De fem kriterierna jämlik 
rösträtt, effektivt deltagande, upplyst förståelse, kontroll över dagordningen och 
inkluderande medborgarskap kategoriseras dessutom som procedurbaserade vär-
den295 eftersom de är nödvändiga för att en beslutsprocedur skall bedömas vara 
demokratisk. Om inte den demokratiska proceduren utgörs av demokratikriteri-
erna kommer vi inte att kunna nå en politisk jämlikhet. 

Huruvida ett inkluderande medborgarskap garanterar en politisk jämlikhet kan 
diskuteras. Det kriteriet är formulerat för att inkludera – och rättfärdiga – ett så 
fullständigt deltagande som möjligt. Kriteriet är främst ett argument för att mot-
verka de idéer som förmyndarföreträdarna kan ha. Men när teorin tillämpas i 
verkligheten, där det inkluderande medborgarskapet kombineras med medbor-
garskap i nationalstater med geografiskt avgränsade demos, blir kriteriet en be-
gränsning för antagandet om att alla som omfattas av ett beslut skall få vara med 
– den politiska jämlikheten kan inte nås fullt ut (se tidigare diskussion). Men om 
vi bortser från det just nu och enbart ser på kriterierna som en helhet, är samtliga 
kriterier medel för att möjliggöra och garantera en fullödig demokratisk procedur 
– så att politisk jämlikhet och självstyre därigenom kan nås.      

294 Dahl 1989:91. 
295 De fem kriterierna är värden i betydelsen av att det är medel för att nå de terminala målen.  
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Terminala och instrumentella konsekvensbaserade värden  
Efter att ha kategoriserat de terminala och instrumentella procedurbaserade vär-
dena skall vi gå över till de konsekvensbaserade dito. Dahl diskuterar som sagt 
inte de konsekvensbaserade argumenten för demokrati i någon högre grad. Han 
redogör visserligen i olika texter för olika goda konsekvenser som demokrati kan 
leda till, men det är snarare förslag än faktiska konsekvenser: demokrati leder, i 
högre grad än andra typer av politiska system, till att tyranni kan undvikas, att 
grundläggande rättigheter, generell frihet, självstyre, moralisk autonomi, person-
lig utveckling och politisk jämlikhet kan möjliggöras. Dessutom utgör demokrati 
ett gott skydd av personliga intressen, fred och ekonomiskt välstånd.296  

De exempel som han ger utgörs dock inte enbart av en form av goda konse-
kvenser utan även av värden som hör samman med den demokratiska procedu-
ren. Det gäller bland annat skydd av grundläggande rättigheter, som Dahl också 
skriver är nödvändiga byggstenar för den demokratiska proceduren, men även 
skydd av personliga intressen.297 Båda de värdena kan visst kategoriseras som 
konsekvenser av demokrati, men jag anser att de, i Dahls demokratiteori, också 
bör ses som instrumentella procedurbaserade värden eftersom de är en förut-
sättning för att den demokratiska procedurens funktionssätt skall garanteras. 
Skydd av personliga intressen och grundläggande rättigheter är omskrivningar, 
eller en sammanfattning, av de fem kriterierna. Huruvida grundläggande rättig-
heter och skydd av personliga intressen i första hand skall kategoriseras som in-
strumentella värden för, eller konsekvenser av, demokrati kan liknas vid frågan 
om det är hönan eller ägget som kommer först – de är båda förutsättningar för en 
fullödig demokratisk procedur samtidigt som de är en konsekvens av en fullödig 
demokrati. Utan att här fördjupa oss i frågan om vad som förutsätter vad, kan vi 
konstatera att både grundläggande rättigheter och skydd av personliga intressen 
är instrumentella procedurbaserade värden och terminala konsekvensbaserade 
värden.    

Politisk jämlikhet, självstyre och moralisk autonomi beskriver Dahl också 
som goda konsekvenser. Eftersom jag tidigare har kategoriserat dem som ter-
minala och instrumentella procedurbaserade värden behöver vi inte diskutera 
dem ytterligare. Att personlig utveckling är ett terminalt konsekvensbaserat vär-
de av demokrati är också en rimlig kategorisering. Som vi har sett innebär Dahls 
demokratiteori att självstyre kan leda till att individer bildas och utvecklas moral-
iskt, att de kan lära sig att ta hänsyn till andras åsikter, att de kan agera ansvars-
fullt och att de kan lära sig att värdera alternativ. Det är visserligen inget primärt 
mål för självstyre men det är ändå en möjlig god bieffekt av det. Personlig ut-
veckling kan därför kategoriseras som ett terminalt konsekvensbaserat värde. Å 
andra sidan kan det också kategoriseras som ett instrumentellt procedurbaserat 
värde. Det är ett värde som kan fungera som medel för att ytterligare fullända 
den demokratiska proceduren genom bildade och moraliska individer. Dahls 
motvilja mot att dela in argument som procedur- eller konsekvensargument visar 
sig här vara relevant: det finns inga vattentäta skott mellan kategorierna.   

296 Dahl 2000/1998:45.  
297 Dahl 2000/1998:48.  
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Här ser vi ännu ett frö till reproducerbarhet av en fungerande procedur: om det 
finns en demokratisk procedur som möjliggör självstyre kan det leda till att med-
borgarna både bildas och utvecklas vilket stärker den demokratiska proceduren. 
Ju större tilltro till den demokratiska proceduren som individerna har – och ju 
bättre bildning de har – desto starkare står proceduren gentemot krafter, eller 
okunskap, som kan motverka den298.  

Av de konsekvenser som demokrati kan föra med sig, återstår idén om att ett 
demokratiskt styrelseskick bäst kan undvika tyranni, garantera generella friheter, 
ge fred och ekonomiskt välstånd. Det finns visserligen inget som garanterar att 
en demokrati inte utvecklas till ett totalitärt styre eller att enskilda individers el-
ler gruppers friheter kan skyddas. Dahl skriver vidare att det främst är i moderna 
demokratier som fred och ekonomiskt välstånd blomstrar. När det gäller det eko-
nomiska välståndet finns logiska argument för den positiva kopplingen mellan 
marknadsekonomi och demokrati. Marknadsekonomi förutsätter frihet för indi-
vider att ta initiativ, vilket bäst kan tillgodoses i demokratier. Oavsett grunden 
för argumenten är det dock i demokratiska styren som de bäst kan utvecklas.299   

Fred skulle nog alla hålla med om är ett värde som är gott i sig, ett terminalt 
värde. Och som Dahl skriver – demokratiska stater har ännu inte krigat mot var-
andra, varför demokrati för med sig det goda värdet fred. Samma sak gäller eko-
nomiskt välstånd, det är en konsekvens av demokrati som är god i sig: en eko-
nomi där individer fritt kan agera möjliggör en god ekonomisk utveckling. Sam-
tidigt är en marknadsekonomi – och den frihet som garanteras av det – en viktig 
förutsättning för att garantera politisk frihet. Vi återkommer i nästa kapitel till 
den kluvenhet som Dahl har gentemot den fria marknaden. I nuläget räcker det 
med att kategorisera ekonomiskt välstånd som ett konsekvensbaserat terminalt 
värde och marknadsekonomi som ett procedurbaserat instrumentellt värde.   

Att undvika tyranni och garantera generella rättigheter kategoriseras som ter-
minala värden. En sådan kategorisering kan kanske uppfattas som godtycklig. De 
skulle kanske lika gärna kunna kategoriseras som instrumentella värden, som 
medel för att nå ett annat gott. Det gäller också ekonomiskt välstånd. Eftersom 
ekonomiskt välstånd är en viktig faktor för utvecklingen av moderna pluralistis-
ka samhällen, som i sin tur gynnar utvecklingen av polyarkiska samhällen, skulle 
möjligheten att undvika tyranni och att garantera rättigheter kunna kategoriseras 
som instrumentella procedurbaserade värden. Men med utgångspunkt i hur Dahl 
argumenterar för demokrati – vilka värden han ställer upp och vilka förutsätt-
ningar som krävs – så bör de ändå kategoriseras som konsekvensbaserade termi-
nala värden. De är värden som är goda i sig och som inte framhävs direkt för att 
en demokratisk procedur skall bedömas vara fullödig – det finns andra värden 
som klarar det.      

298 I A Preface to Democratic Theory skriver Dahl att det behövs social träning för att polyarkin skall 
kunna fungera i verkligheten. Om det inte finns någon tilltro till det politiska systemet eller till de 
beslut som fattas kommer medborgarna inte att kunna utvecklas eller bildas på det positiva sätt som 
kan vara möjligt. Dahl skriver att ju fler som samtycker till det politiska systemet och dess institu-
tioner desto starkare står systemet skyddat.  Dahl 1984/1956:75-81.  

299 Dahl 2000/1998:46-59. 
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Återstår gör det goda värdet frihet. Dahl skriver att i jämförelse med andra ty-
per av politiska ordningar, realistiska eller normativa önskemål, är det demokrati 
som bäst kan ”…minimize coersion and maximize consent, within limits set by 
historical conditions and the pursuit of other values, including happiness, free-
dom, and justice. Judged by ends like these, the best state, I believe, would be a 
democratic state.”300 Därmed kan frihet och undvikande av tvång kategoriseras 
som konsekvensbaserade värden, men att de också kan kategoriseras som instru-
mentella värden beror på att de också leder till annat gott som till exempel lycka 
och rättvisa. Om vi ser till en demokratisk ordning, möjliggör maximerad frihet 
och minimerat tvång, att alla kan delta på lika grunder och nå målet om självsty-
re. Och om alla kan delta på lika villkor närmar vi oss en politisk jämlikhet.    

Sammanfattning  
När vi sammanfattar värden i Dahls demokratiteori visar kategoriseringen av 
värden som terminala och instrumentella att den ger en bättre precision av hur vi 
skall förstå hans teori. Det möjliggör en tydligare bild av vilka värden som är 
målet för ett rättfärdigt demokratiskt styre, men också vilka värden som leder till 
de goda värdena. Till skillnad från hur man traditionellt kategoriserar värden 
som procedur- eller konsekvensbaserade, kan vi alltså identifiera de värden som 
är goda i sig och de värden som leder till ett annat gott. Det möjliggör en förfinad 
analys av demokratins värden. Jämlik rösträtt, som i de flesta fall antagligen 
skulle definieras som ett värde gott i sig, visar sig här inte vara det – det är inte 
det som utgör målet för en demokratisk procedur. Visst är jämlik rösträtt bra men 
det säger inget om ifall vi får delta301 – bara att alla skall ha lika rätt att delta. I 
ett hypotetiskt fall skulle det kunna innebära att ingen har rätt att delta – trots att 
jämlik rösträtt de facto existerar – jämlik rösträtt i form av total exkludering. Vi 
kan därför inte säga att det, eller något av de andra identifierade instrumentella 
värdena, kan kategoriseras som terminala (förutom politisk jämlikhet och själv-
styre som har en särställning). Tillsammans möjliggör de istället de terminala 
värdena.    

Dahls demokratiteori visar sig inte heller vara så generell som dess teoretiska 
utgångspunkter antyder. Trots att Dahl påtalar det generella i teorin, att målet är 
att den skall kunna appliceras på alla typer av demokratiska organiseringar så in-
nebär formuleringen av kriterierna en avgränsning till företrädesvis politiska en-
heter i form av stater. Det är i sig kanske inte så märkligt då den nationella enhe-
ten – staten – är den enhet som oftast är i blickfånget då demokrati diskuteras. 
De empiriska omständigheterna som staten omgärdas av gör att det kanske är 
nödvändigt att formulera demokratikriterierna så att de bättre kan anpassas till 
verkligheten. Att, som Dahl, i sin demokratiteori föra samman en normativt ba-
serad diskurs av demokrativärden med en empirisk realitet, är uppenbarligen 
problematiskt då han blir tvungen att rucka på innebörden av demokrativärdena, 

300 Dahl 1989:51.  
301 Innebörden av jämlik rösträtt är: ”At the decisive stage of collective decisions, each citizen must 

be ensured an equal opportunity to express a choice that will be counted as equal in weight to the 
choice expressed by any other citizen. In determining outcomes at the decisive stage, these choices, 
and only these choices, must be taken into account.” Dahl 1989:109.  
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eftersom han låter empiriska omständigheter gå före normativa ideal. Men vi 
återkommer till det i senare kapitel.                  

När vi kategoriserar Dahls demokrativärden som terminala och instrumentella 
procedur- respektive konsekvensargument, kan det schematiskt sammanfattas:  

  
 
   Politisk jämlikhet 
   Terminala  Självstyre  
   Moralisk autonomi 
  

  Politisk jämlikhet 
Självstyre  

Procedur  Jämlik rösträtt  
   Effektivt deltagande  
   Upplyst förståelse 
  Instrumentella Kontroll över dagordningen 
     Inkludering 
   Marknadsekonomi  
   Skydd av intressen 
   Grundläggande rättigheter 
   Personlig utveckling 
Värden    Generell frihet 
      
   Moraliskt ansvar 
   Undvika tyranni  
   Generell frihet 
  Terminala  Personlig utveckling  
     Fred 

  Ekonomiskt välstånd   
  Grundläggande rättigheter 
Konsekvens   Skydd av intressen 

      
   Maximera frihet och  

 Instrumentella minimera tvång 
      

Figur 6.2: Kategorisering av Robert Dahls demokratiargument  

 
Genom indelningen av procedur- och konsekvensargument som antingen instru-
mentella eller terminala har de terminala värdena identifierats. I och med att 
Dahl fokuserar på den demokratiska proceduren uppfattar jag politisk jämlikhet 
och självstyre som de värden som han anser utgör målet för ett demokratiskt sty-
re. Moralisk autonomi är snarast en omskrivning av självstyre – om du är själv-
styrande är du också moraliskt autonom. Så, vi vet nu att politisk jämlikhet och 
självstyre är värden som är goda i sig och att det finns instrumentella procedur-
baserade värden som skall möjliggöra dem. Vi har därmed identifierat den första 
delen i analysmodellen.  

De instrumentella procedurbaserade värdena utgörs inte enbart av de fem de-
mokratikriterierna, utan även av andra värden som också ligger till grund för en 



 

 128 

demokratisk procedur. Tillsammans är de en samling värden som skall möjliggö-
ra att allas rätt till lika deltagande kan realiseras. Det handlar inte bara om att rät-
tigheter skall möjliggöras, utan om att förutsättningarna för rättigheterna skall 
vara så lika som möjligt för alla – sociala och ekonomiska skillnader får inte be-
gränsa det faktiska realiserandet av rättigheter. Dessutom måste rättigheter skyd-
das och garanteras.  

Efter att ha identifierat de värdena är det dags att gå vidare till nästa del av 
analysen: vilka institutioner som behövs för att de terminala värdena politisk 
jämlikhet och självstyre skall kunna realiseras och vilka antaganden som görs om 
individen.  
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KAPITEL 7 

Institutioner i Robert Dahls tänkta värld 
 

När man talar om institutioner för demokrati är det institutioner för beslutsfat-
tande som man oftast refererar till, och i synnerhet de polyarkiinstitutioner som 
Dahl har ställt samman. De är naturligtvis viktiga när vi nu söker de institutioner 
som behövs för att realisera demokrativärdena. Men det finns även andra institu-
tioner för demokrati som inte direkt rör beslutsfattandet men som ändå har bety-
delse för ett demokratiskt styre. Det är institutionerna rätt, bildning, marknad och 
institutioner för genomförande.  

Även om Dahl i första hand argumenterar för vikten av polyarkiinstitutioner, 
för han också ingående diskussioner om betydelsen och behovet av rätt, bildning 
och marknad. Det är enbart byråkrati – hur beslut genomförs – som han i princip 
lämnar åt sidan och mer eller mindre tar för givet fungerar. I praktiken stannar 
Dahl vid beslutsfattandet – han har utförliga redogörelser för vilka institutioner 
som behövs inför och vid ett beslut men han lämnar efterarbetet åt sidan. Av in-
stitutionerna rätt, bildning och marknad är det enbart bildning som han är odelat 
positiv till. De andra två institutionstyperna är han mer ambivalent till; de fyller å 
ena sidan ett behov för den demokratiska processen, å andra sidan kan de försvå-
ra möjligheten att nå de terminala värdena politisk jämlikhet och självstyre. Men 
vi återkommer till det.         

Analysen av institutionerna kommer att presenteras enligt följande, vi börjar 
med de institutioner som strikt hör till demokratiprocessen i Dahls demokratiteo-
ri: de sju302 polyarkiinstitutionerna, som enligt Dahl är nödvändiga men knappast 
tillräckliga för att ett demokratiskt styre skall fungera enligt demokrativärde-
na.303 Därefter presenteras de institutioner som, enligt Dahl, inte är nödvändiga 
för beslutsprocessen men som är viktiga för ett demokratiskt styre.304

302 Antalet institutioner varierar något över åren – han stannar slutligen vid sju stycken i Democracy 
and its Critics.  

303 Dahl 1989:222. Se också Dahl 2005:197 och Dahl 1997/1996c:97.  
304 Dahl gör själv en liknande indelning men då av olika centrala demokrativärden: det finns värden 

som är oskiljaktiga från den demokratiska processen, värden som är externa: nödvändiga men som 
inte hör till själva processen. Dit hör till exempel ekonomiska tillgångar. Men det finns också andra 
typer av värden som inte är nödvändiga för processen men som kan vara viktiga ändå, som rättvisa 
rättegångar. Dahl 1989:167. Jag avser inte att dela in presentationen av institutionerna i mer än två 
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Polyarkiinstitutioner som skall handskas med demokratins 
utmaningar 
När Dahl formulerar sin tes om polyarki305 och dess institutioner, tar han ytterli-
gare ett steg för att anpassa idén om en demokratisk process till verkligheten. 
Dahl och Lindblom använde begreppet redan 1953306, men det är i och med A 
Preface to Democratic Theory307 som Dahl gör begreppet till sitt och ger det en 
grundlig definition. Syftet var då att definiera vilka förhållanden som var nöd-
vändiga för att maximera demokrati – att allas lika värde respekteras. Med tiden 
sker det en viss förskjutning i innebörden av polyarkiinstitutionerna. I senare tex-
ter talar han om institutioner istället för förhållanden. Avgörande för analysen 
här är att Dahl argumenterar för att förhållandena är nödvändiga för att möjliggö-
ra en demokratisk procedur308. 

Jag kommer att redogöra för den förändring som har skett av polyarkiinstitu-
tionerna genom att presentera de tre huvudsakliga versionerna: den första från 
1956 i A Preface to Democratic Theory där Dahl formulerar institutioner för en 
demokratisk valhandling, den andra versionen är hämtad från Polyarchy från 
1971 där det är individernas preferenser som står i fokus och den tredje och sista 
som återfinns i Democracy and its Critics från 1989 där Dahl presenterar de in-
stitutioner som behövs i dagens demokratiska enheter.      

När Dahl 1956 formulerar de åtta förhållandena (institutionerna) väljer han att 
utgå från valhandlingen – den situation där vi närmast når politisk jämlikhet. 
Därutöver lägger han till andra förhållanden som också måste vara uppfyllda: ti-
den före och efter valet, samt under mellanvalsperioden måste uppvisa en viss 
ordning för att den demokratiska processen skall kunna anses vara demo-
kratisk.309      
 

 
grupper: de som direkt härrör från beslutsprocessen och övriga. Det är trots allt bara ett sätt för att 
disponera ett kapitel.    

305 Dahl skriver att polyarki kan förstås som en historisk utveckling av ett politiskt system, som ett 
system av kontroll och konkurrens, som ett system av rättigheter eller som institutioner nödvändiga 
för en demokratisk process. Dahl 1984:229-230. Se också Dahl 1989:218-219. Det är de två sist-
nämnda innebörderna som är av intresse här eftersom Dahl betonar behovet av dem för att möjlig-
göra en demokratisk process.   

306 Då definierade de polyarki som en process – till skillnad från senare definitioner där polyarki de-
finieras som en grupp institutioner. Som en del i processen formulerades sex stycken kriterier – kri-
terier som ligger till grund för de institutioner som senare har formulerats. De ursprungliga sex kri-
terierna motsvarar de åtta förhållanden som Dahl senare formulerade i A Preface to Democratic 
Theory. Dahl 1984:227-228.    

307 Dahl vidareutvecklar senare sina tankar om det polyarkiska systemet; dess förutsättningar, möjlig-
heter och svårigheter. Han diskuterar dem bland annat i Polyarchy, Dilemmas of Pluralist Demo-
cracy, Democracy and its Critics, On Democracy, How Democratic is the American Constitution? 
och On Political Equality.   

308 Dahl 1984/1956:64.  
309 Dahl 1984/1956:67-71.  
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Det leder fram till följande åtta förhållanden: 
 

1. alla medlemmar ger uttryck för sin åsikt – de röstar, 
2. allas röster är lika mycket värda,  
3. det alternativ som får flest röster vinner. 

De första förhållandena gäller själva valet och överensstämmer väl med kraven 
för vad majoritetsstyre är. Det säger dock inte något om att det är demokrati det 
handlar om – de skulle även kunna omfatta en diktatur. Därför krävs följande 
förhållanden som gäller före respektive efter valet:   

4. alla skall kunna välja fritt mellan alla tänkbara alternativ och inte hind-
ras i det, 

5. alla individer skall ha identisk310 tillgång till information inför ett val, 
6. det alternativ med flest röster får regeringsmakten – valförluster accep-

teras, 
7. de valda styrandes beslut skall verkställas, 
8. för att den politiska jämlikheten skall kunna maximeras krävs under 

mellanvalsperioden antingen att  
a. valet blir styrande för vilka beslut som fattas, eller att  
b. beslut under mellanvalsperioden sker och styrs då av de tidiga-

re nämnda sju förhållandena – men under mer styrda omstän-
digheter, eller  

c. både a och b.311    
 
I denna första version är alltså deltagandet vid själva valhandlingen den centrala 
utgångspunkten. Senare utvidgar han institutionerna till att omfatta vad som 
krävs för att möjliggöra ett deltagande. När Dahl 1956 formulerade för-
hållandena hade han ännu inte utformat de antaganden och de kriterier som vi ti-
digare har berört (som skall möjliggöra politisk jämlikhet och självstyre). Men 
det primära målet var redan då att maximera politisk jämlikhet och självstyre, 
varför jag anser att det inte är orimligt att relatera de åtta förhållandena till de 
fem demokratikriterierna (särskilt som förhållandena senare definieras som insti-
tutioner som är nödvändiga för att kriterierna skall kunna uppnås). Och då blir 
det än mer uppenbart att Dahl i denna första version preciserar förhållanden för 
en fungerande valhandling. Om vi jämför de åtta förhållandena med kriterierna, 
är det enbart jämlik rösträtt och ett effektivt deltagande som kan möjliggöras av 
förhållandena. Det finns inget i förhållandena som talar för att övriga kriterier 
(upplyst förståelse, kontroll över dagordningen eller inkluderande medborgar-
skap) kan möjliggöras. Visst finns vissa antaganden implicit uttalade i de åtta 
förhållandena; allas röster är lika värda, alla skall ha rätt att välja fritt, alla skall 
ha tillgång till information och så vidare, men Dahl har än så länge inte höjt 
blicken från valhandlingen. Att han senare kommer att betona andra former av 
deltagande än valhandlingen är ännu inte tydligt.   

310 Dahl skriver i denna första version att individerna skall ha identisk tillgång till information. I de 
senare versionerna har han ändrat den formuleringen till att alla individer skall ha tillräcklig och 
jämlik (adequate and equal) tillgång till information. Dahl 1986/1979:199 och Dahl 1989:112.    

311 Dahl 1984/1956:64-71.  
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Nästa nerslag i utvecklingen av polyarkins institutioner gör vi i Polyarchy från 
1971. Istället för att formulera förhållanden som skall maximera demokrati, defi-
nierar han här ett antal institutioner312 som är nödvändiga, men knappast tillräck-
liga, för att garantera möjligheten för medborgarna att formulera preferenser, att 
föra fram sina preferenser och att garantera att preferenserna inte värderas ojäm-
likt – nödvändiga krav för att ett demokratiskt styre skall kunna överleva.313  
 
De institutioner som då förs fram är:  

För möjligheten att  behövs följande institutionella garantier:  
I. Formulera preferenser 1. Frihet att formera och delta i organisationer 
  2. Yttrandefrihet 
  3. Rösträtt 
  4. Rätt att konkurrera om stöd av väljare 
  5. Alternativa informationskällor 
 
II. Föra fram preferenser 1. Frihet att formera och delta i organisationer 
  2. Yttrandefrihet 
  3. Rösträtt  
  4. Valbarhet till politiska poster  
  5. Rätt att konkurrera om stöd av väljare 
  6. Alternativa informationskällor 
  7. Fria och rättvisa val 
 
III. Preferenserna ges lika vikt 1. Frihet att formera och delta i organisationer 
  2. Yttrandefrihet 
  3. Rösträtt  
  4. Valbarhet till politiska poster  
  5. Rätt att konkurrera om stöd av väljare 
  5a. Rätt att konkurrera om röster 
   6. Alternativa informationskällor 
  7. Fria och rättvisa val 

  8. Det valda styret baserar sitt stöd på väljarnas  
preferenser.314  

 
Om vi jämför de argument som Dahl för fram i de respektive versionerna så 
finns det ett par skillnader. Dahl skriver själv att han såg de ursprungliga förhål-
landena som en process, medan de senare definitionerna istället bör förstås som 
institutioner. Men det finns även andra skillnader. För det första så beskriver han 
funktionen för de respektive ordningarna olika; de åtta förhållandena skall max-
imera demokrati medan institutionerna är nödvändiga men knappast tillräckliga 
för att möjliggöra en demokratisk procedur. Huruvida Dahl själv uppfattar det 
som skilda innebörder framgår inte, och inte heller om det faktiskt innebär någon 

312 De institutioner som Dahl formulerar i Polyarchy är i princip desamma som de som slutligen pre-
ciseras i Democracy and its Critics.  

313 Dahl 1971:2.  
314 Dahl 1971:3.  
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olikhet, men det antyder en skillnad i ambitionsnivå för vad ordningarna faktiskt 
kan göra – om demokrati skall maximeras eller enbart möjliggöras. För det andra 
så har Dahl i Polyarchy skiftat fokus från valhandlingen till att argumentera för 
att medborgarna skall ha möjlighet att forma och föra fram sina preferenser. Pre-
ferenser som även skall ges lika hänsyn. I formuleringarna i A Preface to De-
mocratic Theory finns det inga krav på eller förväntningar om vilket typ av akti-
vitet det skall vara – enbart en grad av (val)aktivitet. Det betyder att Dahl i Poly-
archy både ställer högre krav på medborgaren och på den demokratiska pro-
cessen. Det räcker inte att enbart erbjuda en fungerande beslutsprocess, utan det 
måste även erbjudas en möjlighet till en öppen och fri dialog för att medborgarna 
skall kunna forma och föra fram sina preferenser. I Polyarchy ställs det också 
krav på att medborgarna skall kunna delta kollektivt, att de samtalar med var-
andra. I A Preface to Democratic Theory finns däremot inga sådana krav, utan 
där skall de enskilda medborgarna ges lika rätt att delta. För det tredje så skiljer 
sig förhållandena och institutionerna från varandra rent begreppsligt. I Polyarchy 
läggs en större vikt vid interaktionen mellan medborgarna (att de skall ha rätt att 
organisera sig) än vad som explicit uttrycks i A Preface to Democratic Theory – 
därmed inte sagt att det inte är Dahls avsikt i den ursprungliga versionen – men 
det är inte uttalat.  Dessutom betonar Dahl den representativa aspekten i Polyar-
chy: de valda representanternas möjlighet att konkurrera om stöd och om väljare 
är nödvändig för den demokratiska processen.          

Så småningom preciserar Dahl institutionerna ytterligare och de som han så 
småningom stannar vid – och som återfinns i ett antal texter – här hämtade från 
Democracy and its Critics.315 De institutionerna är:  
 

1. Valda representanter, att beslut kontrolleras av valda representanter, 
2. Fria, rättvisa och återkommande val som sker utan tvång, 
3. Allmän rösträtt, 
4. Rätt att kandidera, alla har rätt att kandidera till politiska poster med 

vissa undantag (till exempel ålder), 
5. Yttrandefrihet, alla skall ha rätt att uttrycka sin åsikt utan risk för be-

straffning, 
6. Alternativa informationskällor, alla skall ha rätt att söka alternativ in-

formation, 
7. Föreningsfrihet, alla skall ha rätt att samlas och bilda partier, organisa-

tioner eller annan typ av förening.316 
 
Vad som skiljer den andra och tredje versionen från varandra är att den första in-
stitutionen i Democracy and its Critics inte återfinns bland institutionerna i Po-
lyarchy. Motsvarande gäller för tre av institutionerna i den andra versionen, insti-
tutionerna 5: rätt att konkurrera om stöd av väljare, 5a: rätt att konkurrera om 
röster och 8: det valda styret har sin grund i väljarnas preferenser saknas i De-

315 Dahl 1989:221. Se också Dahl 1982:10-11, Dahl 1997/1996c:94-95, Dahl 2000/1998:85-86, Dahl 
2006:12-13, Dahl 2003/ 2002: 137 och Dahl 2005:187-189, 192. De institutioner som Dahl slutli-
gen formulerar skiljer sig inte så mycket till innehållet från dem han formulerar i Polyarchy.   

316 Dahl 1989:221. 



 

 134 

––––––––– 

mocracy and its Critics. Även om det finns en viss diskrepans mellan de tre upp-
sättningarna av institutioner så är den sammanlagda innebörden densamma: po-
lyarki utgörs av institutioner – av faktiska rättigheter och friheter – som, om de 
inte uppnås eller bevaras, innebär en risk för att polyarkin då kan falla sönder.317 

När Dahl presenterar institutionerna i Democracy and its Critics återfinns ing-
en motivering till deras funktion, vilket är fallet i de två tidigare versionerna, 
utan de är kort och gott institutioner som är nödvändiga för demokrati i storska-
liga enheter. Här betonar också Dahl att institutionerna är nödvändiga för de fem 
demokratikriterierna – om än inte tillräckliga.318 Dahl är också mycket tydlig 
med att polyarkier inte är detsamma som ideala demokratier: ”…so far no coun-
try has transcended polyarchy to a ’higher’ stage of democracy. /…/ [c]ompared 
then with its alternatives, historical and actual, polyarchy is one of the most ex-
traordinary of all human artefacts. Yet it unquestionably falls well short of 
achieving the democratic process.”319 Vi skall därför inte likställa den ideala 
formen av demokrati med polyarki, men det är med hjälp av polyarkins institu-
tioner som vi kan närma oss målet om en fullödig demokratisk procedur.    

Genomgående för alla tre uppsättningarna är målet att nå politisk jämlikhet 
och självstyre – oavsett om det är den demokratiska valhandlingen som skall 
maximeras, medborgarnas preferenser som skall möjliggöras eller att det är en 
polyarki som skall uppnås. Det visar att utmärkande för Dahls författarskap är att 
institutionerna – oavsett vad de kallas – skall möjliggöra rätten till allas jämlika 
och autonoma deltagande. Det sker genom att institutionerna fungerar som en 
plattform för de fem demokratikriterierna (de instrumentella procedurbaserade 
värdena). Nedan ser vi vilka institutioner som Dahl tänker sig möjliggör respek-
tive kriterium.   
   

317 Dahl 1989:223.  
318 Dahl 1989:222.  
319 Dahl 1989:223. Se också Dahl 2005:187. 
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Tabell 7.1. Relationen mellan institutioner och kriterier  

Polyarkiinstitutioner är nödvändiga för  demokratikriterierna  
1) Valda representanter     
2) Fria och rättvisa val  I. Jämlik rösträtt 
 
1) Valda representanter 
3) Inkluderande rösträtt 
4) Rätt att kandidera 
5) Yttrandefrihet 
6) Alternativa informationskällor 
7) Föreningsfrihet   II. Effektivt deltagande 
 
5) Yttrandefrihet 
6) Alternativa informationskällor 
7) Föreningsfrihet  III. Upplyst förståelse 
 
1) Valda representanter 
2) Fria och rättvisa val 
3) Inkluderande rösträtt 
4) Rätt att kandidera 
5) Yttrandefrihet 
6) Alternativa informationskällor 
7) Föreningsfrihet  IV. Kontroll över dagordningen  
          
3) Inkluderande rösträtt 
4) Rätt att kandidera 
5) Yttrandefrihet 
6) Alternativa informationskällor 
7) Föreningsfrihet  V. Inkludering320   
 
Tabellen visar vilka institutioner som möjliggör vilka kriterier. För att kriteriet jämlik rösträtt skall 
kunna förverkligas krävs att institutioner som valda representanter och fria och rättvisa val har reali-
serats. Institutionerna är så viktiga för de fem kriterierna att Dahl också skriver att institutionerna är 
nödvändiga för att demokratikriterierna skall kunna uppnås i stora demokratiska enheter.  

––––––––– 
320 Dahl 1989:222. Varianter av den här figuren återfinns även i Dahl 2000/1998:92 och Dahl 

2006:14. I de fallen är det ingen exakt överensstämmelse med figuren ovan om vilka institutioner 
som krävs för vilka kriterier, men skillnaderna utgör ingen större förändring. Den skillnad som 
finns spelar dock ingen roll för argumentet eftersom det är de sammantagna kriterierna och institu-
tionerna som är måttet för en demokratisk process. I On Democracy skriver Dahl att för kriteriet 
Jämlik rösträtt krävs: fria och rättvisa val; för Effektivt deltagande krävs: valda representanter, ytt-
randefrihet, alternativa informationskällor och föreningsfrihet; för Upplyst förståelse krävs: yttran-
defrihet, alternativa informationskällor och föreningsfrihet; för Kontroll över dagordningen krävs: 
valda representanter, fria och rättvisa val, yttrandefrihet, alternativa informationskällor och för-
eningsfrihet; och för Inkluderande medborgarskap krävs inkludering. I On Political Equality skri-
ver Dahl att för kriteriet Jämlik rösträtt krävs: fria och rättvisa val och inkludering; för Effektivt 
deltagande krävs: valda representanter, fria och rättvisa val, yttrandefrihet, alternativa informa-
tionskällor, föreningsfrihet och inkludering; för Upplyst förståelse krävs: yttrandefrihet, alternativa 
informationskällor, föreningsfrihet och inkludering; och för Kontroll över dagordningen krävs: val-
da representanter, yttrandefrihet, alternativa informationskällor, föreningsfrihet och inkludering.            
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För att de fem kriterierna skall kunna förverkligas är det alltså inte tillräckligt att 
enbart en motsvarande institution har realiserats, utan det är i kombination med 
andra institutioner som kriterierna kan förverkligas. Polyarkiinstitutionerna utgör 
därmed en plattform för att möjliggöra kriterierna vilket i sin tur kan ge positiva 
effekter på de terminala målen om politisk jämlikhet och självstyre.  

Med tiden får institutionerna – och individerna – en större uppgift    
Nu är de institutioner på plats som enligt Dahl är nödvändiga för att nå demokra-
tikriterierna – och i dess förlängning målen om politisk jämlikhet och självstyre. 
Det är ett par saker som är extra intressanta; i) förändring över tid och ii) relatio-
nen till övriga delar i modellen för reproducerbarhet.   

Att det sker en förändring över tid kring vilka institutioner som Dahl formule-
rar – och vilka dess funktioner är har redan diskuterats, men en kort återblick kan 
ändå klargöra ytterligare hur vi kan förstå den förändringen. I den första versio-
nen skall institutionerna maximera demokrati, medan de i den andra skall möj-
liggöra för individerna att uttrycka sina preferenser. Till sist beskrivs i den tredje 
versionen institutionerna som nödvändiga i stora enheter. Det är förändringen 
mellan institutionerna i A Preface to Democratic Theory och Polyarchy som vi 
skall se närmare på här.  

Den förändringen innebär ett skifte från en mer tydligt uttalad valdemokratisk 
utgångspunkt till större inslag av deltagardemokrati. Det betyder dock inte att 
Dahl 1956 sällade sig till Schumpeters elitdemokrati eller att han idag tänker sig 
någon annan typ av beslutsordning än valhandlingen. Men faktum kvarstår att de 
institutioner som han explicit formulerar tyder på en förändring mot en mer 
breddad deltagaruppfattning. I Polyarchy betonas vikten av interaktion och sam-
tal mellan individerna för att de därigenom skall kunna ge uttryck för sina prefe-
renser. Dahl ställer här högre krav på deltagandets kvalitet – det räcker inte med 
ett kvantitativt gott deltagande.321  

Till det yttre har Dahl därmed, givet formuleringarna av polyarkiinstitution-
erna, förändrat sin demokratiuppfattning från en valdemokratisk demokratisyn 
till att också innefatta en deltagardemokratisk. Men, Dahl har alltid betonat indi-
videns rätt till självstyre och vikten av ett aktivt deltagande – att därför betona 
förändringen alltför mycket gör inte Dahl rättvisa. Som Shapiro och Reeher skri-
ver så var Dahls initiala syfte att motbevisa Schumpeters syn på demokratins 
funktion – demokrati kunde visst fungera.322 Det kan kanske också vara anled-
ningen till att valdemokrati är den demokratitradition som Dahl utgår ifrån i A 
Preface to Democratic Theory; för att motbevisa Schumpeter var han tvungen att 
utgå från samma utgångspunkter. Den samtalsdemokratiska traditionen, där idén 
om det goda och förnuftiga argumentet och beslut genom konsensus, definierar 
vad demokrati är återfinns inte i Dahls demokratisyn. Samtalet och interaktionen 
mellan individerna är absolut viktiga men han tror inte på beslut genom konsen-
sus – det är konflikt som styr och som driver utvecklingen framåt. Vi kan därför 

321 Dahl betonar senare vikten av att polyarkiinstitutionerna kan möjliggöra ett effektivt deltagande i 
stora enheter där medborgarna också kan påverka dagordningen. Dahl 2005:193.   

322 Shapiro och Reeher 1988:1.  
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inte placera Dahls demokratiteori i enbart en demokratitradition utan han hämtar 
intryck från både val- och deltagardemokrati. Själva beslutsproceduren sker ge-
nom val men först efter att individerna har interagerat med andra, tagit del av in-
formation, deltagit i möten och talat med andra.  

När vi ser närmare på polyarkiinstitutionerna så ser vi att de är formulerade 
för att möjliggöra demokratikriterierna så att en fullödig demokratisk procedur 
skall kunna uppnås. Betyder det är individen finns med i den relationen? Inte ex-
plicit – men hon är närvarande i sin frånvaro. Även om innebörden av institutio-
nerna inte antyder något om individen – mer än att alla skall ges lika rätt till lika 
deltagande – är individen ändå närvarande. Det vet vi av två orsaker; för det för-
sta är institutionerna indirekt konstruerade utifrån antaganden om individen. 
Även om institutionerna skall möjliggöra kriterierna så är kriterierna formulerade 
för att de sju antagandena skall kunna realiseras. Och där finns antaganden om 
individen: att hon är kvalificerad och att hon själv bäst vet vilka de egna intres-
sena är. Det säger visserligen inget om vilka intressen eller drivkrafter hon har, 
men hon finns där. För det andra är institutionerna formulerade för att möjliggöra 
– inte begränsa individernas agerande, vilket betyder att alla intressen måste 
kunna inkluderas: det vill säga tas hänsyn till och diskuteras. Individernas intres-
sen utgör därmed restriktioner mot hur institutionerna kan formuleras just för att 
det inte får finnas några restriktioner mot intressena.             

Dahl skriver att polyarkiinstitutionerna är nödvändiga men knappast tillräckli-
ga för att uppnå politisk jämlikhet och självstyre. Vad kan då fattas? Alla tänk-
bara rättigheter som kan krävas för att möjliggöra ett lika deltagande ingår i de 
olika institutionerna. Vad mer behöver vi? Eftersom det handlar om att möjliggö-
ra demokrati i verkliga förhållanden har Dahl, som Rousseau, insett att männi-
skor är människor och inte gudar. Även om polyarkiinstitutionerna skulle realise-
ras enligt alla önskemål, så finns det inga garantier för att medborgarna faktiskt 
deltar eller kontrollerar vad de valda representanterna gör. Visst kan man med 
institutionerna möjliggöra att allas röster är lika värda (en man – en röst) men 
enbart institutioner är inte tillräckliga för att möjliggöra allas lika möjlighet att 
påverka. För att en demokratisk procedur skall kunna realiseras och fortleva, för-
utsätts därför att också andra institutionella ordningar finns som fungerar som 
stabilisatorer för polyarkiinstitutionerna.  

Individen inte född upplyst; hon behöver bildas för att respektera de demokra-
tiska värderingarna. Individerna är inte heller jämlika ur ett socialt och ekonom-
iskt perspektiv vilket påverkar möjligheten att nå politisk jämlikhet. Om indivi-
derna inte har samma ekonomiska resurser kommer de inte att kunna delta på 
lika villkor eftersom de inte har lika förutsättningar för att samla information el-
ler göra sin röst hörd. Därför behövs institutioner som minskar ojämlikheterna så 
att möjligheterna till allas lika deltagande säkerställs. De institutioner som Dahl 
förordar är konstitutionella regleringar, bildning och en marknadsekonomi. Det 
är dock inte självklart att de institutionerna innebär enbart positiva aspekter för 
demokratins utveckling då de är behäftade med, för ett demokratiskt styre, pro-
blematiska aspekter.     
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Institutioner med bas i konstitutionella och juridiska former  
De institutionella ordningar som vi här skall diskutera är de konstitutionella 
skydd som skall garantera möjliggörandet av allas lika rätt till deltagande. Den 
faktiska formen av en konstitution varierar, bland annat beroende på kontexten: 
vilka traditioner, historia, kultur och sammansättning av befolkningen som den 
politiska enheten består av.323 Men konstitutionens utformning beror också på 
hur man väljer att organisera den – som till viss del kan hänga samman med de 
kontextuella förutsättningarna. Konstitutioner varierar beroende på vilken slags 
horisontell respektive vertikal maktdelning man väljer, vilket valsystemet är, om 
den lagstiftande församlingen skall ha en eller två kammare, om bill of rights 
skall vara särskilt skyddade, om en författningsdomstol skall finnas och på vilka 
grunder dess domare väljs, om folkomröstningar tillåts, om intressegrupper skall 
ges speciellt inflytande och så vidare.324 Alla varianter har sina för- och nackde-
lar och eftersom förutsättningarna skiljer sig så mycket åt i olika politiska enhe-
ter finns det inte någon enda bästa form av konstitutionell ordning.325 Oavsett 
vilken man väljer så syftar de alla till att möjliggöra individernas lika rätt till del-
tagande.        

Vi skall dock inte lägga någon större vikt vid de specifika former som finns – 
av större intresse är här istället de konstitutionella skydd som skall garantera att 
alla individer har lika möjlighet att delta på lika villkor. Även här finns olika 
former – beroende på kontexten men också beroende på den form av konstitutio-
nell ordning som man har valt. Skydd av individuella rättigheter sker till exempel 
genom författningsdomstolar, vetorätt och krav på kvalificerade majoriteter. Av-
slutningsvis skall vi se hur Dahl förhåller sig till det straffrättsliga juridiska sy-
stemet. Det nämner han dock bara i förbigående, varför det är ett sekundärt tema 
i detta avsnitt.  

Skyddet av rättigheter är en viktig fråga för Dahl – trots att han egentligen inte 
vill formalisera ett sådant eftersom det kan inskränka individens rätt till självsty-
re326. Det finns dock vissa rättigheter som kan behöva ett konstitutionellt skydd. 
Dit hör de rättigheter som direkt rör den demokratiska processen. Det handlar 
bland annat om allas lika rätt att kandidera till val, rätt till yttrandefrihet, press-
frihet och föreningsfrihet – kort sagt polyarkinstitutionerna.327 Andra rättigheter, 
som till exempel allas lika rätt till en rättvis rättegång, är viktiga för ett funge-
rande samhälle men inte för den demokratiska processen, varför den inte själv-

323 Dahl 2000/1998: 139-140, 149-156. Se också Dahl 1997/1996d:505-506 och Dahl 2003/2002:98-
99.  

324 Dahl 2000/1998:120-124. Se också Dahl 1997/1996d:488-490.  
325 Dahl 1989:192 och Dahl 1997/1996d:487-488, 495-496, 506-507.  
326 I kapitel 14 kommer skyddet av rättigheter att diskuteras mer utförligt. Här räcker det att vi kon-

staterar att Dahl anser att rättigheter som skall möjliggöra den demokratiska processen behöver 
skyddas.  

327 Dahl 1997/1979:188-190, Dahl 1984:230, Dahl 1989:88-89, 169-170, 182 och Dahl 2003/2002: 
137.   
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klart skall ha något uttalat skydd.328 I dagens moderna samhällen är också obero-
ende föreningar viktiga för att öka den medborgerliga bildningen och den upp-
lysta förståelsen – pluralism måste därför garanteras.329 Dessutom skapar obero-
ende föreningar goda förutsättningar för individerna att göra sina preferenser 
hörda, kanalisera intressen och inte minst för att de kan bilda medborgarna i en 
demokratisk praktik.330  

Det är alltså fundamentalt för den demokratiska processen att de rättigheter 
som skall möjliggöra den politiska jämlikheten och självstyret kan garanteras, 
men det är inte någon enkel balansgång att formulera ett skydd av rättigheter i ett 
demokratiskt system eftersom det kan kollidera med idén om självstyre331.      

Det är ett dilemma som följer Dahl genom åren332. Folkets rätt till självstyre 
är å ena sidan kärnan i ett demokratiskt system – det är folkets vilja som legiti-
merar de beslut som de valda representanterna fattar, vilket vanligtvis sker ge-
nom majoritetsbeslut där varje röst är lika mycket värd. Självstyret måste därför 
skyddas333. Å andra sidan är politisk jämlikhet lika fundamental – alla individer 
måste ges lika rätt att delta på lika villkor – och då måste de rättigheter garante-
ras som behövs för att demokratikriterierna (jämlik rösträtt, effektivt deltagande, 
upplyst förståelse, kontroll över dagordningen och ett inkluderande medborgar-
skap) skall kunna realiseras.334 Vi har här ett moment 22: samtidigt som rättighe-
ter måste skyddas från att bli kränkta innebär ett sådant skydd att individens rätt 
till självstyre begränsas. I en fullödig demokratisk procedur är det inget problem; 
alla ges lika förutsättningar och alla deltar och fattar genomtänkta beslut. Men 
det är inte lika självklart i verkligheten – där finns inga garantier för att indivi-
dernas rättigheter inte kan komma att kränkas335. Dahl diskuterar därför olika 
konstitutionella ordningar som skall skydda de nödvändiga rä

En sådan lösning är att låta en utomstående institution, en författningsdomstol, 
ha formell rätt att korrigera beslut som hotar individers rättigheter – något som 
Dahl dock är skeptisk till. Även om syftet med en författningsdomstol är att 
skydda rättigheter så anser han att den bara utgör en annan typ av hot, både mot 
rätten till självstyre och mot den politiska jämlikheten. Den skepsisen gäller både 
den makt som en författningsdomstol kan ha, relativt sett till folkets beslutsmakt, 
och att rättigheter kan avskärmas från ett demokratiskt beslutsfattande.  

Författningsdomstolarnas336 makt är problematisk givet målet om självstyre – 
att allas röster är lika värda. Eftersom det är osannolikt att vi kan nå konsensus 
vid beslutsfattanden, är majoritetsprincipen den beslutsmetod som brukar använ-

328 Dahl 1997/1979:200. Se också Dahl 1989:167. Dahl konstaterar samtidigt att de flesta nog anser 
att det är en rätt som borde skyddas. Han är ambivalent när det gäller rätten till en rättvis rättegång 
och han ger inget entydigt svar.    

329 Dahl 2000/1998:98.  
330 Dahl 1982:31.  
331 Dahl 1997/1958:709.  
332 Se till exempel Dahl 1982:96-97, Dahl 1989:168-170 och Dahl 2003/2002:132-133. Se också 

Dahl 1997/1980b: 172.  
333 Dahl 1997/1979:185-197.  
334 Dahl 1997/1979:185-188 och Dahl 2003/2002:136.  
335 Dahl 1989:176.  
336 Dahl utgår från USA:s Högsta Domstol då han diskuterar deras roll.  
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das. Om en författningsdomstol skulle ha rätt att avvisa ett majoritetsbeslut med 
motiveringen att det strider mot konstitutionen, innebär det att domstolens få 
medlemmars röster väger oändligt mycket mer än vad folkets röster väger. För-
fattningsdomstolens försvarare hävdar att domstolarna har rätt att agera utifrån 
regleringar i konstitutionen. Domstolarnas uppgift är också att skydda minorite-
ters rättigheter från majoritetstyranni. Dahl skulle eventuellt kunna acceptera en 
författningsdomstol om den verkligen fullgjorde sin konstitutionellt bestämda 
uppgift (förutom att några få personer skulle ha så mycket mer inflytande än den 
stora gruppen medborgare – men vi lämnar den principdiskussionen så länge). 
Problemet, som Dahl ser det, är att empirisk erfarenhet visar att författnings-
domstolar som Högsta Domstolen i USA inte har agerat för att skydda minori-
teters rättigheter; bland annat fördröjdes förbud mot barnarbete, liksom att de 
svartas politiska rättigheter inte skyddades.337 Det finns också en risk för att do-
marna i domstolen kan komma att försöka utvidga sin position genom att uttala 
sig kring beslut som inte omfattas av deras mandat.338 Dessutom konstaterar 
Dahl att domarna inte uppfyller måttet som platonska väktare; deras beslut på-
verkas bland annat av vilken bakgrund de har, vilken politisk åskådning de har 
och vilka intressen de har. Vi kan därför inte anta att väktarna kommer att kunna 
agera objektivt med individens bästa för ögonen – särskilt som domarna inte all-
tid är överens om vad individens bästa är.339 Så även om man skulle kunna hävda 
att domstolens rättigheter finns reglerade i konstitutionen, så är det ingen garanti 
för att individuella rättigheter skyddas.  

Om inte författningsdomstolen kan garantera rättigheter – vilka andra medel 
föreslår Dahl? Behovet av att skydda rättigheter uppstår när det finns en risk att 
de kan komma att kränkas. I den perfekta världen finns inget sådant hot och om 
det mot förmodan ändå skulle uppstå tar individerna hand om det (se vidare ned-
an). Men i verkligheten behövs andra former av regleringar då rättigheter hotas. 
De hot som Dahl företrädesvis diskuterar är risken för majoritetstyranni (eller 
minoritetstyranni). Därför är de alternativa lösningar som Dahl föreslår i första 
hand inriktade mot att garantera minoritetsgruppers rättigheter – inte individuella 
rättigheter.  

Om vi utgår från att demos gränser ligger fast340 så diskuterar Dahl ett par oli-
ka lösningar: det finns empiriska exempel på att en andra kammare ger extra bet-
änketid för att förhindra att inga förhastade beslut fattas. Man kan också ställa 
krav på att beslut skall fattas med kvalificerade majoriteter, eller till och med att 
grupper ges vetorätt i vissa frågor, till exempel att en minoritetsgrupp garanteras 
autonom rätt att besluta i frågor som rör deras kulturella arv.341 Vad som förenar 
dem är att de alla utgör någon form av begränsning av den demokratiska besluts-
proceduren – en begränsning så att inte utfallet av de beslut som fattas kränker 

337 Dahl 1997/1958:708-711, 722-725. Se också Dahl 1997/1980b:173, Dahl 1989:188-190 och Dahl 
1997/1996d:489, 503-505.  

338 Dahl 2003/2002:153-154. Se också Dahl 1997/1979:206.  
339 Dahl 1989:155 och Dahl 2003/2002:54-55. Se också Dahl 1997/1958:708, 714.    
340 Han skriver också att man i vissa fall kan ändra demos gränser för att ge en minoritetsgrupp större 

autonomi för att därigenom skydda deras rättigheter. Dahl 1989:184 och Dahl 1997/1979:203-204. 
341 Dahl 1997/1979:204-205 och Dahl 1989:185-186. Se också Dahl 1982:89-90.  
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någons rättigheter. Vilka rättigheter som skyddas genom veto eller kvalificerade 
majoriteter är en empirisk fråga som skiljer sig från fall till fall. Dessa proceduri-
ella begränsningar innebär dock inte något aktivt skydd, varken för demokratikri-
terierna eller för polyarkiinstitutionerna. Skyddet är snarare passivt; vetorätten 
kan förhindra att beslut fattas som kan komma att kränka rättigheter men vetorät-
ten skyddar inte rättigheten i sig.  

Det visar alltså att inte heller de proceduriella hinder som Dahl diskuterar in-
nebär några garantier för att rättigheter skyddas. För det första är principdiskus-
sionen för vetorätt densamma som den för författningsdomstolen. I båda fallen 
fråntas andra individer sin rätt till självstyre. Skillnaden är att medan vetorätten 
hos minoritetsgruppen ofta är begränsad till ett par sakområden har domarna i en 
författningsdomstol möjlighet att underkänna alla beslut oavsett hur stark majori-
tetens vilja är. För det andra finns det en risk att minoriteten utnyttjar sina rättig-
heter för att skydda egenintressen.342  

Dessutom kan formen på konstitutionen i praktiken resultera i att, även om 
alla ges lika rätt till deltagande, allas röster de facto inte ges lika hänsyn. Om till 
exempel valsystemet är utformat så att den kandidat som får flest röster i en val-
krets vinner alla röster, kan ett vinnande parti, totalt sett, ha fått färre röster än 
det förlorande partiet beroende på valkretsindelningen. Det innebär att de enskil-
da rösterna väger olika tungt. Allas röster är vid själva valet lika värda men bero-
ende på hur rösterna faller ut kan olika röster få olika stor betydelse för utfallet. 
Dahl är dock medveten om att det i praktiken är omöjligt att allas röster i alla lä-
gen kan ha lika stor betydelse.343 Att varje enskild röst skall vara lika mycket 
värd vid valtillfället är naturligtvis fundamentalt för ett demokratiskt styre, men 
det är också önskvärt om rösterna har haft en likvärdig betydelse för utfallet av 
valet. Dahl konstaterar att ett proportionellt valsystem, ur det perspektivet, är 
mer rättvist eftersom väljarnas röster även vid utfallet har ungefär lika stor bety-
delse. Fördelen med ett valsystem med enkel majoritet i enmansvalkretsar, är att 
det tenderar att leda till majoritetsstyren med tydliga och klara alternativ, möjlig-
het till effektivt styre och att det därför också är enklare att utvärdera de valda 
representanternas arbete. Det är ett effektivt och enkelt system, men om vi vill att 
alla röster (i princip) skall vara lika värda även vid röstsammanräkningen borde 
vi välja ett proportionellt valsystem.344       

Det går naturligtvis inte att värja sig helt emot risken att individers deltagande 
kan få olika stor betydelse beroende på, i det här fallet, vilket valsystem man an-
ser är att föredra. Därför är det extra viktigt att förutsättningarna är goda och att 
allas rättigheter garanteras och skyddas på bästa sätt.  

Hur rättigheter skyddas i empiriska fall är en sak, svårare är det att lösa frågan 
om vad som bör ha företräde: allas rösters lika värde eller skydd av vissa rättig-
heter. Vi återkommer här till det dilemma som jag nämnde tidigare. Dahl är 
medveten om att det inte är möjligt att, givet att vi accepterar att allas röster är 

342 Dahl 1997/1979:204-205. Se också Dahl 1989:185-186.  
343 Dahl 2000/1998:130-136.   
344 Dahl 2003/2002:55-61, 100-102. Dahl diskuterar även den likartade situationen som uppstår vid 

organiseringen av den amerikanska senaten där värdet av en röst från Kalifornien är lika stor som 
54 Alaskaröster. Dahl 2003/2002:49.   
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lika värda och att majoritetsprincipen är den beslutsmetod som används, garante-
ra att de beslut som fattas inte kränker några rättigheter. Om vi accepterar den 
modellen har majoritetsprincipen företräde framför skyddet av rättigheter. Men, 
om rättigheter inte skyddas, finns det heller inga garantier för att rätten till själv-
styre bevaras. Med ett majoritetsbeslut kan medborgarna när som helst fatta ett 
beslut som innebär att väktare eller experter ges den beslutsfattande makten, med 
resultatet att medborgarna inte längre är självstyrande.   

Det här är ett uppenbart problem: Hur skall vi kunna skydda den demokratiska 
processen om vi inte kan skydda de nödvändiga rättigheterna? En lösning vore 
att skydda rättigheterna genom en konstitutionell ordning, övervakad av en för-
fattningsdomstol. Men då har vi gått ytterligare ett varv runt: Dahl är som vi har 
sett ovillig till att låta rättigheter avskärmas från ett demokratiskt beslutsfattande 
genom skydd av konstitutionen. Den demokratiska processen rättfärdigas utifrån 
antagandet om att allas röster är lika värda, att ingen röst eller något intresse 
skall ges mer hänsyn än någon annans. Att i det läget ge en liten grupp individer 
(domare i en domstol) rätt att bedöma beslut fattade av folket strider mot det an-
tagandet.345  

De empiriska lösningar som vi har sett kan alltså inte lösa det problemet. Dahl 
är också kritisk till konstitutionella ordningar där folkets rätt till självstyre riske-
rar att alieneras till aktörer utanför deras kontroll, som till exempel en författ-
ningsdomstol kan vara. Han lägger därför stort ansvar på individen – att hon age-
rar demokratiskt och respekterar allas lika rätt till lika deltagande. Om individen 
agerar demokratiskt, kan de rättigheter som behövs för att demokrati skall funge-
ra, inte kränkas. Dahls definition av ett demokratiskt agerande omfattar inte bara 
rätten att rösta utan även att man respekterar de demokratiska värderingarna. Det 
betyder att om en majoritet skulle inskränka en minoritetsgrupp dess rätt att rösta 
eller en individ hennes rätt att kandidera vid val, har majoriteten agerat odemo-
kratiskt. Det är inte genom ett demokratiskt beslut som minoriteten eller indivi-
den har blivit fråntagna sina rättigheter – om de hade agerat demokratiskt hade 
rättigheterna inte kränkts.346 Det här kan kanske uppfattas som en tandlös pap-
perstiger utan förankring i verkligheten – för visst är det så att demokratiska rät-
tigheter kränks av majoriteter, och även av starka minoriteter. Men enligt Dahl är 
det inte ett demokratiskt agerande eftersom ett demokratiskt agerande per defini-
tion innebär att allas lika rättigheter respekteras med följden att rättigheter inte 
kan kränkas. Han visar med den här argumentationen vikten av att individer age-
rar demokratiskt – det är genom dem som rättigheter kan skyddas på ett rättfär-
digat sätt. Om individerna respekterar varandras lika rätt kan de inte inskränka 
rättigheter eftersom det betyder att de inte respekterar varandras lika rätt. Där-
med inte sagt att det inte behövs en konstitution där rättigheter, skyldigheter, fri-
heter och begränsningar finns formulerade och som anger inom vilka ramar olika 
institutioner och aktörer kan agera – men ansvaret att realisera och bevara demo-

345 Dahl 1997/1979:185. Se också Dahl 2003/2002:54-55.  
346 Dahl 1989:170-171.  
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kratin är individernas. Det är endast individens agerande som kan hindra att rät-
tigheter inte kränks347.      
 
Förutom det konstitutionella skyddet av rättigheter utgör också ett rättvist och 
oberoende rättsväsende en viktig faktor för ett fungerande demokratiskt styre. 
Dahl nämner det mest i förbigående men det förringar inte dess betydelse. Även 
om ett oberoende rättsväsende varken är en del av eller kanske nödvändig för en 
demokratisk beslutsprocess, är det viktigt för att idén om allas lika värde skall 
respekteras.348 Och om individerna inte respekteras som varandras jämlikar 
kommer det även att påverka funktionen av beslutsprocessen. Här blir det up-
penbart att politisk jämlikhet inte enbart beror på vad som sker i den politiska 
sfären, att alla är varandras politiska jämlikar, utan det är minst lika centralt att vi 
är varandras jämlikar på alla plan – även ickepolitiska eftersom graden av jäm-
likhet i samhället får återverkningar på graden av politisk jämlikhet.  

Konstitutionens svåra balansgång   
Trots alla de problem som konstitutionella skydd av rättigheter kan innebära har 
de ändå en funktion att fylla. Medborgerliga och demokratiska rättigheter kan 
ges bättre skydd om de är fastställda i konstitutionen. Demokratikriterierna, att 
alla röster är lika värda, att alla kan delta effektivt, att alla ges rätt att söka infor-
mation, att demos ges rätt att kontrollera dagordningen och att alla som bör in-
kluderas i demos också blir inkluderade, kan därmed också ges ett bättre 
skydd.349 Men skydd av rättigheter leder också till en svår balansgång: Vilka rät-
tigheter skall skyddas och i vilken utsträckning? Dahl uppvisar en kluvenhet in-
för legala regleringar; det finns ett behov av att skydda rättigheter som är nöd-
vändiga för att en demokratisk procedur skall uppnås, men samtidigt är han skep-
tisk till att avskärma medborgarna från deras autonoma rätt till självstyre.  

Särskilt viktigt att poängtera är det dilemma som kan uppstå om de två termi-
nala värdena politisk jämlikhet och självstyre ställs mot varandra – vilket av vär-
dena skall ha företräde? Å ena sidan skall individen vara självstyrande, vilket i 
praktiken ofta sker genom majoritetsstyre, å andra sidan skall alla individer vara 
varandras politiska jämlikar. Om majoriteten fråntar en grupp delar av dess poli-
tiska rättigheter innebär det att den politiska jämlikheten kränks – och att själv-
styre är det värde som får företräde framför politisk jämlikhet. Dahl vill av olika 
skäl helst inte lösa det genom att införa författningsdomstolar, utan stärker istäl-
let de terminala värdena genom att betona vikten av att individen agerar demo-
kratiskt – att de respekterar de demokratiska värdena.        

Ett konstitutionellt skydd som säkrar politiska rättigheter och ett rättvist rätts-
väsende som garanterar allas lika behandling, är av stor betydelse för funktionen 
av en demokratisk process men det behövs ytterligare institutioner. Förutom ett 
konstitutionellt skydd finns även behov av institutioner som förbättrar möjlighe-

347 Dahl 1989:155-156. 
348 Dahl 1989:167. Se också Dahl 1997/1996c:102.   
349 Dahl 2000/1998:124-126. 
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ten för medborgarna att agera som politiska jämlikar: medborgarnas bildning och 
resursers fördelning.350    

Liberal fostran?  
För att vi skall kunna nå en fullödig demokratisk procedur måste individerna 
agera som medvetna demokrater. Till det behövs institutioner som hjälper indi-
viderna att inse detta. Därför är bildning av individen en viktig pusselbit i strävan 
att nå en fullödig demokrati. När vi studerar Dahls texter är det två typer av bild-
ning som särskilt träder fram. För det första måste medborgarna bildas till att tro 
på den demokratiska beslutsstrukturen – den politiska kulturen måste samspela 
med de demokratiska värderingarna. Individerna måste kunna lita på att alla be-
handlas rättvist, att alla ges lika möjligheter och att alla tror på och litar på de 
styrande. För det andra måste individerna bildas, få en upplyst förståelse, för att 
kunna fatta medvetna beslut. Det handlar därmed både om bildning i demo-
kratins värden och om bildning i att värdera fakta.    

När ett positivt stöd finns ökar också möjligheterna för en stabil demokrati. 
Dahl betonar i ett flertal texter behovet av en positiv och stödjande politisk kul-
tur. Det handlar bland annat om medborgarnas tilltro till de valda represen-
tanterna, i vilken utsträckning de agerar som folkets representanter och fattar be-
slut i enlighet med deras önskemål. Men en demokratisk politisk kultur innefattar 
inte bara väljarnas tilltro till sina representanter, utan det är även gynnsamt om 
medborgarna litar på sina medmänniskor. Om tillit saknas mellan medborgarna 
kommer det att påverka viljan till samarbete, hur man samarbetar och hur beslut 
kan fattas. Det är också nödvändigt att vi respekterar att vi har skilda åsikter – 
och att vi kan samarbeta trots det.351  För att dra en parallell till Hobbes så kan 
den politiska kultur som han målade upp – ett allas krig mot alla – inte beskrivas 
som en politisk kultur som skulle gynna en demokratisk utveckling. Om vi miss-
tror våra medmänniskor, vilka incitament skulle vi ha för att vilja samarbeta med 
dem?  

En politisk kultur som är gynnsam för den demokratiska processen är alltså 
fundamental, men hur når vi den? Empiriska erfarenheter visar att det inte är nå-
gon enkel sak att genomföra – det finns alltför många exempel som visar de 
misslyckade försöken att skapa en, för demokrati, positiv politisk kultur. Enligt 
Dahl handlar det inte bara om att vi samtycker till en politisk kultur, utan också 
om i vilken grad vi samtycker – ju mer desto bättre. Och graden av samtycke 
ökar ju bättre socialt tränade vi är i demokratins idéer – det tilltar i takt med att 
vårt deltagande ökar: hur ofta vi röstar, hur ofta vi har möjlighet att välja fritt, i 
vilken grad vi kan diskutera med andra…352  

Social träning får vi genom familjen, skolan, föreningar, arbetsplats, media, 
litteratur – alla typer av social interaktion som vi har med andra.353 Andra fakto-

350 Dahl 1989:175.  
351 Dahl 1971:129-130, 144, 150-152, Dahl 1982:96, 154, Dahl 1989:262-263 och Dahl 2000/1998: 

157. Se också Dahl 1997/1997:532-533.  
352 Dahl 1984/1956:75-76. Se också Dahl 1971:148 och Dahl 1989:262-263.  
353 Dahl 1984/1956:76. Se också Dahl 1971:168.  
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rer som också har betydelse för formandet av våra preferenser, är överensstäm-
melsen med tidigare uppfattningar och tidigare erfarenheter. Det hänger samman 
med att våra politiska åsikter och preferenser till största delen grundas under våra 
första tjugotalet levnadsår – därefter är de relativt stabila även om förändringar 
också sker senare. Stabiliteten i den politiska kulturen har sin grund i att vi vär-
derar frågor och tankesätt i relation till vilka värderingar som vi lärde oss när vi 
var små.354  

Men samtycket gäller inte bara polyarkiinstitutionerna. Det är dessutom gynn-
samt om medborgarna är överens om vilka policyalternativ som är viktiga. Om 
medborgarna är kraftigt oense om vilka frågor som bör prioriteras och hur resur-
ser skall fördelas kan det komma att påverka viljan att komma överens om en be-
slutsordning – det finns ingen anledning för mig att samtycka till en demokratisk 
beslutsordning om det finns en risk att jag förlorar en demokratisk omröstning i 
en fråga som är viktig för mig.355  

Att samtycke till den demokratiska proceduren stärker den politiska kulturen 
är helt i linje med Dahls fokus på proceduren. Men att samtycke till policyfrågor 
har samma gynnsamma effekt är dock inte lika självklart. Med utgångspunkt i 
verkligheten där stabilitet, effektivitet och funktion är viktiga aspekter för en 
fungerande demokrati, är det kanske rimligt att tänka sig att även samtycke i po-
licyfrågor är gynnsamt för den politiska kulturen: ju mer överens individerna är 
om hur resurser skall fördelas, desto större är sannolikheten att de också litar på 
varandra i andra frågor. Men med utgångspunkt i Dahls teori är inte den kopp-
lingen lika tydlig. Dahl fokuserar i första hand på proceduren – han lägger ingen 
större vikt, varken vid vilka beslut som skall fattas eller vilka beslut som faktiskt 
fattas – så länge de inte strider mot demokrativärdena. Han framhåller dessutom 
vikten av pluralism och mångfald i åsikter för ett levande demokratiskt samtal. 
Med utgångspunkt i Dahls demokratiteori är därför inte samtycke i en policyfrå-
ga någon avgörande faktor för den politiska kulturen. Visst kan samtycke i poli-
cyfrågor – efter en livlig debatt – vara bra men det är snarare samtalet än sam-
tycket (i en specifik policyfråga) som är positivt för den politiska kulturen. Men, 
det är också enbart i A Preface to Democratic Theory som han för fram den 
aspekten.  

Senare skriver Dahl att vi måste göra skillnad på samtycke till demokrati som 
idé och samtycke baserat på resultaten av de beslut som fattas. Det är viktigast 
att samtycke till demokrati som idé finns – utan den övervägande majoritetens 
tro på de demokratiska värderingarna kommer demokrati knappast överleva nå-
gon längre tid – samtycke baserat på resultaten kan ett demokratiskt styre där-
emot klara sig utan ett tag.356 En stabil politisk kultur kommer inte att rasa sam-
man vid första missnöjesyttring. Politisk kultur utgör därför en kraftreserv som 
de valda representanterna kan ta stöd av om medborgarna är missnöjda med de-
ras aktuella agerande – men det är inte heller en outsinlig källa av förtroende som 

354 Dahl 1971:167-180.  
355 Dahl 1984/1956:77.  
356 Dahl 1997/1997:525 och Dahl 2000/1998:157-158  
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representanterna kan ösa ur.357 Det stärker ytterligare bilden av att Dahl i första 
hand ser vikten av en politisk kultur som överensstämmer med den demokratiska 
processen än att samförstånd i policyfrågor råder.    
 
En politisk kultur kan alltså hjälpa till att forma individerna till att bli medvetna 
medborgare – demokrater som ser demokrati som ett önskvärt mål och som inser 
att politisk jämlikhet är viktigt. Men individerna behöver också bildning för att 
kunna agera som de aktiva medborgare som processen förutsätter.  

De förhoppningar och förväntningar som ställs på individen är höga men fal-
ler i realiteten sällan in. Individen är varken enbart den altruistiske samhällsaktö-
ren eller den rationelle egennyttomaximeraren, utan alla individer agerar utifrån 
skilda drivkrafter och intressen. Det ställer krav på institutionerna. De skall vara 
så inkluderande att alla individer omfattas av de demokratiska värderingarna, 
oavsett vilka drivkrafter eller intressen de har. Dessutom måste institutionerna 
bilda individerna så att de har en tillräcklig kunskap för att förstå information, 
värdera den och ta ställning till dess konsekvenser. De många komplicerade frå-
gor som återfinns i dagens moderna samhälle kräver än större förmåga av indivi-
derna att värdera information. Ytterligare sten på börda utgör dagens politiska 
enheter som är så stora att de i praktiken omöjliggör ett samtal som de flesta kan 
delta i. Dahl ser en uppenbar risk i att om individerna bara samtalar med ideolo-
giska likar kommer de inte att vidga sin kunskap.358 Alla dessa faktorer ställer 
höga krav på individen – och på institutionerna.  

Problemet som Dahl ser det är att dagens institutioner inte fullgör den uppgif-
ten. De empiriska erfarenheterna visar att institutionerna inte har klarat av att ge 
individerna den bildning som behövs för att de skall nå den upplysa förståelsen, 
en lika och tillräcklig möjlighet att förstå, värdera och välja de alternativ som 
man anser bäst maximerar det egna intresset.359 Så hur höjer vi individernas 
kompetens?               

Dahl ger ett antal olika förslag på hur man skall öka aktiviteten i det demokra-
tiska samtalet, hur man kan öka utbytet och hur man kan använda sig av exper-
ters kunskap. Om beslutsfattandet decentraliseras till en lägre nivå blir det färre 
individer som skall fatta beslut i frågan vilket ger bättre förutsättningar för ett 
samtal där många olika åsikter kan dryftas. Individernas känsla av delaktighet 
kan ökas om de ges möjlighet att i större grad lyssna och delta i viktiga policy-
diskussioner. Det kan till exempel ske genom att de får ’skuggrösta’ då den lag-
stiftande församlingen röstar för att på så sätt ge en bild av vad individerna anser, 
eller så kan slumpmässigt utvalda individer samlas i en församling för att debat-
tera samma frågor. Dahl argumenterar också för att det borde vara enklare att ta 
del av expertkunskap – samhället är så komplicerat idag att vi omöjligt kan ta del 
av all nödvändig information för att kunna fatta väl avvägda beslut. Vi behöver 
därför lyssna på vad experter har att säga i olika frågor (och då är det viktigt att 

357 Dahl 1971:149. Se också Dahl 1997/1996c:101.  
358 Dahl 1997/1992:212-222.   
359 Dahl 1997/1992:215.  
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den politiska kulturen är sådan att vi litar på varandra). Till sist måste informa-
tion göras tillgänglig på ett sätt så att alla kan ta den till sig.360               

Insikt utan pekpinnar    
Politisk kultur och individens bildning är viktiga komponenter för en livskraftig 
demokrati. Individerna behöver bildas för att kunna värdera information och ta 
ställning i olika frågor. En politisk kultur som överensstämmer med de demokra-
tiska värderingarna är i det långa loppet ovärderligt för ett demokratiskt styre. 
När individerna är bildade och den politiska kulturen positiv till demokrati är 
framtidsutsikterna goda. Problem uppstår när så inte är fallet. Att bilda indivi-
derna, lära dem läsa, låta dem ta del av olika sorters information, lära dem mö-
testeknik – allt sådant går att göra. Det tar kanske någon generation men med ti-
den kommer i praktiken alla individer inom demos att vara läskunniga och kunna 
delta i det politiska beslutsfattandet. Den politiska kulturen är däremot inte lika 
enkel att förändra eller påverka. Den har sin grund i traditioner, sedvänjor, reli-
gion, kultur – en trögrörlig bas i samhället och i individernas medvetande.  

Så vad gör Dahl? Han är medveten om svårigheterna med att förändra den po-
litiska kulturen, och han föreslår heller inga specifika institutioner för att forma 
den – han tvingar inte på individerna ett sätt att tänka. Däremot föreslår han insti-
tutioner som ger andra och bättre förutsättningar för individerna att bli mer del-
aktiga genom skuggröstning och medborgarförsamlingar. Det är också väsentligt 
att information och kunskap görs mer tillgängliga både genom att göra de mer 
begripliga och genom att låta experter få ett större utrymme. Tilliten till experter 
förutsätter dock att det finns en politisk kultur där individerna känner tillit till 
andra. Genom dessa institutioner kan individernas deltagande bli mer aktivt, vil-
ket på sikt kan förändra deras tilltro till ett demokratiskt system, till de valda re-
presentanterna och till varandra.            

De institutioner för bildning som vi här har diskuterat är mycket viktiga för att 
demokratikriterierna skall kunna realiseras – och för att politisk jämlikhet och 
självstyre skall kunna möjliggöras. Samtidigt är de (i synnerhet politisk kultur) 
alltför statiska för att man enkelt skall kunna använda politisk kultur om demo-
kratin hotas eller skall genomföras. Politisk kultur är ett ess – ett trumfkort – men 
kan lika gärna visa sig vara Svarte Petter. Och enda sättet att förändra den poli-
tiska kulturen är att förlita sig på individernas insikt om att demokrati är bra. Vad 
Dahl därför kan göra är att skapa goda förutsättningar för att bilda individerna så 
att de förstår hur viktigt det är att de själva tar ett ansvar och agerar i enlighet 
med de demokratiska värderingarna. Han ger dem möjligheter – inga pekpinnar.  
 

360 Dahl 1997/1992:222-227. Se också Dahl 1977:18.  
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Marknadens janusansikte   
Dahls uppfattning om en marknadsekonomi i relation till ett demokratiskt styre 
är som sagt ambivalent. Det trots att marknadsekonomi historiskt har visat sig 
vara betydelsefull för en demokratisk utveckling.361 Det finns också överväldi-
gande bevis för att ingen polyarki heller har överlevt i ett icke-marknads-
ekonomiskt system.362 Med så goda resultat borde ingen tvivla på marknadens 
goda effekter – för vem kan argumentera emot en sådan när vi vet att utan den, är 
sannolikheten liten för en demokratisk utveckling?     

Dahl är en av dem – i rättvisans namn skall dock sägas att han inte argumente-
rar emot marknaden – men han pekar på vissa svårigheter som den för med sig. I 
ett system av marknadsekonomi är utgångspunkten, precis som i en demokratisk 
beslutsordning, att alla individer skall ha lika och fria möjligheter att agera – det 
får inte finnas några begränsningar som kan förfördela en aktör i relation till en 
annan. Så långt stämmer det överens med utgångspunkten för den demokratiska 
medborgaren: alla skall ha lika möjlighet att agera som politiska individer. Men 
där slutar likheterna. För att den politiska aktören skall kunna agera på lika vill-
kor som alla andra, förutsätter det att alla har lika möjligheter att göra det. Då 
kan de sociala och ekonomiska skillnaderna inte vara för stora eftersom en indi-
vid med större ekonomiska resurser sannolikt kan göra sin röst hörd bättre och 
bilda sig än vad andra kan – vilket leder till en politisk ojämlikhet. Utifrån ett 
marknadsekonomiskt perspektiv är däremot ekonomiska skillnader naturliga – de 
visar att systemet fungerar: utbud och efterfrågan styr och den som bäst kan han-
tera det kommer också att tjäna på det. Konkurrens, med ekonomisk olikhet som 
resultat, är inget problem. Men det blir ett problem när marknadsaktören också 
skall vara en demokratiskt jämlik aktör. Den ekonomiska ojämlikheten riskerar 
att påverka den politiska jämlikheten på grund av att ojämlikheten i resurser kan 
leda till ojämlika möjligheter att delta, kontrollera dagordningen och bilda sig. 
Kort sagt, marknadsekonomin skapar olikheter som kan sprida sig till den poli-
tiska arenan.363            

Alltså, marknaden kan försvåra möjligheten att nå en politisk jämlikhet. Hur 
är det då möjligt att marknadsekonomin är en institutionell ordning som har en 
positiv inverkan på en demokratisk beslutsordning? Saken är den att marknaden 
inte bara för med sig problem utan även möjligheter. Dahl presenterar ett antal 
olika sådana. För det första innebär ekonomisk tillväxt, som antas följa av mark-
nadsekonomin, att det finns mer resurser att fördela. Det ger bättre möjligheter 
för individerna att bilda sig och därmed kunna agera som medvetna demokrater. 
Ett samhälles modernisering, med högre grad av utbildning, högre levnads-
standard och urbanisering, kan också stärka möjligheterna för ett demokratiskt 

361 Dahl 2000/1998:158. Se också Dahl 1971:65, Dahl 1985:45 och Dahl 1992:82.  
362 Dahl 2000/1998:166. Se också Dahl 1990/1970:80, Dahl 1971:65, Dahl 1997/1996c:102 och Dahl 

1997:548. Undantag finns naturligtvis: det finns både demokratier utan marknadsekonomi och 
ickedemokratier med marknadsekonomi. Dahl 1971:68 och Dahl 2000/1998: 170.    

363 Dahl 1990/1970:83, Dahl 1989:271, 324-326, Dahl 1997:547-548 och Dahl 2000/1998:158, 167-
168, 177. Se också Dahl 1992:84-85, Dahl 1997/1996a:145-147 och Dahl 1997/1996c:104.   
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styre.364 För det andra försvårar marknaden, där alla har rätt att agera som fria 
individer, centralstyrda beslut. När ekonomiska beslut inte är centralt styrda, 
ökar det också utvecklingen av pluralism i samhället: autonoma föreningar och 
organisationer kan växa fram – vilket i sin tur minskar risken för auktoritära sty-
ren. Mångfalden av organisationer och föreningar kan i sin tur fånga upp indivi-
dernas intresse och medverkan – och bilda dem i en demokratisk praktik.365 För 
det tredje innebär marknadsekonomi bättre möjligheter att kontrollera dagord-
ningen och utkräva ansvar av de styrande. Det är svårt att begränsa politisk makt 
till ett fåtal om den ekonomiska makten är väl spridd.366 Slutligen kan ekono-
misk tillväxt öka tilltron till de möjligheter som det ekonomiska systemet för 
med sig – något som också kan spilla över på politiska attityder. Om man inser 
att ekonomi inte är ett nollsummespel utan att alla kan tjäna på det, kan det i en 
förlängning leda till att man även ser på politik som något annat än ett noll-
summespel. Incitamenten att samarbeta, kompromissa och fatta beslut för allas 
bästa, kommer sannolikt att öka om alla tror att de kan ha nytta av det.367    

Det är därmed uppenbart att samtidigt som marknadsekonomi tycks vara en 
förutsättning för demokratins framväxt, så innebär den även problem för demo-
kratins överlevnad. Dahl skriver att marknadsekonomi gynnar utvecklingen till 
en polyarki men att det är, på grund av de effekter som marknadsekonomi för 
med sig, ett ogynnsamt system för att nå den fullödiga demokratin bortom poly-
arki.368  

Så vad gör vi? Skall vi nöja oss med polyarki och slå den fullödiga demokra-
tin ur hågen? Dahl ger inte upp så lätt; det är möjligt – och nödvändigt – att 
komma tillrätta med problemet. Den socioekonomiska ojämlikheten måste mins-
kas eftersom den påverkar möjligheten att agera som politiska jämlikar.369 Mark-
nadsekonomi är inte ett problem i sig; i ett annat politiskt system kan den frodas 
utan att det gör något, men i ett demokratiskt system blir det problematiskt efter-
som möjligheten att realisera demokratins värden försämras. Givet att strävan är 
att det politiska systemet skall organiseras i enlighet med demokrativärdena mås-
te vi kunna handskas med marknadsekonomin för att minska dess negativa på-
verkan.370      

Det finns olika sätt att hantera marknaden, men att lämna den helt fri och ore-
glerad är inget alternativ. Dahl diskuterar vid en mängd olika tillfällen både de 
för- och nackdelar som en marknadsekonomi innebär för möjligheten till ett de-
mokratiskt styre. Han resonerar även kring olika former av regleringar, både de 
som brukar användas och framför allt vad han själv anser är möjligt för att ta 
kontrollen över marknaden utan att kväva dess goda effekter.    

364 Dahl 1989:251-252, Dahl 2000/1998:168, Dahl 1971:63-65, 76-77 och Dahl 1999b:924. Se också 
Dahl 1997/1997: 527-528 och Dahl 1997/1995:672, 679.   

365 Dahl 1971:78, Dahl 1982:108-109, Dahl 1989:251-252, Dahl 1997/1996a:147, Dahl 1997/1997: 
529, Dahl 2000/1998: 167-168, 171 och Dahl 2006:65.   

366 Dahl 1990/1970: 81, Dahl 1982:122, Dahl 1989:252 och Dahl 2006:64.  
367 Dahl 1989:252.  
368 Dahl 2000/1998:178 och Dahl 1997:548-549. Se också Dahl 1997/1996a:147.  
369 Dahl 1989:323-324.  
370 Dahl 1997/1995:683.  
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Dahl argumenterar för att regleringar av det ekonomiska systemet (regler för 
avtal, konkurrensregler med mera) och omfördelningar genom skatter och bidrag 
kan skapa stabila ekonomiska förutsättningar och minska skillnaderna mellan 
olika grupper. Därmed kan också den politiska ojämlikheten minskas. En omför-
delning av resurser ökar möjligheten för alla att bilda sig, att engagera sig och att 
delta aktivt.371 Naturligtvis kan reglering av det ekonomiska systemet enbart 
skapa bättre förutsättningar för en politisk jämlikhet – hur individerna faktiskt 
väljer att använda sina resurser kan inte regleras – det är varje enskild medborga-
res eget ansvar hur hon utnyttjar sina demokratiska rättigheter.372 Hur omfördel-
ningen av ekonomin fungerar beror därför till stor del på om det finns en vilja att 
omfördela resurser och om medborgarna accepterar att det görs.373    

Omfördelning av resurser för att skapa mer jämlika förutsättningar för alla 
medborgare inom demos är vad alla politiska enheter ägnar sig åt i större eller 
mindre grad. Det är dock inte tillräckliga åtgärder för att försäkra sig om att för-
utsättningarna för demokrativärdena inte försvagas. De marknadsekonomiska in-
stitutionerna behöver därför omvärderas – vilket enligt Dahl är fullt möjligt att 
göra utan att för den skull försämra effektiviteten. Istället för att låta marknaden 
påverka det demokratiska styret skall demokratiska värderingar genomsyra 
marknaden. Det innebär mycket genomgripande förändringar men Dahl argu-
menterar för att alla har rätt att styra sig själva i alla delar av samhället.  

För att anpassa det ekonomiska systemet till demokratiska värderingar monte-
rar Dahl ner en av idéerna bakom marknadens logik: äganderätten.374 Ägandet, 
eller vad ägandet för med sig i form av kontroll och tillgång till resurser, påver-
kar den politiska jämlikheten genom de socioekonomiska ojämlikheter som föl-
jer med det privata ägandet. Dessutom innebär privat ägande och kontroll av fö-
retag en odemokratisk organisering. För att få bukt med den politiska ojämlik-
heten måste därför företagens ägandeform reformeras.375  

För det första argumenterar Dahl för att äganderätt och rätt till kontroll av ett 
företag inte har med varandra att göra – det finns inget som säger att ägande ger 
rätt till kontroll.376 Det beror för det andra på att rätten att äga ett företag inte är 
någon naturlig rättighet som därför bör skyddas. Den privata äganderättens tradi-
tionella funktion kan därför förändras.377 I och med att äganderätten inte är nå-
gon naturlig rättighet finns det inget som hindrar att inte kontrollen över ett före-
tag kan frikopplas från ägandet och istället styras genom demokratiskt fattade 
beslut. För att demokrativärdena i största möjligaste mån skall kunna uppnås, 
hävdar Dahl därför att det är demos rätt att avgöra hur företag skall organi-

371 Dahl 1990/1970:83-84, 118, Dahl 1971:81-82, Dahl 1982:109, 117-118, Dahl 1997:549, Dahl 
1997/1997:530, Dahl 2000/1998:174 och Dahl 2006:65-66. Se också Dahl 1997/1986:651.   

372 Dahl 1982:117-118.  
373 Dahl 1982:119-120, 133. Se också Dahl 1997/1996a:147-148. 
374 Dahl 1985:4-5.  
375 Dahl 1985:54-55. 
376 Dahl 1982:110-111. Redan 1940 (i en artikel baserad på sin avhandling) diskuterar Dahl fördelar-

na med att skilja på ägande och kontroll över vad som skall produceras. Dahl 1997/1940:578.   
377 Dahl 1985:74-75. Aktieägare heller har ingen moralisk äganderätt som ersättning för att de har in-

vesterat i ett företag. Dahl 1985:79-80. Se också Dahl 1997/1973:633-634 och Dahl 1977:15.       
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seras.378 Det betyder dock inte att fokus enbart läggs på att realisera demokrati-
värden – marknadseffektivitet är fortfarande ett viktigt mål. Den nya ekonomiska 
ordningen skall dessutom vara formerad utifrån rättvisa och ärlighet – effektivi-
tet och vinster är viktiga men strävan efter det får inte gå ut över demokrati-
värdena eller över moral och etik i hur affärer görs.379 Genom att argumentera 
för att varken privat ägande, eller det faktum att man har investerat i ett företag, 
ger någon automatisk rätt att också kontrollera styret av det företaget, har Dahl 
förändrat spelreglerna mellan marknaden och ett demokratiskt system.380        

Det skulle kunna öppna upp för oändliga möjligheter men så är inte fallet: den 
nya ekonomiska ordningen skall både sträva efter demokrativärden och effektivi-
tet. Privat ägande och kontroll över företag har Dahl redan avfärdat. Ett rent stat-
ligt ägande är inte heller något alternativ eftersom ett centraliserat styre innebär 
en negativ påverkan på pluralism och autonomi vilka är väsentliga för demokra-
tins utveckling.381 Förutom att planekonomi försvagar autonomin i samhället har 
empiriska erfarenheter visat att den även kan försämra effektiviteten. Det kan 
vara svårt att från centralt håll förutse, detaljstyra och omgruppera produktionen 
om tillgång och efterfrågan förändras.382 Dahl föreslår därför ett decentraliserat 
kollektivt ägande383 i form av arbetsplatsdemokrati384 som fungerar enligt sam-

378 Dahl 1985:83. Robert Mayer ifrågasätter Dahls slutsatser om att arbetarens deltaganderätt är en 
moralisk rätt. Mayer kritiserar Dahl för att likställa ett företag med en politisk enhet vad gäller 
tvånget att följa bindande beslut. Att arbeta vid ett företag är en frivillig handling medan så inte är 
fallet med en politisk enhet – man kan inte välja att inte vara medlem i en stat. Därför är det en mo-
ralisk rätt att ha rätt att delta om man är underställd bindande beslut – det gäller dock inte för arbe-
tare i ett företag eftersom de har ingått ett frivilligt kontrakt. Mayer 2001:236-240. I Dahls svar till 
Mayer säger Dahl att det visserligen kan vara ett frivilligt kontrakt som arbetaren ingår om det är 
goda tider – han ställer sig dessutom frågan ”…how many persons are free to decide not to work? 
Dahl argumenterar för att anställningen visserligen är ett frivilligt kontrakt men att konsekvenserna 
och behovet av ett arbete innebär att det i praktiken är lika bindande som att vara medlem i en poli-
tisk enhet – med slutsatsen att arbetaren också bör ha rätt att fatta beslut om sitt arbete. Dahl 
2001:251.     

379 Dahl 1985:84-88. 
380 Dahl anser att alla som hävdar att det inte går att förändra relationen mellan marknaden och ett po-

litiskt system – förutsatt att det är en marknadsekonomi det handlar om och inte planekonomi – ef-
tersom de fungerar enligt olika logiker har fel. Ett företag kan ses som vilken auktoritativt maktut-
övande myndighet som helst – det har samma uppgifter, ansvar som en politisk enhet. Arbetaren 
och medborgarens relation till företaget eller till demos skiljer sig inte heller åt i någon större grad. 
Dahl 1997/1973:629-630, Dahl 1997/1986:643-645 och Dahl 1989:329.  

381 Dahl 1997/1940:561-562, Dahl 1982:122 och Dahl 1997/1995:674-675. Se också Dahl 1985:90.   
382 Dahl 1992:82. I en av sina tidiga texter diskuterar Dahl möjligheten till centralstyrd kontroll över 

ekonomin samtidigt som produktionen styrs av konsumenternas efterfrågan på olika varor. Genom 
att aktivt styra produktionen utifrån efterfrågan och också ställa krav på att priserna skall vara skä-
liga, kan folkets efterfrågan tillfredsställas. Dessutom kan centralstyret reglera produktionen så att 
utbudet följer efterfrågan, flaskhalsar kan undvikas och arbetslöshetsåtgärder sättas in. Dahl 
1997/1940. Dahl har senare frångått den idén på grund av att centralstyre försvagar autonomin i 
samhället.        

383 William Gamson kritiserar Dahl för att inte precisera hur samhället som helhet skall organiseras. 
På något sätt måste samhället reglera den spänning som kan komma att uppstå mellan självstyrande 
företag och mellan företag och andra institutioner i samhället. Den enda vägledning som Dahl ger 
är att regler skall finnas. Gamson 1986:22. Behovet av regler som Gamson efterlyser blir än tydli-
gare då vi betänker att många företag är globala och fungerar bortom nationsgränserna, som för 
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men inte heller prövats vid så många 
til

t arbetarna har högsta beslutanderätt och att de inte kan fråntas den rät-
ten

                                                                                                                                  

ma logik som demokrati: en man ger en röst. Om arbetarna får styra sitt företag 
med demokratikriterierna som riktlinjer kommer det att få positiva effekter på 
den politiska jämlikheten i och med att makten sprids och fler individer blir akti-

385      
I och med att företagen blir demokratiskt organiserade finns också en tanke 

om att det kommer att påverka den demokratiska processen på demosnivå. Dahl 
skriver att man kan tänka sig att individerna blir mer demokratiska, aktiva och 
delaktiga när de har möjlighet att delta och styra hela sin tillvaro. Han konstate-
rar dock att det inte finns några tydliga belägg för det – empiriska studier visar 
att det snarare är ökad alienation som individerna känner på grund av att de inte 
kan påverka i så stor grad som de skulle önska. Att ett samhälle baserat på egali-
tära idéer med ett aktivt delaktigt folk skall komma att växa fram genom arbets-
platsdemokrati utan uppmuntran och stöd från nationell nivå tycks inte vara san-
nolikt, men som Dahl slår fast har den for

lfällen eller under någon längre tid.386    
Anledningen till att Dahl föreslår arbetsplatsdemokrati som ekonomisk ord-

ning, är dock inte i första hand för att han tror att det kan göra individerna till 
bättre demokrater. Han gör det för att han anser att det är deras demokratiska rätt 
att styra sig själva – även på arbetsplatsen: i och med att marknaden kan fungera 
i enlighet med demokratikriterierna bör även arbetarna ha rätt att styra sig själ-
va.387 Dahl argumenterar för arbetarens rätt att delta och styra sig själv på samma 
sätt som han resonerar kring individens rätt att delta i den demokratiska besluts-
processen: de är tillräckligt kvalificerade. Han är dessutom övertygad om att ar-
betarna kommer att delegera beslutsrätten till mer kunniga personer om de inser 
att de själva inte har förmågan – men det är heller ingen skillnad i relation till 
den politiska processen där representanter utses och experter tillfrågas. Avgöran-
de är at

.388  
Förutom att den ekonomiska ordningen som Dahl föreslår skall vara demokra-

tisk – vilket den är om arbetarna får rätt att styra sig själva – skall den också vara 
effektiv. Även i det fallet klarar sig arbetsplatsdemokrati bra: produktiviteten har 

 
Dahl är den naturliga avgränsningen för en politisk enhet. Vilka regler som behövs för det precise-
rar inte Dahl och han diskuterar inte heller hur han tänker kring gränsdragning av ekonomiska poli-
tiska enheter – om det skiljer sig från politiska enheter.   

384 Dahl nämner också alternativet att intresseorganisationer och fackföreningar kan ha den kontrol-
len. Han avvisar dock det eftersom det riskerar att skapa intressekonflikter: Skall fackföreningen 
styra för hela fackföreningens bästa, för det bästa för föreningen vid det specifika företaget eller för 
hela samhällets bästa? Samma problematik möter andra intresseorganisationer om de skulle ges den 
kontrollrätten. Dahl 1997/1947:602-603 och Dahl 1997/1973:634-635.  

385 Dahl 1985:91-92. Se också Dahl 1997/1995:677-678. I andra texter, skrivna både före och efter A 
Preface to Economic Democracy, skriver Dahl att avgörande för demokratins utveckling är inte 
ägandeformen utan graden av decentraliserad ekonomi. En decentraliserad ekonomi sprider makten 
med resultatet att de socioekonomiska skillnaderna minskar och fler personer blir aktiva. Dahl 
1971:61, Dahl 1982:113-114, Dahl 1989:302 och Dahl 2000/1998: 171.  

386 Dahl 1985:95-108.  
387 Dahl 1985:134-135.  
388 Dahl 1985:116-119. Se också Dahl 1997/1986:646-648 och Dahl 1989:330-331.  
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arna har varit dåliga – då arbetarna har fått ta över redan dödsdömda företag.389  
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sällan minskat – snarare ökat om den alls har förändrats. Visst finns det fall där 
arbetarna har misslyckats men det har också varit vid tillfällen då förutsättning-

Marknadens nya kläder?    
Dahl uppvisar samma typ av kluvenhet gentemot marknaden som han gör gent-
emot ett alltför reglerat konstitutionellt skydd. Å ena sidan är marknaden gynn-
sam för demokratin; empiriska erfarenheter visar att alla moderna demokratier 
har en (reglerad) kapitalistisk marknadsekonomi. En marknadsekonomi antas 
dessutom vara positiv för individens utveckling. Å andra sidan skapar en mark-
nadsekonomi ojämlikhet i samhället eftersom individerna har olika m

rmåga och incitament att agera enligt de ekonomiska spelreglerna.     
Dahl vill inte heller ändra den marknadsekonomiska strukturen; däremot före-

slår han förändringar kring hur vi skall se på ägandet: om ägandet per automatik 
skall ge rätt att styra ett företag. De befintliga marknadsekonomiska strukturerna 
är på grund av sin dubbla (positiva och negativa) påverkan på politisk jämlikhet 
inte de institutioner som Dahl skulle föredra. För att stärka den demokratiska 
processens möjligheter kommer ett kollektivt ägande i form av arbetsplatsdemo-
krati dels att utjämna de socioekonomiska skillnaderna, dels kan det komma att 
göra individerna till bättre demokrater i och med att de blir mer delaktiga i de be-
slut som rör dem. Eftersom det inte finns något som tyder på att företagens effek-
tivitet och produktivitet påverkas negativt av att arbetarna fattar beslut

hl därför ingen anledning till att arbetarna inte skulle ha rätt att styra.   
Socioekonomisk utjämning och bättre demokrater i alla ära, det främsta skälet 

till att Dahl förordar arbetsplatsdemokrati är att det är allas fulla rätt att styra sig 
själva – även på arbetet. Dahl är ingen radikal kollektivist, han är en liberal de-
mokratiteoretiker som argumenterar för alla individers lika rätt till självstyre. Så 
även om arbetarägda företag kan lura tanken åt ett annat håll, ligger det he

med Dahls övertygelse om allas lika rätt och allas lika kompetens390.    
Det är kanske också rätten att styra sig själv som är det enda rimliga argumen-

tet för arbetsplatsdemokrati eftersom Dahl betonar att det inte finns några belägg 
för att arbetarna blir bättre demokrater. Men det är inte heller säkert att den so-
cioekonomiska ojämlikheten minskas; visst kan skillnaderna minskas inom ett 
företag – mellan chefer och arbetare – men mellan företag kan skillnaderna vara 
lika stora som tidigare. Ett framgångsrikt, effektivt, produktivt företag som leve-
rerar vad folket vill ha kommer att ge en god utdelning till sina arbetare. Men ett 
företag som inte är lika lyckosamt kommer inte att kunna göra det. Så även om 
det vore möjligt att genomföra en förändring av den marknadsekonomiska struk-
turen till en arbetsplatsdemokrati så finns det ing

onomiska ojämlikheten kommer att minskas.    
Dahl argumenterar för att privat ägande inte är någon naturlig rätt – och att det 

inte heller finns något samband mellan ett eventuellt privat ägande eller aktie-

389 Dahl 1985:133. Se också Dahl 1997/1986:652-653.   
390 Utan att här avslöja för mycket så kommer vi i kapitel 11 se en annan sida av Dahl – då är han lika 

öppen för allas rätt till ett lika deltagande.  
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ägande och rätt att kontrollera företaget. Han kan ha en poäng att äganderätten 
inte är en naturlig rätt, och han kan också ha en poäng i att alla skall ha rätt att 
styra sig själv, men han lyckas inte riktigt motivera ståndpunkten att de som in-
vesterar i ett företag inte har någon självklar rätt att kontrollera det. Dahl skriver 
att det inte finns något som tyder på att ägaren eller aktieägarna är mer kompe-
tenta eller intresserade av att styra ett företag än vad arbetarna är. Det må så vara, 
men det är en empirisk fråga huruvida de är kompeten

ra ett företag – men detsamma gäller för arbetarna.  
Kompetensfrågan är intressant. Dahls argument för att medborgaren skall har 

rätt att delta i en demokratisk beslutsprocess är att hon är tillräckligt och lika 
kvalificerad som alla andra – och att det är hon som själv bäst vet vilka de egna 
intressena är. När de argumenten förs över till arbetsplatsdemokrati, är det första 
ledet rimligt: alla arbetare kan antas vara lika kvalificerade som alla andra för att 
avgöra vilka beslut som skall fattas. Det andra ledet, att det bara är den enskilde 
individen (arbetaren) som själv bäst kan avgöra vilka de egna intressena är, inne-
bär en annan utgångspunkt än vad marknadslogiken – och kravet om effektivitet 
innebär. Utgångspunkten för idén om att den enskilde bäst kan avgöra de egna 
intressena, är att det inte finns någon oberoende sanning om vad det allmänna 
goda är. Det innebär att det är medborgarnas samlade uppfattning om vad det 
bästa är391 som utgör grunden för ett demokratiskt beslut. Det är en logik som 
krockar med den marknadsekonomiska eftersom man där utgår från en oberoen-
de sanning, ett rationellt agerande med egenintresse som drivkraft och effekti-
vitet som mål. Dahl betonar också att arbetsplatsdemokratin skall baseras på 
marknadsekonomiska principer och att effektivitet är ett mål – kanske inte lik-
värdigt med d

äva emot.  
Kan Dahl argumentera för att arbetaren skall ha rätt att delta med utgångs-

punkt i idén om att han själv bäst kan avgöra vilka de egna intressena är? Egent-
ligen inte, eftersom alla vet att effektivitet är det marknadsbaserade målet. Om 
målet enbart vore effektivitet skulle det lika gärna kunna vara en enskild individ 
eller en liten grupp individer som fattar besluten – precis som dagens företag 
fungerar. Men effektivitet är inte det enda målet för en arbetsplatsdemokrati – 
det är i första hand demokratikriterierna som skall realiseras. Därför kan det ur 
ett demokratiteoretiskt persp

 rätt att styra sitt arbete.   
Oavsett vilka argument som Dahl använder för att arbetaren skall ha rätt att 

styra sig själv, är det uppenbart problematiskt att förena två så skilda logiker som 
demokratins idé om allas lika värde och den marknadsekonomiska rationella ef-
fektiviteten. Dahl gör dock ett försök på grund av att den marknadsekonomiska 
strukturen dels är alltför destruktiv för den demokratiska processen, dels för att 
det är allas rätt att styra sig själva. Dahl konstaterar slutligen att arbetsplatsde-
mokrati inte är något realistiskt alternativ i dagens samhälle – även om han själv 

391 Det betyder inte att det är den aggregerade summan av de samlade individernas uppfattningar – 
som grupp kan de ha en samlad uppfattning som är något mer, något annat, än de samlade individu-
ella uppfattningarna. Poängen är att det inte finns något oberoende allmänt gott.   
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verka varandra och 
modifieras så att de båda kan fungera ganska bra.392               

ande (polyarkiins-
tit

terar han att 
det

t skydd av rättigheter och marknadsekonomi, men även den politiska 
kul

––––––––– 

anser att det ur ett demokratiskt perspektiv vore den bästa lösningen. Istället tror 
han att de två systemen kommer att existera sida vid sida, på

Institutioner för demokrati  
I kapitel 3 kategoriserades, utifrån de klassiska politiska filosofernas texter, olika 
typer av institutioner som antingen fostrande (lag och bildning) eller möjliggö-
rande (konstitution och marknad). För att även täcka in institutioner kopplade till 
en modern samhällsstruktur tillkom institutioner för beslutsfatt

utionerna) och institutioner för genomförande (byråkratin).  
När vi studerar dessa institutioner i ljuset av Dahls demokratiteori ser vi att in-

stitutioner för beslutsfattande är de institutioner som Dahl definierar som nöd-
vändiga men inte tillräckliga för att möjliggöra en demokratisk process. Övriga 
institutioner, i första hand konstitutionell ordning, politisk kultur, individens 
bildning och en reglerad marknadsekonomi kan med rätt konstruktion stötta po-
lyarkiinstitutionerna. Ett formaliserat rättsväsende i form av en straffande lag-
stiftning diskuterar Dahl inte i någon större grad – däremot konsta

 är en viktig komponent för ett fungerande demokratiskt styre.     
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte är tillräckligt att enbart er-

bjuda institutioner för beslutsfattande för att möjliggöra demokrativärdena, det 
finns även ett behov av institutionella ordningar där individen garanteras rättig-
heter, straffas av lagar, fostras till aktiva samhällsmedborgare och där den eko-
nomiska strukturen är marknadsbaserad men reglerad. Men, som vi har sett är de 
stöttande institutionerna inte enbart av godo för en demokratisk process – bero-
ende på hur de är formerade kan spänningar uppstå. Det gäller företrädesvis kon-
stitutionell

turen.  
Dahl föreslår därför vissa justeringar av sagda institutioner för att de skall, om 

inte utgöra ett bättre stöd för polyarkiinstitutionerna, så åtminstone inte motverka 
dem. Alla förändringar som Dahl föreslår utgår på ett eller annat sätt från indivi-
den. När det gäller konstitutionen vill Dahl helst inte inskränka individens rätt till 
självstyre. I och med det lägger han ett stort ansvar på individen, att hon agerar i 
enlighet med de demokratiska värderingarna – och han litar på att hon kan klara 
det. Om inte riskerar han hellre några ’felaktiga’ beslut än att på ett generellt 
plan frånta individen hennes beslutanderätt till förmån för en författningsdom-
stol. I fallet marknaden resonerar Dahl precis tvärtom, han litar inte alls på att in-
dividen, av sig själv, agerar på ett sätt som gynnar alla (han har inte Adam 
Smiths tilltro till marknaden) utan utgår från att hon är en rationell egennytto-
maximerare styrd av marknadslogiken. Därför måste marknaden regleras – helst 
skall ägandeformerna förändras. Hur det kommer sig att Dahl har så skilda upp-
fattningar om individen som politisk respektive ekonomisk aktör kan förklaras 
genom de skilda beslutssituationer som marknaden och den demokratiska pro-
cessen utgår ifrån. På marknaden fattar individen beslut om vad hon skall köpa, 

392 Dahl 1997:550-551.  
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hovet att skydda rättigheter med att folket skall vara autonoma besluts-
fat

ättra förutsättningarna för individens vilja att delta i ett politiskt beslutsfattande.   
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ertag styr 
hu

––––––––– 

vad hon skall prioritera. Det är alla individers aggregerade beslut som samman-
fattas till efterfrågan på marknaden. I en demokratisk beslutsprocess gör visserli-
gen individen också sina egna val men med vetskap om att det är i en kollektiv 
kontext – ett gemensamt beslut. Den skillnaden synliggör än tydligare att det inte 
finns några enkla svar på hur man skall förstå hur den frie konkurrerande mark-
nadsaktören skall förhålla sig till den jämlike demokraten eller hur man skall ba-
lansera be

tare.   
Den politiska kulturen är en trögrörlig del av samhället och individernas med-

vetande och därmed svår att påverka. För att ändå försöka förändra individernas 
delaktighet och tilltro till det demokratiska systemet och till de valda represen-
tanterna föreslår han olika former av deltagande som traditionellt inte används 
inom demokratiska styren. Här närmar han sig individen på ett annat sätt, han 
varken tilltror eller misstror henne något utan formulerar institutioner för att för-
b
 
En institutionell ordning som Dahl inte berör med så många ord, antagligen för 
att han fokuserar på proceduren, är institutioner för genomförande: hur demokra-
tiska beslut implementeras. De institutioner som Dahl diskuterar rör egentligen 
uteslutande villkor för att demokratiska beslut skall kunna fattas. Han lägger stor 
vikt vid de omständigheter som föregår ett beslut och vilka rättigheter som måste 
garanteras, men vad som händer efter att beslutet är fattat, ägnar han mycket liten 
tid. I förbigående konstaterar han att byråkrater skall genomföra politiska be-
slut,393 att byråkratins tjänstemän är kunniga394

legerar till byråkratin vad den skall göra.395  
De få tillfällen då Dahl kommenterar hur beslut implementeras visar dock att 

han inte tycks ha några illusioner om att byråkratins tjänstemän skulle nöja sig 
med det. Den maktkoncentration, av bland annat information som den verkstäl-
lande makten och byråkratins tjänstemän har, innebär en snedfördelning som är 
till folkets nackdel – och som förutom att det jämlika informationsflödet försva-
gas också påverkar hur polyarkiinstitutionerna fungerar.396 Det förekommer ock-
så att byråkratins tjänstemän inte alltid agerar som den Weberska idealtypen som 
enbart tjänar sina uppdragsgivare. Erfarenheter visar att de tenderar att agera ef-
ter eget huvud, både av egna intressen och för att de anser att de har bättre kun-
skap än vad medborgare och politiker har. Det kunskapsövertaget, som kan vara 
reellt eftersom de har fasta tjänster oavsett valutgång, kan göra det svårt att kon-
trollera deras agerande. Det innebär också en risk att tjänstemän, som inte bara 
implementerar beslut utan även bereder frågor, genom sitt kunskapsöv

r frågor diskuteras – och även vilka frågor som alls beslutas om.397  
Men byråkratin behövs, det är omöjligt att ens i den minsta politiska enheten 

styra utan att delegera uppgifter och kontroll till andra instanser än den lagstif-

393 Dahl 2006:49.  
394 Dahl 1989:57.  
395 Dahl 1982:48. 
396 Dahl 1982:106.  
397 Dahl 1982:202 och Dahl 2000/1998:113. Se också Dahl 1989:338.   
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eslut – vilket förutsätter att tillit till andra är en del av 
de

n lägger på att försäkra sig om att byråkra-
n inte skall hota demokrativärdena. 

ingsdomstol eller annan form av tvingande eller begränsande insti-
tut

nes frånvarande individen: Vem är hon, vad 
er henne och hur agerar hon?      

     

––––––––– 

tande. Idag är de politiska enheterna så stora, frågorna så många och komplicera-
de att byråkratin, dess tjänstemän och andra sakkunniga är ovärderliga för de 
valda politikerna. Det går inte att bedriva politik utan dem.398 Men mängden av 
komplicerade frågor innebär också en risk: det krävs fler och fler tjänstemän och 
sakkunniga som var och en blir expert på sitt område. Om frågorna är många för-
svåras också kontrollmöjligheterna över vad som sker inom byråkratin – men det 
blir framförallt svårt att värdera den kunskap, de råd och förslag som tjänste-
männen ger.399 Så även om byråkraterna agerar precis som de skall, att de fullgör 
sina uppgifter och inte agerar utanför sina befogenheter, innebär komplexiteten i 
samhället och i de frågor som behandlas, att kontrollmöjligheten och ansvarighe-
ten är svår att upprätthålla – byråkratin riskerar att frikopplas från demos kon-
troll. Det är naturligtvis ett bekymmer samtidigt som Dahl betonar att vi måste 
lyssna på och lita på experter eftersom vi omöjligt kan ta in all information som 
vi behöver för att fatta ett b

n politiska kulturen.     
Men det är som sagt enbart vid ett par tillfällen som Dahl alls diskuterar vad 

byråkratin bör göra. Han utgår från att den fungerar och att den tjänar folket ge-
nom de valda representanterna. Dock är han medveten om att verkligheten kan se 
annorlunda ut. Men med tanke på att han för det första argumenterar för att kon-
stitutionen måste vara konstruerad så att demokrativärdena kan realiseras, att han 
för det andra föreslår institutioner för att skapa bättre förutsättningar för indivi-
derna att bildas, och att han för det tredje skapar en helt ny marknadsekonomisk 
struktur, är det märkligt hur lite tid ha
ti
 
Gemensamt för samtliga institutioner, från polyarkiinstitutionerna till byråkratin, 
är att när de är konstruerade som Dahl önskar (för att möjliggöra demokrativär-
dena) så är de formerade för att skapa lika möjligheter för alla individer på lika 
villkor. Däremot innebär institutionerna en begränsning av kollektivets agerande. 
De rättigheter som individerna garanteras utgör i samma grad restriktioner för 
kollektivet – det har inte rätt att inskränka en enskild individs rättigheter eller fat-
ta beslut utan att låta alla delta på lika villkor400. Det är dessa restriktioner som 
Dahl litar på att majoriteten inte överträder – Dahl behöver därför inte instifta 
någon författn

ion.    
Efter att ha identifierat demokrativärdena och institutionerna i Dahls demokra-

titeori skall vi nu söka upp den till sy
driv

398 Dahl 1989:57, 335 och Dahl 2006:60-61.  
399 Dahl 1989:335.  
400 Med vissa undantag, se kapitel 6.  
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KAPITEL 8 

Individen i Robert Dahls tänkta värld   
 

Efter att ha identifierat de demokrativärden som Dahl uppfattar som terminala 
och vilka institutioner som behövs för att realisera dem, skall vi i detta kapitel se 
närmare på vilka antaganden han gör om individen. Hur tänker han kring de in-
divider som skall befolka hans tänkta värld?  

Den g(l)ömda individen? 
Som antyds av rubriken och som jag har skrivit tidigare, är individen trots hen-
nes centrala position – till synes – osynlig och den komponent i modellen för re-
producerbarhet som är mest svårfångad. Det är egentligen enbart i några av 
Dahls senare texter som han explicit diskuterar vem individen är och vilka hen-
nes drivkrafter är: On Political Equality och Is Civic Virtue a Relevant Ideal in a 
Pluralist Democracy? I dessa texter är tolkningen relativt oproblematisk efter-
som Dahl tydligt uttalar sig om vad han tänker om individen. Även om det är de 
enda texter där han gör det, och att han i övrigt talar tyst om individen, kan vi ut-
läsa en hel del om henne utifrån hur han argumenterar för demokrati. Visserligen 
är antagandena om individen tolkningar baserade på vad Dahl inte säger, vilket 
nog kan uppfattas som besvärligt ur analyssynpunkt. Men genom att väga sam-
man olika argument och jämföra dem med varandra kan individen ändå expone-
ras. Som vi kommer att se är hon ständigt närvarande i sin frånvaro. De antagan-
den om individen som baseras på implicita uttalanden kan också jämföras med 
de explicit formulerade antagandena och i vilken grad de är i överensstämmelse 
med varandra.   

För att bringa reda i sökandet efter individen struktureras kapitlet utifrån fyra 
sökord: 1) förmåga, 2) intresse, 3) drivkraft och 4) formbarhet. Efter läsningen 
av de klassiska politiska filosoferna kunde vi urskilja tre kategorier av antagan-
den om individen: drivkraft, formbarhet och medel för att uppmuntra, möjliggöra 
alternativt begränsa individens agerande (där medel utgör de institutioner som vi 
tidigare har analyserat). Av de fyra sökorden, eller antaganden om individen, 
som detta kapitel disponeras utifrån, kan de tre sista överföras till de övriga två 
analyskategorierna. Intresse och drivkraft utgör visserligen olika analysenheter 
(innehållsligt och orsaksbaserat agerande), men de kan ändå båda kopplas till 
frågan om individens drivkraft eftersom de båda handlar om individens ageran-
de. Formbarhet är direkt överförbart till den andra analyskategorin som rör just 
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individens förändringsbarhet. Det är enbart det första sökordet, förmåga eller 
kompetens, som inte kan placeras i någon av analyskategorierna. Men kompe-
tensfrågan är så fundamental för Dahl att det är ogörligt att inte diskutera den. Vi 
börjar därför med att redogöra för den kompetenta individen för att sedan presen-
tera hennes intressen och drivkrafter för att slutligen undersöka i vilken grad 
Dahl tänker sig att individen kan förändras.  

Förutom att identifiera individen för analysen av demokratins reproducerbar-
het, kan vi även synliggöra andra faktorer om Dahls antaganden om individen. 
Vi kan dels, med hjälp av de klassiska politiska filosoferna, placera Dahls anta-
ganden om individen i en idéhistorisk tradition, dels kan vi se vilka eventuella 
restriktioner för teorin som den ständigt närvarande frånvarande individen inne-
bär – eller vilka restriktioner som de teoretiska utgångspunkterna kan innebära 
för vilka antaganden som kan göras om individen. Vi kommer också att tydligare 
kunna särskilja vilka typer av antaganden som Dahl gör – om de är baserade på 
empirisk erfarenhet, normativa argument eller är teoretiskt logiska.401         

Vi kan starta sökandet efter individen genom att se närmare på det första anta-
gandet som Dahl gör då han inleder motiveringen av demokrati som politiskt be-
slutssystem, att individen inser behovet av att kunna fatta bindande beslut. Här 
hittar vi trådar som vi kan följa och som rör de tre första sökorden: förmåga, in-
tresse och drivkraft. Vi kan för det första se att hon har insikt om sina egna be-
hov, för det andra att individerna drivs av olika önskemål – om konsensus rådde 
skulle beslut inte behöva fattas. För det tredje, kan man tolka behovet av att be-
sluten skall vara bindande som att de annars inte skulle respekteras. Av det första 
antagandet kan vi därför tolka individerna som insiktsfulla med olika önskemål – 
men utan självklar respekt för andras önskemål. Det är därmed dags att identifie-
ra den kompetenta individen.             

Den kompetenta individen  
De antaganden som görs om individen har skiftande empiriska, normativa och 
teoretiska förankringar. Som vi kommer att se är vissa antaganden baserade på 
empiriska erfarenheter om hur individen faktiskt agerar medan andra antaganden 
har en normativ grund och ytterligare andra antaganden är logiska nödvändighe-
ter för att teorin om den demokratiska processen skall fungera. De antaganden 
som anger individens kvalifikationer utgörs främst av den tredje typen.  

Enligt Dahl är det bara möjligt att argumentera för att demokrati är den bästa 
formen av politiskt system om vi utgår från att individerna är tillräckligt kompe-
tenta för att styra sig själva – att de har förmåga att fatta goda beslut.402 Han 
bygger upp den argumentationen genom de antaganden som han gör, bland annat 
förutsättningen om personlig autonomi. Dahl konstaterar att det inte finns någon 
objektiv kunskap om vilka individens intressen är – det är bara den enskilde in-

401 Det kan här vara viktigt att poängtera att de antaganden om individen som vi kommer att identifie-
ra inte alla är baserade på empiriska erfarenheter som Dahl har gjort. Vissa antaganden görs för att 
motivera teorin: antaganden om individen som han ’måste’ göra givet de teoretiska utgångspunk-
terna. Det kan också vara antaganden som är normativt grundade och som visar hur Dahl anser att 
individen borde agera.   

402 Dahl 1989:97. 
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dividen som kan veta vilka de är. Det är avgörande att kunna argumentera för 
den enskilde individens egen förmåga och unika kunskap om de egna intressena 
för att därigenom kunna hävda fördelen med folkets självstyre – och undvika 
förmyndarföreträdarnas framryckning. Det är därför nödvändigt för Dahl att 
kunna ’bevisa’ att alla individer är tillräckligt kvalificerade, att deras kunskap är 
unik, men också att den unika kunskapen är viktig att ta hänsyn till vid kollektiva 
beslutsfattanden, för oavsett hur kvalificerad en individ är eller hur unik hennes 
kunskap är – om den inte är viktig för beslutsfattandet, är det svårare att motivera 
hennes rätt till deltagande. 

Antagandet om individens lika och tillräckliga kvalifikationer är ett viktigt ar-
gument gentemot dem som hävdar att eliter bör styra. Enligt Dahl finns det inga 
bevis för att någon individ är mer kompetent än någon annan.403 Det baseras dels 
på det faktum att det inte finns någon objektiv kunskap om vilka mål, medel och 
prioriteringar som leder till goda beslut – den kunskapen finns hos individerna – 
en godtagbar anledning till att ge ett fåtal rätt att styra över flertalet saknas där-
med.404 Dels finns det inga empiriska belägg för att elitstyren ger bättre beslut405. 

Vad tillräckligt kvalificerad eller kompetent faktiskt innebär är inte helt själv-
klart. Det kan å ena sidan förstås som att individen har förmågan att delta i be-
slutsfattande – att hon har kapacitet att värdera information, bedöma alternativa 
beslutsutfall och att hon kan förstå vilket beslut hon borde förorda givet sina 
egna eller samhällets intressen. Kort sagt, hon har kapacitet att processa material. 
Att vara tillräckligt kvalificerad kan å andra sidan förstås som att individen besit-
ter den faktiska kunskapen. Till skillnad från det förstnämnda alternativet bety-
der det att individen har en innehållslig kunskap. Så hur kan vi förstå Dahl? Sva-
ret är inte antingen eller utan Dahl förutsätter att individen har både förmåga och 
kunskap. Förmågan kan kopplas till antagandet om att individen kan värdera in-
formation och bedöma alternativ. Den förmågan är central för att individen skall 
kunna få en upplyst förståelse – att hon kan värdera alternativ och konsekvenser 
för att kunna fatta bästa möjliga beslut. Individens kunskap har vi redan berört: 
individen vet själv vilka hennes egna intressen är – hon har en unik kunskap om 
det.  

Utgångspunkten att individens kompetens skall motivera hennes deltag-
anderätt har rötter som kan spåras långt tillbaka i tiden. Vi har redan stött på någ-
ra av dem, John Locke, Immanuel Kant och Jean-Jacques Rousseau, som argu-
menterar för individens rätt genom att betona hennes förnuft. De tänkte sig att 
individens förnuft skulle fungera som en moralisk kompassnål vilken skulle leda 
alla att agera på ett sådant sätt att det skulle gynna allas bästa406. Dahl delar inte 
deras uppfattning. Han tror också på individens förmåga men har inga krav eller 
förväntningar på att hon därför kommer att agera för samhällets bästa – till stor 
del beroende på att det inte finns några enkla svar på vad det bästa är. Skillnaden 
i deras synsätt kan antagligen också härledas till att Dahl inte delar den natur-

403 Dahl 1989:65. 
404 Dahl 1989:76.  
405 Dahl 1989: kap. 5.  
406 Som vi tidigare såg så utgick även Hobbes från individens förnuft: att hon förstår att hon för sitt 

eget bästa – sin överlevnad – bör sluta sig samman i en kollektiv ordning.  
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rättsliga syn på tillvaron som Locke, Kant och Rousseau har. Dahl ser det som 
att den kunskap vi har, de intressen vi driver och den idé om vilket samhälle vi 
vill ha, roterar kring individen och hennes egna önskemål. Dahl tror inte på att 
det finns en norm för samhället utanför individens påverkansmöjligheter.407 
Dessutom är Lockes, Kants och Rousseaus uppfattning att samhället är befolkat 
av en grupp individer där alla förnuftsmässigt inser vad målet för allas bästa är 
och agerar därefter. Dahl utgår istället från att alla individer har egna unika öns-
kemål om vad det bästa är. Vad som förenar Dahls individer är istället att de alla 
inser att en demokratisk beslutsprocedur är den bästa – de är eniga om formen 
men inte om vad målet för besluten är. Även om Dahl skiljer sig från Locke, 
Kant och Rousseau, är de ändå alla överens om individens rätt och förmåga att 
fatta genomtänkta beslut.             

När individens kunskap diskuteras som grund för rätt till deltagande dyker 
John Stuart Mills idéer ofta upp. Han delar både Lockes, Kants, Rousseaus och 
Dahls tankar om individens rätt till deltagande men skiljer sig från dem i kravet 
på kunskap. Han argumenterar för att alla visst skall ha rätt att delta och säga sin 
mening men att den rätten bör viktas beroende på de enskilda individernas kun-
skapsnivå: de som är mer kunniga bör ha fler röster än andra.408 Medan natur-
rättsteoretikerna inte ser det som nödvändigt att ha någon empirisk kunskap utan 
enbart förnuft om hur man bör agera, är Dahls inställning färgad av det moderna 
samhället: kunskap är viktig, men eftersom dagens samhälle är så komplext är 
det svårt att avgöra vilken kunskap som skall värderas som extra viktig. Dahl är 
medveten om att den kunskap som individerna verkligen har lämnar en del övrigt 
att önska. Han konstaterar att den kunskap om och intresse för politik som den 
vanlige medborgaren har skiljer sig från den politiska elitens. Den vanlige med-
borgaren har sällan genomtänkta eller medvetna uppfattningar om vilka konse-
kvenser olika beslutsalternativ kan ge.409 Samtidigt är samhället så sammansatt 
och mångfacetterat idag att det är tveksamt om ens Platons väktare skulle vara 
tillräckligt kunniga. Mill, som befinner sig i det tidsmässiga gränslandet mellan 
naturrättens idéer och det moderna samhället, kan ställa andra krav än sina före-
gångare, samtidigt som han inte belastas av samma komplexa samhälle som de 
moderna samhällsteoretikerna gör.  

Här synliggörs den skillnad som finns mellan moderna samhällsteoretiker av 
Dahls typ och de klassiska politiska filosoferna. Till skillnad från de naturrättsfi-
losofer som företrädesvis representerar en normativ utgångspunkt om hur sam-
hället bör fungera, hur individen bör agera – och som genom sitt förnuft också 
kommer att agera därefter, står Dahl också fast förankrad i en faktisk verklighet. 
Det faktumet gör att han begränsas i de antaganden som han kan göra om indivi-
den. Han kan inte anta att individen har egenskaper eller agerar på ett sådant sätt 
som inte har beröringspunkter med hur verkligheten faktiskt ser ut.410      

407 Dahl 1989:72-74. 
408 Malnes och Midgaard 1998/1993:227-228.  
409 Dahl 1989:261.  
410 Dahl konstaterar att vi idag, till skillnad från hur tidigare filosofer resonerade, inte kan göra några 

generella antaganden om individen; vi kan inte anta att alla agerar på ett visst sätt. Däremot är det 
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De antaganden som vi hittills har diskuterat syftar alla till att motivera allas lika 
rätt att delta. De är logiska argument för hur individen måste gestalta sig för att 
den demokratiska processen skall fungera. Vad som är viktigt att poängtera här 
är inte bara att det är antaganden som anger allas lika rätt, det är också antagan-
den som förutsätter att alla individer respekterar alla andras lika rätt att yttra sig, 
föra fram förslag och så vidare. Dahl skriver att om individerna själva uppfattar 
sig, och sina medmänniskor, som tillräckligt och lika kvalificerade för att fatta 
beslut, kommer det också att stärka demokratins överlevnadschanser.411 För om 
individerna tror på det betyder det att de respekterar andras kompetens att delta – 
vilket i en förlängning också innebär att alla respekterar varandras rätt att delta, 
yttra sig och diskutera på lika villkor.    

Den respekt för andras rätt som följer med idén om att alla har lika rätt att del-
ta, är en central utgångspunkt i Dahls teori. Om individerna inte respekterar var-
andras lika rättigheter kommer den demokratiska processen att ha svårigheter att 
fungera. Det är särskilt beroende av att Dahl, som vi kommer att se ännu tydliga-
re senare, lägger ett stort ansvar på individen. Som vi vet från det föregående ka-
pitlet vill Dahl, i minsta möjliga mån, begränsa individens agerande genom kon-
stitutionella hinder. Individens självstyre är ett av de terminala värdena som Dahl 
formulerar, och konstitutionella hinder riskerar att frånta individen hennes rätt 
till självstyre. Därför är det avgörande att individen respekterar alla andra indivi-
ders lika rätt att diskutera och delta vid beslutsfattande.  

Även kravet på respekt för andras lika rättigheter återfinns bland de klassiska 
politiska filosoferna. Det främsta exemplet är antagligen Kants kategoriska im-
perativ som vi redan har berört. Kant tänker sig att individen förnuftsmässigt för-
står hur hon bör agera och att hon också kommer att agera som om det vore en 
universell norm. Den tesen liknar de förhoppningar som Dahl har: att individerna 
respekterar demokrativärdena och agerar i enlighet med dem. I Dahls språkbruk 
utgörs därmed den universella normen av respekt för demokrativärdena. Där in-
går tillit som är en följd av, men också en förutsättning för, att individer respek-
terar varandra. Om vi respekterar andras intressen och ser att andra respekterar 
våra egna, ökar tilltron och tilliten mellan individerna – vilket i sin tur också 
stärker graden av respekt: om vi känner tilltro kommer vi också att respektera 
varandra. Däremot har Dahl inte samma starka förhoppningar om att individerna 
kommer att agera demokratiskt av sig själva – de behöver bildas för att lära sig 
det.     

Det är inte bara Dahls betoning på individernas kompetens och deras respekt 
för varandra som har sina rötter i klassiska politiska idéer; det märks om vi går 
tillbaka och åter ser närmare på det första antagandet som Dahl anger som grund 
för den demokratiska processen, att individerna inser behovet av bindande be-
slut. Dahl argumenterar här på samma sätt som kontraktsteoretikerna – individen 
inser att hon behöver förena sig med andra under en kollektiv ledning för att få 
vad hon själv vill ha. Dahl har ingen uttalad idé om varför individerna inser att 

 
inte osannolikt att vi med tiden, med bättre kunskap om hjärnans funktion, kan komma att lära oss 
mer för att i framtiden kunna göra generaliserande antaganden. Dahl 1997/1996a:134.   

411 Dahl 1989:31. 
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de bör sluta sig samman. Han säger enbart att besluten måste vara kollektiva och 
bindande eftersom de annars inte skulle kunna fattas, genomföras eller efterle-
vas.412 Om vi drar oss till minnes så är det också Hobbes, Lockes och Rousseaus 
uppfattning att individerna inser att de måste sluta sig samman för att uppnå vad 
de vill. I deras fall handlar det om att individen behöver säkerställa sin egen sä-
kerhet, sin överlevnad och skydda sina rättigheter. Men även individen i Kants 
värld inser fördelen med att sluta sig samman i ett organiserat styre där kollekti-
va lagar kan garantera att individerna agerar moraliskt enligt det kategoriska im-
perativet. Oavsett vilken anledningen till de kollektiva bindande besluten är, så 
är de alla överens om att individen har den insikten om att det är det bästa att 
göra.     

De tre antagandena om individen: kompetens, respekt och insikt tillhör olika 
analysenheter. Antagandet om allas tillräckliga och lika kompetens är ett argu-
ment för att motivera demokrati som den bästa beslutsprocessen. Det antagandet 
har varken förankring i verkligheten eller är ett normativt antagande om att indi-
viderna borde vara kompetenta. Det har istället ett rimlighetsanspråk: givet att vi 
håller med om att alla är lika kvalificerade borde alla ges lika rätt att delta. Anta-
gandet om att individer också skall respektera varandras lika rätt skall ses som ett 
normativt krav. Det är en förutsättning för att den demokratiska processen alls 
skall fungera: om vi inte respekterar varandras rätt finns det inget som garanterar 
att allas intressen ges lika hänsyn eller att allas röster ges samma betydelse. Till 
sist, antagandet om att individerna inser behovet av bindande kollektiva beslut, 
skall snarast ses som en utgångspunkt för teorin. Dahl formulerar sin teori utifrån 
det och sätter i och med det individen i centrum – det är hon som förstår vad hon 
bör göra.     

Varför måste individen vara kompetent?    
De antaganden som vi hittills har identifierat och som belyser individen som in-
siktsfull, kompetent och som respekterar alla andra individers lika rättigheter, är 
antaganden som motiverar och rättfärdigar demokrati som den enda rätta politis-
ka beslutsprocessen. Individens lika kvalifikationer är inte bara viktiga för en 
fungerande demokratisk process – det är ett avgörande argument för Dahls de-
mokratiteori. Den starka jämställdhetsprincipen är, som vi kommer ihåg, ett av 
de viktigaste antagandena som ligger till grund för teorin. Varför är kompetens 
ett så viktigt kriterium för Dahl? Det enkla svaret är att om demokrati skall ses 
som den enda legitima formen för beslutsfattande, måste individen vara tillräck-
ligt kvalificerad för att kunna fatta beslut. Men om vi går tillbaka till de klassiska 
filosoferna, till Locke och Rousseau, så argumenterar båda för att alla individer 
är lika värda, ingen är överordnad någon annan, varför alla också skall ha lika 
rätt att delta413. En legitim lag är en lag som alla har samtyckt till. De anger inga 
andra argument för individens rätt till deltagande än att alla är lika värda – de 
ställer inga krav på kompetens som en förutsättning för rätten att styra sig själv. 

412 Dahl 1986/1979:191-192.  
413 Vilka som innefattade deras ’alla’ skiljer sig åt från dagens men det är principen som är poängen 

här.  
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Om vi ser närmare på Dahls argument, med Lockes och Rousseaus resonemang i 
minnet, hävdar också Dahl att alla individer är lika värda och att de inte har nå-
gon överordnad, men uppenbarligen anser han inte att det räcker som argument 
för individens rätt till självstyre eftersom han lägger så stor vikt vid den starka 
jämställdhetsprincipen.  

Varför är inte Lockes och Rousseaus argument tillräckliga som argument för 
folkets beslutanderätt – varför behövs den starka jämställdhetsprincipen som ar-
gument? Vi kan se några olika möjliga svar på den frågan. Man kan för det första 
tolka det som att det är Dahls absoluta övertygelse att alla är tillräckligt och lika 
kompetenta och att det därför är viktigt att formulera demokratiteorin kring det. 
Det alternativet har dock sina svagheter: Dahl är medveten om att individen har 
skilda förmågor, intressen, engagemang och så vidare. Alla är inte lika intresse-
rade eller har lika kunskap kring politiska frågor. Alla har inte heller samma 
möjlighet att bildas till goda demokrater.  

En annan tolkning skulle istället kunna vara att, eftersom Dahl inte bara är 
normativ teoretiker utan också empiriker och modern samhällsteoretiker, måste 
han kunna förhålla sig till många fler olika ståndpunkter än de Locke och Rous-
seau berördes av. Det skulle då kunna tolkas som att Dahl har förstått att det be-
hövs bättre argument än att enbart hävda att alla är lika värda, för att demokrati 
skall övervägas i verkligheten. Genom att betona kompetens som grund för de-
mokratin – och att alla är tillräckligt kompetenta – kan han mota de argument 
som kommer från förmyndarföreträdarna. Om alla individers tillräckliga kompe-
tens inte betonades, skulle förmyndarföreträdarna kunna hävda att eliter bättre 
ser till allas bästa och lika värde eftersom individen inte har den förmågan.  

En tredje tolkning, som ligger den andra nära, är att Dahl ser ett behov av att 
betona allas lika kompetens (det förra tolkningsalternativet fokuserar på tillräck-
lig kompetens). Det argumentet lämnar inget utrymme till dem, till exempel John 
Stuart Mill, som anser att man bör vikta graden av deltaganderätt. Alla individers 
lika kompetens gör det omöjligt att skilja ut några – antingen deltar alla eller 
ingen (om grunden för deltagandet är kompetensbaserat).   

Så när Dahl argumenterar för att individen är tillräckligt och lika kompetent, 
kan argumenten från både förmyndarföreträdarna och de som förslår att rösträtt 
skall viktas, avvisas. Men om vi återvänder till Locke och Rousseau ytterligare 
en gång så kan även de argumentera emot förmyndarna genom att hävda att ef-
tersom alla är lika värda bör alla ha lika rätt att delta – utan att ta till kompetens-
argumentet. Så varför ser sig Dahl föranledd att göra det?  

Ytterligare en annan tolkning, som också kan kopplas till behovet av att utma-
növrera förmyndarföreträdarna, innebär att Dahl, genom att betona individens 
kompetens, kan visa att han inte enbart fokuserar på proceduren utan att han även 
ser konsekvenserna av besluten som viktiga: de kommer också att bli bra efter-
som folket är tillräckligt kompetent. Det alternativet får en tydligare relevans om 
vi återgår till Locke och Rousseau som envist håller fast vid allas lika värde som 
argument för allas rätt att delta. Förmyndarföreträdarna kan mycket enklare slå 
ned på deras argument och hävda att de struntar i konsekvenserna i sin blinda 
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övertygelse. När Dahl även betonar individens kompetens och att goda beslut 
kommer att fattas, kan han avvisa den invändningen från förmyndarna414.  

Men är det för den skull nödvändigt att basera grunden för teorin utifrån idén 
om individens lika kompetens? Det är naturligtvis inte av ondo att formulera en 
demokratiteori som utgår från individens kompetens. Om Dahl kan övertyga alla 
om det, är vägen mot en demokratiskt folkstyrd värld enklare att gå. Men min 
fråga handlar inte om det utan om varför det alls är nödvändigt att driva tesen om 
kompetens som ett argument för demokrati – varför idén om allas lika värde inte 
anses räcka till. Faktum är att den diskussionen med förmyndarföreträdarna skul-
le kunna föras utan att kompetensargumentet behöver placeras i centrum av teo-
rin. Så frågan kvarstår: Varför är inte Lockes och Rousseaus argument om allas 
lika värde tillräckligt som argument för allas rätt till lika deltagande? Varför ser 
Dahl sig tvungen att formulera teorin utifrån idén om kompetens?  

Om vi ser till utgångspunkterna för demokratiteorin vill Dahl formulera en te-
ori som vi alla kan anse vara rimlig och som möjliggör, och realiserar, politisk 
jämlikhet och självstyre. Som vi såg i det förra kapitlet, och som vi kommer att 
märka än tydligare senare, är Dahl principiellt mycket skeptisk till konstitutionel-
la hinder eftersom det begränsar individens rätt till självstyre. Förutom de nor-
mativa utgångspunkterna är Dahl också empiriker, han är medveten om de skilda 
intressen som demos medlemmar har och inser därför att det trots allt finns ett 
behov av institutionella hinder som garant för och skydd av individuella politiska 
rättigheter. Däremot vill han hålla dem nere till ett minimum. Den teori han där-
med formulerar har sin grund i demokratiska värderingar, samtidigt som den 
måste vara möjlig att acceptera och realisera i verkligheten – den kan inte vara en 
världsfrånvänd utopi. Det innebär att, eftersom Dahl har slagit fast vilka de ter-
minala demokrativärdena är och inte vill konstruera fler konstitutionella hinder 
än absolut nödvändigt, han bara har möjlighet att modellera individen. För att te-
orin skall kunna ses som konsistent och för att det skall vara möjligt att leva upp 
till de demokratiska värdena om politisk jämlikhet och självstyre utan att behöva 
skapa konstitutionella hinder, givet medvetenheten om de heterogena individer-
na, måste Dahl därför betona hennes lika och tillräckliga kvalifikationer. Det är 
genom argumentet om allas lika och tillräckliga kvalifikationer som han kan mo-
tivera allas lika rätt till deltagande – och därmed rättfärdiga demokrati som den 
bästa formen för beslutsfattande. 
      
Efter att ha studerat individens kompetens kan vi konstatera att Dahl antar att in-
dividen är kompetent. Som jag tolkar det är det 1) för att betona individens rätt 
att delta: det är inte bara hennes rätt – hon är tillräckligt och lika kompetent som 
alla andra för att delta och har en unik kunskap som har betydelse för besluten. 
Kompetensargumentet är centralt för att det 2) skapar möjligheten att formulera 
en demokratiteori utan att konstitutionella skydd av individuella rättigheter be-
höver konstrueras: individerna är lika och tillräckligt kvalificerade – de kan bil-
das till att respektera alla andras lika rättigheter – vilket är en förutsättning för 

414 Dahls tidiga texter har också tolkats som att i första hand syfta till att formulera ett försvar mot 
elitdemokrater som Joseph Schumpeter. Shapiro och Reeher 1988:3.   
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teorins realiserande. Som vi såg tidigare så innebär det att vara kvalificerad att 
man har förmåga att ta till sig information – men också att man besitter kunskap 
om de egna intressena.     

Utan att här förlänga diskussionen om kompetensargumentet, kan vi avslut-
ningsvis konstatera att individen, förutom att hon är kompetent, också är insikts-
full. Hon bör också respektera andras lika rätt – det är till den demokratiska pro-
cessens fördel om hon känner tillit till andra.  

Vi har därmed identifierat både egenskaper (kompetens) och normativa anta-
ganden om hur individen borde agera, med tillit och respekt för andra. Vi skall 
nu i nästa avsnitt se närmare på vilka intressen individen antas ha.    

Skilda intressen  
Vi har redan förstått att individen har egna unika intressen – det är hon själv som 
bäst vet vilka de är. Eftersom alla individer är unika kan vi anta, vilket Dahl ock-
så gör, att individer har olika intressen. Är det ett problem för demokratin? Om 
vi skulle fråga de klassiska filosoferna som vi tidigare har mött så skulle vi få 
skiftande svar. Det märks till exempel hos Kant. Han tror å ena sidan på indivi-
dernas moraliska insikt – att de alla kommer att agera utifrån vad som kan ses 
som universella normer, vilket tyder på ett antagande om ett enhetligt agerande. 
Å andra sidan motiverar Kant behovet av neutrala lagar med att individerna har 
så skiftande uppfattningar om vad lycka är. Och eftersom individerna alla är var-
andras jämlikar, måste varje enskild individs möjlighet att nå sin egen lycka både 
möjliggöras och skyddas – vilket Kant löser genom neutrala lagar som behandlar 
alla lika.  

Även hos kontraktsteoretikerna415 finns ett antagande om att individerna har 
egna intressen – det är på grund av att alla agerar så olika som behovet av en kol-
lektiv ordning uppstår. Samtidigt är det intresse som individerna har detsamma 
för alla: sin egen överlevnad och säkerställande av rättigheter och egendom. Men 
exakt vad den överlevnaden och säkerheten innebär, skiftar mellan individerna. 
Samtliga, inklusive Kant, anser dock att individens skilda intressen kommer att 
innebära problem eftersom det kan leda till kaos som måste stävjas – med neutra-
la lagar, envälde, maktdelning eller samtal under eken. Av de klassiska filosofer-
na är det enbart Adam Smith som inte alls uppfattar det som problematiskt att 
individen har olika intressen. Han tänker sig istället att det bästa för samhället är 
att ge individerna möjlighet att driva sina intressen eftersom det kommer att 
komma alla tillgodo.  

Dahl undviker att definiera vad det allmänna bästa är; det viktiga är att försäk-
ra sig om allas lika rätt – vilket också betyder att alla måste få driva sina egna in-
tressen. Att individerna har skilda intressen borde därför inte vara något problem 
för demokratin. Eller?  

Det finns två svar på den frågan, å ena sidan är det naturligt och oproblema-
tiskt att individer har olika intressen, å andra sidan kan det vara problematiskt 

415 Rousseau skiljer sig här från Hobbes och Locke genom idén om allmänviljan. När samhällskon-
traktet har slutits, kommer alla individers intressen att smälta samman till ett gemensamt intresse.   
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om det skapar klyftor och statiska grupper inom demos. Vi börjar med det första 
synsättet.  

Dahl konstaterar att medborgargrupperna idag är mycket stora, både befolk-
nings- och storleksmässigt. Ju större grupperna är desto mer heterogena blir de 
också. Folket har olika etnisk, historisk, kulturell, språklig, religiös och socio-
ekonomisk bakgrund. I dagens stora enheter är det helt naturligt att folket har 
olika bakgrund – varför det också är naturligt att individerna kan ha olika intres-
sen. Det är konflikt och inte harmoni som definierar dagens samhälle. Det är 
orimligt att tänka sig att individer med skilda intressen skulle ha en gemensam 
syn om vilka beslut som bör fattas.416 Dahl betonar också betydelsen av skilda 
intressen för hur demokratin fungerar, alternativt inte fungerar. Beroende på vil-
ka intressen man har, och hur de sammanfaller eller kolliderar med andra intres-
sen, är möjligheten för det demokratiska systemets överlevnad olika goda.417 Det 
finns alltid en risk för att det inte är möjligt att kompromissa om vilka beslut som 
skall fattas. Om den demokratiska förankringen är för dålig – om de demokratis-
ka värderingarna inte respekteras – finns en risk för att demokratin faller sönder. 
Men, skilda intressen är naturligt och oproblematiskt så länge den demokratiska 
processen fungerar. Skilda intressen skapar dessutom förutsättningar för en aktiv 
debatt mellan individer vilket i sin tur ökar möjligheten för att besluten blir väl 
genomlysta.     

Vilka intressen som Dahl tänker sig att individen har synliggörs inte bara ge-
nom empiriskt grundade konstateranden om hur verkligheten ser ut. Dahl formu-
lerar även sin teori med de skilda intressena i åtanke. Som vi nu vet är antagan-
dena och kriterierna, som motiverar demokrati som beslutsprocess, formulerade 
utifrån idén om allas lika och tillräckliga kompetens, att allas intressen skall ges 
lika hänsyn, att allas röst vägs lika då det skall avgöras hur man skall agera och 
att knappa och värdefulla resurser skall fördelas rättvist. Kriterierna som skall 
möjliggöra det skall garantera ett effektivt deltagande, lika rösträtt, kontroll över 
dagordningen, upplyst förståelse och ett inkluderande medborgarskap.418 Anta-
gandena och kriterierna är formulerade för att garantera allas lika rätt – oavsett 
vem man är och oberoende av vilka intressen, åsikter eller önskemål man har. De 
skall både inkludera alla möjliga skilda intressen och garantera att de skilda in-
tressena inte begränsas. Dahl formulerar därför en teori som klarar individens 
alla möjliga nycker och infall utan att teorin faller sönder, men som samtidigt 
uppfyller idén om individens rättigheter kring deltagande och jämlikhet. Det in-
nebär dock, som vi kommer att se senare, att Dahl ställer stora krav på att den 
moderna individen kan följa den smala vägen som utgörs av respekten för demo-
kratiska värderingar.    
      
Teorin är alltså ett robust bygge som skall klara individernas agerande – oavsett 
vilka intressen de har. Skulle man kunna förstå teorins skydd och garanti för in-
dividens rätt på något annat sätt? Det skulle vara möjligt att tolka teorin som ett 

416 Dahl 1989:19-20, 50 och 153.  Se också Dahl och Tufte 1973:32-34. 
417 Dahl 1989:260-261.  
418 Dahl 1989:106-114.  
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sätt att garantera allas lika rätt eftersom den rätten annars inte skulle respekteras. 
Att individernas rättigheter måste skyddas från maktmissbruk och egennytto-
maximering – kanske till och med skyddas från eliter eller statiska majoriteter. 
Innebörden av det fjärde kriteriet (kontroll över dagordningen) skulle kunna för-
stås så. Det handlar då inte om vad innebörden av kriteriet säger, utan snarare om 
vad behovet av kriteriet implicerar om individen om kriteriet inte fanns. För om 
kriteriet inte fanns skulle det inte finnas någon garanti för varje enskild individs 
möjlighet att kontrollera dagordningen, eftersom risken skulle vara att en majori-
tetsgrupp skulle ta den kontrollen.419 Allas lika rätt skulle inte respekteras och 
om alla inte hade samma möjligheter skulle det försvaga den politiska jäml-
ikheten. Behovet av kriteriet skulle kunna motiveras utifrån ett antagande om att 
’individen är egennyttomaximerare och för att garantera allas lika rätt måste kri-
teriet om allas kontroll av dagordningen formuleras’. Enligt den tolkningen är 
det alltså inte självklart för individen att behandla allas intressen lika eller att ta 
lika hänsyn till alla. Om det vore så skulle kriteriet inte behövas. Dahl skriver 
också att det finns inbyggt hos alla att det är egenintressen som driver indivi-
den420.  

Ytterligare ett exempel på att individen kan uppfattas som egennyttomaxime-
rare, eller åtminstone att individen främst ser till sina egna intressen framför nå-
gon annans, är att Dahl skriver att alla bör ha rätt att delta eftersom deras intres-
sen inte kan bli tillgodosedda annars.421 Det kan tolkas som att ingen annan an-
nars kommer att företräda någons intressen. Det betyder i så fall att vi drivs av 
egenintressen och att enda sättet att göra sin röst hörd är genom att själv delta. 
Dahl skriver också att representanter tenderar att i större utsträckning basera be-
slut på sina egna åsikter och värderingar och ta mindre hänsyn till dem de repre-
senterar.422  

En sådan tolkning av teorin skulle innebära ett närmande till en samhällssyn 
som Hobbes skulle känna igen sig i, ett samhälle där alla drivs av egenintressen. 
Och visst, det är antagligen så att vi står oss själva och vår familj närmast, men 
det betyder inte att vi alltid eller enbart agerar av egenintresse. Som vi kommer 
att se nedan är det Dahls uppfattning att de drivkrafter som individerna har som 
grund till sitt agerande, är lika differentierade som de intressen de har. De skiftar 
från individ till individ. Så även om man kan tolka det fjärde kriteriet som ett 
skydd för att kontrollera dagordningen och rätten till deltagande som ett sätt att 
skydda allas rätt till lika hänsyn av sina intressen, är min tolkning ändå att Dahls 
teori är formulerad för att kunna inlemma alla möjliga individer, deras intressen, 
och därmed möjliggöra för dem att delta på lika villkor som alla andra. Det beror 
framför allt på Dahls ovilja att formulera institutionella hinder. Visst kan kollek-

419 Dahl 2000/1998:40. Av samma anledning misstror Dahl idén om väktare – de kommer förr eller 
senare att först se till sina egna och sina närmastes intressen framför det samhälleliga goda. Dahl 
1989.   

420 Dahl 2000/1998:73-74. Dahl skriver att ”…human beings have more than a trace of egoism: in 
varying degrees we tend to be more concerned with our own interests than those of others.” Dahl 
2000/1998:66.  

421 Dahl 2000/1998:77. 
422 Dahl 1997/1994:436.  
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tivet utgöra ett hot mot individens rätt att artikulera sina intressen men det är ge-
nom respekt av demokrativärdena som det hotet skall minimeras – inte genom 
institutionellt skydd. Men jag grundar också min slutsats på den empiriska med-
vetenhet som Dahl har och som gör att han betonar heterogeniteten och plural-
ismen i samhället – vi har olika intressen. Dahl är en modern samhällsteoretiker; 
han delar inte de klassiska filosofernas antagande om att alla individer är forma-
de enligt ett visst mått eller att de alltid agerar av samma skäl – oavsett om det 
skälet antas vara av egennytta eller allmänintresse. Individerna i Dahls tänkta 
värld tänker olika, tycker olika och agerar olika – därför måste teorin kunna 
fånga upp alla individers intressen och möjlighet, och skapa möjligheter för dem 
alla att delta på lika villkor.         

Skilda intressen är något naturligt, Dahl formulerar också sin teori med det i 
åtanke. Men som jag skrev tidigare kan den heterogeniteten också vara proble-
matisk ur ett demokratiperspektiv. Den naturliga mångfald av intressen som in-
dividernas skilda bakgrunder innebär, riskerar att öka motsättningarna mellan 
grupper, vilket kan utvecklas till ställningskrig om vilka mål, medel och priorite-
ringar som bör göras.423  

Det problemet kan ytterligare cementeras av den organisering av grupper som 
är en naturlig utveckling i dagens stora enheter. Grupper fångar upp och kanali-
serar intressen som individerna har och genom att sluta sig samman kan enskilda 
individer bli starkare och ha lättare att föra fram sina åsikter.424 Å ena sidan är 
grupper önskvärda och nödvändiga för en fungerande demokrati då deltagandet 
organiseras i grupper, å andra sidan kan grupperna leda till problem på grund av 
att de genom sin autonomi kan skada andra intressen.425 En grupp som är resurs-
stark och har många medlemmar kan driva igenom sina intressen med resultatet 
att andra gruppers intressen inte ges den hänsyn som förutsätts för att ett styre 
skall bedömas vara demokratiskt.426 Det finns också en risk för att organiserade 
grupper leder till ett statiskt förhållande med en varaktig politisk ojämlikhet som 
följd. Förekomsten av sådana statiska grupper innebär också en risk för att 
gruppintressen utvecklas till förfall i samhällsmedvetandet.427 Den risken finns 
och är reell, men den är varken unik eller omöjlig att åtgärda. Det finns olika in-
stitutionella ordningar som kan minska risken för att statiska grupper skapas, 
bland annat konstitutionella begränsningar och politisk kultur där respekten för 
allas lika rätt värnas.            

423 Dahl 1989:217-218. Se också Dahl 1989:225-231, Dahl 1989:254-255 och Dahl 1982:165.  
424 Dahl 1989:219.  
425 Dahl 1982:1-3, 31. Se också Dahl 1989:253.  
426 Dahl 1982:81-85.  
427 Dahl 1982:40-47. 



 

 170 

––––––––– 

Intressen skall möjliggöras – inte begränsas    
Individens heterogenitet vad gäller intressen kan vara både motorn i ett aktivt 
demos, där medlemmarna diskuterar med varandra för bästa beslut, och en 
bromsklots om det leder till utvecklingen av statiska grupper. Men oavsett vilka 
konsekvenser heterogeniteten kan leda till är det ett centralt antagande hos Dahl: 
alla individer är unika, har unik kunskap och skilda intressen.  

Vi skall avslutningsvis kort diskutera hur vi kan förstå Dahls utgångspunkt 
och vilka effekter det kan ha för hans övriga teoribygge. Det gäller särskilt av 
vilken orsak han konstruerar polyarkiinstitutionerna.  

Först och främst: Dahl är en modern samhällsteoretiker som rör sig inom både 
ett normativt och ett empiriskt fält. Han kan inte blunda för verkligheten utan är 
medveten om att individen har olika intressen och att de inte har något gemen-
samt mål för samhället. Han behöver därför formulera en teori som både kan 
skydda och möjliggöra för alla att utöva sina intressen och som kan klara av alla 
olika individtyper utan att den faller samman. Jag har redan argumenterat för att 
han formulerar en normativ teori anpassad för verkligheten vilket betyder att teo-
rin måste vara både tillräckligt robust och flexibel för att alla typer av intressen 
skall kunna inkluderas, tas hänsyn till, diskuteras och värderas. Givet den hete-
rogena grupp av individer som ett modernt demos består av, vilka möjliga insti-
tutioner kan han rimligtvis formulera för att de terminala värdena också skall 
kunna realiseras? För en kollektiv ordning behövs; det har Dahl redan tidigare 
konstaterat.   

Dahl skulle kunna utgå från de värsta, mest egennyttomaximerande individer-
na vid formuleringen av institutionerna och ändå inkludera alla intressen. Kon-
struktionen av institutioner skulle då ha sin utgångspunkt i ett resonemang om ett 
worst case scenario: Vilka är de värsta individer vi kan tänka oss och hur skall vi 
skydda alla andra individer från deras egencentrerade intressen? Det skulle pla-
cera Dahl i samma fack som Donald Horowitz och andra institutionella desig-
ners, moderna hobbesianer, som utgår från att det är genom konstitutioner och 
andra institutionella ordningar som vi kan formera individen i raka led så att må-
let om det goda samhället kan uppnås.428   

Ett annat sätt att närma sig individens betydelse för formandet av institutioner 
skulle vara att välja den (om vi håller oss kvar bland filosoferna) kantianska vä-
gen: neutrala institutioner för att möjliggöra att allas intressen kan frodas och ut-
vecklas. De institutioner som då konstrueras skall i första hand skapa goda möj-
ligheter för alla att utöva sina intressen och de skall inte begränsa någon – varken 
god eller dålig.    

428 Horowitz 2003:14-15. Se också Horowitz 2002:20-21. Konstitutionella designers, som till exem-
pel Horowitz och Lijphart, har inte samma uttalat negativa uppfattning om individen som Hobbes 
hade. Men de anser, som Hobbes, att det behövs institutioner som möjliggör att demokratiska sty-
ren kan bestå – individerna klarar det inte helt på egen hand. Eftersom attityder, politisk kultur och 
traditioner tar tid att förändra och eftersom de flesta av dagens politiska enheter är heterogena, i 
synnerhet de som nu demokratiseras, kan institutioner minska risken för förtryck och diskrimine-
ring gentemot minoritetsgrupper. Belmont et al. 2002:2-3.       
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De här två alternativen är varandras motsatser och det krävs ingen avancerad 
analys för att konstatera att Dahl har valt det kantianska alternativet – i alla fall 
vad gäller formerandet av polyarkiinstitutioner. Som vi vet finns det inslag av det 
första alternativet när Dahl formulerar övriga institutioner: det kan finnas skäl till 
att skapa institutionella ordningar som begränsar individens agerande429.      

Men om vi för stunden lämnar de institutionerna åt sidan och fokuserar på po-
lyarkiinstitutionerna, är det tydligt att Dahl inte går i Hobbes fotspår. Dahls de-
mokratiidé innebär att alla är lika värda och lika kompetenta – och att alla därför 
skall ges lika rätt och möjligheter att driva sina intressen. Han vill inte begränsa 
någons rättigheter utan målet är att alla skall vara politiskt jämlika och själv-
styrande. Med de teoretiska utgångspunkterna och strävan efter att realisera dem 
i verkligheten, är det inte rimligt att tro på att individen enbart drivs av ett intres-
se som kan vara menligt för det demokratiska styret. Dahl gör inte heller det, han 
är medveten om att individens egenintresse har stor betydelse för hur vi agerar 
och vad vi prioriterar – dessutom behöver inte egenintresset vara till samhällets 
nackdel – och som vi kommer att se i nästa avsnitt kan det vara till allas fördel. 
Utgångspunkten att allas intresse skall ges lika hänsyn och att ingen skall be-
gränsas leder till att polyarkiinstitutionerna är formulerade för att skapa möjlig-
heter för de enskilda individerna – inte för att begränsa dem. Däremot innebär in-
stitutionerna en begränsning av kollektivets agerande. Polyarkiinstitutionerna 
förhindrar kollektivet att styra över individen eftersom individens rätt till själv-
styre är i ständigt fokus. Det innebär att ett kollektiv inte har rätt att begränsa in-
dividens politiska rättigheter.        

Vi kan alltså sluta oss till att individer har olika intressen; det är naturligt och 
behöver inte vara något problem så länge alla respekterar varandras lika rättighe-
ter. Dahls teori är också formerad för att kunna möjliggöra och skydda de skilda 
intressen som individerna har. Vi har nu blottlagt individen ytterligare, men än 
vet vi inte tillräckligt om henne. Hon har skilda intressen men vad är det som 
driver henne att agera? Det är nästa anhalt i sökandet efter individen i Dahls 
tänkta värld.    

429 Denna ambivalens vad gäller behovet av institutionella skydd och garantier kommer vi att studera 
närmare i avhandlingens tredje del. Klart är att Dahl å ena sidan inte vill begränsa individens rättig-
heter, å andra sidan inser han behovet av att göra det för att skydda sagda rättigheter. Det dilemmat 
är inte nytt, Dahl sällar sig här till raden av liberala teoretiker som försöker hitta formeln för det 
ideala styret.   
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Känslor med förnuft – individens basala drivkrafter  
Som vi nu vet är individens skilda intressen en viktig del i Dahls demokratiteori. 
Varje individ är självständig och unik. Dahl tror därför inte heller att vi alla age-
rar av samma orsaker eller på samma sätt. Hans uppfattning skiljer sig från flera 
av de klassiska politiska teoretikerna som ofta kategoriserade individerna utifrån 
en specifik människotyp, till exempel förnuftig eller egennyttomaximerare. Dahl 
– och andra samtida teoretiker – generaliserar inte individernas egenskaper till en 
enda typ utan ser dem som unika individer. Men Dahl ser inte heller individen 
som opåverkbar av yttre omständigheter utan han utgår från att individen formas 
av den kontext hon befinner sig i och av de erfarenheter som hon tidigare har 
gjort.430 Därför anger Dahl också ett spektrum av olika drivkrafter som indivi-
derna kan ha: hat, kärlek, empati, avund, altruism och egenintresse.431  

Dahl definierar inte individen som enbart genomgod eller hyperegoist. Enligt 
honom är det dels orimligt att, i dagens stora politiska enheter, tänka sig att indi-
viderna bara skulle drivas av en samhällsorienterad altruistisk anda. De politiska 
enheterna är helt enkelt alldeles för stora och för heterogena för att det skulle 
vara rimligt att vi drivs av en kollektiv känsla om allas bästa för ögonen. För att 
det alls skulle vara möjligt måste samhället vara litet, där starka personliga rela-
tioner finns som gör att man bortser från sina egna intressen framför gruppens. 
Dels är det inte heller sannolikt att individer agerar enbart utifrån egenintressen. 
Vi är alltid beredda att stå tillbaka för dem som står oss närmast och se till deras 
bästa med konsekvensen att vårt eget intresse inte kan maximeras. Men visst har 
egenintressen inflytande över hur vi agerar, och sannolikheten för det är större i 
stora enheter där vi inte känner varandra.432 Vår möjlighet att känna empati och 
sympati begränsas till dem som finns närmast oss eftersom graden av empati 
minskar med avståndet.433   

Våra drivkrafter spänner över en mängd olika känslor där ren egoism och al-
truism utgör extremer som snarast skall ses som idealtyper än exempel på hur in-
dividerna faktiskt agerar. Empirisk erfarenhet visar också att individerna agerar 
utifrån både egenintressen och altruistiska motiv.434 Dahl betonar dock att det, ur 
ett demokratiskt perspektiv, per definition inte behöver vara sämre om någon 
agerar utifrån ett egenintresse – effekterna av deras agerande kan vara positivt 
för demokratins utveckling. Dahl ger Lyndon B. Johnsons agerande för de svar-
tas rättigheter som exempel, Dahls tes är att Johnson egentligen drevs av egenin-
tressen för att stärka sin egen politiska karriär – vilket visade sig vara positivt för 
demokratins utveckling.435 Men det är samtidigt svårt att avgöra vad som driver 
den enskilde individen att agera på ett visst sätt. Dahl betonar att det bara är den 

430 Dahl 1982:161 och Dahl 1997/1996b:371.  
431 Dahl 2006:32.  
432 Dahl 1997/1996b:359-370 och Dahl 1989:76. Dahl ifrågasätter sannolikheten att ens förmyndarna 

agerar altruistiskt i alla lägen. Om de inte gör det kan vi heller knappast anta att den enskilde indi-
viden kommer att göra det. Se också Dahl 1982:143-147, 150 och Dahl 1997/1996a:138.  

433 Dahl 2006:42-43.  
434 Dahl 1997/1980a:327-328. Se också Dahl 1997/1996b:371 och Dahl 2006:41.   
435 Dahl 2006:46.  
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enskilde individen som kan veta vilka de egna intressena är. Och även om det i 
första hand är ett argument för att stärka den enskilde individens rätt att delta, är 
det ändå en rimlig slutsats om vi tror på den enskildes förmåga att skapa sig en 
egen uppfattning om tillvaron. Än så länge kan vi inte läsa andras tankar och av-
göra vilka deras intressen är.    
      
Oavsett om vi kan, eller inte kan, veta vad som driver en individ att agera på ett 
visst sätt, så kan individernas drivkraft både utgöras av egenintressen och altru-
ism, men vad är det som får dem att agera på ett visst sätt? Är det förnuftet eller 
känslor som är grunden för deras agerande? Något överraskande så hävdar Dahl 
att det inte i första hand är förnuftet utan känslor och passion som har drivit de-
mokratins utveckling framåt. Enligt Dahl har tilltron till förnuftet som förklaring 
till demokratins utveckling varit allt för stor: om de privilegierade individerna 
före demokratins framväxt hade agerat förnuftigt, borde de inte ha utvidgat del-
taganderätten till att omfatta alla individer. Istället borde de ha strävat efter att 
bevara sin ställning. Därför argumenterar Dahl för att det var känslor som drev 
demokratins utveckling framåt.436 Det betyder dock inte att förnuftet inte är en 
viktig drivkraft; Dahl skriver att:  
 

I want to suggest instead that what actually drives the search for fairness is 
not pure reason but emotions and passions. Reasons may serve to guide 
action toward justice. It may (and I believe should) assist us in choosing 
the most efficient means to good ends. But what impels action are emo-
tions like those I’ve already named, which range from compassion to 
envy, anger, and hatred.437    

 
Dahls logik när han beskriver drivkrafterna bakom demokratins utveckling är 
inte alldeles övertygande. I sitt resonemang jämställer han förnuft med egenin-
tresse – en slutsats som han i övrigt inte drar – han betonar att individerna kan 
drivas av en mängd olika orsaker – bland annat av altruism. Och utifrån ett altru-
istiskt perspektiv vore det förnuftigt av de fördemokratiska individerna att sträva 
efter allas lika rätt till lika deltagande. Men visst kan det vara som Dahl hävdar, 
att känslor har stor betydelse för hur vi resonerar – vi agerar inte av rent ratio-
nella skäl, utan känslor har stor betydelse för hur vi tolkar och bedömer en situa-
tion.438 Dahl anser dessutom att vi inte kan generalisera individers agerande som 
ett, i alla lägen, förnuftigt agerande eftersom det beror på varje enskild individs 
erfarenheter och uppfostran.439 

Frågan om vad ett förnuftigt agerande i Dahls värld är, är lika svår att svara på 
som det är svårt att definiera vem den perfekte demokraten är. Eftersom det bara 
är jag själv som kan bedöma vilka mina intressen är, borde det också bara vara 

436 Dahl 2006:30-32. Men Dahl skriver också att demokratins utveckling kan tolkas som en kostnads-
fråga; det blev alltför kostsamt att utestänga folket från ett politiskt deltagande. Dahl 1997/1996a: 
141.  

437 Dahl 2006:32.  
438 Dahl 2006:40. Se också Dahl 1982:96.   
439 Dahl 2006:40.  
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jag som kan bedöma om jag agerar förnuftigt eller inte.440 Det är därför förhastat 
att kasta ut förnuftstanken med badvattnet, då det innebär att vi sätter oss till 
doms över andras ageranden, fastän vi inte kan veta varför de agerar som de gör 
– utifrån deras intressen kan det vara ett förnuftigt agerande även om inte andra 
skulle tycka det. Men det är också enbart i Political Equality som Dahl för den 
diskussionen, varför vi kanske inte skall lägga allt för stor vikt vid ett enstaka ut-
talande.        

Känslor sätter restriktioner på polyarkiinstitutionerna   
När det gäller individens drivkraft gäller samma sak som för individens skilda 
intressen: Dahl är en normativ teoretiker som styrs av vilka empiriska antagan-
den han gör och vilka empiriska erfarenheter han har gjort. Därför är det också 
följdriktigt att individens drivkrafter kan variera, från hat och avund till empati 
och altruism. Däremot är det mer anmärkningsvärt, åtminstone i relation till Kant 
och Locke som Dahl i övrigt har så starka beröringspunkter med, att Dahl anser 
att det är känslor som driver individen. Kant och Locke betonar istället förnuftet. 
Samtidigt är det osäkert hur stor betydelse som skall läggas vid Dahls uppfatt-
ning i just den här frågan eftersom det bara är i en text som han diskuterar det. I 
övrigt nämns inget om individens förnuft eller känslor – då är hennes kompetens 
i fokus.  

Så hur passar tesen om känslornas förtur framför förnuftet in i Dahls teori-
bygge? Om vi utgår från att individen drivs av känslor och att det är de som av-
gör hur hon agerar, vilken betydelse kan det få för möjligheten att realisera de-
mokratiteorin? Vad måste till exempel den upplysta förståelsen kunna ’erbjuda’ 
för att politisk jämlikhet och självstyre skall kunna realiseras? Ställs det andra 
krav på kriteriet upplyst förståelse om individen drivs av känslor eller förnuft? 
Det är spekulativa frågor som är svåra att ge ett svar till, men det synliggör det 
faktum att demokratikriterierna måste kunna bemöta olika slags drivkrafter – och 
också olika slags intressen. Kriterierna kan inte vara statiska och enbart riktade 
mot det normativa målet att realisera grundantagandena. De måste också vara 
riktade mot verkligheten och vara så flexibelt formulerade att, till exempel upp-
lyst förståelse, kan möjliggöra för alla individer – oavsett vilken drivkraft och 
vilka intressen de har – att skaffa den information de behöver för att kunna vär-
dera alternativ och eventuella konsekvenser för att kunna fatta de beslut som de 
anser är bäst. De skilda intressen och drivkrafter som Dahl antar att individerna 
har, gör det nödvändigt att dels kunna formulera kriterierna så inkluderande som 
möjligt, dels skall kriterierna formuleras på ett sådant sätt att målet om politisk 
jämlikhet och självstyre kan realiseras. Och det är en utmaning – hur realiserar 

440 Diskussionen om vad ett förnuftigt agerande är och vem som avgör det (om det är den enskilde 
individen eller om det går att göra en oberoende bedömning av det) hänger till viss del samman 
med om vi skiljer på vad en preferens och ett intresse är. Givet att vi skiljer på dem kan innebörden 
av ett förnuftigt agerande antingen bedömas av den enskilde (det är förnuftigt givet mina preferen-
ser) eller utifrån en oberoende bedömning (det ligger inte i ditt intresse att… därför är det oförnuf-
tigt). Men som jag skrev tidigare så tycks Dahl inte göra någon åtskillnad av de två begreppen. 
Dessutom betonar han individens rätt och individens kompetens – varför jag tolkar det som att det 
är enbart den enskilde individen som kan avgöra om hon agerar förnuftigt eller inte.    
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man ett fåtal specifika demokrativärden i en värld av otaliga intressen och driv-
krafter?              

Vi börjar nu närma oss slutet i sökandet efter den frånvarande närvarande in-
dividen. Så vad vet vi? Vi vet att individen är kompetent, insiktsfull och att hon 
respekterar sina medmänniskor. Vilka intressen som hon har vet hon bäst själv – 
men vi vet att de varierar från individ till individ. Vi vet också att varför hon age-
rar, vilka drivkrafter hon har, skiftar mellan olika personer – och hos dem alla är 
både känslor och förnuft starka motorer. Men hur formbar är individen – kan hon 
förändras?      

Den plastiska individen  
Vi inledde sökandet efter individen genom att utgå från det första antagandet om 
att individen inser behovet av kollektivt bindande beslut. När vi nu söker efter 
den formbara individen är det tredje kriteriet, upplyst förståelse, en lämplig ut-
gångspunkt. Upplyst förståelse är formulerad som en rättighet för individerna 
och en garanti för den demokratiska processen. För att individerna skall kunna 
delta på lika villkor måste de ha rätt att informera sig och bilda sig. Den möjlig-
heten skall upplyst förståelse ge. Vad lär vi oss om individens formbarhet av det 
kriteriet? Vi kan konstatera att det uppenbarligen finns ett behov av att upplysa 
individen. Precis som Locke hävdar, så anser också Dahl att individerna inte föds 
upplysta utan det är något som de måste lära sig. Dahl är också övertygad om att 
vi alla äger möjligheten att utveckla ett demokratiskt agerande och en demokra-
tisk kunskap. Dahl skriver att:       
 

At birth, most human beings possess the potentiality for developing these 
qualities. [Dahl hänvisar till fördelar som demokratin för med sig] 
Whether and how much they actually develop them depends on many cir-
cumstances, among which is the nature of the political system in which a 
person lives. Only democratic systems provide the conditions under which 
the qualities I have mentioned are likely to develop fully. All other re-
gimes reduce, often drastically, the scope within which adults can act to 
protect their own interests, consider the interests of others, take responsi-
bility for important decisions, and engage freely with others in a search for 
the best decision. A democratic government is not enough to insure that 
people develop these qualities, but it is essential.441  

 
Vi kan alltså formas till medvetna individer som respekterar allas lika värde. Och 
bäst förutsättningar för det finns i demokratiska politiska system. Empiriska stu-
dier tyder också på att individen har en förmåga att utveckla demokratiska värde-
ringar: att delta i diskussioner, agera ansvarsfullt och moraliskt442. Samtidigt 
konstaterar Dahl att det inte finns några empiriska bevis för att ett demokratiskt 

441 Dahl 2000/1998:56.  
442 Antagandet om individens förändringsbarhet baseras på empiriska erfarenheter men är nödvändig 

för att Dahls teori skall fungera eftersom han inte utgår från att individen föds upplyst – hon måste 
därför kunna förändras. 
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styre per automatik leder till att individerna utvecklar större tolerans, självkänsla 
eller medborgaranda. Förmågan att utvecklas och förändras finns, men om det 
sker beror på de yttre omständigheterna – om det samhälle man föds in i är de-
mokratiskt eller inte.443 Vad som är fördelaktigt är både om det finns ett politiskt 
system, en konstitutionell reglering som garanterar individens rättigheter att age-
ra självständigt och på lika villkor som alla andra444 och att den politiska kultu-
ren överensstämmer med demokratiska värderingar.445      

Det finns ett behov av, och en möjlighet att, bilda individen och att forma 
henne till en medveten demokrat. Det leder fram till en andra fråga: Hur långt är 
det möjligt – och nödvändigt att upplysa henne? Om det vore möjligt att forma 
den perfekta demokraten skulle vi kunna närma oss en demokratisk fulländning, 
förutsatt att andra hot som externa krafter inte förekommer. Som Dahl ser det är 
det dock inte nödvändigt att forma den perfekta demokraten som i alla lägen age-
rar för demokratins och samhällets bästa. Även motiv som till synes är egen-
intressen kan leda till ett resultat som är positivt för demokratins utveckling. Be-
roende på omständigheter, som kontext och andra individers agerande, kan en 
individs agerande leda till positiva – eller negativa – effekter för demokratin, 
oavsett vad den bakomliggande orsaken till agerandet var. Det finns ingen mall 
för vad en perfekt demokrat är eller vad ett perfekt demokratiskt agerande är. 
Dahl söker heller ingen sådan mall, han skriver att ”I don´t mean to suggest that 
every person in a democratic country must be formed into perfect democratic 
citizens.”446 Istället för att sträva efter den fulländade demokraten, strävar Dahl 
efter att, med vetskap om de skilda intressen och drivkrafter som individen har, 
skapa goda möjligheter för individerna att agera enligt demokratiska värderingar. 
Det är därför nödvändigt att skapa lika förutsättningar för alla att både informera 
sig om olika beslutsalternativ och att informera sig om vilka konsekvenser de 
kan ge – det är däremot inte nödvändigt att bilda henne till en viss grad av upp-
lyst förståelse.    

Det är också ett faktum att deltagandet inte är så stort som vi skulle önska, och 
av dem som deltar är det en ännu mindre skara som är aktiva aktörer på den poli-
tiska arenan. Den perfekta demokraten kan vi därför inte räkna med, det är snara-
re så att individerna är ”…occasional, intermittent, or part-time citizens…” och 
att vi därför kanske måste nöja oss med en ”…good-enough or adequate citi-
zen.”447 En acceptabelt bra medborgare antas ”… possess sufficiently strong in-
centives to gain a modicum of knowledge of their own interests and of the politi-
cal choices most likely to advance them, as well as sufficiently strong incentives 
to act on behalf of these choices.”448 Det är inga överväldigande krav som Dahl 
ställer på individen, men på grund av den låga aktiviteten kan vi inte heller ha 
högre förväntningar. Som svar på frågan är det alltså möjligt att skapa förutsätt-

443 Dahl 1989:91-93. 
444 Dahl 1982:18. Se också Dahl 1989:223, 256-259 och Dahl 1982:65-67.  
445 Dahl 1989:172, 262-263.   
446 Dahl 2000/1998:157. 
447 Dahl 1997/1992:215.  
448 Dahl 1997/1992:215.  
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ningar för att individen skall kunna utvecklas till att bli en medveten medborga-
re.         

Upplysning för förändring   
Individen kan förändras och utvecklas – hon kan bli en medveten samhällsmed-
borgare. Men som den sanne demokrat Dahl är, med folkets autonomi och själv-
styre som ledstjärnor, ställer han inga krav på någon speciell typ av individ för 
att den demokratiska processen skall fungera. Alla individer, oavsett vilka intres-
sen och drivkrafter de har, skall kunna leva tillsammans i ett demokratiskt styre. 
Det underlättar naturligtvis om folkets intressen inte är allt för olika varandra, 
men om så skulle vara fallet kan olika konstitutionella ordningar begränsa risken 
för kollision mellan intressen.  

Men, två former av anpassning krävs ändå av individen för att ett demokra-
tiskt styre skall fungera. För det första måste alla acceptera och respektera de 
demokratiska värdena: att alla är lika värda och har lika rätt som alla andra. Om 
individerna inte respekterar andras lika rätt måste institutionella hinder konstrue-
ras som låser individen så att hon inte kan kränka andras rättigheter. Dahl är 
skeptisk till alla former av begränsning av individens autonomi, varför det inte är 
något önskvärt alternativ. Han måste därför lita till att individen förstår och re-
spekterar andras lika rättigheter. För det andra måste individen uppnå en upplyst 
förståelse för att den starka jämställdhetsprincipen skall fungera: individen är 
inte född upplyst, hon måste därför få möjlighet att bilda sig så att hon kan in-
formera sig, värdera beslutsalternativ och dess eventuella konsekvenser. Kort 
sagt, hon behöver nå en upplyst förståelse för att kunna agera som en medveten 
demokrat.  

Innan vi avslutar visar en kort återblick till de klassiska politiska filosoferna 
att Dahl positionerar sig närmast Locke: båda utgår från att erfarenheter och in-
stitutioner hjälper till – och behövs – för att den demokratiska individen (i Lock-
es fall den förnuftiga individen) skall kunna utvecklas. Man kan även se vissa 
likheter med Rousseau, även om Dahl på intet sätt följer Rousseau längs allmän-
viljans väg. Dahl anser, som Rousseau, att det finns en naturlig process som ut-
vecklar samhället: organisering eller samarbete mellan individer.           

Individen som demokrat   
När vi sammanfattar de antaganden som görs om individen kan vi se att hon inte 
är så undflyende som hon till en början tycks vara. Hon framstår som kompetent, 
insiktsfull och med egna intressen. Hon har en egen drivkraft och hon har möj-
lighet att förändras till att bli en medveten demokrat.  

Dahl ger inte individen några generella egenskaper alls (förutom att alla är 
lika kvalificerade för att fatta beslut). Han tror inte att individerna har samma in-
tressen eller agerar av samma orsaker. Dahl presenterar istället olika möjliga 
drivkrafter där den specifika kontexten avgör om demokrati skadas eller stärks. 
Det finns inga drivkrafter som per definition alltid är positiva eller negativa för 
demokratins överlevnad – åtminstone inte på individnivå. På aggregerad nivå 
kan situationen vara en annan. Om en stor majoritet av medborgarna drivs av 
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samma egennyttomaximerande beteende och den politiska kulturen domineras av 
låg tillit till andra är det naturligtvis en besvärlig situation ur ett demokratiskt 
perspektiv.  

Det betyder att vi alla agerar av olika orsaker, från hat och avund till kärlek 
och empati. Känslornas drivkraft är också vad Dahl betonar framför tanken om 
ett förnuftigt agerande. Huruvida det är känslor eller förnuft som får oss att agera 
vet vi väl bara själva, men det har i alla fall inneburit ett agerande som, under 
gynnsamma omständigheter, har haft en positiv betydelse för demokratins ut-
veckling och strävan efter en politisk jämlikhet. Poängteras bör att det inte räcker 
med pigga och glada demokrater för att demokratin skall utvecklas – Dahl beto-
nar betydelsen av den historiska och sociala kontexten.       

De antaganden som görs om individen visar också att individen kan förändras. 
De flesta individer föds med en potential att utvecklas till upplysta medborgare – 
en potential som även gör det möjligt att forma henne. Det är däremot inte själv-
klart att alla behöver formas till perfekta demokrater. Men för att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt, är det gynnsamt om det politiska systemet och den 
politiska kulturen fungerar i enlighet med demokratiska värderingar. Med anpas-
sade institutioner finns det därför gott hopp om att forma individen och begränsa 
hennes beteende så att hon i alla fall agerar som en tillräckligt bra demokrat.  

Förutom att vi bättre har lärt känna individen som skall befolka Dahls tänkta 
värld, har vi genom analysen av henne också belyst aspekter av demokratiteorin, 
som ytterligare förbättrar förståelsen av den.  

För det första handlar det om varför Dahl känner sig föranledd att lägga så 
stor vikt vid individens kompetens att han till och med formulerar sin teori kring 
den starka jämställdhetsprincipen, synliggör dels det samspel som normativa ar-
gument och empiriska erfarenheter utgör i Dahls teori. Utgångspunkten för hans 
teori är normativ men han är samtidigt mån om att den skall vara realiserbar gi-
vet empiriska förhållanden. Dels synliggörs den stora betydelse – och ansvar – 
som Dahl lägger på individen. Han väljer att tro på individens förmåga att agera i 
enlighet med demokratiska värderingar och fatta genomtänkta beslut – och und-
viker därmed alltför styrande institutionella hinder som kan begränsa individens 
frihet.  

Vi kunde för det andra se den betydelse individens skilda intressen och egen-
skaper får för vilka institutioner Dahl formulerar. Antagandena om individernas 
skilda intressen i kombination med tron på individens kompetens och rätt att sty-
ra sig själv innebär att Dahl i princip inte kan formulera andra institutioner än de 
inkluderande och möjliggörande polyarkiinstitutioner som han gör. Han vill inte 
begränsa individens autonomi – alla skall också ges lika möjligheter. Den till sy-
nes frånvarande individen visar sig därmed utgöra en begränsning för hur Dahl 
kan formulera sin demokratiteori – i synnerhet vad gäller vilka institutioner han 
formulerar. För även om institutionerna är formulerade för att möjliggöra kriteri-
erna så innebär individens heterogenitet en begränsning för hur de kan formeras.  

Det visar för det tredje att individens skilda drivkrafter, tillsammans med de 
föregående heterogena intressena, utgör en mycket närvarande restriktion för 
demokratiteorin – de institutioner som konstrueras måste vara inkluderande så att 
alla oavsett drivkraft kan utöva sina demokratiska rättigheter. Alla, såväl melan-



 

 179 

kolikern, sangvinikern, kolerikern som flegmatikern skall ges lika möjlighet att 
bilda sig, att kontrollera dagordningen och att delta effektivt.   

När det gäller den fjärde och sista kommentaren om individens förändrings-
barhet så är det till demokratiteorins fördel om individen utvecklas så att hon lär 
sig att respektera alla andras lika rätt. Däremot finns det inga krav på att hon 
måste förändras till någon viss typ av individ, utan hon skall vara autonom och 
kunna agera självständigt i enlighet med sina egna intressen. Det innebär att de-
mokratiteorin inte bara skall vara inkluderande av intressen och drivkrafter – den 
skall dessutom kunna hantera alla typer av förändringsbenägna och förändrings-
obenägna individer.  

De antaganden om individen som Dahl gör skiljer sig från varandra beroende 
på om de är empiriskt grundade, om de är normativa önskemål eller om de är lo-
giska argument för teorin. Antagandet om alla individers lika och tillräckliga 
kompetens skiljer sig från de övriga egenskaperna i och med att det har sin grund 
i ett teoretiskt behov att motivera att alla individer skall ha lika rätt att delta på 
lika villkor. För teorins hållbarhet gentemot förmyndarna behöver Dahl argu-
mentera för att alla är lika kompetenta – besluten blir bra – varför alla bör ha rätt 
att delta. Till antagandet om individens kompetens tillkommer två egenskaper 
som ytterligare stärker argumentet: den teoretiska utgångspunkten att individerna 
har insikt om att de bör enas i enheter där kollektiva bindande beslut fattas och 
det normativa kravet att individerna bör respektera varandras lika rätt. Övriga 
egenskaper, intressen, drivkraft och förändringsbarhet har alla sitt ursprung i 
empiriska erfarenheter om hur individen är: heterogen med skilda orsaker till sitt 
agerande och med möjlighet att förändras. De empiriska erfarenheterna innebär 
restriktioner för teorin; individernas skilda intressen och drivkrafter kräver inklu-
derande institutioner för att alla individer, oavsett vilka de är, skall ges tillträde. 
Att individen kan förändras är snarare en förutsättning för att teorin skall fungera 
eftersom Dahl inte utgår från att individen föds upplyst – hon måste kunna för-
ändras.      

Vi kan nu konstatera att individen varken är gömd eller glömd. Hon är, precis 
som det bör vara i en demokratiteori, både framträdande och en betydande 
’maktfaktor’. De antaganden som görs om henne innebär restriktioner för vilka 
andra argument som Dahl för fram – det gäller företrädesvis vilka institutioner 
som han kan formulera, givet att teorin skall vara logiskt och rimligt sammanhål-
len. Efter att ha presenterat den sista delen i analysmodellen är det dags att i näs-
ta kapitel föra samman de olika slutsatserna och analysera hur vi kan förstå idén 
om reproducerbarhet i Robert Dahls tänkta värld.          
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KAPITEL 9  

Reproducerbarhet i Robert Dahls tänkta värld  
 

Vi vet nu hur Dahl tänker kring demokrativärden: målet är att nå politisk jämlik-
het och självstyre. När vi når dit har en fullödig demokratisk procedur realiserats. 
Vi vet också vilka institutioner som är viktiga för att demokrativärdena skall 
kunna uppnås, och vi har till sist fått en god förståelse för hur han tänker kring 
individen. Därmed finns alla pusselbitar på bordet för att vi skall kunna dra slut-
satser om demokratins reproducerbarhet i hans tänkta värld.  

En kort repetition av utgångspunkterna kan dock behövas: om vi tror på de-
mokrati som den bästa formen för ett politiskt styre bör vi också försöka formu-
lera en idé om hur vi skall realisera ett sådant och, än viktigare, undersöka vad 
som krävs för att demokratin skall reproduceras. Kan ett demokratiskt system 
formuleras så att det stärker sig självt – att det kan vara så konstruerat att det 
producerar sin egen överlevnad? För att svara på de frågorna räcker det inte med 
att enbart föra fram argument för varför demokrati är bra – argument för hur de-
mokrati skall kunna realiseras och fortleva måste också presenteras. Och då rör 
vi oss även på ett empiriskt plan. Det är därför nödvändigt att väga in antaganden 
som görs om verkligheten: vilka institutioner som behövs för att demokrati-
värdena skall kunna realiseras och vilka antaganden som görs om de individer 
som skall befolka det demokratiska styret.  

När vi har identifierat de värden, institutioner och antaganden om individen 
som återfinns i Robert Dahls teori kan vi skönja ett mönster för hur demokratins 
reproducerbarhet kan rekonstrueras i hans tänkta värld. I den värld där Dahls teo-
ri antas gälla har han möjlighet att skapa de förutsättningar som han finner bäst 
för att de terminala värdena skall kunna uppnås. Men han kan inte göra precis 
som han vill, han kan inte låta enhörningar springa omkring i ständigt solsken 
ätandes från godisträden. Dahl måste förhålla sig till verkligheten: individerna 
beter sig på ett visst sätt, seder och traditioner är statiska och marknadslogiken 
regerar i det ekonomiska systemet. Däremot kan han formulera institutioner som 
på olika sätt möjliggör, uppmuntrar eller begränsar de krafter som finns i samhäl-
let – så att de terminala målen kan realiseras och reproduceras.  

Det är dessa mönster som skall synas närmare här. Jag kommer att redogöra 
för dem i en analysmodell som presenteras i tre steg där jag inleder med de vär-
den och institutioner som Dahl själv i första hand diskuterar. Därefter kommer 
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övriga delar449 att presenteras i två steg så att vi slutligen har en modell som vi-
sar demokratins reproducerbarhet i Dahls tänkta värld. Avsikten är inte att åter 
diskutera innebörden av de enskilda analyskategorierna utan här skall relationen 
mellan dem analyseras: Vilka restriktioner finns och hur påverkar de varandra? 
Som vi kommer att se är det särskilt samspelet mellan individerna och insti-
tutionerna som är nyckeln till hur vi kan förstå idén om reproducerbarhet.      

Analysmodellen för reproducerbarhet – monterad och klar    
När Robert Dahl i Procedural Democracy och Democracy and its Critics, men 
även i andra texter, redogör för vad en fullödig demokratisk procedur innebär 
och vilka institutioner som är nödvändiga för att den proceduren skall möjliggö-
ras utgår han (i stort sett) från normativa antaganden och lämnar verkligheten åt 
sidan.450 Han formulerar en ideal demokratiteori och argumenterar för varför vi 
borde acceptera den.  
      

 
 

Demokrativärden   Polyarkiinstitutioner  

 
Figur 9.1: Robert Dahls huvudsakliga fokus  

 
Det första ledet i analysmodellen är inte så mycket att orda om, det utgörs av vad 
Dahl själv primärt diskuterar – den fullödiga demokratin. Det är ett till synes slu-
tet system som han presenterar: en enkel modell där vissa givna institutioner är 
nödvändiga för att vissa givna värden skall realiseras – värden som inte är bero-
ende av några andra omständigheter än dessa institutioner. Han argumenterar för 
att polyarkiinstitutionerna är nödvändiga för att demokrativärdena skall kunna 
realiseras – men han konstaterar också att polyarkiinstitutionerna inte är tillräck-
liga. För att denna enkla normativa modell skall kunna realiseras i verkligheten 
behövs även andra institutioner. Det är helt i enlighet med vad vi har slagit fast 

449 I analysmodellen kommer jag att presentera institutionerna polyarkiinstitutioner, byråkrati, rätt, 
bildning och marknad. Ett formaliserat rättsväsende diskuterar Dahl inte i någon större grad varför 
den institutionen inte återfinns här. Dahl för själv en diskussion om vikten av ett rättvist rättsväsen-
de men konstaterar också att det inte har någon direkt betydelse för demokratins funktion. Å andra 
sidan kan man hävda att ett formaliserat rättsväsende har stor betydelse för individernas förmåga att 
utveckla tillit och förtroende till andra individer, valda representanter och till det politiska systemet 
som helhet. Den aspekten inordnas dock under bildning (politisk kultur).     

450 I kapitel 6 kunde vi se att det tredje kriteriet Upplyst förståelse har sitt ursprung i antaganden om 
verkligheten. Så kan även det sjunde antagandet tolkas (knappa och värdefulla resurser skall förde-
las jämlikt). Dahl ser ett behov av att formulera det antagandet för att stärka den politiska jämlikhe-
ten.   
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angående idén om reproducerbarhet: vi kan inte isolera oss från verkligheten – 
hänsyn måste även tas till empiriska förhållanden. För om vi inte gör det, om vi 
bara utgår från normativa önskemål, riskerar vi att träffa på enhörningar i alla 
fall.  

Ett politiskt system består dessutom av fler komponenter än enbart värden och 
institutioner för beslutsfattande. Det leder oss över till det andra steget där ana-
lysmodellen utvidgas till att omfatta även den deltagande individen och institu-
tioner för genomförande (byråkratin). Som vi kommer att se påverkar de på olika 
sätt både demokrativärdena och polyarkiinstitutionerna.  
 

 
 

Demokrativärden   Polyarkiinstitutioner  

 
Figur 9.2: Det demokratiska politiska systemet  
Kommentar: Man skulle även kunna tänka sig en relation mellan individen och institutioner för ge-
nomförande. När Dahl för byråkratin på tal görs det ofta i negativa ordalag – att tjänstemän agerar av 
egenintresse och att de genom sin expertkunskap och tillgång till information är en maktfaktor. I 
denna modell dras dock inte den linjen eftersom det är i Dahls tänkta värld vi befinner oss.     
 
Individen, de antaganden som görs om henne – och de rättigheter hon måste ga-
ranteras för att kunna agera som en medveten demokrat – har stor betydelse för 
formeringen av Dahls till synes slutna system. Som vi såg i det förra kapitlet ut-
gör de rättigheter som individen har för att kunna agera som en autonom individ 
restriktioner på polyarkiinstitutionerna. Institutionerna måste vara inkluderande 
så att alla individer, oavsett drivkraft, intressen eller andra egenskaper kan delta 
på lika villkor som alla andra utan att begränsas. Den restriktionen ställer höga 
krav på polyarkiinstitutionerna eftersom de både skall kunna möta alla individers 
skilda personligheter och de demokrativärden som utgör det terminala målet: alla 
individer skall ha lika möjligheter att agera på lika villkor, att föra fram sina 
åsikter, att driva sina frågor – oavsett om de är altruister, egennyttomaximerare, 
om de drivs av hat, avund, kärlek, förnuft eller oförnuft.   

 
Institutioner för 
genomförande  Individen  



 

 183 

Individen, och hur hon agerar, har också inverkan på demokrativärdena. Om 
inte individen agerar i enlighet med de demokratiska värderingarna respekteras 
inte demokrativärdena, vilket är ett allvarligt slag mot demokratin. Den påverkan 
som individen har på demokrativärdena respektive på polyarkiinstitutionerna 
skiljer sig därmed åt. I det senare fallet innebär antagandena om individen en re-
striktion av teorin medan individens agerande gentemot demokrativärdena är en 
empirisk fråga.  

När empiriska omständigheter, såsom de antaganden som görs om individen, 
vägs in i analysmodellen innebär det att den öppnas och systemet är inte slutet 
längre. Analysmodellen är öppen i den bemärkelsen att Dahl inte längre kan kon-
trollera vad som händer: individerna är autonoma och kan agera både till demo-
krativärdenas för- och nackdel. Samtidigt är individens autonomi och rätt till 
självstyre fundamental – ett terminalt mål – för den demokratiska processen. 
Utan fria och självstyrande individer har vi ingen demokrati – åtminstone inte 
med Dahls mått mätt. Individens agerande är därför akilleshälen för hur demo-
krativärdena klarar sig.        

Dahl ägnar inte mycket tid åt byråkratin men den har ändå en viktig funktion 
att fylla i analysmodellen. Tjänstemännen antas fullgöra sin uppgift, att opartiskt 
och kompentent implementera de beslut som har fattats. Även om Dahl tänker 
sig att byråkratin fungerar som det är avsett, är han medveten om att tjänstemän 
både kan agera utanför sina befogenheter och att deras expertkunskaper kan leda 
till att kontrollen av deras arbete försvåras. Om det sker innebär det en risk för att 
demokrativärdena inte kan upprätthållas: om tjänstemän styr vilka frågor som 
skall diskuteras eller om deras expertkunskap innebär att de kan styra den infor-
mation som tillhandahålls, försvåras bland annat individernas rätt till kontroll 
över dagordningen. De valda politikernas begränsade mandatperioder kan också 
skapa obalans i relationen mellan politiker och tjänstemän i och med att tjänste-
männen arbetar under obegränsade tidsramar. Byråkratin, hur den fungerar, kan 
därför medföra stora komplikationer för demokrativärdena.         

I detta andra steg av analysmodellen är systemet vidöppet – det finns inga be-
gränsningar, varken regler, kulturella hinder eller andra samhälleliga mekanis-
mer, för hur individen agerar eller hur byråkratin fungerar. Och lika verklighets-
främmande som det första steget i analysmodellen var, är också detta andra steg 
långt ifrån hur verkligheten ser ut. Även om individen är kvalificerad, vet vilka 
de egna intressena är och har rätt till självstyre, är hon inte och agerar inte heller 
fristående från omständigheter i samhället – hon agerar i en samhällelig kontext 
som bland annat är färgad av rätt, politisk kultur och marknadens mekanismer.   

Dessutom måste både individen och byråkratin få hjälp för att agera och fun-
gera så att demokrativärdena kan realiseras. Individen behöver både uppmuntras 
och begränsas medan byråkratin behöver kontrolleras. De kraven för oss över till 
det tredje ledet i analysmodellen för reproducerbarhet, som blir fullständig när 
också institutionerna rätt, bildning och marknad infogas.             
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Demokrativärden   Polyarkiinstitutioner  

 
Figur 9.3: Modell för reproducerbarhet i Robert Dahls tänkta värld  
Kommentar: Även här skulle ytterligare relationer kunna markeras. I konstitutionen formaliseras de 
rättigheter som polyarkiinstitutionerna omfattar. Mellan rätt, bildning och marknad finns också en 
relation med bas i en politisk kultur och som är unik för varje enskild politisk enhet. Vilka lagar och 
straff man har eller hur man agerar på marknaden kan skifta mellan olika enheter beroende på den 
politiska kulturen. Anledningen till att jag inte drar de linjerna här är för att behålla analysmodellen 
så enkel som möjligt. Effekterna av de relationerna kan dessutom fångas upp av individen: hur hon 
agerar på marknaden, vilken den politiska kulturen är och hur hon förhåller sig till konstitutionen.   
 
Rätten, här i form av konstitutionen, har olika uppgifter i Dahls demokratiteori 
men de främsta är att skydda individens rättigheter och att skapa lika möjligheter 
för alla att delta på lika villkor. Det handlar inte enbart om att skydda polyarki-
institutionerna, konstitutionen skyddar också individer från varandra. Det sker 
till exempel genom att minoriteter garanteras vetorätt i frågor som är viktiga för 
dem. Därigenom kan både individens autonoma rätt till självstyre garanteras och 
kollektivets maktutövning över individen hindras. På grund av att Dahl inte vill 
riskera att kränka individernas rättigheter håller han de skyddande institutionerna 
på ett minimum. Det är en svår balansgång, att å ena sidan skydda rättigheter och 
å andra sidan inte kränka samma fri- och rättigheter. Men som vi observerade ti-
digare så litar Dahl hellre till individen istället för att bygga konstitutionella sta-
ket.    

 
Institutioner för 
genomförande  Individen  

Rätten   Bildning  Marknad    
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Ett regelverk där byråkratins uppgifter, kompetenskrav och befogenheter är 
tydligt formulerade möjliggör för rätten att kontrollera och bestraffa byråkratins 
tjänstemän om de agerar utanför de ramarna.          

Politisk kultur och individens utbildning har också betydelse för demokratins 
reproducerbarhet. Om den politiska kulturen överensstämmer med de demokra-
tiska värderingarna är mycket vunnet eftersom tillit till andra är väsentligt för att 
ett demokratiskt styre skall fungera. Då ökar möjligheten för att individen också 
anammar de demokratiska värderingarna och att konstitutionen konstrueras ut-
ifrån dem. Problemet är att politisk kultur är svår att förändra – den socialiserar 
individen till en viss samhällsuppfattning med bas i trögrörliga förhållanden som 
tradition, kultur, seder, religion och språk.   

Då kan utbildning vara till hjälp, om individen utbildas kan hon delta, diskute-
ra och värdera den information hon får så att hon kan fatta det beslut som hon 
anser är det bästa. Och om individen lär sig hur omständigheter i samhället 
hänger samman och lär sig att hennes röst, kunskap och vilja har betydelse för 
demokratiska beslut, kan hon inse fördelen med ett demokratiskt styre. Dahl fö-
reslår därför institutioner som både skall bilda individen i ett demokratiskt bete-
ende och utbilda henne kunskapsmässigt.    

Marknaden, till sist, vars mekanismer fungerar enligt en helt annan logik än 
vad demokratins gör. På marknaden antas alla individer agera som rationella 
egennyttomaximerare – rationalitet, vinst och maximerande värden antas styra 
tillvaron. I Dahls tänkta värld är alla individer olika varandra, de agerar av olika 
orsaker, har olika drivkrafter och vet bäst själv vilka de egna intressena är. Det är 
två helt skilda logiker som krockar. Samtidigt är marknadsekonomin viktig för 
demokratins utveckling eftersom den möjliggör resursfördelning, utbildning, 
bättre levnadsstandard och så vidare. Men de negativa effekterna finns också i 
form av ökad socioekonomisk ojämlikhet. Marknaden måste därför regleras. Den 
förändring av ägandeförhållandena och den medföljande kontrollen av företagen 
som Dahl föreslår är radikal, men även om man inte väljer den vägen så måste 
marknaden regleras för att inte hota demokratin.  

Marknadens placering i analysmodellen hänger därmed samman med indivi-
den. Individen utgör länken mellan marknaden och det demokratiska systemet. 
Det marknadsekonomiska systemet som sådant kan varken förbättra eller för-
sämra det demokratiska systemet – båda systemen är beroende av de individer 
som verkar i dem och hur de agerar. Den reglerade marknaden som Dahl skulle 
vilja införa i form av arbetsplatsdemokrati kommer att stärka individens möjlig-
heter att agera på lika villkor i och med att de socioekonomiska skillnaderna då 
kan minskas – men framför allt betonas hennes rätt att styra sig själv i alla lägen. 
Den reglerade marknaden innebär därför att individens möjligheter att agera de-
mokratiskt ökar, dels med de förbättrade förutsättningarna, dels för att individens 
egennyttomaximerande exploaterande agerande begränsas.              

Gemensamt för rätten, bildning och marknaden är att de alla är riktade mot 
individen; de är formerade för att möjliggöra, uppmuntra och begränsa indivi-
dens agerande och styra henne mot ett demokratiskt medvetande. Om de funge-
rar som Dahl tänker sig – och om individen agerar som den medvetne demokrat 
som Dahl är övertygad om att hon kan göra – finns goda förutsättningar för att 
demokratin kan reproduceras.              



 

 186 

––––––––– 

Förklaringsmanual för analysmodellen   
En kommentar om de viktigaste slutsatserna kan vara på sin plats innan vi fort-
sätter. Vi kan för det första konstatera att det inte är tillräckligt att enbart utgå 
från demokrativärdena och polyarkiinstitutionerna (figur 9.1) för att förstå demo-
kratins reproducerbarhet – vi kan inte lämna verkligheten utanför. Dahl betonar 
själv att den kontext som ett demokratiskt styre verkar i också påverkas av de 
omständigheterna – till exempel att den politiska kulturen, vilka traditioner den 
omfattar, vilken betydelse religionen har och vilka relationerna är mellan grupper 
i samhället får betydelse för hur individerna agerar och prioriterar. Så även om 
ett fritt marknadssystem och politisk kultur inte har direkt koppling till funk-
tionen av den demokratiska beslutsprocessen, spelar de roll för hur det demokra-
tiska samhället fungerar – vilket åter visar att idén om demokratins reproducer-
barhet inte bara handlar om att reproducera en beslutsprocess utan om att hela 
det demokratiska samhället skall fortleva.451   

Efter att ha analyserat Dahls demokratiteori har det, för det andra, visat sig att 
den analysmodell som har varit utgångspunkt för studien (se kapitel 4) måste ju-
steras eftersom den inte tar hänsyn till den betydelse individen har för övriga de-
lar i analysmodellen, bland annat de restriktioner som antagandet om individens 
skilda intressen och drivkrafter innebär för hur polyarkiinstitutionerna kan for-
muleras. I den ursprungliga analysmodellen finns den relationen inte inbyggd. 
Det betyder inte att analysmodellen som sådan är felaktig, det betyder enbart att 
modellen kan behöva justeras beroende på vilken teori som analyseras. När det 
gäller Robert Dahls teori måste analysmodellen justeras som ovan. Idén är dock 
densamma: för att förstå idén om demokratins reproducerbarhet måste hänsyn tas 
till både normativa och empiriska omständigheter. Men istället för att enbart se 
institutionerna som något slags omvandlare av individen, att de formar individen 
samt förhindrar alternativt möjliggör hennes agerande, måste vi justera modellen 
så att den även omfattar den omvända relationen – att antaganden om individen 
kan begränsa institutioners utformning.   

Det är, för det tredje, många komponenter som ingår i reproduceringsproces-
sen, och alla delar är också relaterade till varandra. Politisk kultur kan visserligen 
sägas vara den sammanhållande länken för hur samhället fungerar men om vi 
skalar bort allt som är empiriskt kontextbundet: om vi bortser från marknaden, 
om vi bortser från den politiska kulturen och om vi bortser från den konkreta ut-
formningen av konstitutionen och enbart har kvar den enkla analysmodellen, är 
det uppenbart att individen har en mycket central roll i förståelsen av demo-
kratins reproducerbarhet. Det är hennes ansvar att agera enligt de demokratiska 
värderingarna, hon måste respektera dem och alla andras lika rätt. Om inte indi-

451 Seymour Martins Lipsets moderniseringsteori har diskuterats i tidigare kapitel. Det kan här vara 
värt att åter kommentera hans slutsatser: att faktorer som utbildning, levnadsstandard och andra 
tillväxtrelaterade omständigheter är positiva för den demokratiska processen. Analysmodellen för 
demokratins reproducerbarhet i Dahls tänkta värld motsäger inte det; däremot kan vi genom att stu-
dera analysmodellen göra ett tillägg: det är inte kvantitativa mått som antal TV-apparater, antal lä-
kare / 1000 invånare, lönegraden eller yrkestillhörigheten som avgör möjligheten för demokratins 
reproducerbarhet – det är individen, hur hon agerar och hur hon hanterar de empiriska omständig-
heterna.       
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viden agerar som en aktiv och medveten demokrat spelar det ingen roll om vi har 
de bästa och mest välformulerade institutionerna – vi kan ändå inte garantera att 
demokrativärdena realiseras eftersom Dahl helst inte vill begränsa individens rätt 
till självstyre. Demokrati betonar individens rätt till självstyre och då måste indi-
viden också agera ansvarsfullt och ta till vara på den rätten. Dahl sätter en stor 
tilltro till individen och lägger därmed också ett stort ansvar på henne – hon ges 
få hjälpmedel utöver sitt eget moraliska medvetande. En författningsdomstol 
skulle lyfta ett tungt ok från hennes axlar men samtidigt frånta henne den funda-
mentala rätten till självstyre.  

Till sist, det slutna system som Dahl primärt diskuterar där enbart demokrati-
värden och polyarkiinstitutioner ingår, och som vidgades i det andra steget (figur 
9.2), genomgår ytterligare en förändring då analysmodellen fullbordas i och med 
det tredje steget (figur 9.3). Systemet är fortfarande öppet i och med att Dahl är 
skeptisk till att stänga inne individen med konstitutionella hinder, men institu-
tionerna rätt, bildning och marknad innebär ändå att systemet sluts något. Även 
om Dahl inte formulerar institutionella hinder i form av en författningsdomstol 
så är inte systemet helt i avsaknad av begränsningar – där den politiska kulturens 
överensstämmelse med demokrativärden utgör det starkaste – men också det som 
är svårast att åstadkomma.        

Empiriska utmaningar som omöjliggör en demokratisk procedur?  
Dahls demokratiteori är konstruerad för att både ge individen ett stort utrymme 
att agera självständigt och för att inordna henne i ett demokratiskt agerande. 
Även om en samhällelig kontext skapar informella ramar för individen att förhål-
la sig till, är det ytterst individens ansvar att agera på ett sådant sätt att demokra-
tivärdena upprätthålls. Dahl undviker i största möjligaste mån formella hinder – 
allt för att alla individers lika rätt att styra sig själva inte skall kränkas. Det är ett 
öppet system som ställer stora krav på att individen agerar som den medvetne 
demokrat Dahl tänker sig.   

Den politiska jämlikhetens och självstyrets vara beror dock inte enbart på in-
dividens förmåga att agera demokratiskt. Neve Gordon kritiserar Dahls demokra-
titeori för att vara formulerad på ett sådant sätt att maktstrukturer kan florera fritt 
utan att det kränker den demokratiska procedurens ideal – men som försvårar 
självstyret, undertrycker den politiska jämlikheten och försvagar friheten. Det får 
konsekvensen att det i praktiken är omöjligt att realisera demokratikriterierna. 
Och allt beror på hur Dahl tänker kring makt. Gordon argumenterar för att Dahls 
egen maktdefinition som våld eller hot om våld är alltför trubbig452. Makt hand-
lar om så mycket mer: kultur, identitetsskapande, traditioner och seder – makt 
utövas genom att individer socialiseras till ett visst synsätt med risk för att tankar 
och idéer homogeniseras och att pluralismen hotas. Gordon kritiserar Dahl för att 
inte uppmärksamma det faktum att information är färgad av maktstrukturer – 
vilket får till följd att individen inte kan ta del av ’neutral’ information när hon 

452 Dahl har vid andra tillfällen kritiserats för att tolka maktbegreppet alltför endimensionellt. Se till 
exempel Shapiro och Reeher 1988:3, diZerega 1988:448, Gordon 2001:26 och Levi 2009:6-7.  
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skall bilda sig en egen uppfattning eller kontrollera dagordningen. De ojämlikt 
fördelade resurserna är också ett exempel på samhällets maktstrukturer – de ger 
några individer bättre förutsättningar än andra med resultatet att den politiska 
jämlikheten inte kan uppnås. Enligt Gordon är Dahls misstag att han tänker i 
termer av att information och samhälleliga relationer är oberoende och opåver-
kad av samhällets maktstrukturer – en utgångspunkt som är orealistisk, särskilt 
om teorin skall realiseras i verkligheten.453 

Gordon konstaterar att även om Dahls teori är korrekt konstruerad – alla nöd-
vändiga komponenter finns på plats – kan den demokratiska proceduren ändå 
inte fungera som Dahl har tänkt sig eftersom han inte tar hänsyn till den påver-
kan som maktstrukturer har – förhållandena är inte neutrala och individen är inte 
självstyrande. Gordon skriver att ”…a ’perfect’ procedural democracy is unten-
able because procedures can never be divorced from power relations.”454 Det är 
en chimär att tro att individen är fri, självstyrande och jämlik. Gordon slår slutli-
gen fast att ”…the perfect procedural regime cannot protect its citizens from 
processes that undermine the very goods which Dahl’s model attempts to se-
cure.”455  

Har Gordon här funnit en spricka i Dahls teori som riskerar att underminera 
och försvåra att teorin realiseras – och därmed också reproduceras? Gordon rik-
tar den mesta av kritiken mot att Dahl försummar att alla samhällen har inbyggda 
maktstrukturer och att individen därför inte kan agera självständigt. Jag vill häv-
da att Dahl inte alls är omedveten om detta; även om han inte talar i explicita 
makttermer så handlar hela hans teori om att hantera maktstrukturer. Hans mål är 
att alla individer skall vara varandras jämlikar – ingen är mer värd än någon an-
nan och ingens intresse skall ha företräde framför någon annans. Det om något 
visar att Dahl är väl medveten om att maktstrukturer finns. Därför är han också 
mån om att, för att minska de socioekonomiska ojämlikheterna, omfördela knap-
pa och värdefulla resurser. Alternativ information måste vara tillgänglig för att 
alla skall kunna bilda sig en egen uppfattning, och alla skall ha lika tillträde till 
debatt och beslutsfattande. Så även om Dahl inte diskuterar i explicita termer om 
makt och maktförhållanden så är han väl medveten om dem och de problem som 
finns. Han har vid olika tillfällen diskuterat det faktum att traditioner, kultur och 
ojämlika resurser – som alla är former av maktstrukturer – skapar ojämlika för-
hållanden.  

453 Gordon 2001. Ett annat exempel på att Dahl utgår från att maktstrukturer inte påverkar den demo-
kratiska processen eller dess medborgare är att Dahl utgår från att det finns ett folk när han formu-
lerar sin teori. Gordon argumenterar för att individens formativa moment inte kan ske utanför sam-
hället, tradition eller kultur. I och med att Dahl startar med ett färdigt folk missar han åter maktens 
betydelse – individerna formeras till samhällsvarelser och medborgare genom att de påverkas av 
dessa maktförhållanden. Det innebär ytterligare sämre möjligheter för Dahls teori att bli fullödigt 
demokratisk. Gordon 2001:23-24.    

454 Gordon 2001:23.  
455 Gordon 2001:36. Både Gordon och diZerega riktar in sin kritik på idén att medborgarna skall ha 

tillräckliga och jämlika möjligheter (equal and adequate). Men medan Gordon betonar att makt-
strukturer omöjliggör det fokuserar diZerega på att identiska möjligheter är orealistiska – en be-
skrivning som Dahl senare också frångår.  
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Det är också Dahls övertygelse att när den fullödiga demokratiska proceduren 
fungerar kommer individerna att respektera demokrativärdena; de kommer att 
respektera alla andras lika rätt och de kommer att agera demokratiskt. Men Gor-
don belyser med sin kritik hur svårt det är att realisera en normativ demokratiteo-
ri, och det blir än svårare när det är Dahls öppna teori det handlar om. Samhällets 
resurser är ojämnt fördelade och individerna har skilda intressen, drivkrafter och 
ambitioner – omständigheter som innebär en god grogrund för att individer 
kommer att utöva makt över andra. Eftersom Dahl inte formulerar något slutet 
system som i alla lägen skyddar demokrativärdena, institutionerna eller individ-
erna, är aktiva och medvetna individer de enda väktarna mot maktmissbruk som 
vi har. Gordon har rätt i att den demokratiska processen inte kan skydda indivi-
derna från att påverkas av maktrelationer. Men som jag tolkar Dahls demokrati-
teori är det inte heller processens uppgift – det är individernas ansvar att res-
pektera och skydda demokrativärdena och den demokratiska processen. Ett an-
svar som, med Gordons kritik i åtanke, är mycket stort och svårt men som Dahl 
litar på att individerna klarar av.     

Hur god måste individen vara för att det goda samhället skall kunna 
nås?  
I kapitel 8, när antagandena om individen analyserades, kunde vi konstatera att 
det i praktiken är svårt – om inte omöjligt – att ett helt demos består av perfekta 
demokrater. Vi är alla olika varandra med olika intressen och olika drivkrafter. 
Så istället för att sträva efter den perfekta demokraten, måste möjligheter skapas 
för att alla – oavsett intressen och drivkraft – skall kunna delta på lika villkor och 
agera som aktiva demokrater. Det finns därmed ingen mall för vem den perfekte 
demokraten är – det viktiga är att hon respekterar alla andras lika rätt. 

Även om Dahl inte förväntar sig perfekta demokrater synliggör Gordons kritik 
av Dahls demokratiteori vilket ansvar som Dahl lägger på individen – och vad 
han förväntar sig av henne (även om det bara är i den tänkta världen). För att 
demokratin skall kunna fortleva måste hon agera enligt de demokratiska värde-
ringarna – för demokratins skull kan hon inte agera hur som helst; självstyre och 
individens frihet är centrala men det innebär inte att individen har rätt att agera 
på ett sådant sätt att hon riskerar att kränka andras rättigheter. Det ansvaret för-
stärks också av att Dahl är skeptisk till alltför strängt hållna konstitutionella reg-
leringar.  

Men individen står inte helt utan vägledning – det finns institutioner som lär 
henne att agera i enlighet med de demokratiska värderingarna, och andra institu-
tioner som skyddar rättigheter och straffar om rättigheter kränks. Men det är i 
slutändan individen som måste vara en god demokrat för att demokratin skall 
kunna reproduceras – frågan är hur god hon måste vara?    
     
Inom liberal teori – och inom liberal demokratiteori – förekommer två olika syn-
sätt om i vilken grad staten skall ha möjlighet att styra individernas agerande. 
Enligt det ena synsättet (icke-perfektionism) skall staten vara så lite inblandad 
som möjligt i vad dess invånare gör – alla skall ha rätt att leva de liv de vill utan 
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inblandning av andra och utan att någon värderar vilka livsval man gör (så länge 
man inte bryter mot lagen).456 Ett andra synsätt utgår från att om individerna 
skall kunna leva ett självständigt, fritt och jämlikt liv måste staten agera för att 
jämna ut skillnaderna och skapa förutsättningar för alla att kunna välja de liv de 
vill. Enligt detta synsätt (perfektionism), skall staten tillhandahålla möjligheter 
för alla att agera självständigt genom att erbjuda en mångfald av alternativ457 
som individerna har att välja mellan.458 Kritik som förs fram av icke-perfektio-
nisterna är att, förutom att staten inte skall styra individernas liv, statlig styrning 
riskerar att försvaga pluralismen istället för att stärka den. Den dominerande ma-
joriteten kan omedvetet leverera en till synes mångfald av alternativ, men som i 
praktiken innebär att minoritetsgruppens kulturella normer utesluts.459 Enligt 
perfektionisterna är det inte något egentligt hot eftersom man är mer intresserad 
av att skapa möjligheter för individerna att välja fritt än av att styra vad de väl-

.460            
Avsikten med en perfektionistisk stat är därför att få ut det bästa av dess med-

borgare: att alla skall kunna välja hur de vill leva sina liv vilket ger staten ett an-
svar att tillhandahålla så goda förutsättningar som möjligt.461 För att individen 
skall få hjälp att lära sig att agera demokratiskt, att kunna tillgodogöra sig infor-
mation och delta i debatter, är inte enbart den formella rätten att delta tillräcklig 
– de socioekonomiska skillnaderna måste minskas och fo

t är statens ansvar att skapa de förutsättningarna.462     
När vi ser närmare på Dahls demokratiteori kan vi konstatera att även om han 

inte vill skapa några institutionella begränsningar som fråntar individen hennes 
rätt till självstyre, så tillhör han den perfektionistiska skolan i och med att han 
vill lära individerna att bli medvetna och aktiva demokrater. Perfektionismen 
återspeglas i att han vill utjämna ojämlikheter, han vill skapa jämlika förutsätt-
ningar, han vill att alla skall kunna delta i det politiska beslutsfattande

lkor och att alla skall kunna fatta självständiga väl övervägda beslut.  
Men perfektionismen sträcker sig inte längre än till att han vill skapa goda 

förutsättningar – det är fortfarande individens ansvar att demokrativärdena res-
pekteras. Samtidigt kan man se det som att det är teorins öppna system som ska-
par behovet av perfektionism. Dahl väljer att ge individerna ett ansvar för demo-
kratin. Det hade varit enklare att bygga in en författningsdomstol eller andra 
konstitutionella mekanismer för att skydda de demokratiska rättigheterna, men 

456 Dzur 1998:671, 678. 
457 Ett argument för statlig inblandning är att det är enda sättet att garantera mångfald; risken finns att 

individerna själva inte är kapabla att bevara traditioner, kultur, erfarenheter eller historiska minnen. 
Kymlicka 1999/1990:222-223.    

458 Enligt detta synsätt skall staten enbart erbjuda och tillhandahålla möjligheter för individerna att 
agera självständigt – hur individerna väljer att leva är upp till dem själva. Ett alternativt synsätt är 
att det finns en överordnad idé om hur samhället bör fungera och hur individerna därför bör agera – 
och individen formas därefter. Kymlicka 1999/1990:205, 220-223 och Dzur 1998:676-677. Se ock-
så Petäjä 2006:114. 

459 Mörkenstam 1996:54 och Dzur 1998:680-682. 
460 Dzur 1998:688-689. 
461 Dzur 1998:668-670, 675.  
462 Dzur 1998:686-687. 
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att bilda individerna till att bli goda demokrater – om än inte perfekta.                       

kutera och samarbeta så att de kan utveckla ett demokratiskt med-
ve

n 
vil

a 
edmänniskor – och inte minst att hon är en aktiv och engagerad medborgare.  

 den utgör ett hot – men att det hotet kan undvikas genom 
de

Dahl väljer att inte göra det. Istället litar han på att individen – med insikt om 
demokratins värde – kommer att agera korrekt. För att ge henne en chans att kla-
ra det formerar han institutioner som skall möjliggöra perfekta förutsättningar för 

På väg mot nya insikter                   
Vi har nu fått en förståelse för hur Dahls demokratiteori kan förstås då den tolkas 
utifrån idén om reproducerbarhet. Vi kan konstatera att de institutioner som är 
direkt kopplade till den demokratiska beslutsprocessen inte räcker till, utan att 
även andra institutioner måste vara formerade i enlighet med demokrativärdena. 
För att reproducerbarheten skall vara möjlig måste individerna dessutom respek-
tera de demokratiska värderingarna och agera i enlighet med dem. Det är dock 
inget som individen har en medfödd insikt om, utan det är nödvändigt att det 
finns institutioner genom vilka hon kan bilda sig för att kunna värdera informa-
tion – och minst lika viktigt – institutioner som möjliggör för individerna att 
samtala, dis

tande.     
Dahl lägger ett stort ansvar på individen bland annat för att han vill begränsa 

de konstitutionella hindren – individens autonoma rätt till lika deltagande är ter-
minala värden. Individen, hennes autonomi och egen fria vilja är nyckeln i Dahls 
teori. Den fria viljan kan inte och får inte begränsas, individen kan inte tvingas 
till att agera på ett visst sätt, hennes möjlighet att tänka, säga och välja som ho

l, får inte begränsas – det skulle skada politiska jämlikheten och självstyret.  
Det är en svår balansgång för Dahl, och för alla demokratiteoretiker; å ena si-

dan skall individernas politiska jämlikhet och självstyre möjliggöras och skyd-
das, å andra sidan måste individernas agerande formas och begränsas. Med indi-
videns fria vilja i centrum för uppmärksamheten vilar därför demokratins repro-
ducerbarhet tungt på hennes axlar: att hon samtycker till en demokratisk proce-
dur, att hon har förtroende för sina representanter, att hon känner tillit till sin
m
 
Vi har nu fått svar på hur Dahl tänker kring demokratins värden, institutioner och 
individer och genom att rekonstruera hans teori vet vi också hur vi kan förstå re-
producerbarheten i hans teori. Men har vi fått ett tillfredsställande svar? Vi vet 
att alla har rätt att delta men vilka som faktiskt omfattas av den rätten är inte helt 
klarlagt. Vi vet att vi måste förlita oss på individen, att hon genom bildning och 
begränsning agerar demokratiskt – men hur försäkrar vi oss om det? Vi vet också 
att den demokratiska processen sträcker sig längre än till att enbart omfatta med-
borgarnas deltagande. Även de valda representanterna och byråkratins tjänste-
män skall agera i enlighet med de demokratiska värderingarna. Vi vet att rättig-
heter behöver skyddas men att Dahl är skeptisk till att inrätta författningsdomsto-
lar för att göra det. Dessutom vet vi att marknaden är viktig för demokratins ut-
veckling samtidigt som

mokratiska medel.  
Vi vet alltså att institutionerna kan forma individerna och möjliggöra ett de-

mokratiskt agerande, men vi vet också att de kan motverka detsamma vilket för-
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ori inför 
ya utmaningar genom att låta honom samtala med andra teoretiker.       

 

svårar möjligheten att nå politisk jämlikhet och självstyre. Budskapen är alltså 
motstridiga. Det enda vi med säkerhet vet, är dels att målet är att nå politisk jäm-
likhet och självstyre, dels att individen – vem hon är och hur hon agerar – är av-
görande för demokratins fortlevnad. Vi behöver därför veta mer om de individer 
som skall befolka det demokratiska samhället och om de institutioner som skall 
forma individerna till att bli demokrater. Dessutom måste vi få bättre kunskap 
om relationen mellan de tre komponenterna i analysmodellen än vad som erbjuds 
då vi enbart analyserar Dahls egna texter. Det krävs alltså ett bättre och mer ut-
tömmande svar. För att om möjligt kunna pressa fram ytterligare information ur 
Dahls texter, skall vi i avhandlingens tredje del ställa Dahls demokratite
n
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KAPITEL 10  

Samtal rörande den demokratiska procedurens 
funktion     
 

Vi har nu sett hur Robert Dahl konstruerar en demokrati för sin tänkta värld. 
Måttet för en fullödig demokratisk procedur är dels att alla medborgare har lika 
rätt att delta på lika villkor, dels att medborgarna är autonoma beslutsfattare. I en 
fullödig demokratisk procedur är både politisk jämlikhet och självstyre därmed 
uppnådda. Grunden för allas lika rätt att delta baseras på antagandena om att alla 
är lika kapabla att fatta goda beslut, att allas intressen skall ges lika hänsyn och 
att det bara är den enskilde individen som själv kan bedöma vilka de egna intres-
sena är, varför alla som berörs av ett beslut bör få vara med och fatta det. Det be-
tyder också att ingens intresse har företräde framför någon annans och att alla in-
dividers åsikter och röster är lika värda. Dahls ihärdiga argumentation för allas 
lika rätt till lika deltagande har sin grund i hans övertygelse om att det är det 
enda sättet att nå politisk jämlikhet och självstyre – för att allas lika värde där-
igenom skall kunna respekteras. Givet de grundläggande antagandena är det i 
Dahls tänkta värld viktigare att proceduren är formad i enlighet med dem, än att 
specifika beslut uppfyller särskilda krav. Det betyder inte att Dahl struntar i be-
slutens konsekvenser, men Dahl förlitar sig på att majoritetsbeslut som fattas av 
bildade, medvetna och upplysta medborgare kommer att leda till goda beslut.  

Dahl är medveten om att vad han formulerar som en ideal demokratiteori inte 
utan vidare kan fungera i praktiken. Justeringar och stöttande institutioner krävs. 
Han accepterar bland annat att val av representanter är nödvändiga för att be-
slutsfattande skall vara effektivt. Till skillnad från Rousseau anser Dahl att de-
mokratin kan fungera även när folkets makt delegeras. Genom att medborgarna 
har möjlighet att kontrollera och utkräva ansvar kommer deras önskemål och in-
tressen ändå att vara styrande då beslut fattas. De institutioner som ingår i ett po-
lyarkiskt system skall tillsammans svara för att demokratins värden i mesta mån 
förverkligas. När de olika institutionerna införs som det är tänkt kommer den po-
litiska jämlikheten att kunna uppnås.  

Institutionerna kan dock bara skapa goda förutsättningar: institutioner som 
möjliggör och garanterar allas lika rätt och institutioner som bildar individerna 
att respektera de demokratiska värdena. Trots att Dahl inte diskuterar individen i 
samma grad som de klassiska politiska filosoferna gör, finns hon ändå alltid med 
i bakgrunden. Dahl fokuserar visserligen sin argumentation på demokrativärdena 
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och vilka institutioner som behövs för att realisera dem, men individen innebär 
en restriktion för vilka institutioner han kan konstruera och vilka han behöver.  

De explicit formulerade antaganden om individen som han gör har som ut-
gångspunkt att alla är tillräckligt och lika kvalificerade för att delta på lika vill-
kor, samt att det är den demokratiska proceduren som bäst kan möjliggöra att in-
dividerna utvecklas till ansvarstagande och medvetna samhällsmedborgare. Dahl 
är därför inte heller oroad över risken för att majoritetstyranni skall uppstå – med 
risk för styrets förfall som konsekvens. Om vi når en fullödig demokratisk pro-
cedur kommer den inte att urarta eftersom medborgarna är tillräckligt kvalifi-
cerade att själva ta ansvar för demokratins inneboende avvägningsproblem.   
 
I den trygga teoretiska tillvaron har Dahl stor tilltro till den demokratiska proce-
durens funktionssätt. Däremot är han medveten om att det är svårt, närmast 
omöjligt, att i praktiken få till stånd en fullödig demokratisk procedur eftersom 
en hel rad problem infinner sig när de fem kriterierna ställs inför empiriska om-
ständigheter. Det handlar om att kunna delta på lika villkor, med tillräckliga och 
lika resurser och tillgång till information som alla andra samt lika stor möjlighet 
som alla andra att uttrycka sina åsikter.  

Dahl belyser själv olika problem och ett exempel, som han ofta återkommer 
till, är frågan om hur vi skall kunna uppnå ett demokratiskt styre i dagens geo-
grafiskt och befolkningsmässigt stora enheter. Hur skall ett allas lika deltagande 
där alla har lika möjligheter att uttrycka sin åsikt kunna förverkligas? Dahl häv-
dar att både de stora geografiska enheterna och de stora medborgargrupperna, 
omöjliggör ett jämlikt deltagande.463 Han gör olika räkneexperiment kring pro-
blemet: om alla skulle ges 10 minuters taltid inför ett beslut skulle de mötena 
vara ogenomförbart långa även om det bara vore hundratalet medlemmar.464 Di-
rekt demokrati är med dagens förutsättningar ett orealistiskt mål vilket gör att en 
alternativ lösning måste sökas. Dahl ser representativ demokrati som en fullt ac-
ceptabel ersättning eftersom medborgarna kan ha fortsatt kontroll över de repre-
sentanter som de väljer.  

Ett närliggande problem som också rör demos storlek uppstår om vi trots allt 
skulle skapa politiska enheter med målet om att allas lika (direkta) deltagande 
skall uppnås. Det skulle förutsätta mycket små politiska enheter. Och då blir det i 
praktiken omöjligt att förverkliga ett annat av den fullödiga demokratins känne-
tecken, nämligen kontroll över dagordningen. Om den politiska enheten är alltför 
liten riskerar den att bli beroende av utomstående krafter som kontrollerar dag-
ordningen.465 Båda problemen handlar om samma dilemma: hur systemeffektivi-
tet skall balanseras med allas rätt till lika deltagande.466 Var går smärtgränsen för 
ett demokratiskt systems storlek om målet är att uppnå en ideal demokrati?  

Vi kan alltså konstatera att så länge Dahls teori enbart belyses ur ett normativt 
perspektiv utan krav på tillämpbarhet på ett empiriskt plan är allt frid och fröjd. 

463 Dahl 1982:12. 
464 Dahl 2000/1998:107. Se också Dahl och Tufte 1973:68-70. 
465 Dahl 1997/1994.  
466 Dahl och Tufte 1973:2-3, 20-28.    
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Men uppenbarligen finns problem av empirisk art vilket även får effekter på idén 
om reproducerbarhet. Vi bör därför inte nöja oss med att enbart analysera Dahls 
teori utifrån hans egna utgångspunkter. För att öka vår förståelse för demokratins 
reproducerbarhet bör vi lyssna på andra teoretiker som diskuterar demokratiteo-
retiska frågors koppling till verkligheten; vilka skall ha rätt att delta, fungerar 
demokratiinstitutioner i verkligheten, är medborgarna tillräckligt kompetenta och 
vilka rättigheter bör skyddas från folkets beslutsrätt?           

Dialogen som medel för att belysa problem  
När Dahl bygger upp sin argumentation tar han vid ett par tillfällen spjärn mot 
alternativa synsätt. I A Preface to Democratic Theory gör han det genom att ar-
gumentera gentemot de idéer som James Madison hade om rättigheters värde. 
Och i en av de mest kända böckerna, Democracy and its Critics, visar själva ti-
teln att demokratins kritiker är viktiga för att Dahl skall kunna belysa demokra-
tins värde. I den boken använder han dialogformen och låter bland andra anarkis-
ter och väktarstatens företrädare diskutera med demokratiförespråkaren om vär-
det av demokrati. Dahl använder dialogerna för att skärpa sina egna argument 
och stärka sin teori: anarkisterna får utgöra motståndare till argumentet om att 
det finns behov av en politisk ordning medan företrädarna för väktarstatens ar-
gument används för att betona allas lika rätt till lika deltagande.     

När Dahl har skrivit i dialogform har han själv valt sina dialogmotståndare, 
men vad händer när han får möta andra samtalspartners? I följande fyra kapitel 
kommer jag att använda dialogen som form och låta andra teoretiker stiga fram 
och belysa andra utmaningar mot den demokratiteori som Dahl har utvecklat, för 
att därmed sätta den under press. Dialogformen ger en möjlighet att på ett natur-
ligt sätt föra in invändningar från andra tänkare, att föra in nya perspektiv och 
synpunkter på, för Dahl, välbekanta problem. När Dahls demokratiteori ställs 
mot de fyra samtalsparterna kan vi i) identifiera vilka eventuella svårigheter 
Dahls demokratiteori ställs inför, ii) bättre bedöma rimligheten i Dahls idé om 
reproducerbarhet och iii) identifiera möjliga sätt att stärka en demokratisk repro-
ducerbarhet. Så länge Dahls teori inte ställs inför andra utmaningar är det enbart 
den interna logiken som kan utgöra ett mått för hur vi skall förstå rimligheten i 
idén om ett styrelseskicks reproducerbarhet. Och eftersom vi vill öka förståelsen 
för reproducerbarhetsidén i Dahls tänkta värld, är det av stor vikt att även ställa 
Dahls demokratiteori i relation till andra utmanare. 

Robert Dahls samtalspartners  
Vilka är då de invändningar som förs fram gentemot Dahls demokratiteori? De 
är förstås många – han är en av de stora demokratiteoretikerna och har varit aktiv 
under drygt sex decennier. Och även om han tillhör en konventionell demokrati-
teoretisk fåra så finns det kritiker. Men det är inte möjligt att låta alla komma till 
tals. Här är det fyra stycken företrädare för fyra olika perspektiv som på olika 
sätt problematiserar delar av Dahls demokratiuppfattning. De ifrågasätter hans 
teori i olika grad; de två första deltagarna David Held och Hannah Arendt, är 
båda i stort sett överens med Dahl om de utgångspunkter som han har. Men de 
kritiserar vad Dahl gör av sin teori på det empiriska planet; medan Held kritiserar 
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Dahl för att vara för försiktig, anser Arendt att Dahl är för naiv i sin tilltro till 
demokratins möjligheter. Giandomenico Majone och Ronald Dworkin är mer 
kritiska till Dahls utgångspunkter och föreslår egna lösningar. Men även om de 
alla i någon form ifrågasätter Dahls teori, betyder det inte att de delar varandras 
invändningar eller att de skulle kunna ingå allians med varandra gentemot Dahl.   
 
Överstatlighet och global demokrati är frågor som har diskuterats alltmer inom 
demokratiforskningen. David Held är en av dem som har intresserat sig för det. 
Han har i flertalet texter467 argumenterat för hur vi kan och bör tänka kring de-
mokrati i dagens globaliserade värld. Han är övertygad om att det är fullt möjligt 
– och det enda rätta – att skapa en global demokrati eftersom det först är då som 
allas lika rätt att delta på lika villkor kan säkerställas. Om världen är uppdelad i 
nationsgränser kommer beslut att fattas som alla berörda individer inte har rätt 
att delta vid – med resultatet att politisk jämlikhet eller självstyre inte kan upp-
nås.           

Det är också den frågan som Held och Dahl i första hand kommer att samtala 
om: Vem har rätt att delta och på vilka grunder? Som vi kommer ihåg är det inte 
alldeles klarlagt vilka individer Dahl avser då han argumenterar för att alla som 
är underställda ett beslut skall ha rätt att delta – om det är alla inom ett givet de-
mos eller alla som är påverkade av frågan. Helds kritik utmynnar i att Dahl inte 
tar demokrativärdena på fullt allvar utan försvagar deras betydelse till förmån för 
empiriska omständigheter. I anslutning till det diskuteras även möjligheterna och 
riskerna med demokrati på övernationell nivå: Hur långt kan avståndet mellan 
väljare och valda representanter vara utan att demokratins inneboende värde ris-
kerar att förloras?    

I den andra dialogen problematiserar Hannah Arendt Dahls tilltro till de de-
mokratiska institutionerna. Hannah Arendt föddes i Tyskland men flydde först 
till Frankrike och sedan till USA efter Hitlers maktövertagande. Erfarenheterna 
från Tyskland, samt Stalins agerande i Sovjetunionen formade hennes syn på vad 
samhällets utveckling kunde leda till.468 Arendt driver tesen att den demokratiska 
proceduren rymmer inslag som gör att institutionerna riskerar att perverteras ef-
tersom en demokratisk procedur aldrig kan utfärda garantier för individernas 
agerande – de möjliggör enbart rätten till ett lika deltagande, de sätter inga grän-
ser för hur medborgarna kan eller bör agera. Det innebär att det kan gå fel, bland 
annat genom att individerna kan styras och användas i icke-demokratiska syften.  

I denna dialog är det individen, hennes agerande och de bristande institutio-
nerna som står i centrum. Dahl lägger, vilket borde vara klart vid det här laget, 
ett stort ansvar på individerna. I den fullödiga demokratiska proceduren litar han 
på att individerna kommer att agera korrekt. Han är dock medveten om att det i 
praktiken är svårt att åstadkomma – individerna är inte de engagerade och med-

467 Se till exempel Demokratimodeller, Democracy and the Global Order och Democratic Account-
ability and Political Effectiveness from a Cosmopolitan Perspective.   

468 I The Origins of Totalitarianism beskriver hon moderniseringens betydelse för samhällets utveck-
ling, men framför allt moderniseringens påverkan på individualiseringen och individernas relation 
till varandra. I Between Past and Future och The Human Condition argumenterar hon för samtalets 
betydelse för en god samhällsutveckling.  
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vetna demokrater som han skulle önska. Arendt diskuterar just detta och argu-
menterar för att erfarenheten visar att individerna inte agerar såsom vore önsk-
värt – bland annat beroende på att övriga institutioner inte överensstämmer med 
de demokratiska värderingarna. Här synliggörs vilken tilltro Dahl har till indivi-
den, men också hur långt han kan sträcka sig vad gäller institutionella hinder (en 
fråga som vi återkommer till i den sista dialogen).   

Giandomenico Majone har ägnat mycken tid469 åt att argumentera för att be-
slut inom den Europeiska Unionen bör delegeras till experter. Om det regleras 
hur besluten skall fattas och vilket ansvar experterna har, kan beslutsfattandet bli 
både effektivare och enklare i och med att det inte finns något krav på konsensus 
eller att besluten kan upphävas på nationell nivå. Majone ifrågasätter om demo-
krati alltid är den bästa beslutsmetoden – enligt honom bör vi snarare se till utfal-
let av de beslut som fattas. Han argumenterar för att vissa frågor är för viktiga – 
de kräver långsiktiga och effektiva beslut – för att vi skall driva principen om al-
las deltagande in absurdum. Varken majoritetsbeslut eller de valda representan-
ternas agerande är enligt Majone gynnsamma för möjligheten att fatta sådana be-
slut. Medborgarna, men främst de valda representanterna är inte tillräckligt kom-
petenta för att fatta de långsiktiga beslut som krävs för vissa policyområden.  

Dahl diskuterar också de problem som majoritetsprincipen omgärdas av: Hur 
handskas vi med cykliska majoriteter, vad gör vi om det finns fler alternativ, vad 
utgör en majoritet och vad bör måttet vara för en kvalificerad majoritet?470 Trots 
alla problem föredrar Dahl majoritetsbeslut eftersom alternativen inte är bättre. 
Majone belyser ett annat problem med majoritetsprincipen: när konkurrens råder 
finns en risk för att besluten blir kortsiktiga eftersom de valda representanterna i 
första hand strävar efter att bli återvalda. Denna tredje dialog ger därmed ytterli-
gare perspektiv på hur Dahl förhåller sig till majoritetsprincipen – den besluts-
process som han förordar i sin demokratiteori och som måste fungera för att de-
mokratin skall kunna reproduceras.       

Även den sista dialogen som företräds av Ronald Dworkin är en utmaning 
mot Dahls teoretiska utgångspunkter. Dworkin är rättsfilosof471 och har argu-
menterat för att rätt och moral är två sidor av samma mynt. För honom är det 
orimligt att tänka sig att lag och moral skulle kunna skiljas från varandra – en 
konstitution kan inte vara fristående från moralprinciper. Istället för att ifrågasät-
ta möjliga utfall av demokratiska beslut kritiserar han därför det faktum att den 
demokratiska proceduren ges ett fritt spelrum. Han argumenterar för att det finns 
vissa rättigheter som har företräde framför demokratins krav om lika deltagande. 
De rättigheterna måste skyddas och demokratiska beslut är ingen tillräcklig ga-
ranti: majoritetsstyre är inte detsamma som demokrati. Dworkin anvisar därför 
konstitutionella ramar för att skydda rättigheterna.  

Det här är en fråga som Dahl har diskuterat vid många tillfällen. Som vi ob-
serverade redan i kapitel 7 är han mycket tveksam till alla former av inskränk-

469 Se till exempel Dilemmas of European Integration och Regulating Europe.  
470 Dahl 1989:144-149.  Se också Dahl 1997/1991a:444-445.  
471 Se till exempel Taking Rights Seriously, Is Democracy Possible Here? I En fråga om jämlikhet 

finns ett antal rättsfilosofiska uppsatser samlade.  
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ningar av individens rätt till självstyre, särskilt författningsdomstolar eftersom de 
ger en liten grupp individer beslutanderätt över en hel befolkning. Samtidigt in-
ser Dahl också att institutionella hinder behövs för att lära individerna att agera 
korrekt och för att skydda de demokratiska rättigheterna. Det är i ljuset av den 
andra dialogen med Hannah Arendt och denna sista dialog som vi kan pressa 
Dahl på hur han egentligen ser på institutionella hinder för att stärka demokratins 
funktionssätt.            
 
De frågor som Held, Arendt, Majone och Dworkin belyser är naturligtvis inte de 
enda områden som är besvärliga för Dahl. Ett problemområde som också skulle 
kunna utgöra grund för en dialog är marknaden och den dubbelbottnade betydel-
se den har för demokratin. Å ena sidan är ett marknadsekonomiskt system av stor 
vikt för demokratins utveckling genom att den ökade levnadsstandarden och den 
ekonomiska tillväxten skapar goda förutsättningar för ett demokratiskt deltagan-
de. Å andra sidan utgör marknaden ett hot eftersom den skapar ökade socioeko-
nomiska klyftor som därmed försämrar den politiska jämlikheten. Det är ett pro-
blem som Dahl har lagt stor tankemöda på att lösa; han har också gett ett förslag 
på hur man kan komma till rätta med det problemet: arbetsplatsdemokrati. De-
mokratiska värderingar styr marknaden istället för att marknadskrafterna får sty-
ra den demokratiska processen. Jag har därför valt att inte skriva en dialog kring 
marknadens problematik eftersom Dahl har formulerat en lösning – till skillnad 
från de problemområden som diskuteras i dialogerna, där saker fortfarande måste 
klarläggas.  

En annan möjlig dialog skulle den problematik som rör skilda identiteter kun-
na vara. Om den politiska kulturen inte sammanfaller med de demokratiska vär-
deringarna – när kulturell identitet, religion, traditioner och seder är motstridiga 
de demokratiska idealen – uppstår problem för den demokratiska processen.472 
Dahl är väl medveten om det, han berör vid ett flertal tillfällen att kulturell hete-
rogenitet riskerar att skapa statiska klyftor som är till den demokratiska proces-
sens nackdel. Han föreslår också olika lösningar i form av institutionella hinder 
som skall förhindra att minoriteters rättigheter kränks.  

Dahl är egentligen ointresserad av vilka kulturella identiteter individerna i en 
politisk enhet har – han förutsätter inte annat än att de finns och att de kan skilja 
sig åt inom enheten. Det enda som är viktigt är att det är den demokratiska iden-
titeten som dominerar (att individerna i första hand identifierar sig som demokra-
ter) och att individerna i kulturellt heterogena politiska enheter inte kränker 
andras rättigheter. Här synliggörs hans liberala ådra – vad folket gör privat är de-
ras egen sak och inte något som rör det offentliga.    

Huruvida andra identiteter än den demokratiska har, eller får, ett dominerande 
fotfäste i en politisk enhet är en empirisk fråga. Det skulle trots det kunna vara 
av värde att i en dialog låta Dahl möta någon som argumenterar för vikten av 

472 Se till exempel Robert Putnams välkända bok Den fungerande demokratin (1997/1993) som hand-
lar om vikten av medborgaranda och socialt kapital för demokratins funktion i Italien. Susan Moller 
Okin har i Is Multiculturalism Bad for Women? (1999) samlat artiklar som behandlar frågan om 
kulturella identiteter genom att diskutera individens rätt kontra gruppens rätt.      
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kulturell identitet eftersom det skulle skärpa vår förståelse av hur Dahl förhåller 
sig till den frågan. Men jag har valt att inte skriva någon sådan dialog eftersom 
det är effekterna av en annan dominerande identitet, att individerna inte respekte-
rar demokrativärdena eller agerar demokratiskt, som är besvärlig för Dahl (inte 
innebörden av en sådan). Om den dominerande identiteten har sin grund i religi-
on, etnicitet, eller kultur har mindre betydelse – det som är avgörande är att indi-
vidernas agerande innebär att deras solidaritet enbart sträcker sig till den egna 
gruppen och att de därför kan exkludera utomstående. Om en sådan identitet do-
minerar över den demokratiska kan det leda till en ovilja att delta i det demokra-
tiska beslutsfattandet men det kan också leda till statiska grupper som inte kan 
samarbeta med varandra.  

I den andra dialogen mellan Dahl och Arendt diskuteras det problemet, men ur 
ett annat perspektiv. Arendt är bekymrad över passiviteten och känslan av rot-
löshet som samhällets modernisering har fört med sig. Hon befarar att individer-
nas passivitet och indifferens är ett hot mot demokratin. Trots att Arendts ut-
gångspunkt skiljer sig från idén om en dominerande kulturell identitet är effek-
terna desamma: individerna agerar inte demokratiskt och de respekterar inte de 
demokratiska värderingarna. Eftersom det inte är innebörden av den kulturella 
identiteten som är avgörande för demokratins funktion utan effekterna av den, 
och eftersom den problematik som en dominerande kulturell identitet kan ha lik-
nar den som Arendt belyser, låter jag henne dryfta de problemen – och Dahl får 
svara på hur han löser det.         
 
David Held, Hannah Arendt, Giandomenico Majone och Ronald Dworkin repre-
senterar fyra generella problemområden; deras argument är dock deras egna. Jag 
har valt att presentera problemen med hjälp av fyra utvalda teoretikers röster – 
och inte som Dahl utgå från ’idealtypsteoretiker’, eftersom jag anser att jag får 
bättre spets i argumenten om jag använder specifika argument än om jag hade 
valt ’mainstreamargument’. Syftet är inte heller att ge något helhetsgrepp på de 
fyra problemområdena utan det är att fördjupa förståelsen av idén om reprodu-
cerbarhet i Robert Dahls tänkta värld.      

Dessutom har alla fyra problemområden, genom århundradena, varit heta dis-
kussionsfrågor. Idag är de alla högst aktuella: Kan demokrati fungera i över-
nationella enheter som EU; vad gör vi åt det låga deltagandet och de passiva 
medborgarna; bör inte experter fatta beslut så att vi kan nå beslut som är bäst för 
alla; och hur skall vi på bästa sätt skydda mänskliga rättigheter i en värld där 
övervakning och åsidosatta rättigheter ses som en nödvändig konsekvens i kriget 
mot terrorismen?          

Dialogen som form 
Dialogen som form för att belysa argument är idag, trots det historiska arvet, inte 
vanligt förekommande inom samhällsvetenskaplig forskning. Bland grekiska fi-
losofer, med Platon i spetsen, var dialogformen ett kraftfullt instrument för att 
belysa en diskussion, ge skärpa åt ett argument eller förkasta en åsikt. I en äldre 
kontext skrev både George Berkeley (1713) Three Dialogues Between Hylas and 
Philonous och David Hume (1779) Dialogues Concerning Natural Religion. 
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Med tiden har den argumentationsformen försvunnit och idag är den sällan före-
kommande – med några undantag.473  

Robert Dahls Democracy and its Critics utgör givetvis ett lysande undantag 
även om dialogerna endast delvis präglar boken.  

Daniel Bells avhandling Communitarianism and its Critics är skriven enbart i 
dialogform. Han använder dialogen för att analysera argument för och mot kom-
munitarism. Han konstaterar också att dialogen som form i vetenskapliga texter 
är så gott som utdöd – och tror sig också ha svaret på varför: om man inte är 
skapt som Platon är det mycket svårt att reda ut svårigheten att förena skönlitte-
rär prosa med vetenskapliga argument.474 Bell har valt att skriva texten helt i dia-
logform utan förtydligande citat eller andra förklaringar. Den som vill veta mer 
får läsa i fotnoterna. Imre Lakatos går likadant till väga: dialogen är skriven för 
att beskriva matematikens historiska utveckling. Argumenten i dialogerna är av-
skalade och en mer utförlig diskussion finns i fotnoterna.475     

Bell argumenterar vidare för att dialogformen ändå har sina fördelar; den gör 
det möjligt att systematisera argument, och dialogen kan också göra texten mer 
läsvänlig jämfört med traditionellt skrivna vetenskapliga texter. Tillgängligheten 
är givetvis viktig, men viktigare är att argumenten är tydliga och att olika per-
spektiv kan synliggöras. Det är också en av de stora fördelarna med dialogfor-
men; med den kommer man fortare fram till, och det blir tydligare vad, pudelns 
kärna i ett argument eller en debatt är.476     

Dialogformen är besvärlig och ifrågasatt även av dess tillskyndare. Det är där-
för ingen självklar metod att ta sig an – för hur kombinerar man den ofta kort-
huggna dialogformen med tillgänglighet och vetenskaplig analys? Vem kan då 
vara bättre att få stöd av än David Hume? Han betonar visserligen också svårig-
heten i att i dialogform, där replikerna är korta, ändå kunna föra fram argument 
för en komplex samhällsteori. Risken är att teorin framstår som knapp och opre-
cis. Men i nästa andetag skriver Hume att:  
 

There are some subjects, however, to which dialogue-writing is peculiarly 
adapted, and where it is still preferable to the direct and simple method of 
composition.  

Any point of doctrine, which is so obvious that it scarcely admits of 
dispute, but at the same time so important that it cannot be too often incul-
cated, seems to require some method of handling it; where the novelty of 
the manner may compensate the triteness of the subject; where the vivac-
ity of conversation may enforce the precept; and where the variety of 

473 George Santayana (1925) Dialogues in Limbo, Imre Lakatos (1976) Proofs and Refutations, The 
Logic of Mathematical Discovery (på svenska Bevis och motbevis, Matematiska upptäckters logik; 
1990) och Paul K. Feyerabend (1991) Three Dialogues on Knowledge. Bell skriver att också Hei-
degger och Wittgenstein har använt dialogformen. Bell 1995/1993:22.  

474 Bell 1995/1993:23. 
475 Lakatos 1990:16.  
476 Bell 1995/1993:21-22.  
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lights, presented by various personages and characters, may appear neither 
tedious nor redundant.477        

 
Vad kan vara mer självklart eller viktigare än demokrati? Ett nytt sätt att belysa 
en fråga som alla är eniga om är viktig kan skapa nya insikter utan att det uppfat-
tas som tråkigt eller överflödigt. Hume ger alltså stöd till dialogformen som me-
tod – men bara för att han anser att den kan vara till nytta betyder det inte att dia-
logformen hjälper mig i denna studie. Jag delar Bells och Humes uppfattning om 
svårigheterna med att skriva i dialogform men ser, liksom de, också fördelarna 
med det. Utan att försöka svinga mig upp i de platonska skönlitterära höjderna 
anser jag att dialogen som form på ett effektivt sätt kan driva argumentationen 
framåt.  

Ett argument för att använda dialogen som form är att den utgör en miniatyr 
av det vetenskapliga samtalet. Det ger möjlighet att, genom ett växelvis utbyte av 
argument, utveckla en idé om en samhällsteori – dess logiska uppbyggnad kan 
synliggöras på ett sätt som inte är möjligt om teorin presenteras som en färdig 
produkt. Då är det svårare att upptäcka det finstilta i teorierna. Dahl har själv 
kommenterat fördelen med att skriva i dialogform:  
 

How best to make the reader feel the force of these dilemmas [inom de-
mokrati] presents a problem of style. After I’d written a half dozen chap-
ters [i Democracy and its Critics] I found myself discontented with the 
style of my presentation. It was clear to me that some of the chapters were 
taut with dialectical tension, almost as if they contained a half-revealed 
dialogue. So I deliberately redrafted one or two, making the implicit dia-
logue explicit. This ancient if unfashionable form seemed to me to allow a 
more candid presentation of the dilemmas and tensions in the argument. 
So I used dialogues throughout the book whenever the subject seemed to 
me to justify them. I hope they help readers not only to understand the ar-
guments but to feel the force of the tensions and dilemmas.478    

     
Förutom att oklarheter och dilemman får en annan framställning finns även andra 
fördelar. Dahls teori är konsekvent, koncis och väl sammanhållen då han redogör 
för antaganden, kriterier och polyarkiinstitutioner men samtidigt mer komplex än 
vad den till en början tycks vara. Och det vore märkligt annars. Det är därför mer 
rättvisande gentemot Dahl om hans teori får en rejäl genomsyn. Hans teori är 
inte gjuten i ett enda stycke, han för in nya premisser, antaganden och kriterier 
allt eftersom. Om teorin också analyseras stegvis och utifrån olika perspektiv kan 
vi få en bättre förståelse för hur Dahl tänker kring demokratins reproducerbarhet. 
När teorin belyses genom olika problemdiskussioner kan vi också identifiera de 
argument som Dahl använder – och hur han använder dem. Om samma argument 
används gentemot olika motståndare, vilken betydelse har det i så fall för förstå-
elsen av hans teori? Kan det innebära en glidning av innebörden i hans argu-

477 Hume 1854/1779:127.  
478 Dahl 1991:226.  
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ment? Genom dialogerna kan vi också precisera vilka värden, institutioner och 
begränsningar som Dahl är villig att kompromissa med – men framför allt – var 
han drar gränsen för vad han kan acceptera.  

Bells val att skriva texten i dialogform utan förtydliganden eller andra hänvis-
ningar kan kanske vara en förklaring till de svårigheter som han upplever. Jag 
har istället valt att skriva dialogen mellan Dahl och hans samtalspartners genom 
att lyfta fram deras argument och strukturera dem som en dialog. Även citat fö-
rekommer för att förtydliga ett argument – och för att jag anser att specifika for-
muleringar och passager bäst belyser ett argument. Ett sådant förfarande kan 
göra att texten blir mer stilistiskt svårtillgänglig än om jag skulle skriva på fri 
hand och lämna preciseringarna till fotnoterna. Fördelen att skriva med tydliga 
hänvisningar är att det då inte råder någon osäkerhet om var argumenten hör 
hemma – eller vem som har formulerat dem. För att skriva en sådan här text i di-
alogform måste jag, för att driva dialogen framåt, rekonstruera repliker – lägga 
ord i munnen på Dahl och hans samtalspartners – ord som dock ligger i linje med 
deras samhällssyn. Giltigheten i de formuleringarna blir bättre om jag har tydliga 
fotnoter och även använder citat.  

Det för oss över till min egen roll i dialogerna – för jag lämnar inte över ordet 
helt till Dahl och hans samtalspartners – jag deltar i dialogerna och håller i takt-
pinnen. Innebörden av mina inlägg varierar beroende på vad jag anser behövs för 
att driva dialogen framåt. En stor del av mina kommentarer utgörs enbart av 
’smalltalk’ – för att på ett smidigt sätt byta samtalsämne och inte fastna i en dis-
kussion. För att tvinga Dahl, men även hans samtalspartners, att vidareutveckla 
sina åsikter deltar jag också för att ifrågasätta och förtydliga argument. I vissa 
fall räcker det inte att låta den, för dialogen aktuella motparten, pressa Dahl utan 
det kan vara nödvändigt att också lyfta in andra argument.479 Därigenom väger 
jag också upp den eventuella svaghet som valet att enbart utgå från specifika teo-
retiker, istället för idealtyper, kan föra med sig. De repliker som jag levererar har 
sin förankring i olika teoretiska texter. Avsikten med min närvaro i dialogerna är 
att utveckla diskussionen. Jag deltar inte för att själv ta ställning för ett argument, 
utan jag deltar enbart för att precisera argumenten. Så om mitt deltagande upp-
fattas som att jag tar ställning i en viss fråga, så är det inte fallet – jag har åsikter 
för att pressa Dahl och öka förståelsen av hans teori. En liten del av mina repliker 
är också en sammanfattning av vad de andra deltagarna har sagt.         

Nog sagt om dialogerna, vad jag avser med dem, vilken nytta de gör och vilka 
som deltar i dem – nu är det dags att låta Robert Dahl och David Held ta sig an 
det första samtalsämnet.  

479 Skälet är att det finns en gräns för hur långt jag kan pressa tolkningen av dem som samtalar med 
Dahl. Även om det är jag som för fram synpunkterna i samtalet är argumenten formulerade av 
andra, varför de också beläggs med referenser.    
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KAPITEL 11 

Storleken har betydelse   
 

När demokrati och demokratisering diskuteras är nationalstaten den enhet som är 
utgångspunkten; det är den som är demokratisk, alternativt skall demokratiseras. 
Och när graden av demokrati mäts är det enskilda nationalstaters demokratigrad 
som bedöms – det är inte graden av demokrati i regioner, organisationer eller lo-
kala enheter – även om demokratiteorierna ofta betonas som generella. Samtidigt 
har samarbete mellan aktörer på internationell nivå alltid förekommit. Det kan 
vara aktörer som stater, organisationer, företag och liknande. Då har samarbetet 
formaliserats genom avtal och förhandlingar mellan autonoma och jämbördiga 
parter.  

I takt med samhällets förändring och demokratins utbredning har dock kraven 
och förväntningarna på det internationella samarbetet förändrats. Nya ekonomis-
ka och politiska konstellationer har växt fram bland annat efter det kalla krigets 
slut. Kraven på enskilda stater att stärka demokratin har ökat. Dessutom upp-
fattas samhällsproblemen i allt högre grad som gränsöverskridande; kriminalitet, 
miljöfrågor och ekonomisk utveckling ses idag som globala angelägenheter som 
måste hanteras genom ett ökat samarbete. Krav som även innefattar att samarbete 
mellan stater skall vara öppna för demokratisk kontroll.  

Den Europeiska Unionen är det mellanstatliga samarbete som har nått längst 
när det gäller ett formaliserat samarbete. Inom EU finns en gemensam lagstift-
ning på en rad områden som traditionellt går under nationalstatens jurisdiktion. I 
takt med den utvecklingen har också kraven på EU som demokratisk organisa-
tion ökat. Med den unika position som EU har som mellanstatlig samarbetsorga-
nisation har EU också fått stå som exempel i den debatt som förts mellan de teo-
retiker som hävdar att demokrati på övernationell nivå är möjlig och de som inte 
gör det. David Held återfinns i den första gruppen medan Robert Dahl tillhör den 
andra – och även om Dahl skulle se det som önskvärt med demokrati på överna-
tionell nivå så tror han inte att det är möjligt, till största delen beroende på att 
medborgarna då riskerar att förlora kontrollen över dagordningen. En del i kon-
troversen mellan Dahl och Held rör således storlekens betydelse, närmare be-
stämt möjligheten av att få en demokratisk process att fungera på en övernatio-
nell nivå.  

Dagens samhällsförändringar och de medföljande nya kraven på global demo-
krati får utgöra fonden för den första dialogen mellan Robert Dahl och David 
Held. För att underlätta för läsaren och för att ge precision åt argumenten låter vi 
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David Held börja med en generell – men ack så viktig diskussion om vem som 
skall ha rätt att ingå i demos.   

I den andra delen av dialogen dryftas frågan om hur elastiskt ett mandat är. 
Idén är att ju kortare avståndet mellan väljare och valda representanter är, desto 
bättre är det. Om avståndet är kort kan de valda representanterna bättre represen-
tera väljarna – de har en bättre förståelse för och kunskap om vad väljarna vill. 
Samtalet handlar om hur långt avståndet kan vara mellan väljare och valda repre-
sentanter utan att mandatet blir för svagt. Det handlar inte om avstånd i kilome-
ter, social klass eller liknande, utan det handlar om möjlighet att utöva sina de-
mokratiska rättigheter: att kunna utkräva ansvar, att kunna kontrollera dagord-
ningen och att föra fram sina åsikter. Som vi har sett formulerade Dahl grunden 
för sin demokratiteori på 1950-talet och därefter har han enbart tillfört modifie-
ringar och preciseringar. De normativa grundantagandena formulerades i en tid 
då nationalstaten var den primära politiska enheten. Genom att låta Dahl och 
Held debattera kan vi få bättre förståelse för den utmaning som Dahls demo-
kratiteori möter i dagens globaliserade samhälle. Förutom att utmaningen är en 
aktuell empirisk fråga, innebär den även en normativ utmaning: Var går gränsen 
för en demokratisk politisk enhet och vad utgör formen för en sådan?  

Efter att ha målat upp spelplanen är det dags att låta Robert Dahl möta David 
Held i en fingerad debatt480 om möjligheten att förverkliga demokratins värden i 
en övernationell organisation.  

Måste den demokratiska proceduren komma till korta i en modern 
globaliserad värld?  
DAVID HELD: Vi måste tänka nytt! Jag menar, samhällets utveckling mot en allt-
mer globaliserad värld med en allt större interaktion mellan aktörer på olika ni-
våer, gör att vi måste tänka nytt kring vilken politisk ordning som behövs.481   

ROBERT DAHL: Tycker du att vi behöver tänka nytt? Jag trodde att vi alla, ja 
förutom anarkisterna förstås, är överens om att det finns ett behov av ett politiskt 
kollektivt beslutsfattande.482 Och vi är väl alla överens om att demokrati är den 
bästa formen för detta? Anser du att en demokratisk procedur inte är tillräcklig 
för dagens samhälle? 

DAVID HELD: Nej, absolut inte. Jag ifrågasätter varken behovet av en politisk 
ordning eller att demokratin är den bästa formen. 

ROBERT DAHL: Vad menar du då att problemet är? Om vi redan har den bästa 
formen för beslutsfattande, varför anser du att vi behöver tänka nytt?  

DAVID HELD: Det beror på globaliseringen, den gör att vi måste ifrågasätta 
traditionella uppfattningar om relationen mellan nationellt och internationellt.483     

ROBERT DAHL: Nationellt och internationellt?  

480 De texter av David Held som jag använder i dialogen med Dahl är Demokratimodeller, Democra-
cy and the Global Order och Democratic Accountability and Political Effectiveness from a Cosmo-
politan Perspective.   

481 Held 2004:365.  
482 Dahl 1997/1967:388.  
483 Held 2004:365.  
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DAVID HELD: Ja, på grund av att samhället förändras. Idag är det allt fler poli-
tiska frågor som breder ut sig över nationalstatsgränserna. Terrorismen är inter-
nationell, miljöfrågan är global, kommunikationen har förändrats – hela samhäl-
let har förändrats och beslut kan inte fattas i en stat utan att det påverkar andra 
stater.484 Det är även du medveten om. Formen för ett politiskt beslutsfattande 
har alltid förändrats med samhällets utveckling    

ROBERT DAHL: Ja, ser vi till demokratiskt beslutsfattande så har vi sett två de-
mokratiformer: demokrati i grekiska stadsstater och demokrati i nationalstaten. 
De två varianterna innebär olika förutsättningar och ställer olika krav bland annat 
beroende på antalet röstberättigade och storleken på den politiska enheten.485 Du 
anser att den förändring samhället går igenom idag leder oss mot en ny demokra-
tiform? Och att relationen mellan nationellt och internationellt då måste ifråga-
sättas?    

DAVID HELD: Precis, vi tänker i allt för snäva och traditionella banor. Och jag 
menar att det får konsekvenser för den demokratiska proceduren, den kan inte 
förverkligas som den borde – därför måste vi tänka nytt.  

ROBERT DAHL: Nu blir jag nyfiken – på vilket sätt inskränker samhällsföränd-
ringar möjligheten att förverkliga den demokratiska proceduren? Som jag nyss 
påpekade har demokratin, genom införande av representantskap, klarat för-
ändringen från relativt små stadsstater till stora nationalstater. Visserligen förlo-
rade medborgarna sitt direkta inflytande men representantskapet möjliggjorde att 
även stora politiska enheter kunde organiseras enligt en demokratisk struktur; ett 
allmänt och lika deltagande trots stora medborgargrupper blev möjligt. Så vad är 
det i dagens situation som du menar att den demokratiska proceduren hotas av?   

DAVID HELD: Vårt traditionella sätt att tänka om formen för en politisk enhet 
innebär att den demokratiska proceduren underställs territoriella ramar – och 
specifikt nationalstatens territorium.  

ROBERT DAHL: Och det tycker du är ett problem? Om vi ser till verkligheten så 
har väl nationalstaten varit en väl fungerande politisk enhet för demokratiskt be-
slutsfattande? Även om, precis som du säger, samhället förändras och national-
statens vara inte är oföränderlig, har den varit en stabil politisk ordning. Det har 
även fört med sig ett allomfattande medborgarskap och olika former av politiska 
sammanslutningar och intresseorganisationer.486 Visst, det finns exempel på att 
demokrati i moderna demokratier möjliggör för särintressen att få inflytande och 
att den politiska jämlikheten därmed försvagas, men den stabilitet som national-
staten har stått för har även inneburit att den demokratiska proceduren har haft en 
stadig grund att verka utifrån. Jag menar därför att den stabilitet som nationalsta-
ten ger, inte bara behöver vara föråldrad som du tycks anse.    

DAVID HELD: Visst, nationalstaten har varit en stabil grund för den demokra-
tiska proceduren men det har också tagits för givet att politisk makt, självstyre, 
medborgarskap och demokrati har varit bundet till ett givet geografiskt territori-
um. Och det är ett antagande som vi, i den globaliserade värld vi lever i, inte 

484 Held 2005/1995:121.  
485 Dahl 1989: kapitel 1-2.  
486 Dahl 1989:318.   
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längre kan utgå ifrån. Det är inte självklart att en fråga för en demokratisk proce-
dur stämmer överens med ett geografiskt territorium.487 Vi kan alltså inte ta för 
givet att nationalstaten skulle vara den enda enheten för en demokratisk ord-
ning.488  

KARIN OLSSON: Om jag får spetsa till din ståndpunkt så hävdar du att det inte 
borde vara geografiska eller historiska gränser som bestämmer demos geografis-
ka avgränsning, utan det borde vara de demokratiska normativa argumenten som 
gör det. Och det skulle, om vi håller oss till Roberts antaganden, innebära att de 
som omfattas av ett beslut också ska ha rätt att fatta det489 eftersom alla är poli-
tiskt jämlika, alla är lika kapabla och alla kan själv bäst bedöma vilka de egna in-
tressena är?    

DAVID HELD: Det är precis det problem som jag vill belysa – och som jag me-
nar att vi kan hitta en lösning på. Och det är därför som vi måste tänka nytt – och 
det gör vi genom att gå tillbaka till idealet. Istället för att utgå från ett traditio-
nellt nationalstatstänkande bör vi söka en form för demos indelning med ut-
gångspunkt i autonomiprincipen. Därmed tror jag också att det är möjligt att för-
verkliga demokratins normativa ideal. Autonomiprincipen är central inom mo-
dern demokratiteori; medborgarnas självbestämmande och det begränsade styret 
ska garantera att de medborgerliga rättigheterna inte skadas.490 Om vi ska kunna 
närma oss det demokratiska idealet så bör tillhörigheten till ett demos, istället för 
att vara bundet till ett geografiskt område, bindas till dem som påverkas av frå-
gan.491 Med det menar jag att demos bör bestämmas utifrån de demokratiska 
principerna492 – vilket betyder att det är den fråga som det ska fattas beslut om 
som bör avgöra demos avgränsning. Om vi vill ha en demokratisk beslutsordning 
måste alla som påverkas av en fråga ha rätt att delta. Jag förstår att det kan upp-
fattas som kontroversiellt men det är faktiskt vad den ideala demokratin innebär 
som mått för en demokratisk beslutsprocedur.  

ROBERT DAHL: I sak tror jag inte att det är så kontroversiellt. Jag anser också 
att vi från ett demokratiteoretiskt perspektiv bör sträva efter att alla som är un-
derställda ett beslut ska ha rätt att delta. Jag har vid ett flertal tillfällen diskuterat 
frågan om vilka som bör inkluderas i demos, och efter moget övervägande preci-
serat det till vuxna som är permanent boende inom demos gränser och som be-
visligen är mentalt kapabla att delta vid beslutsfattanden.493 Däremot kan jag nog 
inte dela din uppfattning om att det är frågan som bör styra demos utformning.   

 

487 Held 2004:372.  
488 Held 2004:376.  
489 Den rätten brukar kallas all affected principle.  
490 Held 2005/1995:147-149.  
491 Held 2004:386. Held formulerar det som att ”…an alternative principle of world order in which all 

persons have equivalent rights and duties in the cross-cutting spheres of decision-making which af-
fect their vital needs and interests.”  

492 Held 1991:887.  
493 Se till exempel Procedural Democracy 1986/1979 och Democracy and its Critics 1989.  
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Vem är medborgare? 
KARIN OLSSON: Vänta ett tag, det här måste vi reda ut. Ni säger att ni är ense i 
frågan om vilka som ska ha rätt att delta. Det är väl till viss del sant – ni utgår 
båda från all affected-principen – och det är uppenbart att ni båda månar om in-
dividens lika värde och lika rätt. Givet det är det också rimligt att ni båda utgår 
från ett inkluderande deltagande. Men jag tycker att det finns en viss betydelse-
skillnad mellan att, som David sträva efter målet om att alla som påverkas av ett 
beslut ska få delta, och Roberts formulering om att alla som är underställda ett 
beslut ska få delta. Innebär det samma sak att vara ’påverkad av’ och att vara 
’underställd’494 något?  

ROBERT DAHL: Jaa… vad menar du att skillnaden skulle vara?  
KARIN OLSSON: Det är möjligt att jag läser in mer i innebörden av termerna än 

vad ni egentligen menar, men om ni håller med om min tolkning så kan det kan-
ske också förklara varför Robert inte delar Davids uppfattning om vad som bör 
styra ett demos utformning.  

DAVID HELD: Det låter intressant – på vilket sätt skiljer sig våra formuleringar 
sig från varandra? 

KARIN OLSSON: Det har väl redan antytts utifrån hur ni formulerar er, men det 
kan ändå finnas ett behov av att förtydliga. Som jag förstår betydelsen av att 
’vara påverkad av’ så omfattar det alla som påverkas av ett beslut. Det spelar då 
ingen roll om territoriella gränser delar dem som påverkas i olika grupper – alla 
ska ha rätt att delta. Och det är så jag tolkar Davids formulering: alla som påver-
kas – oavsett vilka andra gränser som finns, ska ha rätt att delta vid beslutsfat-
tande. Du kan som enskild individ, i en del av världen, påverkas av ett beslut på 
andra sidan jordklotet – och ha rätt att delta. Är det en riktig tolkning?  

DAVID HELD: Ja, det stämmer. För att allas lika värde ska respekteras – och en 
politisk jämlikhet uppnås – så måste vi ge alla rätt att delta om de påverkas.  

KARIN OLSSON: Bra, då går vi över till Robert. Till skillnad från att vara ’på-
verkad av’ så anser jag att formuleringen att vara ’underställd’ ger en annan in-
nebörd av all affected-principen. Att vara underställd något antyder ett beroende 
som här kan tolkas som att det är juridiskt bindande495. Att vara juridiskt bunden 
av ett beslut får en helt annan konsekvens för vem som berörs, än om man på-
verkas av ett beslut. Det gör det även lättare att avgränsa vilka som ska ha rätt att 
besluta i en fråga. I relation till hur Robert formulerar sig i övrigt, det gäller sär-
skilt det femte kriteriet, som handlar om vilka som ska inkluderas, är det därför 
en rimlig tolkning av hur han definierar att vara underställd ett beslut. I det femte 
kriteriet exkluderas vissa grupper som inte är underställda besluten i ett givet 
demos: barn, mentalt funktionshindrade och de som är på tillfälligt besök. Även 
om Robert inte formulerar det utifrån juridisk bundenhet, är det vad exklu-
deringen i praktiken innebär.   

494 I den engelska utgåvan är formuleringen ’subject to’ medan den svenska formuleringen är ’under-
ställd’. Dahl 1989:107 och Dahl 2005/1989:168.   

495 Beckman 2008. Beckman diskuterar hur man kan förstå all affected-principen. Man kan antingen 
tolka den icke-legalt, att principen omfattar alla som påverkas av ett beslut, eller så kan man tolka 
den legalt – att alla som är juridiskt bundna av ett beslut skall ha rätt att delta.    
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ROBERT DAHL: Jag håller inte riktigt med om vad du säger. Om du har läst min 
ursprungliga formulering i Procedural Democracy så skriver jag där att jag läm-
nar öppet vad underställd innebär. Rätten att delta kan definieras utifrån territori-
ell bundenhet, kompetenskrav – eller att alla vars intressen påverkas ska ha rätt 
att delta.496   

KARIN OLSSON: Då blir det än mer intressant. Du har alltså en öppen definition 
av vad all affected-principen innebär vid formuleringen av antagandena, men se-
dan formulerar du det femte kriteriet som en legal bundenhet. Skulle du kunna 
utveckla det resonemanget? Om jag har förstått dig rätt så är din utgångspunkt att 
alla är lika värda, att allas intressen ska ges lika hänsyn och att politisk jämlikhet 
är det primära målet för en demokratisk procedur. Stämmer det?  

ROBERT DAHL: Jo, det är mina normativa antaganden jag utgår ifrån, antagan-
den som berättigar alla medborgare rätten till ett lika deltagande. Om vi accepte-
rar dem som rimliga, så måste vi även acceptera en demokratisk procedur.497 
Rätten till allas lika deltagande motiveras utifrån idén om att det är du själv som 
bäst kan avgöra vilka dina intressen är.498 Utan det antagandet skulle fältet läm-
nas fritt för förmynderiet. Allas lika värde är ytterligare ett argument för att alla 
ska behandlas lika; att alla ska ges lika rätt att delta och att ingens intressen ska 
ges större hänsyn än någon annans. Dessutom är medborgarnas kontroll över 
dagordningen central för en fullödig demokratisk procedur. Om medborgarna 
skulle exkluderas från rätten att påverka beslut som de sedan kommer att under-
ställas, kommer de inte att kunna kontrollera dagordningen. Därför bör alla som 
är underställda ett beslut få vara med och fatta det – även om jag menar att vi på 
det empiriska planet måste göra vissa begränsningar. Då är det rimligt att argu-
mentera för att barn, mentalt handikappade och resande på tillfälligt besök, bör 
begränsas från rätten att delta.    

KARIN OLSSON: Men vad du nu säger om begränsningar i deltaganderätten 
återfinns väl inte enbart på det empiriska planet utan även i din teori – bland de-
mokratikriterierna? Det här skulle jag vilja diskutera närmare eftersom jag blir 
osäker på vad du menar.  

ROBERT DAHL: Jaha, vad vill du att jag ska förklara närmare?  
KARIN OLSSON: Jag ska försöka förtydliga vad det är som jag inte förstår. Du 

säger att givet att vi accepterar antagandena som rimliga så bör den beslutspro-
cedur som används, även uppfylla vissa kriterier.499  

ROBERT DAHL: Precis, antagandena och kriterierna hänger ihop. Om vi skulle 
avvisa kriterierna kan vi inte heller acceptera antagandena – och tvärtom.500  

KARIN OLSSON: Det är här jag blir osäker på hur du tänker och det hänger i sin 
tur ihop med den diskussion om all affected-principen som vi har haft. Jag argu-
menterade tidigare för att din formulering av att ’vara underställd ett beslut’ bör 
förstås som att utgångspunkten för all affected-principen har en juridisk grund. 
Det innebär att det finns en given politisk enhet med ett juridiskt system, och att 

496 Dahl 1986/1979:193.  
497 Dahl 1986/1979:191-195.  
498 Dahl 1989:99.   
499 Dahl 1986/1979:195.  
500 Dahl 1986/1979:195.  
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deltaganderätten gäller alla som är medlemmar av det systemet. Det skulle också 
ligga bättre i linje med det femte kriteriet om vilka som ska inkluderas i demos. 
Men nu formulerar du dig annorlunda, du säger att alla är tillräckligt kapabla, var 
och en kan själv bäst avgöra vilka de egna intressena är och så vidare – varför 
alla därför också ska ha rätt att delta. De formuleringarna ger ingen antydan om 
att det skulle vara ett visst givet område som deltaganderätten avser, eller att 
barn, de som är på tillfälligt besök – eller någon annan för den delen skulle ex-
kluderas – och att de därför ska förstås utifrån den legala tolkningen av all affec-
ted-principen. Formuleringarna ger snarare en antydan om att du utgår från en 
icke-legal tolkning av all affected-principen. Med det menar jag samma defini-
tion som David använder: att alla som påverkas av ett beslut ska ha rätt att delta 
vid beslutsfattandet i frågan.  

ROBERT DAHL: Ska jag tolka det som att du tycker att jag är otydlig med vad 
jag menar.   

KARIN OLSSON: Du är kanske inte direkt otydlig men jag uppfattar att det sker 
en glidning i innebörden av vad all affected-principen innebär. När du formulerar 
dina antaganden så tolkar jag det som att de som ska ha rätt att delta är alla (ef-
tersom alla är lika kapabla, lika hänsyn ska ges till allas intressen…). Är det rätt 
uppfattat?  

ROBERT DAHL: Javisst.  
KARIN OLSSON: För att tydliggöra min poäng måste jag börja från början – jag 

hoppas att du har förståelse och tålamod för det.  
ROBERT DAHL: Absolut. Ett bra argument måste vara väl underbyggt för att det 

ska tas på allvar. 
KARIN OLSSON: Bra, när du formulerar ditt första antagande så skriver du att 

det inte är säkert att det finns en politisk enhet. Den skapas då individerna inser 
att det finns behov av en kollektiv ordning, och ett behov av beslutsregler som 
passar den ordningen. Du skriver visserligen att det knappast finns så många 
verkliga fall av det slaget, utan att det troligtvis redan finns en given politisk en-
het. Men med din första formulering öppnar du för att den politiska enheten kan 
skapas i samband med att ett samförstånd kring en demokratisk beslutsprocedur 
skapas.501 Håller du med om det?  

ROBERT DAHL: Visst, men det finns som sagt knappast så många sådana verk-
liga fall.        

KARIN OLSSON: Nej, men din formulering är trots allt öppen för den möjlighe-
ten. I nästkommande antaganden säger du att alla är lika kapabla att delta på lika 
grund, att den enskilda individen själv bäst kan avgöra vilka de egna intressena 
är, att allas intressen ska ges lika hänsyn, att ingens åsikt eller önskemål är mer 
värd än någon annans och att ingen ska behöva bevisa sin egen kompetens. När 
innebörden av samtliga antaganden vägs samman, menar jag därför att avgräns-
ningen av vilka som ska ha rätt att delta, bör tolkas som inkluderande i betydel-
sen av att alla som omfattas av antagandena ska inkluderas i demos. Som du 

501 Dahl 1989:106. Se också Dahl 1997/1996c:103: Dahl konstaterar att man ofta utgår från att ett 
folk redan finns då demokrati diskuteras, men att det lika ofta är oklart på vilka grunder som folket 
förenas.    
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själv påpekade tidigare, så är ditt tredje antagande, i sin ursprungliga form, for-
mulerat som att demos kan omfatta alla vars intressen påverkas – en icke-legal 
tolkning av all affected-principen. Därför, i en situation där demos skapas samti-
digt som individerna kommer till insikt om behovet av en kollektiv ordning med 
demokratiska beslutsregler502, så borde de demokratiska antagandena bestämma 
demos omfattning. Vilket betyder att de som ska ha rätt att delta är alla som om-
fattas av antagandena: den icke-legala all affected-principen.   

Vad vill jag ha sagt med det här? Jo, när du sedan formulerar kriterierna, som 
visserligen är formulerade för att kunna relateras till verkligheten, så glider du 
över från den icke-legala innebörden av all affected-principen till den legala in-
nebörden: att enbart vuxna boende inom ett givet område och som bevisligen 
inte är mentalt funktionshindrade, ska ha rätt att delta i demos beslutsfattande. 
Om vi bortser från att du begränsar dig till territoriella politiska demos, och inte 
diskuterar en generell form av demos, så innebär de exkluderingar du gör att det 
enbart är medborgare inom ett givet område som har deltaganderätt. Alla andra 
exkluderas, oavsett om de påverkas av en fråga eller inte – och oavsett hur det 
påverkar deras individuella självstyre.       

ROBERT DAHL: En glidning? Hm… det verkar allvarligt.  
KARIN OLSSON: Om det är allvarligt vet jag inte, men jag är osäker på hur jag 

ska tolka den glidningen. Om den beror på att det finns outtalade postulat, eller 
om det beror på att du – omedvetet – förändrar din utgångspunkt kring demo-
krati; om det är så att när du formulerar antagandena utgår från demokrati som 
ett normativt ideal för att sedan, när du formulerar kriterierna, istället ser demo-
krati som en empirisk beslutsmetod. Jag ska förklara vad jag menar med de två 
alternativa tolkningarna. Vi börjar med den första möjligheten, att det finns out-
talade postulat som logiskt återfinns mellan antagandena och kriterierna och som 
förklarar den förändrade innebörden av all affected-principen. Frågan som kan 
ställas är vilka de postulaten skulle kunna vara och vad de skulle innebära för 
tolkningen och realiserbarheten av din teori.  

ROBERT DAHL: Realiserbarheten – vad menar du?  
KARIN OLSSON: Jag återkommer strax till det men först vill jag utveckla mina 

tankar om de outtalade postulaten. Jag vet att jag kanske går hårt fram, men jag 
måste göra det för att förstå den faktiska innebörden av din teori. Jag vill påstå 
att det finns åtminstone tre outtalade postulat som kan förklara den glidning av 
innebörden av all affected-principen som sker mellan antagandena och kriterier-
na och som därmed får betydelse för vilka som ska inkluderas i demos. Ett första 
outtalat postulat är att du de facto utgår från ett tänkt demos. Om det är histo-
riskt, geografiskt eller konstruerat på annat sätt saknar betydelse. Det viktiga är 

502 Huruvida så faktiskt sker – ens teoretiskt – går att diskutera. Enligt Näsström utgår demokratiteo-
retiker, oavsett hur inkluderande de formulerar sig, ändå från ett givet demos. Det är en förutsätt-
ning för att vi ens skall kunna börja formulera en demokratiteori. Hon belyser ett än svårare pro-
blem: När blir folket ett folk och hur avgör vi vilka som har rätt att delta? Se Näsström 2003. Ut-
ifrån hennes synsätt så går det inte att skapa ett demos samtidigt som individerna får en insikt om 
behovet av ett demos, vilket i sig snävar in Dahls första antagande. Även Dahl diskuterar det pro-
blemet. Han konstaterar att det inte går att hitta någon teoretisk lösning till det utan enbart pragma-
tiska. Dahl 1990/1970:45.     
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att du utgår från ett i förväg bestämt demos. Det betyder att ditt första antagande 
snävas in till att enbart omfatta faktiska demos och att möjligheten att demos kan 
skapas i samband med formuleringen av en demokratisk beslutsordning försvin-
ner. Ett andra outtalat postulat är att en demokratisk beslutsordning bör vara em-
piriskt realiserbar: för att teorin ska ha en mening, och inte bara vara en normativ 
utopi, bör det vara möjligt att realisera den i verkligheten.     

ROBERT DAHL: Jaa, det är som jag sade tidigare, sannolikheten för att ett de-
mos skapas i samband med att man samtycker till behovet av en kollektiv be-
slutsordning är liten. Det är troligast att en politisk enhet redan finns.503  

KARIN OLSSON: Absolut, det håller jag med om men jag menar att även den 
teoretiska möjligheten till att demos kan vara i förväg obestämt försvinner då du 
formulerar kriterierna. Det gäller särskilt det femte kriteriet där du argumenterar 
för vilka som ska inkluderas. Det är vuxna boende inom den politiska enheten 
som ska inkluderas – inte de som är på tillfälligt besök. Den formuleringen defi-
nierar bort den öppna formulering som du gör i det första antagandet, där du 
lämnar öppet för när och hur demos sammansättning formeras. Min poäng är att 
du, när du formulerar kriterierna, till skillnad från när du argumenterar för anta-
gandena, utgår från ett tänkt demos.     

ROBERT DAHL: Jag förstår din poäng men som jag har påpekat tidigare är det 
inte ett sannolikt scenario att en politisk enhet inte finns. Det första postulatet 
saknar därför faktisk betydelse eftersom den gäller ett tillstånd som i princip en-
bart är teoretiskt.  

KARIN OLSSON: Visst, men det är de teoretiska argumenten som vi diskuterar 
här, varför jag menar att det ändå är relevant att tala om ett första outtalat postu-
lat.  

ROBERT DAHL: Hm, jag får fundera på det. Vad avser det andra postulatet, hål-
ler jag inte heller då riktigt med om vad du säger. Jag tycker att jag är tydlig då 
jag säger att det knappast går att, fullt ut, realisera varken antagandena eller kri-
terierna. Verkligheten sätter gränser för vad som är faktiskt möjligt. Det är defi-
nitivt inget outtalat över det, utan jag är fullt medveten om att det är svårt att rea-
lisera i verkligheten. Jag anser inte heller att jag formulerar det som att den de-
mokratiska beslutsordningen ska vara ’empiriskt realiserbar’, utan jag skriver att 
vi ska sträva efter att komma så nära idealet som möjligt – och att det är genom 
polyarki som det kan göras.  

KARIN OLSSON: Jag förstår, men jag anser ändå att det är ett outtalat postulat 
eftersom jag menar att det sker en förändring från innebörden i antagandena till 
innebörden i kriterierna. Men det finns även ett tredje och sista outtalat postulat 
som, tillsammans med de övriga postulaten, kan förklara att innebörden av all af-
fected-principen förändras från icke-legal till legal.    

ROBERT DAHL: Och vilket skulle det sista postulatet vara?  
KARIN OLSSON: Det är ett postulat som du också kanske motsätter dig – men 

jag hävdar att du förändrar prioritering av nivå när det gäller autonomiprincipen.  
ROBERT DAHL: Prioritering av nivå?  

503 Dahl 1997/1987:344 n 3. 
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KARIN OLSSON: Jag ska förklara vad jag menar. När du formulerar din teori, är 
det individen och hennes rätt till självstyre som är utgångspunkten för de antag-
anden som du redogör för. Det är individen som är kvalificerad, det är individens 
intressen som hänsyn ska tas till och det är individen som därför ska ha lika rätt 
som alla andra att delta vid beslutsfattanden. Men när du sedan diskuterar kriteri-
erna, är det istället den kollektiva autonomin som sätts i främsta rummet. Det 
gäller särskilt det fjärde kriteriet som rör kontroll över dagordningen. Ett exem-
pel som du lyfter fram för att motivera det kriteriet är, att om Filip av Make-
donien skulle kunna bestämma vilka frågor som atenarna fick fatta beslut om, så 
skulle det atenska demoset inte ha kontroll över sin dagordning. Du skriver att 
”[t]he demos must have the exclusive opportunity to decide how matters are to 
be placed on the agenda of matters that are to be decided by means of the democ-
ratic process.”504 Det betyder att det sker en förändring – istället för att prioritera 
den individuella autonomin så hamnar istället demos, kollektivets, autonomi i 
fokus. Jag menar att den förändringen gör det möjligt att exkludera individer från 
rätten att delta. Det är inte längre individens rätt till kontroll över dagordningen, i 
relation till andra individers kontroll, som är i fokus. Istället är det kollektivets 
rätt att kontrollera dagordningen, vilket inte garanterar enskilda individer någon 
rätt. Om den individuella autonomin, med de krav och förutsättningar som följer 
med den, istället utgjorde grunden för ’kontroll över dagordningen’, så skulle det 
inte vara möjligt att exkludera någon – alla individer skulle ha möjlighet att kon-
trollera dagordningen. Innebörden av den icke-legala all affected-principen skul-
le då vara utgångspunkt för vilka som skulle ges rätt att delta. Min poäng är allt-
så att om det fjärde kriteriet, kontroll över dagordningen, hade sin utgångspunkt i 
individuell autonomi, och givet att vi accepterar antagandena om att det är den 
enskilda individen som själv bäst kan avgöra sina intressen, att alla intressen ska 
ges lika hänsyn, att alla är lika kapabla att delta och så vidare, så skulle vi inte 
kunna exkludera någon från rätten att delta.           

ROBERT DAHL: Jag kan inte riktigt hålla med dig angående det här heller. Jag 
anser att jag, mycket öppet och tydligt, diskuterar kring behovet av en kollektiv 
ordning och argumenterar då för att individens autonomi att agera helt självstän-
digt kan behöva begränsas till förmån för en kollektiv autonomi (tvångsmakt). 
För att skydda och utvidga fri- och rättigheter kan det vara nödvändigt att be-
gränsa individernas autonomi.505    

KARIN OLSSON: Det är mycket möjligt men det sker trots det en förändring av 
autonomiprincipen från individuell till kollektiv autonomi. Jag är dessutom osä-
ker på om ditt argument för behovet av en kollektiv ordning – med påföljande 
inskränkning av individuell autonomi – är relevant i den här frågan. Visst är det 
så att individen lämnar ifrån sig en grad av autonomi då hon accepterar ett kol-
lektivt styre, där beslut kan fattas som man inte samtycker till. Men jag menar att 
det är något annat än att medborgarna är autonoma beslutsfattare. Även om det är 
kollektivet som är autonomt gentemot externa faktorer, är det de enskilda med-
borgarna som var och en deltar vid ett beslutsfattande. Men det är kanske petites-

504 Dahl 1989:113.  
505 Dahl 1989:48-49. 
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ser som saknar väsentlig betydelse. Däremot – och det är oavsett om det är ett 
outtalat postulat eller inte – så innebär det faktum att det fjärde kriteriet priorite-
rar kollektiv autonomi, att det är möjligt att exkludera individer, vilket inte skulle 
vara möjligt om individens autonomi vore i fokus. Det är därför som de tre (eller 
två) outtalade postulaten kan förklara den glidning som sker av innebörden av all 
affected-principen.  

ROBERT DAHL: Du nämnde tidigare att den här glidningen som du kallar den, 
kan ha betydelse för realiserbarheten av teorin. Skulle du kunna utveckla hur du 
tänker då.   

KARIN OLSSON: Javisst, jag menar att när det gäller realiserbarheten, i betydel-
sen av en generell realiserbarhet, så leder förändringen av innebörden i all affec-
ted-principen till sämre möjligheter att realisera teorin som en generell teori. Det 
låter kanske som en paradox – att din avgränsning av all affected-principen skul-
le vara svårare att realisera än Davids icke-legala formulering. Men givet de kri-
terier du formulerar, är teorin avsedd för tydligt avgränsade och existerande poli-
tiska enheter. Där ges enbart de medborgare rätt att delta som finns inom den 
givna politiska enheten. Det betyder att du, istället för att vara en kantiansk uni-
versalist, sällar dig till skaran av rousseauaner som också tar avstamp i tydligt 
formulerade politiska enheter. Och likheten med Jean-Jacques blir än tydligare 
då ni båda förordar den sociala gemenskapen som avgörande för samförstånd 
inom en politisk enhet, något som vi säkert får tillfälle att återkomma till. Min 
uppfattning är därför att de formuleringar du gör enbart kan appliceras på små 
väl avgränsade redan existerande enheter – vilket gör Davids anmodan om beho-
vet att tänka nytt än mer relevant.       

ROBERT DAHL: Jaha, det var en intressant tolkning. Det skulle alltså vara en 
möjlig förklaring – vilken skulle den andra vara?  

KARIN OLSSON: Den förklaringen handlar om din demokratisyn – beroende på 
vilken den är, får det betydelse för hur du resonerar kring demokrati. Det betyder 
att den kan skifta beroende på om det är antaganden eller kriterier som du disku-
terar.  

ROBERT DAHL: Utan att veta vad du avser så är jag tveksam till den tolkning-
en. Jag tycker inte själv att jag ändrar min syn på demokrati.  

KARIN OLSSON: Det är kanske förmätet av mig att tala om för dig vilken de-
mokratisyn du har och innan jag förklarar vad jag menar, vill jag också betona att 
det här är en möjlig förklaring. Därmed inte sagt att det är den förklaring som jag 
anser är mest rimlig. Utan att föregå den här möjliga förklaringen så anser jag 
också att den första förklaringen är mer rimlig – att det finns outtalade postulat 
som kan förklara glidningen. Men jag vill ändå utveckla den här tanken. Man 
skulle kunna förstå den förändrade innebörden av all affected-principen som en 
konsekvens av en förändrad demokratisyn: att den förändras från synen på de-
mokrati som ett normativt ideal till demokrati som en beslutsmetod.506 Det skulle 

506 Gustaf Arrhenius argumenterar för att skillnaden mellan olika syn på demokrati kan förklara var-
för det finns så olika uppfattningar om vad all affected-principen innebär. Om utgångspunkten är att 
demokrati är ett normativt ideal, är den icke-legala tolkningen av all affected-principen fullt rimlig 
eftersom idén om demokrati som ett normativt ideal inte behöver ha empiriskt realiserbara ambitio-
ner. Det betyder inte att det gör något om den icke-legala all affected-principen är svår att realisera i 
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också ligga i linje med att antagandena är normativa, medan kriterierna närmar 
sig verkligheten.                   

ROBERT DAHL: Hur menar du att den förändringen i demokratisyn skulle för-
klara vad du uppfattar som en glidning – som jag inte är säker på att jag håller 
med om är någon glidning?   

KARIN OLSSON: Utifrån den möjliga förklaringen så sker det egentligen ingen 
glidning av innebörden av hur all affected-principen ska förstås, utan vad som då 
har hänt är ett skifte i demokratisyn. Om vi accepterar den förklaringen så bety-
der det att du går från en förståelse av demokrati som ett normativt ideal, då du 
argumenterar för antagandena, till en förståelse av demokrati som en beslutsme-
tod då kriterierna diskuteras. Men jag tror inte, som jag antydde tidigare, att den 
förklaringen är den mest rimliga. Även om det finns en viss skillnad mellan an-
tagandena och kriterierna, att kriterierna har en tydligare empirisk koppling, så är 
de tätt sammanlänkade med varandra. Som du beskriver relationen mellan anta-
gandena och kriterierna så kan de närmast förstås som att de har en symbiotisk 
relation. Det betyder inte att kriterierna kommer ur antagandena, utan det innebär 
att om antagandena avvisas kan inte heller kriterierna accepteras – och tvärtom. 
Det tyder på att kriterierna inte är en beslutsordning frikopplad från antagandena 
utan att det finns en normativ argumentation även som grund för kriterierna. Det 
finns å andra sidan ingenting som säger att beslutsmetoden inte kan ha en norma-
tiv grund. Det är ändå demokrati det handlar om. Men som sagt, kriterierna utgör 
ingen beslutsmetod – i dem anges bara vilka normer som bör ligga till grund för 
hur en demokratisk procedur bör fungera.        

Vad bör styra demos avgränsning?  
DAVID HELD: Det var en intressant utvikning men om vi kan försöka vända dis-
kussionen på rätt köl igen, så är vi alltså överens om att samhället har förändrats 
idag – att flera frågor är av sådan art att de omfattar globala intressenter. Vi är 
också överens om att alla som omfattas av en fråga bör få vara med och besluta 
om den. Det är nu vi kommer till pudelns kärna; anledningen till att vi måste 
tänka nytt är att om vi vill att alla som omfattas av ett beslut ska få vara med och 
delta, måste vi, i ljuset av samhällets förändring, vara mer flexibla vad gäller 
demos utformning.     

ROBERT DAHL: Flexibla demos? Jag anar vart du vill komma men jag är tvek-
sam till att vi med andra demosindelningar än de vi redan har kan närma oss en 
fullödig demokratisk procedur. Enligt min åsikt är polyarkiska system de politis-
ka ordningar som bäst kan möjliggöra att kriterierna och antagandena ska kunna 
realiseras i verkligheten.  

DAVID HELD: Nu faller du tillbaka i de traditionella utgångspunkterna igen. 
Dina polyarkiska ordningar är per definition inte knutna till nationalstaten eller 
någon annan geografisk enhet. Att jag föreslår, eller snarare hävdar, att national-

 
verkligheten, eftersom det ändå inte är ambitionen. Om utgångspunkten däremot är demokrati som 
en beslutsmetod – som skall vara empiriskt tillämpbar – skulle den icke-legala innebörden av all af-
fected-principen inte kunna tillämpas eftersom det inte skulle vara praktiskt genomförbart. Då skul-
le istället den legala all affected-principen kunna användas – eller någon annan empiriskt gångbar 
avgränsning som till exempel ålder, territorium eller kön. Arrhenius 2005:47-56.       
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staten är en historisk politisk enhet som inte fyller dagens demokratibehov, inne-
bär inte att jag anser att polyarkin är förlegad. Jag menar bara att vi måste för-
söka anpassa formen för demos till vad de demokratiska kriterierna förutsätter. 

ROBERT DAHL: Jo, det har jag förstått – och det är jag som sagt tveksam till. 
Men det kan ändå vara intressant att höra hur du har tänkt lösa problemet att för-
verkliga det normativa idealet i verkligheten.  

DAVID HELD: Innan jag förklarar vad jag anser att vi bör göra, vill jag först 
kontrollera att vi är överens om ett par principer. Vi har diskuterat dem redan, 
men jag vill vara säker på att vi har samma utgångspunkt – det blir så mycket 
enklare att förstå varandra då.   

ROBERT DAHL: Absolut, så låt höra, vad är vi överens om? 
DAVID HELD: Vi är för det första överens om att samhället är annorlunda idag, 

att det globala kontaktnätet innebär att vi påverkas av allt som händer på det glo-
bala planet. För det andra är vi överens om att det finns ett behov av fungerande 
politiska beslutsordningar och att den bästa formen för en politisk beslutsordning 
är den demokratiska. För det tredje så anser vi båda (även om Karin tolkar det 
som att vi har skilda utgångspunkter) att alla som omfattas av ett beslut, också 
ska ha rätt att delta vid beslutsfattandet.507 För det fjärde är vi överens om att en 
beslutsordning är demokratisk om alla medborgare har lika rätt till lika deltagan-
de.  

ROBERT DAHL: Jo, det håller jag med om. Alla ska ha lika rätt att delta på lika 
villkor – och alla ska även ha rätt att kandidera. Det förutsätter också att alla kan 
informera sig, bilda sig en uppfattning om vilka beslut som de ska fatta samt 
kontrollera de beslut som fattas.      

DAVID HELD: Bra, då är vi överens om det. Givet det så är det min uppfattning 
att vi bör omvärdera den traditionella indelningen av demos och istället låta de 
demokratiska principerna styra avgränsningarna för demos och därmed vilka 
som ska ha rätt att ingå i demos.    

ROBERT DAHL: Och det är det du menar att flexibla demos är svaret på?  
DAVID HELD: Ja, konsekvensen av demokratins normativa ideal innebär att, 

istället för att utgå från den traditionella formen av demos som geografisk enhet, 
bör vi formera demos allt eftersom frågorna som det ska beslutas om uppstår. Vi 
kommer därmed att kunna ha demos från lokal till global arena beroende på den 
fråga som ska beslutas.508 

ROBERT DAHL: Ska vi ha lika många demos som beslut som ska fattas? Att in-
divider ska ingå i, vad … 50, 100, 200… olika demos?509  

DAVID HELD: Det är väl kanske att ta i, jag kan förstå om det uppfattas som 
svårt att genomföra om vi ska förhålla oss till flera olika demos, men om jag får 
förklara så kommer ni båda att inse att det inte behöver vara så besvärligt – även 
om det i specifika fall kan bli svårt att avgöra storleken på ett visst demos. An-
ledningen till att jag föreslår det här är att jag är övertygad om att den obalans 

507 Held 2004:371.  
508 Held 2004:372-374.   
509 Dahl nämner själv det scenario som Held företräder: om deltaganderätten skulle bestämmas ut-

ifrån om man påverkas av ett beslut skulle sammanslutningarna variera med varje fråga eftersom 
olika personer påverkas olika. Dahl 1997/1987:347-349.   
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som råder, och som har sin grund i det traditionella nationalstatstänkandet, måste 
utmanas om vi ska kunna få en fungerande demokrati i en global värld.510 Det 
betyder inte att vi ska upplösa stater för att, från gång till gång, skapa nya demos. 
Jag menar enbart att nationalstaten idag inte är lämpad som den enda politiska 
enheten utan det finns behov av både större och mindre politiska enheter som 
alla kan utgöra unika demos. Nationalstaten kommer att finnas kvar men dess 
funktion kommer att förändras till att istället för att vara utgångspunkt för demos, 
vara sammanhållande för grupper – vara identitetsskapande.511      

KARIN OLSSON: Det är alltså viktigare att uppnå idealet om att alla som påver-
kas av ett beslut ska ha rätt att delta vid beslutsfattande, än att formulera stabila 
och återkommande strukturer för hur beslutsfattande ska genomföras?  

DAVID HELD: Nja, det behöver inte vara en motsättning. Beslutsstrukturerna 
kan vara stabila och återkommande – det är demos som förändras. Och om vi ska 
ta de normativa utgångspunkterna på allvar så måste vi ifrågasätta de befintliga 
avgränsningarna för demos. Vi är väl alla överens om att demokrati inte fungerar 
enligt idealet idag och mitt förslag på hur vi ska lösa det är att vi försöker för-
verkliga de normativa idealen. Jag har inte sagt att det är enkelt att göra det men 
vi måste göra ett allvarligt försök. Istället för att bygga ut de institutionella ra-
marna, borde vi gå till de normativa utgångspunkterna och ställa oss frågan om 
vad vi behöver göra för att förverkliga dem.     

ROBERT DAHL: Nu har jag lyssnat på dina argument, och även om vi är eniga i 
sak är jag tveksam till att det är möjligt att genomföra i verkligheten. Men jag 
har en annan fråga: Om vi tänker oss att det du eftersträvar skulle vara möjligt att 
uppnå – hur ska vi avgöra vilka som ska ha rätt att ingå i demos – vilka ska be-
dömas vara påverkade av ett beslut och hur avgör vi det? Jag utgår från att du 
inte tänker dig att vi ska låta en expertgrupp göra den bedömningen? Av samma 
skäl som förmyndare inte kan veta vilka våra intressen är, kan en expertgrupp 
inte heller avgöra vilka som ska ha rätt att tillhöra ett demos eftersom de inte kan 
veta vem som påverkas och inte. Förmyndare skulle enbart kunna accepteras om 
det kunde bevisas att de bättre än de enskilda medlemmarna kan bedöma vilka 
medlemmarnas intressen och önskemål är. Och det kan inte bevisas.512  

DAVID HELD: Nej, det är inte experter som ska göra det. Jag har istället en an-
nan lösning till det, en lösning som jag tror att du samtycker till eftersom den ba-
seras på hur individerna påverkas. Mitt förslag är att man filtrerar de frågor som 
ska beslutas om så att de hamnar på rätt nivå.  

KARIN OLSSON: Filtrera frågor? Hur tänker du dig att det ska gå till?  
DAVID HELD: Först och främst måste man bedöma hur många individer som 

påverkas och hur mycket de påverkas. Sedan undersöker man om de finns inom 
en redan given grupp eller om gruppen ska utökas. Syftet med filtreringen är att 
enbart de personer som påverkas av beslutet ska ha rätt att delta – allt för att be-
sluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt.513 Det betyder att om den frå-

510 Held 2004:371-373.  
511 Held 2005/1995:233. 
512 Dahl 1999a:66-67. 
513 Held 2004:376 och Held 2005/1995:236.  
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ga som det ska beslutas om handlar om att bygga ett nytt sjukhus eller ett nytt 
kärnkraftverk så får det konsekvenser för hur demos avgränsas. De som påverkas 
av ett nytt kärnkraftverk kan antas vara fler än de som påverkas av att ett nytt 
sjukhus ska byggas.     

KARIN OLSSON: Jag förstår att det är viktigt för dig att allas lika värde respek-
teras, jag förstår också att du anser att det är möjligt att komma närmare en reali-
sering av det idealet än vad dagens demokratiska struktur tillåter. Men jag håller 
med Robert och jag är bekymrad över vad ditt förslag kan leda till. Om frågor 
ska filtreras, bedömas och undersökas – finns det då inte en uppenbar risk för 
godtycklighet? Om vi ser på ditt exempel med sjukhuset som ska byggas – vilka 
bedömningsgrunder ska man ha för att kunna göra filtreringen? Med andra ord: 
Vilka sållas ut som påverkade av det beslutet – och som därmed ges deltagande-
rätt? Är det de personer som är sjuka, de som kan komma att bli sjuka eller de 
som ska bidra med finansieringen? Även de personer som vänder sig till andra 
sjukhus kan antas bli påverkade av det nya sjukhuset, antingen genom att de 
gamla sjukhusen får mindre resurser eller att det nya sjukhuset leder till kortare 
köer på de gamla sjukhusen. Det här exemplet är kanske inte helt genomtänkt 
men även om vi filtrerar frågor inför beslut, är det inte självklart hur den filtre-
ringen ska ske.    

DAVID HELD: Jag kanske kan stilla er oro och ge ett förslag på hur vi ändå kan 
lösa det problemet: vi skulle kunna gradera ’påverkan’ av ett beslut. Jag tänker 
mig en skala med tre olika grader av påverkan. I den starkaste graden av påver-
kan återfinns de individer vars liv riskeras beroende av beslutet i en aktuell fråga. 
Den mildare graden av påverkan omfattar de individer vars möjlighet att delta 
fullt ut i samhället omöjliggörs av en viss fråga. Den lägsta graden av påverkan 
rör de individer som inte kan få sina önskemål om en viss livsstil uppfyllda vid 
beslut i en fråga. Det ger en något annan tolkning av all affected-principen men 
det skulle vara orealistiskt att låta alla som påverkas av ett beslut delta – då skul-
le aldrig några beslut fattas.514       

ROBERT DAHL: Er diskussion är mycket relevant, men jag uppfattar det främst 
som ett problem som rör autonomiprincipen – respekten för allas lika värde och 
möjligheten till självstyre. Min fråga är vem som avgör hur filtreringen ska gå 
till – vilka som sållas bort, och på vilka grunder det sker. Om strävan enbart vore 
att respektera allas lika värde, skulle det kanske vara möjligt med en oberoende 
filtrering, bedömning och undersökning av vilket demos som ska fatta beslut i en 
given fråga. Men när autonomiprincipen även omfattar kravet om självstyre, så 
borde inte en oberoende filtrering av var ett beslut ska fattas kunna accepteras, 
eftersom det är den enskilde som själv bäst kan avgöra vilka de egna intressena 
är. Och skulle det i så fall betyda att var och en skulle filtrera i vilken grad de 
själva påverkas av ett beslut?   

KARIN OLSSON: Ytterligare en aspekt på Roberts kommentar är frågan om den 
politiska jämlikheten skulle gynnas av Davids förslag. De normativa utgångs-
punkterna handlar om att alla ska ges samma politiska rätt, men Davids förslag 
innebär att vissa personers situation värderas som viktigare än andras – och då 

514 Held 2004:373-374.  
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kan jag bara instämma med Robert: Vem ska göra den bedömningen? Även om 
David föreslår en skala för vad graderingen innebär så garanterar det inte att vär-
deringen inte blir godtycklig. Jag ställer mig frågande till om det förslaget verk-
ligen skulle bättre möjliggöra ett förverkligande av det demokratiska idealet. Det 
blir snarast en variant på John Stuart Mills idé om att ge vissa personer fler röster 
än andra.  

DAVID HELD: Jag förstår att det är ett förslag som kan vara svårt att ta till sig. 
Men om jag får fortsätta och utveckla min idé så har vi inte diskuterat vad påver-
kan faktiskt innebär – det finns ingen självklar innebörd av begreppet. Jag me-
nar, som jag redan har sagt, att påverkan kan graderas, att du kan vara mer eller 
mindre påverkad av något, i det här fallet ett politiskt beslut. Min poäng är att 
både de vars liv riskeras och de vars möjlighet att delta fullt ut i samhällslivet, 
bör få delta i de frågor som berör dem i sådan grad.515  

KARIN OLSSON: Det är väl ändå hårklyverier, antingen så påverkas man eller 
så påverkas man inte. Men du belyser en intressant fråga, vad innebär egentligen 
att man är påverkad? Kan vi för tillfället bortse från möjligheten att gradera på-
verkan och enbart koncentrera oss på frågan om vad påverkan innebär?  

DAVID HELD: Ja visst, vad är det som är problematiskt?  
KARIN OLSSON: Det jag funderar på är när man är påverkad. Innebär påverkan 

att man, baserat på konsekvensen av ett beslut, gör bedömningen av om man är 
påverkad eller inte? Och hur skulle det i så fall gå till? Även om valda politiker 
lovar saker och kan förutse utfall av beslut, så händer det allt som oftast att deras 
förutsägelser inte slår in. Att därför definiera påverkan som ett resultat av konse-
kvenser av ett beslut, är både praktiskt och teoretiskt ogörligt. Vi kan inte be-
stämma vilka som ska ha rätt att delta, baserat på vilka konsekvenser ett beslut 
ger som ännu inte är fattat.516 Om vi istället utgår från att påverkan, och vilka 
som därmed ska ha rätt att delta, ska definieras utifrån vad som kan bedömas 
vara en möjlig påverkan, är vi tillbaka där vi startade: Vem bedömer det och hur 
ska det bedömas? Ska riskbedömningar av möjliga utfall göras? Utifrån vilka 
mått och värderingar ska de i så fall göras? Om vi går den vägen så kommer vi 
snart att befinna oss i ett moras av villkor baserade på godtycklighet och osakligt 
grundade värderingar. Skulle det då inte vara bättre att göra som Robert och 
undvika den svårigheten genom att istället utgå från den legala all affected-
principen? Då är det förutbestämt vilka som ska ha rätt att delta: de som är med-
borgare av en given politisk enhet.  

ROBERT DAHL: Jag kan bara hålla med Karin. Visst vore det önskvärt om Da-
vids idé kunde realiseras men jag ser det som svårt. Om det vore upp till varje 
enskild individ att avgöra om han påverkas – och i vilken grad – skulle besluts-
fattandet dra ut mycket på tiden. Dessutom är många frågor så komplicerade att 
det är svårt att avgöra om man påverkas eller inte.   

515 Held 2004:374.  
516 Beckman diskuterar hur man kan förstå vad påverkan innebär och hur vi bör förhålla oss till all 

affected-principen. Beckman 2008:349-350.   
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KARIN OLSSON: Absolut, och det finns även ett annat problem som är relevant 
och som hänger ihop med frågan om hur vi bedömer påverkan – och det är tids-
aspekten för påverkan.   

DAVID HELD: Tidsaspekten för påverkan?  
KARIN OLSSON: Din utgångspunkt är att alla som berörs eller påverkas av ett 

beslut ska ha rätt att delta i beslutsfattandet. Min fråga är var tidsgränsen går för 
påverkan? Är det när beslutet fattas, efter 1 år, efter 5 år? Som exempel kan vi ta 
användandet av asbest och DDT. Vilka som gavs rätt att fatta beslut om använ-
dandet av de produkterna skulle med all säkerhet få olika bedömningar beroende 
på vilken tidsram man utgår ifrån. Vid initialskedet skulle antagligen enbart de 
som använde produkterna bedömas som rättmätiga deltagare, men hur skulle be-
dömningen göras om tidsramen försköts 10 år? Förutom det faktum att det är gif-
tiga produkter skulle demos antagligen bli större ju längre tid vi sätter som gräns 
för var påverkan går. Givet det, skulle det inte vara enklare att ha fasta demos? 
Det här kan kanske synas vara en hypotetisk fråga men det är en ytterligare 
aspekt på Roberts fråga om på vilka grunder filtreringen ska ske. Om vi ska änd-
ra vårt tänkande kring demos som vi har idag till förmån för något annat, så mås-
te vi formulera alternativ, som i alla fall inte riskerar att leda till godtyckliga be-
dömningar.  

ROBERT DAHL: Jag skulle vilja lägga till ytterligare några saker till Karins lista 
över problem med vad påverkan innebär. Är inte påverkan, i det här fallet, något 
subjektivt? Kan vi över huvud taget göra någon beräkning om vem som är på-
verkad – oavsett om det handlar om förutsägelser i resultat eller i tid?517 Två per-
soner kan subjektivt uppfatta att de påverkas olika fastän de ur ett objektivt per-
spektiv skulle bedömas vara lika påverkade. Hur ska vi kunna avgränsa ett de-
mos inför en fråga om det är upp till var och en att själv göra en bedömning av 
om man är påverkad eller inte?    

DAVID HELD: Jag håller med er och alla era invändningar är rimliga, det kan 
absolut vara ett problem, men jag har inte heller påstått att det skulle vara enkelt. 
Men det finns även problem med dagens form av demokrati; de traditionella po-
litiska enheterna med bas i ett territorium låter inte alla som påverkas av en fråga 
att delta. Alla individer har ett lika värde och en lika rätt att delta. En avgräns-
ning som görs på grund av historiska och geografiska gränser är lika ogiltig som 
att skilja på individer på grund av kön, ålder, etnicitet eller klass. Alla har i alla 
lägen ett lika värde och därför måste de territoriella gränsernas funktion som av-
delare mellan individer avvecklas. Mitt förslag på demosindelning som mer flex-
ibel kan garantera allas lika värde.518   

ROBERT DAHL: Visst, det finns problem med dagens beslutsordning också, 
men på vilket sätt skulle ditt förslag underlätta? Införandet av en skala för be-
dömning om vem som ska få delta, innebär att det måste finnas ett system för hur 
vi gör den bedömningen. Kriterierna av graden av påverkan ger en grov indel-
ning men det är knappast tillräckligt. Eftersom det enbart är den enskilde indivi-
den som kan avgöra vilka de egna intressena är, borde det också, som jag tidiga-

517 Dahl 1990/1970:51.  
518 Held 2004:388.  
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re antydde, betyda att det bara är de enskilda individerna som kan bedöma i vil-
ken grad de blir påverkade. Det leder till en annan invändning som jag har och 
som rör genomförbarheten i ditt förslag. Jag stödjer dig till fullo i din strävan ef-
ter att nå de normativa idealen. Jag tror dock att även om det vore möjligt att 
gradera graden av påverkan, och att ett verktyg för det kunde utarbetas som ock-
så respekterades av alla, så tror jag att det rent praktiskt är svårt att hantera. Om 
jag får citera mig själv:  
 

Nor can we simply go on creating separate authorities for each problem. 
Obviously different problems call for different boundaries, and we may 
have to live in a network of authorities. Yet the indefinite multiplication of 
units of governments is bound to fragment the control of the ordinary citi-
zen over a broad range of policies.519   

 
Även om det gick att införa ett sådant system där varje fråga kan innebära ett 
nytt demos, skulle det innebära stora krav på individerna. Det förutsätter att de 
kan göra en rimlig bedömning om i vilken grad de påverkas. De måste även sätta 
sig in i varje fråga för att kunna göra den bedömningen och – om de anser sig 
tillräckligt berörda – även delta i beslutsfattandet. Är det ett rimligt scenario?       

DAVID HELD: Jag är helt enig med dig, det kommer inte att bli lätt att avgöra 
vilka som ska ingå i demos eller hur vi ska avgöra det, men vi kan inte heller 
vara nöjda med dagens situation. Idag har man rätt att delta om man är medbor-
gare – och då spelar det ingen roll om du lever i landet eller inte. Du kan leva 40 
år i ett land och ändå sakna rösträtt, men ha den rätten i ett annat land – som kan-
ske ligger på andra sidan jordklotet. Det är inte heller någon bra lösning. Det 
enda jag vill, är att vi öppnar vårt tänkande för alternativa lösningar. Om vi strä-
var efter att ha en så allomfattande inkludering som möjligt, i kombination med 
att besluten fattas på så låg nivå som är rimligt, så tror jag att vi kan nå en styrel-
seform där alla kan delta och påverka. Den nivå som beslutsfattande sker på ska 
bara vara så hög att alla de som bör ingå i demos på grund av påverkan ingår – 
ingen får exkluderas.520 Jag påstår inte att mitt förslag skulle göra det enkelt att 
avgöra vilka som ska ha rätt att ingå i demos. Jag är tvärtom fullt medveten om 
att det kan bli besvärligt att avgöra vilka som ska ha rätt att ingå i ett visst de-
mos.  

KARIN OLSSON: Jag tror inte att vi kommer längre i den här diskussionen utan 
vi kan väl nöja oss med att konstatera att ni inte är eniga kring vilka demos som 
är möjliga och hur de i så fall ska formeras. Vad David ser som positivt för indi-
viderna, att de bättre kan delta och kontrollera beslut, ser Robert som ett över-
väldigande problem med mängder av frågor för medborgarna att sätta sig in i – 
vilket riskerar att försvåra kontrollmöjligheterna på grund av allt för otydliga och 
fragmentariska enheter.  

DAVID HELD: Det är nog en ganska rättvisande bild. Jag vill ändå framhäva 
behovet av att tänka nytt. Det bör, för att återkoppla till den inledande enigheten 

519 Dahl 1997/1967:413.  
520 Held 2004:375, 382.  
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om dagens förändrade samhälle, även omfatta en diskussion om global demokra-
ti. Det kan finnas ett behov av en global demokrati dels för att vissa frågor är 
globala och därför bör fattas av en global demokratisk ordning, dels för att alla 
individer har ett lika värde och en global demokrati ger möjlighet till lika be-
handling av alla – en lika respekt för allas värde som individer521. Jag vill dock 
betona att jag inte ser en global demokrati som målet som vi bör sträva efter. Det 
är inte alls självklart att ett globalt demos är den bästa lösningen. Vad vi bör 
sträva efter är att fatta beslut så nära de berörda som möjligt – vilket i vissa lägen 
kan handla om en global uppslutning.522      

Är det möjligt att avgränsa demos enligt demokratiteoretiskt ideala 
mått? 
ROBERT DAHL: Jag håller med om att samhället har förändrats: Vi berörs i allt 
högre grad av vad som händer i andra delar av världen och jag argumenterar inte 
emot dig vad gäller allas lika värde eller allas möjlighet till ett aktivt deltagande, 
men du måste vara realist! Även om ett enda globalt demos skulle garantera alla 
rätten till ett lika deltagande i alla frågor som de omfattas av så finns det även 
svårigheter med ett globalt demos. Jag har tre invändningar mot idén om en glo-
bal demokrati, invändningar som inte enbart handlar om att det antagligen är 
ogörligt att försöka realisera din idé i verkligheten.  

DAVID HELD: Jag är idel öra, samtidigt som jag är lite överraskad. Borde inte 
en enda demokratisk enhet vara optimal för strävan efter ett allas lika deltagan-
de? Om alla får vara med och fatta beslut i alla frågor börjar vi närma oss målet 
om politisk jämlikhet.  

KARIN OLSSON: Börjar vi bara närma oss det? Är det inte det som är måttet för 
politisk jämlikhet?  

DAVID HELD: Du har lyssnat för mycket på de liberala teoretikerna. Det räcker 
inte att enbart ha jämlika politiska rättigheter för att nå målet om politisk jämlik-
het, det krävs även att rättigheter och omständigheter i samhället inte motverkar 
de politiska rättigheterna. Om till exempel inte arbetsfördelningen i hemmet är 
jämlik utan kvinnan måste göra allt – hur ska hon kunna tillgodogöra sig infor-
mation och engagera sig i samma grad som mannen om han inte bidrar till hus-
hållsarbetet? Rätten till ett lika deltagande handlar inte bara om att alla ges sam-
ma politiska rättigheter utan de strukturella förutsättningarna måste vara lika för 
alla.523       

KARIN OLSSON: Jag håller med om det, att garantera rättigheter är inte tillräck-
ligt – möjligheterna att utöva rättigheterna måste också finnas. Vi får säkert ock-
så anledning att återkomma till det, men om vi ska låta Robert fortsätta så kan vi 
få höra mer om de invändningar mot global demokrati som han har.   

ROBERT DAHL: Ja, de två första orsakerna rör individen och hur hon agerar i 
verkligheten. Som jag har sagt så är jag mycket skeptisk till att vi kan nå en fun-
gerande demokrati på övernationell, eller som du kallar det, global nivå. För det 

521 Held 2004.  
522 Held 2005/1995:230.  
523 Held 1997/1987:384-389.  
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första, så finns det studier som visar att medborgarna i USA både är okunniga 
och ointresserade av utrikespolitiska frågor. Sannolikheten för att medborgarna i 
USA, eller i någon annan del av världen för den delen, skulle vara intresserade 
av att sätta sig in i övernationella organisationers politiska frågor, borde därför 
vara än mindre. För det andra är internationella frågor också komplexa och ligger 
utanför många medborgares ”omedelbara fattningsförmåga”.524 Om jag ska ut-
trycka mig frankt så är det ”…välkänt att medborgarna har svårt att utöva effek-
tiv kontroll över många avgörande utrikespolitiska beslut. Vilka skäl har vi då 
för att tro, att medborgare i olika länder som ingår i internationella system nå-
gonsin skall få samma grad av inflytande och kontroll över besluten där, som de 
idag har i sina egna länder?”525   

KARIN OLSSON: Om jag förstår dig rätt så beskriver du dels medborgarna som 
ointresserade, dels att frågorna är för komplicerade för gemene man för att de ska 
kunna skapa sig en god uppfattning om frågorna? Betyder det att du menar att in-
ternationella frågor är mer komplicerade än vad nationella är? Komplexiteten i 
en fråga behöver väl inte ha med nivå eller storlek att göra? Det finns också 
mycket stora nationalstater vars inrikespolitiska frågor antagligen är väl så 
mångfacetterade och svåra att få kunskap om. Innebär det att storleken också är 
ett problem?   

ROBERT DAHL: Vad jag säger är att ”[o]m folklig kontroll är utomordentligt 
svår att få till stånd i demokratiska länder måste naturligtvis problemen vara 
ännu svårare att lösa i internationella institutioner.”526  

KARIN OLSSON: Din andra invändning är en allvarlig kritik mot en global de-
mokrati. Om jag förstår dig rätt, så anser du att medborgarnas kontrollmöjlighe-
ter är märkbart svårare att upprätthålla på en global nivå på grund av att frågorna 
är så komplexa att det är svårt att informera sig och därmed kontrollera dagord-
ningen?   

ROBERT DAHL: Ja, och det är ett stort problem. Om medborgarna inte har möj-
lighet att utöva kontroll, vilket betyder att de inte har möjlighet att kontrollera 
dagordningen och att de inte kan delta effektivt, hur ska då en fullödig demokra-
tisk procedur kunna uppnås? Och hur ska politisk jämlikhet kunna förverkligas?    

KARIN OLSSON: Om jag får sammanfatta det så är alltså grunden för dina in-
vändningar att det ställer höga krav på medborgarna att informera sig i olika frå-
gor, att individer är okunniga – en empirisk okunskap för du ändrar väl inte ditt 
antagande om deras kvalifikationer – och att det är svårt att utöva kontroll över 
beslutsfattarna. Som jag tolkar invändningarna så handlar de dels om problem 
för enskilda medborgare att fatta beslut, dels handlar det om svårigheten att ut-
öva kontroll och utkräva ansvar.   

ROBERT DAHL: Ja, det är väl en kort sammanfattning av det. Om jag får fort-
sätta med den tredje invändningen som jag har mot Davids idé om global demo-

524 Dahl 1999a:62. Se också Dahl och Tufte 1973:55.  
525 Dahl 1999a:61. Se också Dahl 2002:44.  
526 Dahl 1999a:72.  
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krati, så rör den det problem som storleken av demos kan leda till och vilken be-
tydelse det kan få för medborgarna.527   

DAVID HELD: Det låter intressant. Jag förstår inte vilken betydelse demos stor-
lek har; så länge som alla som anses vara tillräckligt berörda får delta bör det väl 
vara demokratiskt? Som sagt, en enda demokratisk enhet är optimal utifrån idén 
om lika rätt till deltagande.   

ROBERT DAHL: Storleken på demos har betydelse för hur homogent eller hete-
rogent det är.  

DAVID HELD: Jaha, och hur skulle det påverka det demokratiska deltagandet?  
ROBERT DAHL: Om ett samhälle är alltför heterogent finns det en risk för att 

medborgarna inte gör egna bedömningar utan formar sina preferenser med bas i 
kulturella, religiösa, sociala eller ekonomiska klyftor. Det betyder att heterogena 
samhällen försvårar möjligheten till en god demokratisk procedur eftersom med-
borgarna fattar beslut utifrån gruppidentiteter och inte utifrån en självständig 
uppfattning. Om sådana gruppidentiteter blir till statiska grupper med klyftor 
däremellan, innebär det en risk för att majoritetsprincipen sätts ur spel. Och för 
att majoritetsprincipen ska fungera krävs att samhället är relativt homogent.528 I 
ett homogent samhälle, där medborgarna har en gemensam identitet och politisk 
kultur, är det lättare att nå samstämmighet kring den politiska beslutsprocedu-
ren.529 Därmed inte sagt att medborgarna delar uppfattning i sakfrågor, bara att 
de är överens om beslutsstrukturen.530 Och ju större enheten är, desto större är 
risken för att den är heterogen.531      

KARIN OLSSON: Det är självklart att en demokratisk procedur underlättas av att 
medborgarna delar samma värderingar kring hur politiska beslut ska fattas. Men 
om homogena samhällen också i större grad delar samma värderingar i sakfrågor 
är väl ändå en empirisk fråga. Risken för statiska klyftor är inte heller unikt för 
den övernationella nivån utan det kan även gälla nationalstater – och då inte ens 
stora stater. I Belgien såg man sig tvungen att ändra författningen och omvandla 
Belgien till en federal stat på grund av de separata grupper som fanns där. Det 
finns väl heller inget i demokratikriterierna som säger att de som ingår i demos 
måste utgöra en homogen grupp – det enda som förutsätts är att alla respekterar 
kriterierna. Med det vill jag ha sagt att det borde vara fullt möjligt att skapa en 
gemensam identitet även i stora övernationella organisationer.    

ROBERT DAHL: I sak har du rätt, det finns inget i demokratiteorin som motsä-
ger det faktumet. Däremot kommer det att ta tid.532 Men låt mig förtydliga vad 
jag menar. De flesta av oss kan nog vara överens om att alla beslut ger vinnare 

527 Det storleksproblem som diskuteras här rör mängden väljare och vad det innebär för den enskilde 
individens möjlighet att delta och påverka de beslut som fattas. Dahl och Tufte uppmärksammar att 
storlek inte bara behöver definieras utifrån antal väljare eller geografisk storlek, utan att det också 
kan vara en fråga om ekonomisk storlek. Dessutom betonar de vikten av att skilja på relativ och ab-
solut storlek. Dahl och Tufte 1973:18-20. I den här diskussionen där storlek handlar om antal välja-
re i en avskiljd enhet, är det den absoluta storleken som är utgångspunkten.    

528 Dahl 1999a:65-66.  
529 Dahl 1999a:65. Se också Dahl 1971:106-108, Dahl 1997/1996c:102 och Dahl 2002:44. 
530 Dahl 1984/1956:78.  
531 Dahl och Tufte 1973:32-34. 
532 Dahl 1989:320.  
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och förlorare. Och eftersom allas rätt att delta motiveras utifrån att de beslut som 
fattas ska vara bäst för alla, är det antagligen enklare att nå ett så enhetligt beslut 
som möjligt om befolkningen är en homogen grupp. Vi är alla unika individer 
vilket leder till slutsatsen att ju större politiska enheter vi har, desto större är san-
nolikheten för att de enheterna är heterogena – alltså, storleken har betydelse.533  

KARIN OLSSON: Är inte det en pessimistisk åsikt givet din tro på vad en demo-
kratisk procedur kan leda till? Det är ju den som bäst kan lära individerna att ta 
ett samhälleligt ansvar, sätta sig in i andras situation och bli medvetna samhälls-
medborgare. Du skriver visserligen inte att en demokratisk process per automatik 
kommer att leda till det, men att den mycket väl kan göra det. Skulle man inte ut-
ifrån det kunna tänka sig att en väl fungerande stabil demokratisk procedur 
mycket väl kan leda till sammansvetsade individer, även om de är olika på andra 
plan. Det borde vara möjligt att överbrygga klyftor i demos, och att heterogena 
grupper med tiden skulle minska i betydelse. Givet antagandena att alla är lika 
värda, allas intressen ska ges lika hänsyn, alla är lika kapabla och så vidare, och 
givet att förutsättningen för att en beslutsprocedur ska bedömas vara demokra-
tisk, så måste alla respektera alla andras lika rätt – kan det då ha någon betydelse 
om den politiska enheten är heterogen eller homogen så länge alla respekterar de 
demokratiska utgångspunkterna?   

ROBERT DAHL: Om jag får svara på det innan vi går vidare, så krävs det myck-
et tid och kraft att uppnå en fullgod demokratisk procedur. Det måste finnas in-
stitutioner som möjliggör för individen att delta. Det handlar om form för kon-
troll och möjlighet till ansvarsutkrävande. Det behövs även partier att välja mel-
lan, informationskällor och debattarenor för att bilda sig en uppfattning av vad 
som är bäst för den enskilde individen. Men att skapa förutsättningar för att 
medborgarna ska kunna aktivera sig och att även ta en aktiv del i beslutsfattandet 
tar tid.534 Det är också gynnsamt om den politiska kulturen utgörs av värderingar 
som omfattar individers respekt för varandra – att vi är varandras likar. Dessut-
om är det viktigt att vi delar samma värderingar kring vilka beslutsprocesser som 
vi ska ha, är det också positivt om vi är eniga kring vilka policyfrågor vi bör dri-
va och vilka mål vi ska strävas efter535.  

KARIN OLSSON: Hur menar du då?  
ROBERT DAHL: Om vi delar samma värderingar kring vilka policyområden 

som är viktiga – till exempel en utvecklad offentligt finansierad välfärd – så 
kommer det att vara lättare att få individerna att acceptera och respektera vilken 
beslutsprocess som ska användas.536 Om det istället råder stor osämja om vilka 
frågor som ska prioriteras så är sannolikheten mindre för att beslut ska fattas – 
ingen vill riskera att förlora. Därför är det även av godo om samhället är homo-
gent eftersom sannolikheten är större att ett homogent samhälle har samma syn 
kring policyfrågor, än att ett heterogent samhälle har det. Men det tar även tid att 
skapa en politisk kultur.     

533 Dahl 1999a:64-66.   
534 Dahl 1999a:72-73.  
535 Dahl 1956/1984:77-78.  
536 Dahl 1956/1984:77-78.  
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KARIN OLSSON: Jag förstår ändå inte problemet med heterogena samhällen. 
Om vi accepterar att alla har samma rätt, att alla tilltros samma kvalifikationer, 
att allas intressen är lika värda och så vidare, då är det andra medborgare som 
tillerkänns en deltaganderätt – det är inte någons språk, bakgrund, religion eller 
kultur det handlar om. Är det inte demokratins värden som vi ska samlas kring – 
inte kultur eller språk?    

ROBERT DAHL: Men vi måste komma ihåg att det är skillnad på normativa för-
hoppningar och empiriska fakta.  

KARIN OLSSON: Menar du att gränsen för enhetlighet, vilka värderingar vi 
samlas kring, skiljer sig åt beroende på om vi utgår från normativa ideal eller 
empiriska fakta?  

ROBERT DAHL: Exakt, vi måste dessutom vara medvetna om att det tar tid att 
skapa möjligheter för att verkligheten ska kunna närma sig idealet.       

Elasticitet i kontroll av beslut   
KARIN OLSSON: Och tid måste vi ge. Vi har nu hört Roberts invändningar mot 
Davids idé om en global demokrati och det är alltid intressant att diskutera teore-
tiska problem men varför inte vända blicken mot verklighetens övernationella 
enheter. Den Europeiska Unionen är ett uppenbart exempel på en övernationell 
politisk enhet där strävan är att åstadkomma en demokratisk procedur.    

ROBERT DAHL: EU lyfts ofta fram som ett exempel på en demokratisk ordning 
på övernationell nivå – men jag är tveksam till om EU verkligen kan definieras 
som demokratisk.     

KARIN OLSSON: Jag är medveten om att det finns många som anser att EU lider 
av ett demokratiskt underskott men vi kan väl undersöka det närmare – det är 
ändå den övernationella enhet som har kommit längst i sin demokratisträvan. 

ROBERT DAHL: Visst kan vi diskutera det men jag kommer nog inte ändra upp-
fattning; EU kan, i den form den har idag, inte definieras som en demokrati.537 
De invändningar som jag har emot en global demokrati gäller även övernationel-
la enheter som EU. Men det finns också andra omständigheter som försvårar 
demokrati i stora enheter – och då talar jag inte specifikt om EU utan generellt 
om stora enheter.  

KARIN OLSSON: Det är alltså inte primärt en övernationell organisation som är 
besvärlig ur ett demokratiskt perspektiv utan det handlar om storlek?  

ROBERT DAHL: Både en övernationell politisk enhet och demos storlek kan in-
nebära svårigheter i förverkligandet av en fullödig demokratisk procedur – men 
det är inte självklart att det är så. Dessutom försvåras det även av sammansätt-
ningen av demos. Men vi kan återkomma till det – just nu är jag mer nyfiken på 
vilka argument du har som kan stärka idén om att EU kan bedömas vara demo-
kratiskt.       

KARIN OLSSON: Visst, jag kan kort redogöra för några argument som förs fram 
men jag tycker att det skulle vara mer intressant att fortsätta diskussionen om 
problemet med demos storlek. Vi kan kanske ha EU som utgångspunkt utan att 

537 Dahl 2002:40. 



 

 228 

––––––––– 

analysera det specifika med EU närmare. Om vi ser på uppfattningen om EU 
som demokratisk enhet så har det förts fram argument538 för att EU inte är så 
odemokratiskt som det ofta framställs. Det viktigaste argumentet ur ett demokra-
titeoretiskt perspektiv är att valen till Europaparlamentet, EP, är direkta där alla 
unionens medborgare har rätt att delta i. EP är inte heller så tandlöst längre, det 
godkänner kommissionen, det har en stor del i lagstiftningen. Dessutom har 
medborgarna kontroll över rådet och ministerrådet genom en indirekt kontroll 
från de nationella parlamenten.539 Det finns alltså både ett direkt deltagande och 
direkt kontroll genom valet till EP och ett indirekt deltagande och indirekt kon-
troll genom att ministerrådet baseras på majoritetsviljan i respektive medlems-
stat. När det gäller ministerrådet kan ministrarna inte agera utan godkännande av 
sitt eget nationella parlament. Det är de nationella parlamenten som avgör vilka 
frågor som ska drivas i EU.540  

ROBERT DAHL: Men det blir en mycket indirekt kontrollmöjlighet för medbor-
garna. Och det är ett problem med övernationella politiska enheter. För att beslut 
ska kunna fattas och politik genomföras i internationella organisationer, krävs en 
långtgående grad av delegering och jag menar att kravet på den delegering som 
krävs, kommer att innebära att det specifika systemet inte kan bedömas vara de-
mokratiskt. Risken är att beslutsrätt delegeras så att medborgarnas kontrollmöj-
lighet blir för svag, vilket leder till en odemokratisk ordning.541  

KARIN OLSSON: Men delegera måste vi väl ändå göra? När vi väljer represen-
tanter så innebär det en form av delegering. Även om jag vet att du i vissa andra 
frågor håller med Jean-Jacques så är väl inte det här ett sådant tillfälle?   

ROBERT DAHL: Nej, att tillsammans sitta under eken och fatta alla beslut 
gemensamt, tror jag inte på. Jag är fullt medveten om att alla demokratiska sty-
ren måste delegera beslut.542   

KARIN OLSSON: Vad är då problemet? Kan du förklara vilka risker som delege-
ring av beslut för med sig?   

ROBERT DAHL: Jag är som sagt fullt medveten om att delegering är nödvändig. 
För att över huvud taget kunna fatta beslut så måste vi delegera – det gäller även 
de minsta enheterna. Det blir än tydligare i stora enheter där några få utvalda ska 
representera en stor grupp medborgare. Jag menar att den risk som en delegering 
av beslutsrätt, kontroll över dagordningen och möjlighet att påverka för med sig, 
är att delegeringen skapar ett alltför långt avstånd mellan väljare och valda repre-

538 Exempel på argument som har förts fram är att de politikområden som EU har att fatta beslut och 
stifta lagar om inte är de viktigaste politikområdena; utbildningsfrågor och hälso- och sjukvårdsfrå-
gor ligger utanför EU:s beslutskompetens. Budgeten är också relativt liten eftersom man inte har 
beskattningsmöjligheter. Det leder också till att EU har relativt få anställda, vilket i sin tur leder till 
att beslut som fattas inte kan implementeras av EU:s tjänstemän utan man måste vända sig till de 
enskilda medlemsstaterna för att få hjälp med det. Dessutom är beslutsprocessen i EU transparent. 
Det är många instanser som skall yttra sig inför ett beslut, vilket leder till att det tar lång tid att fatta 
beslut – och insynen i beslutsprocessen blir därmed god. Se Moravcsik 2005:31-36.  

539 Moravcsik 2004:353-355.  
540 Moravcsik 2005:34.  
541 Dahl 1999a:59.  
542 Dahl 1990/1970:59. Se också Dahl 1982:47-48 och Dahl 1990/1970:59.   
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sentanter. En risk som kan resultera i att beslutsordningen blir odemokratisk. Jag 
tror att EU är ett exempel på en sådan ordning.543          

KARIN OLSSON: På vilket sätt skulle delegering inom just EU vara odemokra-
tisk? 

ROBERT DAHL: Det är inte specifikt EU som är problematiskt utan det finns ett 
generellt problem i övernationella politiska enheter som beror på hur de är orga-
niserade. Den delegering som krävs för att beslut ska kunna fattas i över-
nationella politiska enheter är inte acceptabel utifrån demokratiska normer.544 
Risken är att delegering leder till alienering.545 Om politiska beslut fattas av re-
presentanter som har valts genom flera led av indirekta val så tunnas väljarnas 
kontakt – och kontroll – ut och det finns risk för att delegeringen går över till ali-
enering. Dessutom riskerar kontakten mellan väljare och valda representanter – 
och det gäller särskilt stora politiska enheter – att bli en envägskommunikation. 
Ett för stort avstånd mellan väljare och valda representanter försvårar därför möj-
ligheterna till ett aktivt deltagande. Det leder till att istället för att samtala med 
medborgarna, så talar de valda representanterna till medborgarna. Samtalet mel-
lan väljare och valda blir en osymmetrisk envägskommunikation, vilket ytter-
ligare försvårar möjligheten att delta och kontrollera dagordningen.546      

KARIN OLSSON: Så det indirekta deltagandet betyder att medborgarna blir alie-
nerade från rätten att fatta beslut och möjligheten att kontrollera dagordningen. 
Och medborgarnas kontrollmöjligheter försvåras även av storleken – den tänkta 
dialogen blir en monolog.  

ROBERT DAHL: Nja, indirekt beslutsfattande behöver inte innebära alienering – 
inte ens om det sker i flera led. Det är inte alldeles enkelt att avgöra vad skillna-
den mellan delegering och alienering är. En första förutsättning för att alienering 
alls ska kunna ske är att demos förlorar beslutsrätt i frågor som man de facto har 
beslutsrätt över – något som skiftar i tid och rum.547 Om till exempel de valda 
representanterna i demos inte har beslutsrätt över hur många barn som man bör 
eller får ha i en familj, så innebär det inte att man har blivit alienerad i den frågan 
om de tidigare inte har haft beslutsrätt i frågan. Den risk för alienering som jag 
ser i fallet med EU är om beslutsrätten flyttas till instanser som inte är demokra-
tiskt kontrollerade och där medborgarna inte har möjlighet att påverka dagord-
ningen. Då kan inte demokratikriterierna uppnås och inte heller en fullödig de-
mokratisk procedur.  

KARIN OLSSON: Så risken med övernationella beslutsordningar är att deltagan-
det blir alltför indirekt – vilket, under vissa omständigheter, kan leda till aliene-
ring och att demokratikriterierna inte kan uppfyllas?  

ROBERT DAHL: Ja, det är så jag menar – men det behöver inte bara röra över-
nationella ordningar. Demokratikriterierna kan inte uppfyllas i någon form av 
politisk enhet där medborgarna alieneras från beslutsrätten. Alienering av med-

543 Dahl 1999a:58.  
544 Dahl 1999a:58-59.  
545 Dahl 1982:50.  
546 Dahl 1997/1967:389-390. Se också Dahl och Tufte 1973:74-76.  
547 Dahl 1982:48-49.  
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borgare kan förekomma i andra typer av enheter också som inte är övernationella 
och en övernationell ordning behöver inte leda till alienering.  

KARIN OLSSON: Vad bra att du sade det – det leder oss över till något som jag 
har funderat på.     

ROBERT DAHL: Jaha, och vad är det?  
KARIN OLSSON: Jag vet att du i tidigare texter har skrivit att det inte finns nå-

got som säger att en federal enhet inte skulle kunna uppfylla demokratikriterier-
na, eller hur?  

ROBERT DAHL: Ja, det stämmer. Federalism har kritiserats för att inte vara de-
mokratiskt, men jag menar att det inte finns något i den federala strukturen som 
förhindrar att demokratikriterierna kan uppfyllas. Alla politiska ordningar, oav-
sett form, kan vara demokratiska förutsatt att de uppfyller de demokratiska krite-
rierna.548 Därför finns det heller inget som hindrar att inte en federal enhet också 
kan vara demokratisk, under förutsättning att dagordningen är halvöppen.  

KARIN OLSSON: Halvöppen?  
ROBERT DAHL: Förutsättningen för att en politisk ordning ska bedömas vara 

demokratisk, är bland annat att medborgarna har kontroll över dagordningen och 
att de kan påverka de beslut som fattas. I en federal ordning är politikområden 
avgränsade till specifika beslutsnivåer. Till exempel kan utbildningsfrågor vara 
avgränsade till att varje enskild delstat själv får fatta beslut i de frågorna, medan 
försvarsfrågor rör helheten och därmed är en federal fråga. En halvöppen dag-
ordning innebär att medborgarna har total kontroll över hela dagordningen men 
att de valda representanterna inte har det. De har enbart beslutanderätt i de poli-
tikområden som är avgränsade till den nivå som de representerar medborgarna 
på. Givet det, så finns det inget som säger att inte federala enheter inte kan möta 
de demokratiska kriterierna lika bra som enhetsstater kan som har en helt öppen 
dagordning.549  

KARIN OLSSON: Din motivering av federala enheter och halvöppna dagord-
ningar är ytterligare ett bevis för att du utgår från en legal tolkning av all affec-
ted-principen. För om du tolkade vilka som ska ha rätt att delta utifrån den icke-
legala definitionen, skulle en halvöppen dagordning inte vara giltig: alla som på-
verkas ska ha rätt att delta. Men, vi ska inte uppehålla oss vid den diskussionen 
längre – den är redan uttömd. Vi kan istället återgå till vad jag har funderat på 
när det gäller din uppfattning om att federala enheter kan vara demokratiska: Vil-
ken är skillnaden mellan en federal struktur och EU? Och varför skulle inte EU 
kunna uppfylla demokratikriterierna om en federal ordning kan göra det?  

ROBERT DAHL: Visst kan federalism jämföras med övernationella organisatio-
ner, som till exempel EU. Det finns inget som hindrar att hela jordklotet ingår i 
en federal enhet, där stater utgör de traditionella delstaterna.550 Min invändning 
mot att EU, eller andra befintliga internationella organisationer, inte är demokra-

548 Dahl 1983:103-106.  Dahl är dock tveksam till att EU kan komma att utveckla ett federalt system. 
Dahl 2002:45. 

549 Dahl 1983:100. Se också Dahl 1989:200-201.  
550 Dahl 1983:98.  
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tiska, är att de inte uppfyller demokratikriterierna – kontrollen över dagordning-
en blir alltför indirekt och enbart nominell.   

KARIN OLSSON: Din misstro mot övernationella politiska enheter handlar alltså 
inte om att det finns flera nivåer av beslutsfattande. Det handlar inte heller om 
storleken – så länge demokratikriterierna uppfylls kan demos vara hur stort eller 
hur litet som helst. Och de är väl just det som är nyckeln – att demokratikriteri-
erna kan uppfyllas. Men jag ställer mig ändå undrande till hur demokratikriteri-
erna, särskilt politisk jämlikhet, kan uppfyllas i en federal enhet.   

ROBERT DAHL: Hur menar du då?  
KARIN OLSSON: Kan vi nå politisk jämlikhet – där alla röster är lika värda i en 

federal enhet?  
ROBERT DAHL: Eftersom alla medborgare har tillgång till hela dagordningen, 

även om beslutandenivåerna kan skilja sig åt, så är allas röster lika värda. Om till 
exempel skolfrågor är förlagda till delstatsnivå har jag rätt att fatta beslut om det 
(rösta) i den region som jag bor i – däremot har jag inte rätt att rösta om en annan 
regions skolpolitik eftersom jag inte lever där och den inte berör mig. Då måste 
den regionen få fatta de beslut som de själva vill.  

KARIN OLSSON: Jag förstår din poäng men jag har en fråga, eller invändning. 
Det är lätt att motivera din åsikt med så enkla frågor som skolfrågor. Ta istället 
exemplet att det istället är varje delstats rätt att fatta beslut om utsläpp av miljö-
farliga avfall, och att en delstat prioriterar sin brunkolsbrytning i stora dagbrott 
högre än vad andra delstater i federationen gör. Eller att en delstat som ligger 
uppströms en flod inte prioriterar rening av flodvattnet utan låter industrin pum-
pa ut sitt avfall. Sådana beslut kommer med all sannolik även andra att beröras 
av men de har inte rätt att delta. 

ROBERT DAHL: Visst, men då har vi nått varvet runt och kommit tillbaka till 
vad vi inledningsvis diskuterade – vem har rätt att ingå i demos och på vilka 
grunder? Och med ditt exempel, som både är mer aktuellt och moraliskt upprö-
rande än skolpolitik, antyder du att en större enhet, den federala, per automatik 
skulle vara mer legitim än den mindre delstaten. Men tänk om de olika delstater-
na istället vore suveräna stater – skulle du även då argumentera för att en större 
enhet ska ha rätt att delta vid beslutsfattandet?  

KARIN OLSSON: Oavsett vad jag tycker så blir det än tydligare att du inte sällar 
dig till David och hans utgångspunkt i en icke-legal all affected-princip. Du utgår 
istället från ett givet demos.   

ROBERT DAHL: Ja, i alla fall när jag talar om verkligheten. Jag menar att var-
ken när det gäller formen för en demokratisk enhet – om enhet eller federal orga-
nisering – eller storlek på den demokratiska enheten, så finns det något i demo-
kratiteorin som föreskriver vad den bästa enheten är.551  

KARIN OLSSON: Och därför motsäger inte federalism och demokrati varandra?   
ROBERT DAHL: Precis, men visst vore det bra om vi teoretiskt kunde precisera 

vilken den bästa formen för en demokratisk enhet är, men eftersom det inte är 
möjligt måste vi istället utgå från verkligheten.  

551 Dahl och Tufte konstaterar också att det inte finns någon exakt storlek på demos där medborgar-
nas deltagande och systemeffektivitet kan optimeras. Dahl och Tufte:1973:138.  
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KARIN OLSSON: Nu tror jag att det är du som får förklara dig.           
ROBERT DAHL: För att vi ska bedöma en demokratisk procedur som demokra-

tisk så ska demokratikriterierna uppfyllas, eller hur?  
KARIN OLSSON: Jo, så långt är jag med.   
ROBERT DAHL: Bra, och för att demokratikriterierna ska kunna uppfyllas så 

måste den enhet och de politikområden som kriterierna är kopplade till vara väl 
motiverade. De måste vara avgränsade i relation till andra enheter, till vad med-
borgarna inom enheten vill, till vilka andra rättigheter de har och så vidare.552   

KARIN OLSSON: Men nu måste vi ha hamnat i den godtyckliga gyttjans utkan-
ter. Om jag förstår dig rätt så kan 1) demokratiteorin inte precisera vilken den 
bästa enheten är, därför kan 2) federalism lika väl som enhetsstyre vara demokra-
tiskt och istället är det 3) godtyckliga empiriska omständigheter som avgör vil-
ken formen för de faktiska demokratiska enheterna blir?  

ROBERT DAHL: Godtyckliga vet jag inte om de är. Enheterna bestäms i relation 
till andra enheter, och de måste vara ömsesidigt uteslutande varandra vad gäller 
vilka politikområden de fattar beslut om och vilken enhet som har beslutanderät-
ten.   

KARIN OLSSON: Den konkreta utformningen av en demokratisk beslutsordning 
skiljer sig alltså åt från fall till fall beroende på vilka de empiriska omständighe-
terna är. Men för att åter försöka reda ut begreppen: det finns inget teoretiskt pro-
blem med en möjlig federal struktur i EU – att olika nivåer har ansvar över olika 
politikområden. EU skulle kunna vara demokratiskt under rätt omständigheter. 
Men om vi bortser från vad EU skulle kunna bli, och ser på EU som ett exempel 
på en övernationell organisation, så handlar din invändning om att delegeringen 
riskerar att gå för långt, att individerna riskerar att bli alienerade och därmed för-
lora kontrollen över dagordningen. Det demokratiproblemet har sin grund i att 
individers beslutanderätt flyttas från nationella parlament till övernationella or-
ganisationer som de inte har direkt kontroll över. Kan jag tolka det som att det är 
både teoretiskt och empiriskt problematiskt om deltagandet delegeras för långt – 
ju mer vi delegerar beslutanderätt, desto svårare är det att kontrollera dagord-
ningen? Graden av delegering hänger samman med möjligheten att uppfylla de-
mokratikriterierna – om delegering av beslut blir för långtgående och kontakten 
mellan väljare och beslutsfattare blir för tunn, kan inte heller demokratikriterier-
na uppfyllas. 

ROBERT DAHL: Absolut, ett indirekt deltagande riskerar att försvaga medborg-
arnas kontrollmöjlighet. För att använda mina egna ord så menar jag att ”[e]ven 
if transnational political systems are greatly strengthened, for a long time to 
come decisions are likely to be made by delegates appointed by national gov-
ernments. Thus the link between the delegates and the citizens will remain weak; 
and the democratic process will be even more attenuated than in existing polyar-
chies. With respect to decisions on crucial international affairs, the danger is that 
the third transformation [demokrati på övernationell nivå] will not lead to an ex-

552 Dahl 1989:207-209.  
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tension of the democratic idea beyond the national state but to the victory in that 
domain of de facto guardianship.”553  

KARIN OLSSON: Att du motsätter dig ett förmyndarskap vet vi sedan tidigare, 
men skulle du kunna utveckla på vilket sätt det är ett hot i övernationella politis-
ka ordningar?  

ROBERT DAHL: De som förespråkar förmyndarskap brukar hänvisa till kompe-
tensen hos medborgarna – eller snarare brist på kompetens – som ett argument 
för förmyndarskap. Men även om en övernationell organisation har än mer kom-
plexa frågor att ta ställning till, så finns det inget som tyder på att förmyndare 
skulle kunna fatta bättre beslut än vad medborgarna kan. Det spelar ingen roll 
hur stor enheten är eller hur komplexa frågorna är, det är fortfarande den enskil-
de individen som själv bäst kan avgöra vilka de egna intressena är. Kunskapen 
om och intresset för internationella frågor är visserligen lågt, men det är inte skäl 
nog för att förorda förmyndarskap.554 Istället borde det vara en anledning till att 
bjuda in medborgarna i samtal och att möjliggöra för dem att skaffa sig informa-
tion i olika frågor.555  Och som sagt, när nationellt valda representanter – som 
själva är indirekt valda – utser personer som ska föra deras talan på en övernatio-
nell nivå förlorar medborgarna kontrollen över dagordningen med resultatet att 
deras autonoma rätt till självstyre har förlorats.  

KARIN OLSSON: Dina invändningar mot demokrati på övernationell nivå är två 
sidor av samma mynt: om det är en för hög grad av indirekta val med en för långt 
gången delegering är alienering och förmyndarstyre befarade konsekvenser. I ett 
sådant scenario kommer demokratikriterierna inte att kunna uppnås. Ska jag för-
stå det som att du inte föredrar en övernationell demokrati… 

ROBERT DAHL: Jag har som sagt inga principiella invändningar emot demokra-
ti på övernationell nivå, förutsatt att demokratikriterierna uppfylls. Men jag är 
tveksam till att det är möjligt. Det beror på att demokratikriterierna inte kan upp-
fyllas enbart av att alla har rösträtt. Om det vore det enda måttet för att bedöma 
graden av demokrati, så skulle det kanske vara möjligt med demokrati på överna-
tionell nivå. Men demokrati handlar om så mycket mer: du ska ha möjlighet att 
påverka, att diskutera och att delta i politiska beslutsfattanden.556 Möjligheten att 
delta aktivt försämras ju större enheten är, vilket i sin tur försämrar kontroll-
möjligheten för medborgarna. Som sagt, storleken på en politisk enhet för med 
sig svårigheten för medborgarna att påverka, delta och kontrollera dagordningen. 
Ju större den politiska enheten är desto längre blir kommunikationslinjerna mel-
lan väljare och representanter.557 Möjligheten att delta aktivt minskar då antalet 
medborgare ökar: ju fler medborgarna är som deltar, desto svårare är det för den 
enskilde att göra sin röst hörd. Det innebär att kravet om att uppfylla principen 
om lika hänsyn så att den enskilde individen kan föra fram sina åsikter, minskar 
med antalet medborgare. Det blir även svårare att diskutera de olika valalternativ 
som finns om mängden medborgare är för stor. Faktum är att kontrollmöjlig-

553 Dahl 1997/1994:439. Samma argumentation återfinns också i Dahl 1989:335.   
554 Dahl 1999a:67.  
555 Dahl 1997/1992:214-216.  
556 Dahl 1997/1967:389.  
557 Dahl 1997/1967:389-390. Se också Dahl 1997/1994:435 och Dahl 2002:43.  
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heten är svår i små enheter – vilken är sannolikheten för att den skulle vara bättre 
i stora övernationella enheter?558   

KARIN OLSSON: Men då är storlek ett problem i alla fall? Det handlar alltså 
inte enbart om att det finns en övernationell enhet utan om att det är stora enhe-
ter? Det skulle betyda att möjligheten att delta aktivt och diskutera även hämmas 
i stora stater som USA eller Indien. Men vad föreslår du att vi ska göra för att 
skapa bättre möjligheter för ett aktivt deltagande? Världen ser annorlunda ut idag 
– vi samarbetar med varandra, påverkas av varandra och har ett utbyte av var-
andra som vi inte har haft tidigare. Även om vi också tidigare påverkades av vad 
som hände i andra delar av världen, har tekniken och kommunikationen föränd-
rats så att vi idag når varandra mycket snabbare. Vi är på väg mot större enheter 
– din lösning kan väl inte vara att vi ska återgå till Jean-Jacques ideal?  

ROBERT DAHL: Som jag ser det så finns det minst två alternativa vägar att väl-
ja, den lilla staden, som snarare är ett önskemål från min sida, än ett realistiskt 
alternativ – eller starkare nationella institutioner.559  

KARIN OLSSON: Staden, är det ditt ideala demos? Skulle du vilja utveckla det?  
ROBERT DAHL: Självklart. Fördelen med en stad är att den har hela befolkning-

en samlad inom ett litet område. Det gör att avståndet mellan väljare och repre-
sentanter är litet. Alla lever inom samma område vilket gör att levnadsvillkoren – 
och därmed också intressena – är likartade. Om vi ska prata storlek så handlar 
storlek för mig om antal medborgare – inte yta. Den ideala storleken är ungefär 
50 000 – 200 000 invånare. Det ger den enskilde medborgaren en möjlighet att 
göra sin röst hörd, att delta och att utöva kontroll. Samtidigt är staden tillräckligt 
stor för att det ska vara möjligt att kontrollera dagordningen i relation till externa 
krafter. Den storleken gör det också möjligt att utbilda medborgarna i medbor-
gerlig dygd – vilket behövs för att de ska kunna delta som upplysta medborgare. 
Men det finns även ekonomiska kalkyler som visar att utifrån vad infrastruktur, 
bibliotek, vård, skola med mera kostar, så är den ideala storleken på en stad även 
då 50 000 – 200 000 invånare.560 Om jag får säga det själv; “[a]s the optimum 
unit for democracy in the 21st century, the city has a greater claim, I think, than 
any other alternative.”561  

KARIN OLSSON: Det verkar som att du har en stor inspiratör i Jean-Jacques, 
även om du föredrar representanter och moderna institutioner. Om jag förstår dig 
rätt så är möjligheten större att i verkligheten uppnå de demokratiska kriterierna, 
som till exempel effektivt deltagande och kontroll över dagordningen, om enhe-
terna är mindre? Men har vi inte gått runt i en cirkel nu? De små enheterna gör 
det inte möjligt att uppnå självstyre – att vara autonom. Är inte det ett problem? 

ROBERT DAHL: Jo, men jag menar att autonoma demos är en fiktion – alla poli-
tiska enheter påverkas av andra yttre omständigheter genom att valmöjligheter 
begränsas av hur andra agerar. Därför vill jag också föreslå att vi ska se demo-
kratiska enheter i nivåer – som kinesiska askar. Istället för att se ett demos som 

558 Dahl 1999a:61. Se också Dahl 1997/1994:437.    
559 Dahl 1990/1970:130.  
560 Dahl 1997/1967:406-409. Se också Dahl 1990/1970:131-132 och Dahl och Tufte 1973:60-61, 63-

65.  
561 Dahl 1997/1967:403.  
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helt separerat och autonomt från andra demos så bör vi se dem i interaktion med 
varandra.562 Det skulle då vara möjligt att samarbeta mellan olika städer och ni-
våer. Om enheterna är små kan medborgarnas deltagande bli mer aktivt. Det kan 
bli något mer än enbart ett slentrianmässigt röstande vart tredje eller vart fjärde 
år. Viljan att delta och påverka kommer att öka om besluten fattas närmare med-
borgarna. Lokala beslut fattas på lokal nivå och globala beslut fattas av städer i 
samarbete på högre nivå.563  

KARIN OLSSON: Utan att förlänga den här diskussionen för mycket så kan vi 
alltså förstå de kinesiska askarna som många små autonoma enheter i samarbete 
med varandra. Men som du sade tidigare så är staden bara ett önskemål, ingen 
realistisk framtid. Du nämnde också att du hade förslag på en andra alternativ 
framtida väg för demokratin att gå.     

ROBERT DAHL: Ja, och det är i första hand ett sätt för att väga upp det hot, som 
jag anser att förmyndarskapet idag innebär. Genom att stärka nationella institu-
tioner kan de fungera som motvikt och garant för en demokratisk procedur. Det 
är det enda sättet som kan garantera att kontrollen över beslutsfattandet inte går 
medborgarna förlorade.564 Innan du frågar, den typ av institutioner som behövs 
är de som kan utveckla och stärka medborgarnas kompetens. Vi är alla överens 
om att samhället ser annorlunda ut idag, kommunikationen har ökat, tekniken har 
utvecklats, vi får mer influenser och intryck från olika håll. För att medborgarna 
ska kunna delta aktivt krävs att de får den bildning som krävs – och för att de ska 
kunna sålla och värdera information behöver de mer teoretisk kunskap565.    

KARIN OLSSON: Så det är genom små enheter eller starkare nationella institu-
tioner som problemet med stora demokratiska enheter kan undvikas? Har vi löst 
storleksfrågan då om vi anammar något av de två alternativen?   

ROBERT DAHL: Nja, till viss del – de enskilda medborgarnas kontrollmöjlighet 
över dagordningen ökar ju mindre enheten är, men frågan om vilken den perfekta 
storleken för ett modernt demos är ställs inför ett annat dilemma – svårigheten att 
hitta en balans mellan målet om självstyre och möjligheten att delta aktivt. 

KARIN OLSSON: Nu måste du förklara, hur svårt kan det vara att hitta den ba-
lansen?  

ROBERT DAHL: För att vi ska kunna garantera att allas politiska jämlikhet kan 
förverkligas är, precis som David sade, den enda säkra politiska enheten den 
globala. På det sättet kan alla få möjlighet att delta för att på så sätt kunna argu-
mentera för sina intressen. Men, som vi har konstaterat, ju större enheten är desto 
svårare är det att påverka. Faktum är också att ju större enheten är desto mindre 
betydelse får den enskilda rösten för ett beslut.566 Men det omvända gäller om 
enheten är liten; den enskilda rösten får större betydelse för utfallet för ett beslut 
men samtidigt försvagas ett litet demos autonomi i relation till externa krafter ef-
tersom det är svårare för ett litet demos att kontrollera dagordningen. Det betyder 

562 Dahl 1997/1967:391-393. Se också Dahl och Tufte 1973:135. 
563 Systemet av demokrati som kinesiska askar diskuteras i ett flertal texter men främst i Dahl 

1997/1967:393-411. Se till exempel också Dahl 1990/1970:68-75 och Dahl 1989:321.   
564 Dahl 1997/1994:439.  
565 Dahl 1997/1992:220-223.  
566 Dahl 1990/1970:77.  
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i sin tur att även om den enskilde medborgaren, i det demos som hon ingår i, har 
goda möjligheter att delta aktivt så försvårar små demos den enskilde medborga-
rens faktiska möjligheter att påverka dagordningen – just på grund av att externa 
krafter begränsar möjligheten till självstyre. Nackdelen med stora demos är att de 
enskilda medborgarnas möjlighet att delta och kontrollera dagordningen försvå-
ras.567 Det dilemmat, att hitta en balans så att demos självstyre blir så autonomt 
som möjligt i relation till externa krafter, samtidigt som medborgarna ska ha så 
goda möjligheter som möjligt att påverka utfallet av ett beslut – och då tänker jag 
inte bara på möjligheten att rösta – anser jag är ett stort problem när det gäller 
demos storlek.        

KARIN OLSSON: Det är absolut ett dilemma – det är svårt att balansera kravet 
om individuell autonomi med kollektiv autonomi. Finns det någon väg ut ur det?    

ROBERT DAHL: Jodå, det finns olika sätt att se på det. Ett sätt att lösa upp knu-
ten är att istället för att fokusera på att det faktiska deltagandet ska vara jämlikt, 
så kan man istället lägga vikt vid lönsamheten i deltagandet.  

KARIN OLSSON: Lönsamhet? Nu börjar vi närma oss utilitaristiska idéer – me-
nar du att det ska vara lönsamt att delta?   

ROBERT DAHL: Det var kanske en illa vald formulering. Vad jag avser är att di-
lemmat kan lösas om vi utgår från att det som är viktigt inte är rätten att rösta 
utan vad resultatet blir. Då skulle den stora enheten vara att föredra: ju större en-
heten är desto större är sannolikheten att du får ut något av din röst.568 

KARIN OLSSON: Är det vad du föreslår, att vi ser till resultatet istället för att 
försöka lösa problemet att nå en politisk jämlikhet för alla som vill delta?   

ROBERT DAHL: Nej, jag prioriterar hellre en politiskt jämlik process. Om vi 
börjar låta resultaten styra, riskerar vi att kanande på ett sluttande plan hamna i 
armarna på förmyndarna. Det är ett stort problem – jag vill absolut inte förringa 
det – men det finns ingen teoretisk lösning på det problemet. Eftersom det är 
verkliga förhållanden som vi utgår ifrån, så måste vi ta hänsyn till vilka de är. 
För det första, ett enda stort globalt demos är orealistiskt. Vi har redan kommit 
fram till att delegering alltid förekommer – och det skulle det även göra i ett 
globalt demos. För det andra, dagens samhälle är komplext. Även inom ett natio-
nalstatsdemos är befolkningen stor och det är många beslut som ska fattas. Det 
kommer därför inte att vara möjligt för alla att ha slutgiltig kontroll över de frå-
gor som de har intresse av dels på grund av demos storlek, dels för att beslut kan 
ha delegerats till en annan nivå.569 För det tredje är det utopiskt att tro att vi ska 
kunna gå tillbaka till de små enheterna som Jean-Jacques förordade. De stora po-
litiska enheterna är här för att stanna – det är realistiskt för framtiden och vad vi 
därför har att förhålla oss till.570   

567 Det dilemmat diskuterar Dahl i flertalet texter. Se till exempel Dahl 1997/1967:395, Dahl 1982:13, 
Dahl 1990/1970:67, Dahl 1997/1994:429, Dahl 1999a:59 och Dahl 2002:43-44. Dahl och Tufte 
diskuterar olika realpolitiska lösningar som en politisk enhet kan anta för att minska risken att för-
lora sitt självstyre; genom anpassning, förhandlingar och samarbete kan en liten enhet bättre bevara 
sin möjlighet att fatta (relativt) självständiga beslut. Dahl och Tufte 1973:130-131.    

568 Dahl 1990/1970:76-77.  
569 Dahl 1983:95.  
570 Dahl 1997/1967:388, Dahl 1990/1970:61 och Dahl 1989: 322.  
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KARIN OLSSON: Hur ska vi då förhålla oss till det?  
ROBERT DAHL: Eftersom ett globalt demokratiskt demos är orealistiskt, inne-

bär det att vi i praktiken måste släppa på autonomikravet eftersom politiska en-
heter inte kan vara helt autonoma.571  

KARIN OLSSON: Ska vi släppa på autonomikravet?  
ROBERT DAHL: Vi ska vara realistiska. Jag håller med alla som är bekymrade 

över att övernationella organisationer får ett allt större inflytande över beslutsfat-
tande. Ett problem som förstärks av det demokratiska underskott som finns i de 
organisationerna. Men om vi ska vara ärliga – när har någon demokratisk enhet 
någonsin varit autonom? Det är en fiktion att tro att demokratiska enheter kan 
vara autonoma. Det finns alltid yttre omständigheter som begränsar och påverkar 
möjligheten för demos att agera autonomt.572 

KARIN OLSSON: Jag förstår din poäng, men är det inte för enkelt att säga att po-
litiska enheter inte är autonoma gentemot andra enheter och att vi får acceptera 
det? Jag förstår den empiriska svårigheten att uppnå en politisk enhets, ett kol-
lektivs, autonomi men kan vi på ett demokratiteoretiskt plan släppa det kravet 
och acceptera det? Den autonoma individen, och då menar jag autonom i relation 
till andra individer, är en av de centrala utgångspunkterna för din demokratiteori, 
eller hur?  

ROBERT DAHL: Ja, det är korrekt uppfattat. Förutsättningen för en fullödig de-
mokratisk procedur är väl att en individ ska kunna vara autonom – att hon ska 
kunna påverka dagordningen, delta och kontrollera. 

KARIN OLSSON: Är det inte också så att den individuella autonomin hänger 
samman med den kollektiva?    

ROBERT DAHL: Jaha…?  
KARIN OLSSON: För att en individ ska kunna vara autonom i sina val, ska inga 

externa aktörer kunna påverka vilka möjliga val som finns att göra för individer-
na. Om en extern aktör kan påverka ett demos interna förutsättningar, begränsar 
det också individens möjlighet att delta som en autonom medborgare. Även om 
autonomikravet släpps på demosnivå får det också konsekvensen att autonomin 
på individnivå försvagas. Vi kan därför inte acceptera, utan att försöka hitta en 
lösning, att den kollektiva autonomin inte finns eftersom det får konsekvenser 
för graden av individuell autonomi.  

ROBERT DAHL: Men faktum kvarstår att vi i verkligheten hittills har tvingats 
acceptera att autonomin – både den individuella eller kollektiva – inte har kunnat 
uppnås. Det är absolut inte önskvärt, och den trade-off av demokratiska värden 
som en utvidgning av demos för med sig, måste uppmärksammas mycket mer. 
Ansvaret att bevisa att en eventuell trade-off av demokratiska värden är till fördel 
för majoriteten av medborgarna, ligger helt på dem som ser fördelen med stora 
demos573.   

571 Dahl 1990/1970:66-69.  
572 Dahl 1989:319. Se också Dahl 1990/1970:66, Dahl 1997/1994:430-433, Dahl 1997/1996c:105 

samt Dahl och Tufte 1973:128-129.  
573 Dahl 1997/1994:440.  
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Vad lär dialogen oss om Robert Dahls demokratiteori?    
Vilka skall ha rätt att delta vid ett demokratiskt beslutsfattande? Alla, hävdar 
både Dahl och Held. Visst, alla skall ha rätt att delta – men utifrån vilka princi-
per? Skall alla ha rätt att delta, skall alla enligt all affected-principen (vilken 
tolkning skall vi då utgå ifrån) eller skall empiriska förutsättningar avgöra vilka 
som skall ha rätt att delta?    

Det kan inte ha undgått någon att dialogen handlar om vilka som skall ha rätt 
att delta. Men om vi ser lite närmare på det så handlar det också om en bristande 
tilltro till demokrativärden. Lite drastiskt kan vi tolka Helds invändningar gent-
emot Dahls idéer som att han kritiserar Dahl för att inte ha ambitionen, eller sna-
rare tilltron, till att det är möjligt att realisera demokrativärdena. Och det handlar 
inte om vilka demokrativärden som helst, utan det är själva kärnan i Dahls de-
mokratiteori, de procedurbaserade terminala värdena politisk jämlikhet och själv-
styre, som riskerar att åsidosättas. Helds argument följer tankegången att, om 
inte alla som påverkas av ett beslut får delta, kan vi varken nå politisk jämlikhet 
eller självstyre.  

Vad gör då Dahl som föranleder den kritiken från Held? Han gör precis vad 
jag hävdar att man måste göra: han tar hänsyn till faktiska omständigheter. Dahl 
fokuserar främst på demos storlek och presenterar både empiriska och demo-
kratiteoretiska argument för varför storleken har betydelse; risken finns att stora 
enheter blir heterogena samhällen med statiska grupper som resultat, med-
borgarna är okunniga och antagligen ointresserade om frågorna uppfattas som för 
abstrakta, och det är ett faktum att det är svårt att göra sin röst hörd i stora enhe-
ter. Alla de argumenten talar för att det bästa vore om demos vore litet. Men 
även om ett litet demos möjliggör för den enskilde individen att dels göra sin röst 
hörd, dels påverka dagordningen så innebär ett litet demos också att möjligheten 
att faktiskt påverka dagordningen försvagas på grund av dess litenhet.     

Det får konsekvensen att Dahl ser sig tvungen att släppa på autonomikravet. Å 
andra sidan säger han att ingen politisk enhet någon gång har varit fullständigt 
autonom, varför det inte är något stort problem – vi måste inse att verkligheten 
påverkar möjligheten att nå de normativa målen. Visst är det så, verkliga förhål-
landen spelar roll och vi måste anpassa oss till dem. Men jag anser att det inte är 
så oproblematiskt, som Dahl låter påskina, att vi måste släppa på autonomi-
kravet. Om ett demos autonomi inte kan upprätthållas, kan inte heller individuell 
autonomi göra det. Individen kan visserligen vara autonom (självstyrande) gent-
emot sina medmänniskor, men om ett demos, som enhet, inte är autonom kom-
mer individen varken kunna påverka dagordningen eller de politiska besluten – 
och hon är inte självstyrande. Och då återstår enbart målet om politisk jämlikhet 
som oförändrat terminalt värde. 

Det målet är detsamma, även på det empiriska planet. Det betyder dock inte 
att politisk jämlikhet är närmare att uppfyllas – det finns fortfarande problem. 
Men beroende på hur man tolkar vilka som skall ha rätt att delta, kan politisk 
jämlikhet ses som mer eller mindre uppnådd. Det ligger i linje med de skilda 
åsikter som Held och Dahl har. Enligt Helds sätt att se på det har vi nått politisk 
jämlikhet först när alla som påverkas av ett beslut har rätt att delta, och då ett lika 
deltagande de facto har uppnåtts (samla information, bilda sig…). Dahl har inte 
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lika högt ställda krav – eller förväntningar; vi kan närma oss politisk jämlikhet 
då alla, som är underställda ett beslut, har rätt att delta och då alla har lika möj-
ligheter att bilda sig och skaffa information. Det kan kanske tyckas som att Dahl 
sviker sina ideal men jag tvivlar inte på att han delar Helds förhoppningar, men 
till skillnad från Held tar han hänsyn till verkligheten och anpassar förväntning-
arna därefter.           

Ytterligare tecken på att Dahl anpassar teorin till verkligheten är den föränd-
ring som all affected-principen genomgår – från en icke-legal tolkning i innebör-
den av antagandena till en legal tolkning i kriterierna. En förändring som jag 
hävdar får betydelse både för den teoretiska internlogiken och för realiserbarhe-
ten av teorin. Internlogiskt är det problematiskt eftersom förändringen innebär att 
en skillnad i innebörden av antagandena respektive kriterierna uppstår. Och det 
är besvärligt då Dahl betonar att antagandena och kriterierna är länkade till var-
andra i betydelsen av att om antagandena avvisas så kommer kriterierna att avvi-
sas, och omvänt.  

Skiftet till en icke-legal all affected-princip får också betydelse för hur teorin 
skall kunna tillämpas i verkligheten. För att en beslutsprocess skall bedömas vara 
demokratisk måste kriterierna uppfyllas och då förutsätts demos vara avgränsat. 
Kriterierna kan inte flyga runt i intet utan förankring utan de måste vara koppla-
de till ett specifikt demos. Vilken form demos har spelar mindre roll; huvudsaken 
är att demokratikriterierna är uppfyllda. Så även om förändringen är ett internlo-
giskt problem, utgör den också en möjlighet att anpassa teorins normativa ut-
gångspunkter till empiriska omständigheter – teorin är realiserbar.  

Men betyder det att den är generellt realiserbar? Om vi sammanfattar Dahls 
argument, ser vi att en enhet som är liten, homogen och tydligt avgränsad har 
goda förutsättningar för att demokratikriterierna skall kunna uppfyllas. Dessutom 
skall medborgarna delta aktivt i beslutsprocessen före, under och efter ett besluts 
fattande. Det är naturligtvis möjligt att uppfylla demokratikriterierna även i andra 
typer av enheter, men sannolikheten för att det skall lyckas är, i Dahls ögon, 
mycket mindre. Vad kan vi läsa ut av det? För det första är den generella rea-
liserbarheten – och kanske även tillämpbarheten – av Dahls demokratiteori be-
gränsad till små enheter med en bra sammansättning av aktiva medborgare. För 
det andra visar det att Dahl står Rousseau nära, i fråga om vad en lämplig form 
för den demokratiska enheten är. De skiljer sig från varandra genom att Rousse-
au är övertygad om att små enheter där allmänviljan kan stärka gemenskaps-
känslan, är den form av enhet som politiska styren bör ha. Dahl värderar inte den 
lilla enheten som bättre än den större – bara att sannolikheten för att demokrati-
kriterierna skall kunna uppfyllas är bättre i små enheter.  

Vad har den första dialogen lärt oss om idén om reproducerbarhet? Om vi tän-
ker oss att den enhet där demokratin skall kunna reproduceras har precis de för-
utsättningar som Dahl förespråkar, en liten, väl avgränsad och homogen enhet 
där institutionerna också är på plats: alla har rätt att delta, valen är fria, rättvisa 
och återkommande och information finns att tillgå för alla. Vad mer krävs för att 
demokratin skall kunna reproduceras? Aktiva medborgare som har tillräcklig 
kunskap för att sålla och värdera den mängd information som finns att tillgå. Det 
är i sig ingen nyhet, men vad som blir tydligt efter dialogen, är det ansvar som 
Dahl lägger på medborgarna. Han ställer dels krav på att de måste vara aktiva 
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under hela beslutsprocessen och inte enbart vid själva valet, dels måste de bildas 
och få bättre teoretiska kunskaper för att bättre kunna delta och kontrollera dag-
ordningen. Kravet på delaktighet som Dahl har placerar honom inte bara som 
valdemokrat utan också som deltagardemokrat. Som vi kommer ihåg från den 
deltagardemokratiska traditionen är medborgarnas aktiva deltagande centralt för 
att de skall kunna kontrollera sin egen situation – deltagandet måste ha betydelse. 
Enligt den deltagardemokratiska traditionen skall medborgarna inte bara ges rätt 
att delta – de förväntas även vara aktiva i ett deltagande där alla kan vara med 
och diskutera på lika villkor.  

Så, Dahls krav och förväntningar på aktiva medborgare visar att deltagandet 
är centralt för honom. Samtidigt gör det reproducerbarheten så mycket svårare 
eftersom han inte ställer några konkreta hjälpmedel till förfogande för att stötta, 
bilda eller kräva ett aktivt deltagande. Han säger visserligen att institutioner kan 
behövas för att bilda medborgarna i ett teoretiskt tänkande men han säger inget 
om hur det skall ske. Förutsättningarna för alla att delta finns, men ansvaret läggs 
på medborgarna att ta vara på den möjligheten. Det innebär också att möjligheten 
för en demokratis reproducerbarhet till stor del beror på empiriska omständighe-
ter – vilka antaganden som görs om individerna.  

Men om vi tolkar Dahls demokratisyn genom analysmodellens tre komponen-
ter kan vi få ytterligare perspektiv på demokratins reproducerbarhet. Det ger kan-
ske inte en exakt tolkning av hur Dahl har tänkt, men det synliggör hur delarna 
hänger samman. För det första visar det att han inser att innebörden av demokra-
tivärdena, så som de är formulerade enlighet de normativa idealen, måste föränd-
ras eftersom det är svårt att realisera dem i verkligheten. Samtidigt är det inte 
möjligt att strunta i värdena – det är de som utgör grunden för teorin – andra för-
ändringar måste därför ske. Dahl skapar, för det andra, förutsättningar för att 
värdena ändå skall kunna realiseras. Det gör han genom att formulera institutio-
ner som avgränsar demos storlek – gränser som förbättrar möjligheterna att reali-
sera värdena. Individen då? Hon är fortfarande tillräckligt kvalificerad för att del-
ta, även om hon tyvärr antagligen är okunnig och ointresserad. Dahl förordar 
bättre teoretisk kunskap, men ger som vi har sett, inga förslag på vilka de skulle 
kunna vara. Vad säger det oss? Att trots att institutioner konstrueras för att vär-
dena skall kunna realiseras, måste individerna vara aktiva och engagerade – an-
svaret är individernas även om demos är avgränsat.    

Efter att i den första dialogen dels ha klargjort vilka som skall ha rätt att delta, 
dels konstaterat att formen för demos beror på empiriska omständigheter, är det 
dags att gå över till den andra dialogen. Hannah Arendt problematiserar då vilka 
risker som föreligger trots, till synes, fungerande institutioner. Vi kommer då att 
närmare reda ut vilka institutioner som krävs, alternativt förhindrar, ett aktivt 
demokratiskt deltagande, samt vilka antaganden som görs om medborgarnas del-
aktighet.          
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KAPITEL 12 

Den moderna demokratins möjligheter och 
fallgropar  
 

I den andra dialogen låter vi Hannah Arendt, både bildligt och bokstavligt, ta upp 
stafettpinnen efter David Held. Hennes främsta oro är individernas agerande, el-
ler snarare frånvaro av agerande. Dahl lade, som vi såg, stort ansvar på individen 
– att hon agerar som en aktiv och medveten samhällsmedborgare. Arendt fortsät-
ter den diskussionen och ifrågasätter i dess anslutning, om de befintliga institu-
tionerna verkligen kan möjliggöra ett aktivt deltagande.      

Likheterna mellan Dahls574 och Arendts samhällsuppfattning är ändå många: 
båda är uttalade demokrater, de ser båda fördelarna med demokrati men också de 
svårigheter som finns. Dahl är den förste att påpeka svårigheterna med att i verk-
ligheten uppnå demokratins normativa ideal, varför han i många stycken håller 
med Arendt. Hon delar i sin tur Dahls uppfattning om individernas rätt att delta. 
För henne är det nödvändigt att medborgarna deltar i goda samtal eftersom det 
annars finns risk för att demokratin urholkas. Deras åsikter skiljer sig dock åt när 
det gäller hur deltagandet skall genomföras och hur riskerna för demokratins 
sönderfall kan minimeras. Så låt ridån gå upp.      

Samtalets betydelse   
ROBERT DAHL: Som den gentleman jag är låter jag damerna börja.  

HANNAH ARENDT: Så gentilt, tack så mycket. Det är så angenämt att för ett 
ögonblick få sitta ned och samtala. Alla har så bråttom idag och alla är så upp-
fyllda av sina egna liv att det sällan ges tillfälle till, att i all enkelhet, samtala 
med varandra. Är det något speciellt som du önskar dryfta?  

ROBERT DAHL: Ja, jag är intresserad av att diskutera din syn på demokratins 
möjligheter. Jag har läst The Origins of Totalitarianism och den ger ingen positiv 
bild av hur samhället kan utvecklas. Därför undrar jag om du inte är lite väl pes-
simistisk när du drar dina slutsatser.  

574 Den litteratur av Dahl som jag utgår ifrån i dialogen med Hannah Arendt är böckerna Polyarchy, 
Dilemmas of Pluralist Democracy, Democracy and its Critics, On Democracy och On Political 
Equality samt artikeln Power, Pluralism, and Democracy: A Modest Proposal.   
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HANNAH ARENDT: Det är förvisso ett tämligen mörkt scenario som utveck-
lingen i Tyskland och Sovjetunionen under 1930-talet antyder, men det är inget 
oundvikligt resultat av samhällets utveckling. Det är möjligt att undvika det.     

ROBERT DAHL: Genom demokrati?    
HANNAH ARENDT: Ja, genom demokrati där vi samtalar med varandra. Det är 

nödvändigt att vi kan samtala med varandra under fria förhållanden.575  
ROBERT DAHL: Visst, samtal är viktigt men avgörande för demokrati är väl 

ändå att alla har rätt att delta? Det är ändå den enskilde individen som själv bäst 
kan avgöra vilka de egna intressena är.     

HANNAH ARENDT: Absolut, alla ska ges lika rätt att delta i det goda samtalet. 
Även jag har läst dina alster och vet därför hur du argumenterar. Min erfarenhet 
säger dock att det är samtalet som är avgörande för att vi individer ska kunna fat-
ta goda beslut – inte den enskilda rösten. Det är genom fria samtal som vi kan 
lära av varandras erfarenheter.576 För vår samvaros bästa och för samhällets ut-
veckling, är det mer väsentligt att vi talar med varandra, än att vi söker ’Sanning-
en’ – som ändå blott är flyktig.577     

ROBERT DAHL: Jag håller med om att det är viktigt att vi pratar med varandra, 
men är det inte ett orimligt krav i de stora politiska enheter som vi har idag? Jag 
vet att du inte anser att representativ demokrati är en god lösning men jag menar 
att vi, med tanke på dagens situation, måste väga möjligheten till ett aktivt delta-
gande mot möjligheten att tillgodose intressen – och då är en representativ de-
mokrati den bästa lösningen.578  

HANNAH ARENDT: Här tycks våra åsikter skiljas åt. Enligt min mening så kan 
våra preferenser omöjligt tillgodoses om vi låter andra fatta beslut åt oss. Det är 
endast genom att samtala med varandra som vi kan få en god förståelse för sam-
tidens problematik. Genom att samtala med varandra kan en fråga belysas ur 
många olika perspektiv, varigenom en större giltighet ges till slutsatserna. När vi 
talar med varandra får vi en bättre omdömesförmåga.579 Och goda omdömen av 
kompetenta väljare misstycker du väl inte till?  

ROBERT DAHL: Det är absolut inget som jag misstycker till, men jag anser att 
det är naivt att tänka att det är genom samtal som goda beslut ska kunna fattas. 
Du varnar själv för att det kan urarta.  

HANNAH ARENDT: Förvisso. För att det ska vara en lyckosam utveckling är det 
också elementärt att medborgarna vill samtala med varandra. Det är avgörande 
att de tror att de kan lära sig något av andras erfarenheter.580 Det är också kring 
den viljan – eller snarare frånvaro av en vilja – som jag uppfattar en viss bryd-
samhet när vi ser på dagens samhälle.  

ROBERT DAHL: Du ska få återkomma till det bryderi som du antyder, men in-
nan dess måste jag få säga vad jag tycker. Samtalet är visst viktigt – jag håller 
med om det, men samtalet är inte vad som är primärt gott med demokrati. De-

575 Arendt 1998/1958:423.  
576 Arendt 1998/1958:83.  
577 Arendt 2004/1954:248-249.  
578 Dahl 2000/1998:106-108.  
579 Arendt 2004/1954:235-237, 256-257.  
580 Arendt 2004/1954:256.  
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mokrati är bra för att det är den politiska organisering som bäst kan maximera 
individers rätt till självstyre och politisk jämlikhet.581 Demokrati är dessutom den 
beslutsform som ger bäst förutsättningar för individerna att utvecklas till med-
vetna samhällsmedborgare. Genom förmågan att se andra perspektiv, diskutera 
och reflektera kan vi lära oss att agera moraliskt och fatta genomtänkta och väl 
övervägda beslut.582  

HANNAH ARENDT: Ja, men se… Det är precis vad jag har hävdat hela tiden. 
När vi samtalar med varandra så bildas vi och vi kan agera som ansvarstagande 
medborgare som söker beslut som är till allas fördel.  

ROBERT DAHL: Jo visst, men jag anser fortfarande att du är naiv. Samtalet är 
viktigt men vi kan inte förlita oss på det när beslut ska fattas.     

KARIN OLSSON: Efter att ha lyssnat på er, och efter att ha läst era böcker, så 
uppfattar jag att skillnaden mellan hur ni ser på demokrati är att Hannah ser sam-
talet som essensen i vad demokrati är, medan självstyre och politisk jämlikhet är 
det primära i Roberts demokratisyn. Det betyder inte att det är några egentliga 
skillnader eftersom ni båda poängterar vikten av aktiva medborgare. Båda beto-
nar ni också det positiva i att tala med varandra, för att bättre kunna göra nyanse-
rade bedömningar om vad ett gott beslut innebär583. Däremot betonar ni betydel-
sen av samtalet olika. I Hannahs fall är det genom samtal med andra individer 
som preferenser skapas – det är genom samtalet som vi är politiska – och det är 
därigenom som beslut fattas. Robert menar istället att individer genom samtal 
kan bilda sig, värdera sina och andras åsikter, men det är den enskilde individen 
som själv bäst vet vilka de egna intressena är. Så den skillnad som jag uppfattar 
finns i era demokratiuppfattningar, är att Hannah ser ett gemensamt samtal som 
avgörande för skapandet av preferenser och vilka beslut som sedan fattas, medan 
Robert istället värderar den enskilde individens rätt att själv avgöra vilka beslut 
hon vill fatta – baserat på vilka de egna intressena är – även om det föregås av 
samtal med andra. Ja, och dessutom tycker Robert att Hannah är naiv när det 
gäller rimligheten i hennes demokratisyn.         

HANNAH ARENDT: Som sagt, även jag har läst Roberts texter och det tycks 
mig som att även professor Dahl är naiv i sina utgångspunkter.  

Moderniseringens baksida   
ROBERT DAHL: Säger du det, på vilket sätt skulle jag vara naiv? Min strävan är att 
möjliggöra demokrati i den verklighet vi lever i – med alla de fel och brister den 
har.  

HANNAH ARENDT: Jag ska be att få återkomma till det. Innan jag kan klarlägga 
vad jag menar, behöver vi först tydliggöra vilka fallgropar som ett demokratiskt 
styre har att möta i dagens moderna värld.      

ROBERT DAHL: Okej, jag förstår att du ser vissa farhågor med dagens samhäl-
le. Skulle du vilja utveckla det?  

581 Dahl 2000/1998:53.  
582 Dahl 2000/1998:55-56.  
583 Elshtain skriver också att både Arendt och Dahl betonar det goda samtalet. Elshtain 1991:218. 
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HANNAH ARENDT: Så gärna, men jag vill först inleda med en historisk tillba-
kablick, för att bättre kunna tydliggöra min ståndpunkt.  

ROBERT DAHL: Visst, historiska tillbakablickar gör jag gärna. Var startar vi – i 
det atenska polis?   

HANNAH ARENDT: En återblick i det förflutna kan, på ett ypperligt sätt, belysa 
den samtid som vi lever i, och jag ser gärna tillbaka på vad Platon och Sokrates 
diskuterade. Men vi ska inte vända blicken så långt tillbaka i tiden, det räcker om 
vi går tillbaka till slutet av det 1800-talet och koncentrerar oss på samhällets ut-
veckling under 1900-talet.  

ROBERT DAHL: Visst, det har hänt en hel del under det senaste århundradet när 
det gäller demokratins utveckling, så låt höra, vilka är fallgroparna?  

HANNAH ARENDT: Inledningsvis vill jag dock påminna om vikten av att vi 
samtalar med våra medmänniskor och att vi förstår varandra.  

ROBERT DAHL: Ja, det har du tydligt klargjort.  
HANNAH ARENDT: Utmärkt, då kan vi fortsätta. Samhällets struktur, innan in-

dustrialiseringen och moderniseringen slog igenom under den senare delen av 
1800-talet, hade sin grund och stabilitet i traditioner och kollektiva gemenskaper 
där familjen var den fasta punkten. När sedan industrialiseringen och modernise-
ringen slog igenom, sköts alla gamla band och strukturer åt sidan. Vetenskapens 
utveckling och sekularisering bidrog också till att trygghet i gamla strukturer för-
svagades. Dessutom innebar vetenskapens totala genomslag tron på en objektiv 
sanning och den fria tanken uppmuntrades allt mindre.584 Även om jag inte in-
stämmer med Karl Marx i allt vad han har skrivit, så gjorde han en korrekt ana-
lys av produktivkrafternas utveckling och den alienering som följde.585        

ROBERT DAHL: Hm, nu är du väl ändå väl negativ. Det är under den här tiden 
som John Stuart skrev sina texter. Upplysningens förnuftstanke och tro på indi-
videns rätt hade också etablerats och accepterades av allt fler.  

HANNAH ARENDT: Utan att härmed placeras i samma fålla som många konser-
vativa, så menar jag att den utvecklingen är en del av problemet. Innan du avbry-
ter så är individens rätt till ett fritt samtal, en absolut primär förutsättning. Men 
min uppfattning är, utifrån de erfarenheter som jag har gjort, att det brott i sam-
hällsstrukturen som skedde i samband med industrialiseringen, fick en alltför 
snabb och stark effekt på individernas förmåga att delta i ett politiskt beslutsfat-
tande.  

KARIN OLSSON: Hur menar du då?  
HANNAH ARENDT: Även om moderniseringen, så småningom, förde med sig 

förbättringar i levnadsstandard, så innebar moderniseringen ett brott med tidigare 
traditioner, individerna blev vilsna själar utan förankring – ensamma öar i ett 
oroligt hav. Frånvaron av fasta bindningar i kombination med en ständig utveck-
ling, ledde till att samhället uppfattades som fragmentariskt och meningslöst. 
Den samhällsandan levde kvar under de första decennierna under 1900-talet.586 
Under tiden mellan första och andra världskriget blev det än tydligare, extra-

584 Arendt 2004/1954:61-66, 149-150.  
585 Arendt 2004/1954:38-39.  
586 Arendt 2004/1954:71, 98-99.  
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vagansen flödade och alla kunde konkurrera med alla. Samtidigt hade de sociala, 
ekonomiska och politiska förutsättningarna för en stor del av befolkningen för-
ändrats – i alla fall om vi ser till den norra hemisfärens män. Gamla traditioner, 
sociala sammanhang och religiösa relationer bröts sönder till förmån för indivi-
dens egna möjligheter och rättigheter.587 De samhälleliga förändringarna ledde, 
menar jag, till en känsla av osäkerhet och utanförskap, vilket också fick konse-
kvenser för medborgarnas demokratiska aktivitet.  

ROBERT DAHL: Det förstår jag inte, individens egna möjligheter är ju själva 
grundbulten för demokratins utveckling – de samhällsförändringar som ledde 
fram till det kan väl bara ha varit av godo? Och vad har mellankrigstiden med 
dagens samhälle att göra?  

HANNAH ARENDT: Min uppfattning är att den tidsanda som rådde då inte var 
unik för den tiden, utan att den är ett prov på hur individer kan agera om omstän-
digheterna är ogynnsamma. Vi står idag inför samma dilemma som man gjorde 
under mellankrigstiden: en känsla av överflödighet och exkludering från det poli-
tiska, ekonomiska och sociala samhället – en exkludering som kan leda till apati 
och icke-deltagande medborgare.588 En möjlig risk är att en sådan utveckling kan 
komma att ge effekter i form av demokratiska illusioner som får återverkningar 
på ett demokratiskt styres legitimitet.  

ROBERT DAHL: Demokratiska illusioner?  
HANNAH ARENDT: Ja, men låt mig återkomma till dem lite senare – dessförin-

nan ska jag förklara vad jag menar med individualiseringens risker.  
ROBERT DAHL: Ja, det skulle jag gärna veta mer om – jag kan inte se några 

nackdelar alls med att ge individen en större egen frihet och möjlighet att påver-
ka sitt eget liv. Det är ju först när individen är fri som hon kan vara autonom. 

HANNAH ARENDT: För att repetera vad jag tidigare sade så är individens rätt 
till frihet primär för en fungerande demokrati. Utan fria individer kan vi aldrig nå 
ett fritt samtal. Problemet med moderniseringen är, som jag ser det, att i samma 
andetag som individen sattes i centrum, då individen blev medborgare och den 
högste beslutsfattaren och suveränen utifrån ett juridiskt perspektiv, började so-
ciala och religiösa nätverk, traditioner och normsystem att rämna. Från att ha va-
rit en trygg kugge i ett större system, var individen plötsligen socialt, ekonomiskt 
och även juridiskt frikopplad från alla andra individer. Det gällde även den eko-
nomiska situationen, då alla kunde vara mer eller mindre självförsörjande.589 
Och även om individen juridiskt var den beslutande suveränen, fanns det inte nå-
gon lag som specifikt skyddade henne eftersom alla lagar vilade på hennes be-
slutsrätt. Sannolikheten för att de skulle rösta bort sina rättigheter ansågs vara li-
ten.590 Moderniseringen och individualiseringen ledde så småningom till sönder-
fallet av klassystemet som på gott och ont hade varit stabiliserande för det tradi-
tionella styret. Antingen hade man tillhört den styrande eliten eller så hade man 

587 Arendt 2004/1951:434-440.  
588 Arendt 2004/1951:592.  
589 Arendt 1998/1958:336-342. 
590 Arendt 2004/1951:369-370.  
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inte gjort det. Sammanbrottet gjorde att den tidigare politiska strukturen föll 
samman vilket också förstärktes av den ökande individualiser

KARIN OLSSON: Jag förstår att du drar de slutsatserna från de fall som du rela-
terar till, men man skulle väl kunna se det tvärtom också? Är det inte möjligt att 
moderniseringen och individualiseringen istället stärkte gemenskapen mellan in-
dividerna eftersom skillnaderna mellan individerna minskade. Man kan väl se det 
som att när individerna blev frikopplade från andra – vilket lika väl kan tolkas 
som positivt eftersom det gav alla lika förutsättningar – så minskade skillnaderna 
genom att just förutsättningarna och även kraven på tillvaron blev mer likartade 
för alla individer.592 Moderniseringen och individernas frigörelse möjliggjorde 
för alla att skapa sig en egen tillvaro oberoende av andra. Visst, ett tidigare sta-
bilt system förändrades men det var också ett system där hierarki, politisk och 
social ojämlikhet rådde. Du kan ändå inte mena att vi ska gå tillbaka till det sys-
temet, eller att demokratin skulle vara skuld till dina påstådda risker, vilka nu de 
riskerna skulle vara – som du fortfarande inte har förklarat vad det innebär.  

HANNAH ARENDT: Nej, jag menar inte att vi ska gå tillbaka till den faktiska 
kontexten, däremot bör vi försöka hitta tillbaka till den trygghet som traditionen 
gav. De exempel som jag hänvisar till är tack och lov extrema fall men det bety-
der inte att det inte kan hända igen. Min farhåga är att en situation av individuell 
isolering och sönderfall av gamla strukturer – under vissa specifika förhållanden 
– kan leda till en känsla av utanförskap och exkludering. Något som i en för-
längning kan innebära en god grogrund för ett totalitärt samhälle. Och är det inte 
så dagens samhälle ser ut? 

ROBERT DAHL: Stopp, stopp! Menar du att individualisering skulle vara en väg 
mot ett totalitärt samhälle – vilken självmotsägelse! Individens frigörelse med 
aktiva individer som följd, är väl det bästa sättet för att motverka ett elitstyre.  

HANNAH ARENDT: Du har absolut rätt i det. Vad jag vill säga är att det inte 
finns några garantier för att individerna, även i ett demokratiskt styre, kommer 
att agera till demokratins favör. Det är vad jag åsyftar med ’under vissa omstän-
digheter’. Med det avses att när individualiseringen inte har något ramverk att 
fästas vid eller golv att bottna i, kan det leda till osäkerhet och apati. Då finns en 
risk för att individerna avstår från ett politiskt deltagande. Ett exempel på en så-
dan omständighet är att moderniseringen skapar ett massamhälle med kon-
formism istället för pluralism.593 Ett samhälle där fasta band till medmänniskor, 
till kultur, till strukturer saknas och där det varken finns något som binder eller 
skiljer oss från varandra – de är bara en massa som inte talar med varandra.594 

KARIN OLSSON: Är inte det väl pessimistiskt? Som du konstaterade så är de 
exempel som du hänvisar till extremfall; det finns andra exempel på att indivi-
derna agerar, att de samarbetar och att de engagerar sig. Det är inget som säger 
att utfallet i Tyskland var predestinerat. Det finns de som menar att medborgarna 
i Tyskland var moderna, bildade och engagerade men att första världskriget hind-

591 Arendt 2004/1951:416-418.  
592 Marsh 1988:57. 
593 Arendt 1998/1958:72, 91-92.  
594 Arendt 1998/1958:85.  
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rade en demokratisering.595 Men jag förstår att du med dina exempel vill syn-
liggöra att det kan uppstå problem. Jag har bara svårt att se att den utveckling 
som du beskriver skulle vara en risk i dagens samhälle.   

HANNAH ARENDT: Risken kan säkert bedömas som liten, men enligt mina er-
farenheter så måste vi alltid vara uppmärksamma på den politiska utvecklingen 
och som jag har påpekat tidigare så finns det inga garantier. I de exempel som 
jag hänvisar till, tilldelades makten, på legitima grunder och enligt gällande för-
fattningar, de respektive makthavarna – och tvångsmakten tillföll de styrandes 
kontroll. I båda fallen hade medborgarna rätt till ett deltagande men trots det 
kunde tvångsmakten tillfalla totalitära ledare. Det är det som jag ser som den sto-
ra risken med passiva medborgare.  

KARIN OLSSON: Du menar alltså att om förhållandena är dåliga, och om, som 
du säger ’det saknas band till fasta punkter’, så finns det en uppenbar risk för att 
medborgarna blir passiva även om de demokratiska institutionerna tycks fungera. 
Det betyder alltså att det inte är strukturerna i sig som är problemet, utan att det 
är medborgarnas agerande som kan leda till en demokratis urartande? 

HANNAH ARENDT: Till viss del är det korrekt uppfattat. Men att individerna 
blir passiva är snarare en kombination av samhälleliga omständigheter och att 
individerna är rotlösa och osäkra. De exempel som jag hänvisar till, visar att 
även om förekomsten av demokratiska institutioner i en stat är god, ger det inga 
garantier för ett aktivt deltagande bland medborgarna – det kan trots det fallera. 
Om det saknas en fast förankring i tillvaron, kan det leda till att medborgarna 
förlorar kontakten med sina medmänniskor. Istället för att samtala med varandra 
vänder de sig inåt och mot den närmaste familjen. Den fara som jag då ser är att 
osäkra och otrygga individer fångas upp av totalitära rörelser.    

ROBERT DAHL: Jag kan till viss del förstå din oro även om jag själv inte delar 
din uppfattning om vart det kan leda. Visst finns det risker och farhågor med ett 
folkstyre, men vi är väl båda överens om att demokrati är den politiska organise-
ring som bäst kan maximera politisk jämlikhet och självstyre?  

HANNAH ARENDT: Visst, genom samtalet… 
ROBERT DAHL: Dessutom menar jag att medborgarna är tillräckligt kvalifice-

rade för att fatta goda beslut. Därutöver finns det möjlighet att identifiera och 
eliminera de eventuella svårigheter som kan förhindra en politisk jämlikhet och 
självstyre. Det handlar för det första om att vissa strukturella omständigheter är 
gynnsamma för en demokratisk utveckling. För det andra är det möjligt att kon-
struera säkerhetsventiler och bromsar i ett politiskt styre som kan fördröja effek-
terna av medborgarnas val. För det tredje kan vi möjliggöra för medborgarna att 
upplysas till ansvarstagande och medvetna samhällsmedborgare. Jag skulle vilja 
presentera dem var för sig.     

HANNAH ARENDT: Aber natürlich.   
KARIN OLSSON: Innan Robert fortsätter så skulle jag vilja nämna två omstän-

digheter kring politisk jämlikhet som kan ge en ytterligare dimension till förstå-
elsen av den eliminering som han talar om. Det handlar då om att eliminera ho-
ten mot ett förverkligande av en politisk jämlikhet. Ni är båda måna om att med-

595 Berman 2001:460-461.  
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borgarnas politiska jämlikhet ska uppnås; om den inte gör det kan vi inte tala om 
en fullödig demokratisk procedur, varför politisk jämlikhet är en nödvändighet 
för demokratin. Och det är därför problematiskt om medborgarna inte är politiskt 
jämlika, eller som Hannah befarar: att de inte utnyttjar sin deltaganderätt. Så 
långt är vi överens eller hur? 

ROBERT DAHL: Jovisst.  
HANNAH ARENDT: Instämmer.  
KARIN OLSSON: Då kan vi fortsätta. Den första omständighet som jag vill göra 

er uppmärksamma på är hur vi mäter politisk jämlikhet – och i en förlängning 
hur vi vet om politisk jämlikhet har uppnåtts. Jag ska förklara vad jag menar: 
som argument för allas rätt till ett lika deltagande brukar Robert betona att det är 
den enskilde individen som själv bäst vet vilka intressena är. Det betyder att de 
preferenser vi har är subjektiva. (Som parentes kan tilläggas att ett argument som 
Robert själv för fram emot den icke-legala tolkningen av all affected-principen är 
just att intressen är subjektiva.)596 Man skulle därför också kunna anta att man 
bara subjektivt kan bedöma om man är politiskt jämlik: det är bara du själv som 
kan bedöma om du har samma möjlighet att göra din röst hörd och samma möj-
lighet att få dina intressen tillgodosedda som alla andra. Så frågan är: Hur bedö-
mer vi graden av politisk jämlikhet om det grundas i subjektiva värderingar?597     

ROBERT DAHL: Den normativa utgångspunkten är, vilket jag även har betonat i 
andra sammanhang, att alla individer har ett inneboende lika värde. Det är därför 
av största vikt att också ge dem en politisk jämlikhet som genom olika fri- och 
rättigheter ska ge alla möjlighet till ett lika deltagande. Hur de sedan upplever sin 
möjlighet att påverka dagordningen är en empirisk fråga.  

KARIN OLSSON: Och med det menar du att…?  
ROBERT DAHL: För det första så är det viktigt att skilja på normativa och empi-

riska problem. För det andra så menar jag att politisk jämlikhet inte handlar om 
utfallet av beslut utan att det handlar om att garantera alla lika rätt att agera som 
aktiva medborgare, vilket ska möjliggöras genom en palett av institutionaliserade 
fri- och rättigheter.   

KARIN OLSSON: Jag förstår, men då är min följdfråga: Hur ska vi kunna garan-
tera det? För att referera till David Held som vi har talat med tidigare så menar 
han att de fri- och rättigheter som de flesta liberala demokratiteoretiker lyfter 
fram, är fri- och rättigheter som enbart återfinns i den offentliga sfären. För att 
verkligen möjliggöra ett lika deltagande, och därmed garantera en politisk jäm-
likhet, måste fri- och rättigheter i hela samhället vägas in. Han menar till exem-
pel att en jämlik arbetsfördelning i hemmet kan vara nödvändig för att möjliggö-
ra för alla en lika möjlighet att bilda och informera sig.598 Men som liberal teore-
tiker vill du kanske inte reglera för mycket.        

ROBERT DAHL: Det har nog inte med min liberala ådra att göra utan snarare 
med min pragmatiska. Om vi ska slå in på den vägen och skapa garantier för alla 
möjliga omständigheter som kan uppstå och som kan påverka den politiska jäm-

596 Dahl 1990/1970:51.  
597 Marsh 1988:52.  
598 Held 1997/1987:384-388. Se också Held 1991:884.  



 

 249 

––––––––– 

likheten, blir det till slut mycket svårt att avgöra var gränsen går för vad man kan 
göra.  

KARIN OLSSON: Bra, jag ville bara synliggöra din position: politisk jämlikhet 
ska förverkligas genom institutioner av friheter som garanterar alla en lika fri- 
och rättighet att delta aktivt. Jag kan därmed fortsätta med den andra omständig-
heten: Vem är politisk jämlikhet till för? Det kan kanske tyckas vara en retorisk 
fråga, politisk jämlikhet är självklart till för medborgaren! Men är det så själv-
klart? Är inte politisk jämlikhet lika mycket till för den demokratiska processen? 
Det finns till exempel teoretiker som menar att yttrandefrihet i första hand är till 
för att garantera en aktiv och effektiv debatt, och i andra hand en frihet för med-
borgaren. De menar att de demokratiska fri- och rättigheterna snarare ska tolkas 
utifrån om de gynnar ett demokratiskt deltagande, än att de är individuella fri- 
och rättigheter.599 Jag väntar mig inga svar av er nu, men jag menar att både frå-
gan om hur vi mäter när politisk jämlikhet är uppnådd och frågan om för vem 
politisk jämlikhet är till för, även påverkar hur vi uppfattar risker gentemot de-
mokrati och hur de riskerna kan elimineras.    

Gynnsamma omständigheter  
ROBERT DAHL: Ja, vi får säkert tillfälle att återkomma till det. Men om vi återgår 
till hur de risker som Hannah anser, och som jag till viss del instämmer i, kan 
hota en demokratisk procedur så menar jag att de riskerna bland annat kan elimi-
neras genom gynnsamma omständigheter.    

KARIN OLSSON: Du menar strukturer kring individens agerande? 
ROBERT DAHL: Nej, inte i första hand. Jag återkommer till det. Även om jag 

vet att Hannah är skeptisk till modernisering så brukar utvecklingen av moderna 
samhällen som läskunnighet, ekonomisk utveckling, utbildning och infrastruktur 
ses som positivt för demokratins utveckling.600 Ett modernt, dynamiskt och plu-
ralistiskt samhälle (MDP-samhälle) har positiva effekter för utvecklingen av po-
lyarkier. Med en hög grad av individuella fri- och rättigheter, föränderlighet och 
konkurrens mellan olika grupper, kan makten spridas och risken för maktkon-
centration minskar. Den typen av samhällen är även positiv för utvecklingen av 
demokratiska attityder och demokratiska samarbets- och beslutsformer.601           

KARIN OLSSON: Men ärligt – är det inte krig som är den gynnsamma omstän-
digheten? Om vi ser på utvecklingen i de stater som har en stabil demokrati idag 
har de alla genomgått decennier – nästan sekel – av misslyckade demokratise-
ringsförsök, auktoritära styren, uppror, krig och etniska rensningar. Det har tagit 
år att utveckla demokratin till vad den är idag. Du får det att låta som att det bara 
är att etablera ett MDP-samhälle för att demokratin ska fungera medan det, när vi 
ser på historien, inte alls är fallet.602  

599 Post 1993:654-655.  
600 Dahl 1989:242. Se också Dahl 1971:129-132. 
601 Dahl 1989:251-253.  
602 Berman 2007a:31-39 och Berman 2007b:15.  
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HANNAH ARENDT: Jag ska inte upprepa min oro för vad individualisering kan 
leda till men min erfarenhet säger att ett MDP-samhälle inte är tillräckligt för att 
polyarkier ska fungera. Och Karins kommentar vill jag inte ens befatta mig med, 
jag kan inte förstå att Europas blodiga historia skulle ha varit positiv för den de-
mokratiska utvecklingen.  

KARIN OLSSON: Jag menar inte att det är positivt med krig eller att det skulle 
vara en väg för andra kontinenter att gå. Jag menar bara att vi inte kan bortse från 
att det både tog lång tid och att vägen fram bromsades av flera blodiga avbrott 
innan Europas demokratier var stabila. Därför kommer det knappast att vara till-
räckligt att etablera ett MDP-samhälle.       

ROBERT DAHL: Det menar jag inte heller, jag är fullt medveten om att det tar 
tid att etablera en demokrati. Det finns också empiriska bevis både för att det går 
att vara en polyarki utan att vara MDP – och att alla MDP inte blir polyarkier – 
däremot underlättar det om den politiska enheten är MDP. Maktspridning och 
demokratiska attityder (som vi strax återkommer till) är avgörande för en lång-
siktig stabilitet i polyarkier.603 Och när det gäller Europas blodiga historia är det 
sant att det både tog lång tid innan stabila demokratier utvecklades och att vägen 
dit i många fall var skakig.604 Men vi ska komma ihåg att det snarare är national-
statsbyggandet som har varit blodigt – inte med nödvändighet demokratibyggan-
det.605  

KARIN OLSSON: Ja men i Europas fall är staterna också MDP-stater och då är 
frågan fortfarande om kriget var den gynnsamma orsaken och att MDP är ett re-
sultat av kriget eller om det är MDP som är den gynnsamma orsaken?   

ROBERT DAHL: Som sagt, det har tagit tid att utveckla stabila demokratier. 
Men jag tror också att den väg som de tidigast demokratiserade europeiska sta-
terna gick, är en väg som de stater som demokratiseras idag inte ska behöva gå; 
vi vet vad som fungerar och kan därför välja de modellerna.606 Empiriska fall vi-
sar att det kan vara gynnsamt att samhällen är moderna, dynamiska och pluralis-
tiska under demokratiseringsfasen. Andra faktorer som också kan vara gynn-
samma är om de demokratiskt valda representanterna har kontroll över tvångs-
makten och att det inte finns några starka yttre hot mot det politiska styrets auto-
nomi. Dessutom har ett demokratiskt styre bäst förutsättningar om samhället är 
homogent då det minimerar risken för permanenta klyftor. Det finns exempel på 
att kulturella klyftor som språk, religion och kast kan skapa djupa klyftor mellan 
medborgarna. Om det kombineras med ojämlika resurser i ekonomi, utbildning 
och andra sociala skillnader kan det definitivt orsaka problem – möjligheten till 
ett allas lika deltagande begränsas avsevärt. Därför är det viktigt att motverka en 
sådan utveckling.607  

KARIN OLSSON: Men det här visar att det inte finns något entydigt svar kring 
vilka bakomliggande faktorer och strukturer som kan förhindra demokratins sön-

603 Dahl 1989:251-254.   
604 Dahl 1971:40-45. 
605 Dahl 1991:228.  
606 Dahl 1971:46. 
607 Dahl 1971:118-121 och Dahl 2000/1998:147.  
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derfall. Det enda entydiga svar som kan ges är att det skiljer sig från fall till fall 
och att det inte finns några garantier.   

ROBERT DAHL: Visst är det så att det i verkligheten förekommer en mängd oli-
ka omständigheter som det inte finns någon universallösning till men misströsta 
inte, om inte de bakomliggande strukturerna är tillräckliga så finns det ett annat 
sätt som minskar risken för totalitära styren och som möjliggör en mycket snab-
bare och enklare eliminering av hot mot demokratin: institutionella hinder. 

Institutionella ordningar – ett hinder på vägen mot maktmissbruk  
KARIN OLSSON: Vad tänker du på då?  

ROBERT DAHL: Det finns olika former av institutionella ordningar som kan 
minska hotet mot demokratin. Om till exempel medborgarna i en stat är indelade 
i olika kulturella grupper finns olika lösningar för att minimera risken för att en 
grupp dominerar. Det kan till exempel vara genom ett konstitutionellt skyddat 
och garanterat samarbete där beslutanderätten är säkrad hos de respektive grup-
perna. Andra sådana former är koalitionsstyre och möjlighet till veto vid beslut 
som rör specifika frågor. Ytterligare formella hinder som kan skapas är, till ex-
empel, att ett beslutsfattande kräver viss majoritet, att det finns spärrar för hur 
många procent ett parti minst måste ha för att få mandat i parlamentet och att det 
finns ett skydd av mänskliga rättigheter.608 Mer informella skydd är att stabila 
polyarkier ofta har en stark verkställande makt, och även partisystemen kan ofta 
fånga upp och integrera osäkra väljare.609 Tillsammans utgör de exempel på in-
stitutionella ordningar som kan minska risken för maktmissbruk.  

HANNAH ARENDT: Jag vill bara säga en sak: Tyskland; check! Alla de institu-
tioner som du ger exempel på fanns i Tyskland men trots det urartade det. Enbart 
institutioner kan inte garantera ett skydd mot maktmissbruk. Och om det vore så 
enkelt så skulle alla världens stater vara demokratiska – och det kan vi konstatera 
att de inte är.   

ROBERT DAHL: Nej, självklart är det inte så enkelt men det kan vara en väg att 
gå för att minska riskerna. För att det ska vara lyckosamt är en avgörande förut-
sättning att alla respekterar styrelsesättet och att alla respekterar varandra – och 
att olika grupper är ungefär lika stora och starka.610 Så, som du ser, i moderna 
polyarkier finns ett gott institutionellt skydd mot det hot som du varnar för.    

KARIN OLSSON: Du säger att riskerna minskas om grupper i ett samhälle är un-
gefär lika stora och starka men det är väl en orimlighet. Att alla grupper i sam-
hället, med de skiftande mål och medel som de har, skulle kunna vara ungefär 
lika stora och starka faller väl på sin egen orimlighet? Och i så fall öppnar det än 
en gång upp för Hannahs farhågor.  

ROBERT DAHL: Frågan om gruppers – och särintressens – roll i demokratiska 
styren har diskuterats genom åren så argumenten för och emot dem lämnar jag åt 

608 Dahl 1982:65-67, 89. Se också Dahl 2000/1998:124-128, Dahl 1997/1979:204-205 och Dahl 
1989: 185-186.    

609 Dahl 1971:121-122.  
610 Dahl 1989:254-259.   
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sidan här. Men vi kan konstatera att det är problematiskt med grupper och deras 
roll vid politiskt beslutsfattande, givet kravet om politisk jämlikhet mellan med-
borgarna. Samtidigt fyller grupperna även en mycket viktig funktion för med-
borgarnas möjlighet att delta aktivt i dagens stora politiska enheter.611  

KARIN OLSSON: Hur menar du då? Tidigare har du betonat risken med särin-
tressen och statiska klyftor.  

ROBERT DAHL: Det är kombinationen av särintressen och statiska klyftor som 
vi måste vara uppmärksamma på. Men grupper som organisationer eller partier 
är viktiga eftersom de fångar upp och kanaliserar medborgarnas preferenser. Vi 
har konstaterat att det är svårt att delta aktivt i stora enheter men genom att an-
sluta sig till en grupp kan även den enskilde medborgaren formulera och uttrycka 
sina preferenser för att därigenom kontrollera dagordningen. Även om det finns 
kritik gentemot idén om stora enheter, eftersom framväxten av särintressen följer 
av det, så innebär storleken också en fördel. Ju större enheten är, i antal röst-
berättigade medborgare, desto fler grupper växer fram. Detta betyder att det är 
fler grupper som konkurrerar, det finns fler grupper att ta hänsyn till – och kost-
naden för den som kan tänkas utöva maktmissbruk ökar.612     

KARIN OLSSON: Så du menar att förekomsten av många grupper i ett politiskt 
system kan vara ett skydd mot demokratins förfall?  

ROBERT DAHL: Ja, under förutsättning att grupperna är oberoende av varandra 
och oberoende av styret och att de har demokratiska möjligheter att agera fritt.   

KARIN OLSSON: Men det låter alldeles utmärkt – fram för mer grupper i sam-
hället!  

HANNAH ARENDT: Jag vill nog diskutera det här lite närmare – jag är inte lika 
lättflirtad som Karin. Jag är inte övertygad om att fler grupper i samhället skulle 
vara en tillräcklig garanti mot de risker som jag menar finns. Visst är det bra att 
medborgarna kan delta men det centrala är att de pratar med varandra – inte bara 
med sina likasinnade.   

ROBERT DAHL: Nej, det har du rätt i – som jag antydde tidigare så finns det 
också en baksida men den är snarare av normativ art än av empirisk. Vi åter-
kommer ständigt till politisk jämlikhet och att alla ska ha lika rätt till ett lika del-
tagande. Problemet är att om den grupp jag ansluter mig till är mindre, har mind-
re resurser och mindre kompetenta ledare kommer min möjlighet att påverka 
dagordningen att vara sämre än den som ansluter sig till en stor, resursstark 
grupp med kompetenta ledare. Att nå individuell politisk jämlikhet går därmed 
inte. Om man då skulle reglera så att alla grupper är lika resursstarka (kompetens 
och storlek är svårare att reglera) skulle det innebära att de som är medlemmar i 
de mindre grupperna, proportionellt sett, skulle ha ett större inflytande över dag-
ordningen än de som är medlemmar i större grupper. Och inte heller då kan poli-
tisk jämlikhet nås.613     

KARIN OLSSON: Men då är också grupper en återvändsgränd – inte heller de 
utgör någon säkerhet mot demokratins sönderfall?  

611 Dahl 1982:1.  
612 Dahl 1971:23 och Dahl 1982:34.  
613 Dahl 1982:82-84.  
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ROBERT DAHL: Jag tycker att det börjar bli för mycket domedagsstämning nu. 
Visst finns det problem i verkligheten som försvårar möjligheten att nå en 
fullödig demokratisk procedur, men problem är till för att bemästras. Som jag 
sade så är problemet ett normativt problem, men om vi ser till gruppers funktion 
i verkligheten så är, om den politiska ordningen är en polyarki där pluralism och 
öppenhet råder, många olika grupper ett nödvändigt medel för att fånga in och 
kanalisera medborgarnas intressen. Dessutom råder konkurrens mellan grupp-
erna: ingen grupp dominerar helt utan makten skiftar beroende på sakfråga och 
även över tid. Därför kommer statiska minoritets- och majoritetsgrupper med all 
sannolikhet inte att uppstå.    

KARIN OLSSON: Jag förstår vad du säger men det hjälper inte att grupper fyller 
en funktion i systemet om medborgarnas politiska jämlikhet inte kan uppnås. Vi 
ska kanske därför lyssna på David. Ligger det inte något i det han säger om att 
det inte är tillräckligt att enbart, i den offentliga sfären, etablera institutioner som 
ska garantera jämlika politiska rättigheter? För att faktiskt möjliggöra för alla att 
delta på lika grund så krävs det att fri- och rättigheterna även utsträcks till den 
privata sfären av samhället. Och om de gjorde det skulle kanske också relevan-
sen i de risker som Hannah ser minska.      

ROBERT DAHL: Jo, det är möjligt men jag menar att de institutionella hinder 
som jag föreslår är effektiva i syfte att förhindra statisk dominans och möjliggöra 
allas rätt att kontrollera dagordningen.    

KARIN OLSSON: Då vill jag ställa två frågor: Finns det för det första inte en risk 
att du begränsar den politiska jämlikheten då du föreslår begränsningar på alla 
individers fria rätt att agera? För är det inte det som är kontentan av de spärrar 
som du föreslår? Om man genom konstitutionella begränsningar garanterar mi-
noriteter rätt till veto, kommer individerna i minoritetsgruppen att ha en större 
möjlighet att påverka dagordningen än vad andra grupper har – och politisk 
ojämlikhet kommer att råda. Det aktualiserar min andra fråga: Vem är den poli-
tiska jämlikheten till för?  

ROBERT DAHL: Har vi inte diskuterat det här redan? Alla individers lika poli-
tiska rätt ska möjliggöras.    

KARIN OLSSON: Precis! Men är det inte så att de spärrar som du föreslår, vis-
serligen kan minska risken för statiska majoriteter, men de förhindrar också en 
politisk jämlikhet mellan alla individer. Och då är kanske min tidigare fråga inte 
så irrelevant: Vem är politisk jämlikhet till för? För även om det är individernas 
politiska jämlikhet som betonas, så antyder förslagen om spärrar och andra insti-
tutionella ordningar, att det är minst lika centralt att den demokratiska processen 
fungerar. Politisk jämlikhet skulle därmed inte enbart handla om individernas 
jämlika rätt i en demokratisk process, utan om jämlikhet justerad genom institu-
tionella ordningar. Justeringar som jämkar skillnader mellan individer så att de 
kan agera som jämlika politiska aktörer. Visst är det viktigt att vi är varandras 
politiska jämlikar, men det är enbart när det handlar om en demokratisk besluts-
ordning som det har faktisk betydelse. I egenskap av fotbollsfans spelar det ingen 
roll om AIK:s och Djurgårdens fans är varandras politiska jämlikar. Det har en-
bart betydelse på den politiska arenan – inte på fotbollsarenan. Så, politisk jäm-
likhet kan sägas vara lika central för medborgaren som den är för den demo-
kratiska beslutsprocessen.       
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HANNAH ARENDT: Allt det här är mycket intressant men jag skulle vilja disku-
tera ytterligare ett problem som jag menar att Robert förbiser, som jag hoppas att 
vi får tillfälle att återkomma till: du utgår från att medborgare är aktiva, intresse-
rade och att de faktiskt deltar. Den farhåga som jag har är att den rotlöshet som 
individerna känner, i bästa fall skapar passivitet, och i värsta fall att de sluter sig 
till totalitära rörelser.   

ROBERT DAHL: Det var en bra stickreplik – det är därmed läge att se närmare 
på individen.  

Den upplyste medborgaren   
KARIN OLSSON: Det ska bli intressant att höra dig utveckla dina idéer. Efter att ha 
läst dina texter tycker jag mig ana en viss naivitet, som nog kan ha sitt ursprung i 
ett outtalat postulat.  

ROBERT DAHL: Nu igen? Även i den förra dialogen så ansåg du att det finns 
outtalade postulat i min teori.  

KARIN OLSSON: För att inte förekomma den diskussionen så kan du kanske in-
leda och berätta på vilket sätt, enligt ditt förmenande, som individerna kan för-
hindra en demokratis urartande.  

ROBERT DAHL: Jag vill först betona att inte något av hindren är någon garant 
för att demokrati inte kan urarta; vad jag menar är att det finns möjligheter att 
minska risken för det. Men, åter till individen, för det första tycks en politisk kul-
turs överensstämmelse med demokratiska värderingar vara positiv för en demo-
krati – att individer respekterar varandras åsikter, att de tror på allas lika rätt och 
så vidare.614     

HANNAH ARENDT: Jag instämmer helt med din åsikt; tron på det demokratiska 
systemet är viktigt. Men det är också just det som jag har påtalat som kan saknas 
i moderniseringens spår. Jag har förvisso uttryckt mig något annorlunda då jag 
har talat om bristande band till kultur och tradition, med isolering och utanför-
skap som resultat, men innebörden av det är detsamma som det du benämner po-
litisk kultur. Därför, om den politiska kulturen inte motsvarar de demokratiska 
värderingarna, utgör den inget hinder mot risken för en demokratis sönderfall. 
Det är därför samtalet är så viktigt. Genom att vi samtalar med varandra lär vi 
oss att respektera varandra och de åsikter vi har.    

ROBERT DAHL: Jag förstår din poäng. Det allra viktigaste är att medborgarna 
tror på ett demokratiskt styre.615 Det förutsätter också att den politiska kulturen 
har sin grund i en tro på och respekt för innebörden av ett demokratiskt styre: att 
de respekterar andras åsikter, låter alla komma till tals och accepterar hur beslut 
fattas.616 Visst, kunskap och intresse skiljer sig åt mellan medborgarna men så 
länge man accepterar spelets regler är förutsättningarna för demokratin god. Som 
jag har sagt vid ett annat tillfälle ”[w]hen a demos ceases to believe that the 

614 Dahl 1989:262-263. Se också Dahl 1971:166-180.  
615 Dahl 1989:258. Se också Dahl 1971:129.  
616 Dahl 1989:262-263. Se också Dahl 1971:151-153.  
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rights necessary to democracy are desirable, their democracy will soon become 
an oligarchy or a tyranny.”617  

HANNAH ARENDT: Jag instämmer, saknas tron är läget prekärt.  
ROBERT DAHL: Jo, det är svårt – men det är inte hopplöst. Jag tror att mitt tred-

je kriterium upplyst förståelse kan vara en vägledning. Jag har tidigare argumen-
terat för det kriteriet, men jag kan rekapitulera de viktigaste passagerna. För att 
medborgarna ska kunna få en god kunskap om vad som är bäst för dem och för 
samhället i stort, är det viktigt att de har möjlighet att informera sig, och att de 
har kunskap för att värdera den information som de får. Därför måste det finnas 
möjligheter för dem att bilda sig.618 Det betyder också att en öppen diskussion 
mellan medborgarna måste möjliggöras.619 Om medborgarna har en upplyst för-
ståelse kan de bättre värdera och respektera andras åsikter, vilket ger en positiv 
utveckling av de demokratiska attityderna.      

HANNAH ARENDT: Hur menar du då att det skulle kunna genomföras?  
ROBERT DAHL: Medborgarna måste dels ha yttrandefrihet, dels måste de ha 

tillgång till alternativa informationskällor som inte är kontrollerade av någon 
statsmakt.620 Jag är kanske optimistisk, men jag är övertygad om att en funge-
rande polyarki är det beslutssystem som bäst kan möjliggöra och garantera med-
borgarnas aktiva deltagande. Om det finns en livaktig opposition, en lika möjlig-
het för alla att föra fram och diskutera ett budskap, rättvisa, öppna och åter-
kommande val är sannolikheten stor för att allas preferenser kommer att fångas 
upp av den konkurrens som då uppstår mellan olika grupper.621 Pluralistiska po-
lyarkier fungerar genom konkurrens mellan olika politiska eliter – om inte kon-
kurrens mellan olika eliter finns, är det per definition ingen pluralistisk polyarki. 
Poängen är att politiska eliter inte är eniga, de har en förankring bland väljarna – 
eliten kan inte agera mot väljarnas önskemål. En, för väljarna, viktig fråga kom-
mer de valda representanterna med stor sannolikhet också att diskutera och be-
sluta om. Det visar att väljarna har ett stort inflytande – de har inflytande över 
vilka ledamöterna är och vilken policy de företräder.622  

KARIN OLSSON: Men är inte det också exempel på institutionella ordningar för 
att stärka ett politiskt deltagande? Vad tänker du om medborgarnas agerande och 
hur det kan minska risken för att demokratin kan urarta?   

HANNAH ARENDT: Jag skulle vilja fortsätta på Karins linje. Även om det ver-
kar vara ett framgångsrikt recept att etablera institutioner som ska hjälpa med-
borgarna att bilda sig för att kunna fatta goda beslut, så menar jag att det är en il-
lusion – de deltar inte i den utsträckning som antas. Även om alla möjligheter 
finns uppdukade för medborgarna att ta för sig av, så är det ett faktum att de inte 
är aktiva i den grad som vi antar att de är. Det kan innebära att en politisk be-
slutsordning, som bedöms vara demokratisk, enbart har aktivt stöd av en mino-
ritet av medborgarna medan majoriteten av medborgarna är passiva och indiffe-

617 Dahl 2006:17.  
618 Dahl 1989:111-112.  
619 Dahl 2000/1998:53-54.  
620 Dahl 2000/1998:97.  
621 Dahl 1989:275-276.  
622 Dahl 1997/1964:295.  
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renta.623 Det finns en mängd statistik som visar att valdeltagandet är lågt och att 
förtroendet för politikerna är svagt, vilket jag menar får konsekvenser för demo-
kratins legitimitet.          

KARIN OLSSON: Du menar alltså att vi är naiva i vår tilltro till medborgarnas 
intresse för ett aktivt politiskt deltagande? Om vi utgår från att Hannah har gjort 
en korrekt bedömning, vilka lösningar, menar du Robert, kan ställa tillrätta pro-
blemet med ett lågt valdeltagande? Ska vi förändra de institutionella ordningarna 
eller ska vi försöka påverka individen till att bli en mer aktiv och ansvarstagande 
medborgare?   

ROBERT DAHL: Det är några saker som jag vill betona. För det första så är jag 
inte säker på att medborgarna är så indifferenta som Hannah menar. Jag tror sna-
rare att det handlar om ett mätfel. Visst finns många undersökningar som stöder 
Hannahs farhåga om passiva medborgare; de saknar förtroende för hur demokra-
tin fungerar och avstår därför från att delta – eller så röstar de slentrianmässigt. 
Men samma undersökningar visar också att även om medborgarna saknar förtro-
ende för hur demokratin faktiskt fungerar, så har den stora majoriteten stort för-
troende för demokrati som styre – de uppskattar alla sin rätt till självstyre. Min 
uppfattning är att även om medborgarna kan uppfattas vara passiva och att de 
inte tycker sig kunna påverka dagordningen, och även om de inte utnyttjar sina 
politiska rättigheter, så är de övertygade om att demokrati är ett gott styre.624 De 
är inte passiva eller indifferenta ifråga om vilken typ av styre som de föredrar.  

KARIN OLSSON: Visst kan det vara så att medborgarna har olika uppfattningar 
om demokrati som ideal och demokrati som faktiskt styre, men du svarade inte 
på Hannahs kommentar – att deltagandet är en illusion.     

ROBERT DAHL: Det är naturligtvis inte bra om medborgarna är passiva eller att 
de inte tror att deras röst betyder något. Därför är det avgörande att vi alla tror på 
den demokratiska processen. Och även om vi alla är eniga om att demokrati ut-
gör den beslutsprocess som bäst kan möjliggöra medborgarnas utveckling till ak-
tiva samhällsmedborgare, så kan den inte garantera att medborgarna blir aktiva, 
bildade och sociala samhällsvarelser. Vi måste därför formera institutionella 
ordningar så att ett lika deltagande för alla blir möjligt. Förutom att allas lika po-
litiska rättigheter ska respekteras, som rätt att välja, kandidera och yttra sig så 
måste det även finnas institutioner som underlättar ett lika deltagande. Nu vet vi 
alla att möjligheterna inte är lika för alla. Det skiljer sig bland annat åt vad gäller 
ekonomiska förutsättningar, möjlighet att kommunicera och grad av utbildning. 
Men det är skillnader som går att åtgärda med, till exempel, möjlighet till utbild-
ning för alla eller ekonomiska omfördelningar som ska minska de ekonomiska 
skillnaderna.625 Vi måste också komma ihåg att det är en rätt att avstå från att 
delta, men det valet skulle naturligtvis vara mer ’fritt’ om det gjordes utifrån helt 
jämlika grunder – och inte för att man saknar de ekonomiska möjligheterna för 
att vara politiskt aktiv.626 Men jag menar att när polyarkiinstitutionerna fungerar 

623 Arendt 2004/1951:415.  
624 Dahl 2000:35-39. Se också Dahl och Tufte 1973:44-51.   
625 Dahl 1997/1964:300-301.  
626 Dahl 1990/1970:118.  
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är möjligheterna lika för alla att ta en aktiv del i det politiska arbetet, från att en 
fråga initieras till att ett beslut ska fattas.   

HANNAH ARENDT: Jag vill betona att man inte får dra för långtgående slutsat-
ser av mina farhågor. Det får absolut inte tolkas som att jag inte tror på demokra-
tins möjligheter. Demokrati är något fantastiskt, men vi måste vara medvetna om 
de faror som lurar om vi inte samtalar med varandra – om vi inte ständigt bekräf-
tar värdet av samtalet. Det är därför som det låga valdeltagandet väcker min oro. 
Vi kan inte lämna över ansvaret till andra. Om vi inte deltar och samtalar med 
varandra finns inga garantier för en stark demokrati. Det är möjligt att Robert har 
en poäng – det är kanske ett mätfel som ligger bakom de resultat som visar att 
medborgarna är passiva. Men det är uppenbart ett problem att medborgarna har 
lågt förtroende för hur demokratin fungerar. Det finns dessutom ytterligare ett 
problem: även de som faktiskt deltar är indifferenta.   

ROBERT DAHL: Hur menar du då?        
HANNAH ARENDT: Antagandet om att individer är aktiva och intresserade för 

även med sig ett antagande om att den indifferenta massan inte spelar någon roll 
vid beslutsfattande. Den indifferenta massan antas vara helt neutral, de antas inte 
heller utgöra något hot eller ha någon betydelse för den demokratiska besluts-
ordningen. Mina empiriska exempel visar att demokratiska stater vilar lika 
mycket på tolerans från en grupp tysta indifferenta medborgare som på aktivt 
deltagande medborgare, demokratiska institutioner och andra typer av organisa-
tioner.627  

ROBERT DAHL: Visst är det ett problem att valdeltagandet inte är så högt som 
vi skulle önska. Det är också ett faktum att vissa väljare är mer motiverade än 
andra att delta. Även om jag som demokratiteoretiker utgår från att det finns ett 
allmänt och lika intresse för ett politiskt deltagande är det kanske inte rimligt att 
anta det i verkligheten.628  

KARIN OLSSON: Nej, du påpekade ju tidigare att amerikanska medborgare både 
är okunniga och ointresserade av utrikespolitiska frågor. Om det är allmängiltigt 
för alla medborgare, är det i så fall tillräckligt att etablera institutioner som ska 
möjliggöra ett lika deltagande? Borde vi inte etablera institutioner som ska stärka 
deltagandet?  

ROBERT DAHL: (suck) Medborgarnas agerande måste vara fritt – det är auto-
noma individers rätt till självstyre som vi diskuterar – det är inte robotar vi pratar 
om. Jag förstår att du provocerar för att hålla diskussionen igång, men vad mer 
kan vi göra annat än att möjliggöra rätten till allas lika deltagande? Ska vi tvinga 
folk att delta? Och även om vi hade en obligatorisk rösträtt – hur ska vi garantera 
att väljarna informerar sig och fattar ett aktivt beslut och att de inte bara tar första 
bästa kandidat? Ska vi även tala om för dem vad de ska rösta på? Jag tror inte att 
vi kan tvinga folk att delta; vad vi däremot kan – och måste – är att sträva efter 
ett aktivt deltagande: skapa ett intresse för att delta genom information, debatter 
– en arena för en öppen dialog mellan väljare och de valda representanterna. Och 
när det handlar om graden av legitimitet för ett demokratiskt styre, så kommer vi 

627 Arendt 2004/1951:415.  
628 Dahl 1997/1964:302. Se också Dahl och Tufte 1973:60.  
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aldrig att kunna nå ett fullständigt deltagande. Det kommer alltid att finnas de 
som inte vill delta, de som inte samtycker till något politiskt alternativ och även 
de som motsätter sig en demokratisk beslutsordning. Det medel som brukar an-
vändas är majoritetsprincipen. Givet att allas röster är lika värda och att allas in-
tressen ska ges lika hänsyn, är majoritetsprincipen det mått som bäst kan bedöma 
medborgarnas vilja som underlag för politiska beslut. Majoritetsprincipen är 
också den beslutsmetod som garanterar att den största möjliga andelen med-
borgare lever under lagar som de själva har valt.629 Visst, majoritetsprincipen är 
inte utan svårigheter – det finns inga enkla svar för hur man i verkligheten ska gå 
till väga – men de alternativa lösningarna är inte heller utan problem.630 Om vi 
väljer proportionella val når vi den bästa överensstämmelsen mellan majo-
ritetssammansättningen bland medborgarna och den bland de valda representant-
erna.631 Men visst, majoritetsprincipen fångar bara upp vad de aktiva medbor-
garna gör – den säger inget om dem som inte deltar alls.   

KARIN OLSSON: Innan vi avslutar dialogen så vill jag lyfta fram vad jag tidiga-
re antydde om att ditt resonemang innehåller ett outtalat postulat. Vi har redan 
berört det men jag skulle ändå vilja poängtera det. Det hänger samman med Han-
nahs konstaterande om att medborgarna faktiskt inte deltar i den utsträckning 
som vi gärna tror att de gör. Jag menar att de institutioner som du föreslår och 
argument som du för fram gentemot Hannah, antyder att du utgår från att med-
borgarna deltar – att de förstår vikten av att delta och att de vill utnyttja sin de-
mokratiska rätt att delta. Med den utgångspunkten följer det naturligt att de insti-
tutioner som du formulerar enbart är till för att möjliggöra ett lika deltagande, att 
reglera deltagandet mellan medborgarna; det finns inga incitament i institutio-
nerna för att stärka deltagandet. Demokratiteori handlar visserligen om dem som 
deltar, vilket skulle kunna vara en anledning till att du inte diskuterar icke-
deltagandet – eller vilka problem det eventuellt skulle kunna leda till. Men när 
jag lyssnar på vad du säger så uppfattar jag det som att du utgår från att det är 
medborgarnas ansvar att delta. Och som kompetenta upplysta medborgare så för-
står de nyttan av att delta och styra sig själva.     

ROBERT DAHL: Jag kan bara upprepa vad jag sade tidigare: det är autonoma 
medborgare det handlar om – inte robotar. Om vi börjar diskutera institutioner 
som ska göra medborgarna till ’bättre’ demokrater så tror jag att vi är ute på 
djupt vatten. Så vad vi kan göra är att möjliggöra ett lika deltagande – inte ställa 
krav på vad deltagandet ska innebära.   

629 Dahl 1989:138. 
630 Dahl 1989:147-148. 
631 Dahl 1989:149.    
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Brister institutionerna?  
Vi avslutar här den andra dialogen. Vi kan konstatera att likheterna mellan Ro-
bert Dahls och Hannah Arendts demokratisyn är stora. Båda uppfattar demokrati 
som något eftersträvansvärt, inte bara för att demokrati tenderar att ge goda be-
slut, utan för att det är genom demokrati som individen kan vara fri, som hon kan 
utvecklas och ta ett ansvar som en god samhällsmedborgare.      

Nu är det inte en jämförelse mellan Dahl och Arendt som är intressant, men 
efter att ha lyssnat på deras samtal kan vi konstatera att båda är överens om att 
det inte finns några garantier mot risken för att demokrati kan urarta. Det har å 
andra sidan Dahl heller aldrig påstått, han är fullt medveten om det. Vad han där-
emot är övertygad om är att ett demokratiskt styre är den beslutsform som bäst 
kan nå politisk jämlikhet och självstyre. Möjligheten för medborgarna, tilltron 
till deras förmåga att fatta goda beslut – och deras egen tro på systemet – kan 
skapa en positiv effekt och göra dem till ansvarstagande beslutsfattare.  

Med polyarkiinstitutionerna formar Dahl ett batteri av rättigheter som till-
sammans möjliggör rätten till ett allas lika deltagande. Möjliggör är det ord som 
skall betonas här – institutionerna möjliggör enbart ett aktivt deltagande – det 
ställer inga krav och ger inga garantier. Innebär det att institutionerna brister i sin 
utformning eftersom de inte kan garantera att medborgarna agerar som aktiva 
samhällsmedborgare? Idén med reproducerbarhet är ju att institutioner skall kun-
na möjliggöra, uppmuntra alternativt begränsa individernas agerande så att målet 
för styret kan uppnås. Och institutionerna för den demokratiska proceduren möj-
liggör enbart ett deltagande. Att dra slutsatsen att de institutionerna har brister är 
dock förhastat, men vi kan konstatera att det uppenbart inte är tillräckligt att bara 
förlita sig på de institutionerna för att ett styre skall kunna reproduceras. Lyck-
ligtvis finns det andra institutioner som vi kan ta hjälp av. Samtalet mellan 
Arendt och Dahl visade att det i första hand inte är institutioner för deltagande 
som fungerar som garant mot demokratins förfall. Det är istället den politiska 
kulturen, med betoning på individernas bildning och respekt för andras rättighe-
ter, som kan utgöra den garantin. De demokratiska institutionerna för beslutsfat-
tande brister alltså inte i sin utformning, utan bristen (om det är en brist) är att de 
inte är konstruerade för att garantera ett aktivt och medvetet deltagande. Det kan 
också diskuteras om det alls är en brist, för det är som Dahl säger i avslutningen 
av dialogen: det är fria individer vi diskuterar – inte robotar. Med bakgrund av 
det liberala perspektiv som Dahl har, kan inte individer tvingas till ett visst bete-
ende – enbart möjligheter för att garantera rätten till ett lika deltagande kan ska-
pas, och därigenom ett närmande till politisk jämlikhet.                     

Vi skall dock inte släppa frågan om bristande institutioner så snabbt. Men, det 
handlar då inte om politisk kultur eller institutioner för beslutsfattande, utan om 
de konstitutionella skydd som Dahl föreslår. För medan institutionerna för be-
slutsfattande är formulerade för att möjliggöra allas lika rätt (politiska jämlikhet), 
innebär de konstitutionella skydden en försvagning av samma rätt. Visst, grup-
pers politiska jämlikhet kan skyddas genom krav på deltagande, vetorätt, koali-
tionsregeringar och kvalificerade majoriteter – men det leder samtidigt till att in-
dividers politiska jämlikhet i relation till andra individer försvagas. Och det är ett 
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dilemma som Dahl själv uppmärksammar; om individers och gruppers politiska 
jämlikhet skall kunna uppnås samtidigt förutsätter det att alla grupper är exakt 
lika stora och har likadana resurser i fråga om engagemang, ledarskap och eko-
nomi – och det är orealistiskt.  

Det kan därför vara lämpligt att återknyta till den fråga som jag lyfte i dialo-
gen: Vem är politisk jämlikhet till för? Min undran då var om politisk jämlikhet 
är till för individen eller för den demokratiska processen. Dit kan nu också läg-
gas frågan om politisk jämlikhet är till för grupper. Svaret beror på om vi utgår 
från ett normativt perspektiv eller från verkligheten. Utifrån det normativa per-
spektivet är det inget problem: proceduren fungerar, alla agerar som bildade och 
medvetna samhällsmedborgare, grupper kanaliserar medlemmarnas åsikter, alla 
respekterar varandra och alla är varandras politiska jämlikar. Så ser dock verk-
ligheten inte ut – och det är också både Dahl och Arendt överens om. Det kan 
därför bli nödvändigt att rucka på idealen, för att i alla fall nå en bit på väg mot 
en fullödig demokratisk procedur. Och det är väl just det som Dahl tvingas göra: 
han föreslår konstitutionella hinder för att möjliggöra en fungerande procedur, 
men det innebär samtidigt att möjligheten att nå en individuell jämlikhet försva-
gas. De empiriska omständigheterna tvingar honom att frångå målet om indivi-
duell politisk jämlikhet – på samma sätt som den förra dialogen visade att de 
empiriska omständigheterna tvingar honom att släppa målet om självstyre (auto-
nomi).  

Det betyder inte att Dahl överger de målen, det betyder bara att det behövs 
bättre stöttande institutioner (läs politisk kultur) och att medborgarna blir mer ak-
tiva och engagerade i den demokratiska frågan. För konstateras kan, att risken för 
ett demokratiskt styres sönderfall, inte enbart hotas av bristande institutioner, 
utan i minst lika stor grad av bristande aktivitet hos medborgarna. Men när det 
gäller individernas agerande ställer Dahl inga krav, han dukar upp möjligheter 
för ett aktivt deltagande men det är medborgarens eget ansvar att ta del av de 
möjligheterna. Hur kan vi förstå det, givet den ’hotbild’ ett lågt deltagande inne-
bär?  

Min tolkning av det är, som vi redan har varit inne på, att Dahl som liberal 
demokratiteoretiker dels inte ställer krav på medborgaren utan enbart möjliggör 
ett deltagande, dels att han utgår från att medborgaren är aktiv och engagerad. 
För trots alla problem som polyarkin ställs inför; hur vi skall komma till rätta 
med olika typer av ojämlikheter, hur vi skall avgöra demos storlek och samman-
sättning och vilka risker som finns med permanenta klyftor, så nämner han en-
bart i förbigående att statistik visar att deltagandet kan vara lågt i vissa länder. 
Han diskuterar inte dem som inte deltar och vilka problem det innebär ur ett de-
mokratiteoretiskt perspektiv.  
   
Vad har den andra dialogen lärt oss om hur vi kan förstå idén om ett styres repro-
ducerbarhet? Vi kan å ena sidan hävda att för att en fullödig demokrati skall 
kunna reproduceras förutsätts att medborgarna är aktiva, att de är medvetna och 
upplysta. Det visar åter det stora ansvar som läggs på individen. Dialogen har 
också synliggjort den betydelse en positiv politisk kultur har för att individerna 
skall vara aktiva och engagerade – de behöver stöttande institutioner till hjälp. Å 
andra sidan kan, som Arendt säger, demokrati reproduceras trots att enbart en 
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minoritet av medborgarna har samtyckt – ett samtycke som därtill kan vara fär-
gad av indifferens. Istället för aktiva medborgare är det stabila institutioner som 
då möjliggör en reproducerbarhet. Det betyder att reproducerbarheten kan få sin 
drivkraft från olika faktorer: aktiva medborgare eller stabila institutioner. I Dahls 
värld är båda faktorer lika viktiga.  

Det är därmed dags att gå vidare till den tredje dialogen, där Robert Dahl mö-
ter Giandomenico Majone. Dialogen behandlar ett par teman, bland annat de 
brister som återfinns hos individerna, eller snarare bristerna hos de valda repre-
sentanterna – vilka förstärks av att beslut fattas i konkurrens genom majoritets-
beslut. De hinner också beröra demokratins problem rörande tidspluralism. Ef-
tersom tid är en brist skall vi inte låta dem vänta längre.  
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KAPITEL 13 

Demokratiska beslutsformer har spelat ut sin 
roll   
 
I den förra dialogen belyste Hannah Arendt ett problem som Dahl inte diskuterar 
nämnvärt: trots att demokratiska institutioner för deltagande har realiserats är 
frånvaron av engagemang och ett lågt valdeltagande bland medborgarna ett fak-
tum. Dahl är visserligen medveten om den problematik som Arendt belyser; både 
deltagandet och medborgarnas kunskap och engagemang skulle kunna vara bätt-
re. Däremot ser han inte hoten som så stora som Arendt gör. Dahl hyser för det 
första inte samma misstro mot individen som Arendt gör, utan är istället över-
tygad om att alla är lika kapabla att fatta goda beslut. För det andra tror han inte 
att det kommer att skapas fasta majoriteter. I boken Who Governs? undersöker 
han det politiska livet i New Haven. Han konstaterar att delaktigheten är stor och 
att det visserligen skapas politiska majoriteter, men att de inte är fasta utan skif-
tar i olika frågor och vid olika tillfällen.632 Det betyder att majoritetsstyret, på det 
stora hela, inte är något hot mot demokratins fortsatta existens. För det tredje 
skriver Dahl att ”…the fundamental rights necessary to democracy itself cannot 
legitimately be infringed by majorities whose actions are justified only by the 
principle of political equality.”633 Majoritetsbeslut som fråntar medborgaren de-
mokratiska fri- och rättigheter är inte legitima. Men som Arendt konstaterar, 
finns det inga garantier mot att det ändå inte sker. Dahl är själv också medveten 
om de problemen men han anser ändå att majoritetsprincipen är bättre än alterna-
tiva beslutsmetoder.  

Majoritetsprincipen som beslutsmetod utgör samtalsämnet för den tredje dia-
logen, där Robert Dahl möter Giandomenico Majone som driver tesen att re-
glering är den styrelseform som bäst kan möta de behov som finns i dagens 
komplexa värld. Till skillnad från Arendts oro om att majoritetsstyre kan leda till 
totalitära styren och statiska majoriteter, är Majones kritik av ett annat slag: på 
grund av valda representanters närsynthet och egenintressen förhindrar majo-
ritetsprincipen i en representativ demokrati effektivitet och långsiktighet i be-
slutsfattandet. Det resulterar i att majoritetsprincipen inte alls är lämplig i vissa 

632 Dahl 1964/1961.  
633 Dahl 2006:16.  
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typer av politiska organisationer eller för vissa typer av frågor. Därmed lämnar vi 
över ordet till Giandomenico Majone.    

Kan majoritetsprincipen leva upp till kraven i ett modernt samhälle?  
GIANDOMENICO MAJONE: Tack så mycket. Först så vill jag försäkra mig om att 
jag har förstått dig rätt. Diskussionen blir mer givande om vi är överens om vissa 
utgångspunkter.   

ROBERT DAHL: Det håller jag absolut med om.        
GIANDOMENICO MAJONE: Jag har lyssnat på dina tidigare samtal med David 

och Hannah och då höll du med dem om att samhället ser annorlunda ut idag än 
vad det gjorde för, säg 100 år sedan? 

ROBERT DAHL: Det är korrekt uppfattat.  
GIANDOMENICO MAJONE: Då är min nästa fråga om du också håller med om 

att samhällets förändring även påverkar politiken och den politiska beslutsord-
ningen?634 

ROBERT DAHL: Nja, jag håller med om att samhället har förändrats med resul-
tatet att vi har fått större demos, både vad gäller geografisk storlek och medbor-
garantal. Jag har i tidigare diskussioner hävdat att samhället har blivit allt mer 
komplext. Det är många intressen som konkurrerar och relationen till externa ak-
törer har blivit allt mer formaliserad. Det betyder att det inte finns några enkla 
beslut att fatta utan man måste kompromissa, prioritera och vara beredd på att al-
las intressen inte kan bli tillgodosedda.635 Men det är den komplexiteten som 
pluralistiska polyarkier kan bemöta genom att partier och organisationer fångar 
upp medborgarnas intressen, så att målet om att lika hänsyn ska tas till allas in-
tressen kan uppnås. Så visst påverkar samhällsutvecklingen politiken och visst 
ställer den nya krav på hur vi bäst fattar politiska beslut, men jag förstår inte rik-
tigt vad du menar med att beslutsordningen påve

GIANDOMENICO MAJONE: Ja, men med alla de förändringar som har lett fram 
till dagens samhälle med fler medborgare med flera intressen och där koppling-
arna mellan dem har blivit allt mer komplexa – tycker du inte att det även påver-
kar beslutsordningen?  

ROBERT DAHL: Visst ställer det andra krav på medborgarna; ju fler frågor och 
intressen medborgaren har att ta ställning till, desto mer abstrakt blir kunskapen 
– och desto större krav på teoretisk kunskap måste vi ställa. Om demos är för 
stort blir det givetvis också svårare att, som vi gör nu, föra det goda samtalet. 
Om du har lyssnat på vad jag tidigare har sagt så vet du att jag menar att det stäl-
ler krav på medborgarna, att de har en upplyst förståelse så att de verkligen kan 
debattera kring, lyssna på och värdera relevant information. Risken är annars att 
det bara blir ett utbyte av dogmatiska åsikter. Dessutom ställer det krav på att vi 
litar på och har förtroende för de valda representanterna. Eftersom vi inte kan 
veta allt eller värdera all information, så måste vi lita på att de valda representan-

634 Majone 1983:285.  
635 Dahl 1997/1992:217-218.  
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terna agerar för vårt bästa och i enlighet med våra intressen.636 Men jag förstår 
fortfarande inte vilken betydelse det skulle ha för beslutsordningen, men du kan 
kanske förklara hur den skulle påverkas.         

GIANDOMENICO MAJONE: Jag ska försöka förtydliga mig. Du har helt rätt i att 
alla de förändringar som du ger exempel på har eskalerat de senaste decennierna, 
och du snuddar också vid en del av problemet: den stora mängd information som 
finns och den kunskap som krävs för att beslut i komplicerade frågor ska kunna 
fattas. Jag menar att de valda representanterna inte har den kunskapen – och de 
söker den inte heller eftersom de i första hand strävar efter att bli omvalda vid 
nästa val.637 Tillit är också, precis som du säger, viktigt och därför borde vi hell-
re lita på experter än på politiker när beslut ska fattas

ROBERT DAHL: Experter? Vänta nu lite – bara för att politiska frågor är mer 
mångfacetterade idag, är det inget som föranleder till att experter ska ta över be-
slutsfattandet.  

GIANDOMENICO MAJONE: Jag vet att vi är oense i den frågan. Men vi kan kan-
ske avvakta med den diskussionen tills jag har förklarat hur beslutsordningen på-
verkas – och varför experter därför bör kallas in.  

ROBERT DAHL: Det ska bli intressant även om jag inte håller med dig. 
GIANDOMENICO MAJONE: Nej, men om jag får förklara så kanske du ändrar 

uppfattning.  
ROBERT DAHL: Tillåt mig tvivla.  
GIANDOMENICO MAJONE: Ja ja, men jag menar att det inte bara handlar om att 

medborgarantalet har blivit större utan det har även skett andra förändringar. Det 
handlar till exempel om att privatiseringen av offentliga medel har ökat. Det 
ökade samarbetet mellan stater har också lett till ökade krav på reglering av hur 
myndigheter och företag ska agera. Den förändring som har skett är att styret har 
förändrats från att den lagstiftande församlingen tidigare fattade alla beslut, till 
att fristående myndigheter i allt högre grad reglerar dem.638   

KARIN OLSSON: Så du menar att ett förändrat styre har betydelse för besluts-
ordningen i samhället?  

GIANDOMENICO MAJONE: Ja, eftersom de ledande aktörerna i ett styre med re-
glering inte längre är den lagstiftande församlingen eller partier, utan att det är 
parlamentariska kommittéer, domstolar och experter. Det betyder också att kon-
trollmöjligheten går från att vara direkt till att vara indirekt639 – något som jag i 
och för sig ser som bättre, men det återkommer vi till.  

KARIN OLSSON: Det låter ju alldeles förfärligt! Demokrati och medborgarnas 
delaktighet har varit målet för de flesta politiker och politiskt intresserade – och 
du säger att den demokratiska kontrollen är på väg att försvinna, det kan väl ändå 
inte vara målet?   

GIANDOMENICO MAJONE: Nja, det är inte så att demokrati och demokratisk 
kontroll försvinner utan vad som händer är att kontrollmöjligheten förändras. 

636 Dahl 1997/1992:220-223. 
637 Majone 1998:17. 
638 Majone 1997:140-145. Se också Majone 1999:5.   
639 Majone 1997:149.  
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Reglering ska ses som ett komplement till demokratisk kontroll och ansvarsut-
krävande. Men det är också så att samhällets förändring mot ett ökat samarbete 
och ett behov av att fatta långsiktiga beslut – det gäller särskilt vissa specifika 
policyområden som miljö, hälsa och säkerhet – innebär att beslut inte bara kan 
fattas enligt demokratiska majoritetsbeslut. För att vi ska kunna fatta goda beslut 
i dagens komplexa samhälle, måste beslut fattas som kan vara obekväma idag 
och som vi kanske inte ser effekter av förrän om ett par decennier – och då kan 
vi inte lita till majoritetsbeslut. Det är så jag menar att den politiska beslutsord-
ningen påverkas: vi kan inte lita till besluten som fattas genom majoritetsbe-
slut.640  

ROBERT DAHL: Visst, vissa frågor ställer nya krav men vad har det med majo-
ritetsprincipen att göra – på vilket sätt menar du att den påverkas?  

GIANDOMENICO MAJONE: Om du låter mig utveckla min ståndpunkt så ska jag 
förklara vad jag menar.  

ROBERT DAHL: Okej, låt höra.  
GIANDOMENICO MAJONE: Jag menar att de nya kraven om att hitta långsiktiga 

lösningar kring vissa policyfrågor, innebär att det behövs andra beslutsformer än 
beslut enligt majoritetsprincipen eftersom den inte kan möta de nya kraven. Det 
finns två orsaker till det: för det första handlar det om hur majoritetsprincipen 
fungerar, för det andra beror det på vilka de empiriska förutsättningarna är. Vi 
börjar med den andra anledningen eftersom jag tror att den är mindre kontro-
versiell och att du faktiskt håller med om den. 

ROBERT DAHL: Jag håller med om att majoritetsprincipen kan vara problema-
tisk men jag menar ändå att den är bättre än de alternativa lösningar som finns.   

GIANDOMENICO MAJONE: Nja, kanske ändå inte. Vi får se vad du säger om 
mitt förslag. Bakgrunden till att det behövs andra beslutsordningar är att de em-
piriska förutsättningarna har förändrats. För det första så har förändringar som 
privatiseringar och ett ökat samarbete mellan stater, tvingat fram andra typer av 
kontrollinstanser. Ett privatägt företag kan inte kontrolleras på samma sätt som 
offentliga myndigheter – du kan inte utkräva samma ansvar av dem. För det 
andra så har förändringarna ställt andra krav på beslutsfattandet: det har utveck-
lats ett behov av flexibilitet, av experters beslutsrätt och av autonomi från det 
traditionella (demokratiska) beslutsfattandet. Det är krav som det traditionella 
styret inte har kunnat tillmötesgå, och därför har ett behov av att flytta ut besluts-
fattandet från den lagstiftande församlingen växt fram.641  

ROBERT DAHL: Jag är fullt medveten om att beslut inte alltid fattas genom ma-
joritetsbeslut och konkurrens – vissa frågor kan i extraordinära lägen uppfattas 
som så viktiga att man samarbetar över partigränser för att lösa det. Men när 
problemen är lösta återgår man till att fatta beslut genom majoritetsprincipen.642 
Så visst, beslutsrätt kan delegeras till andra men med möjligheten att den lagstif-
tande församlingen, när som helst, kan återta den beslutanderätten. Möjligheten 

640 Majone 1983:285.  
641 Majone 1997:152. 
642 Dahl 1989:161. 
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att utkräva ansvar och att kontrollera dagordningen måste alltid kunna återföras 
till folket.   

GIANDOMENICO MAJONE: Jag håller med om det – jag vill åter poängtera att 
det nya beslutssystemet som i hög grad sker genom reglering och expertkunskap, 
inte är ett alternativ till demokrati utan ett komplement. Men jag menar att exper-
ter ska ha beslutsrätt i små avgränsade politikområden och att vissa politikområ-
den hellre bör styras genom reglering, än genom majoritetsstyre eftersom majori-
tetsprincipen inte leder till beslut som är bäst för alla.  

ROBERT DAHL: Vi talar uppenbarligen inte samma språk. Det är genom majo-
ritetsbeslut som vi kan få veta vad majoriteten av medborgarna uppfattar vara det 
bästa beslutet. Sannolikheten är att majoritetsbeslut leder till mer korrekta beslut: 
ju fler som deltar desto mindre är risken för att misstag sker.643 Det finns beräk-
ningar som visar att ju fler som deltar desto större är sannolikheten för att vi når 
ett korrekt beslut.644 Och dessutom tycks du vilja smyga in expertstyre i alla fall! 
Min absoluta uppfattning är att alla beslutsområden alltid ska kunna återföras till 
medborgarnas kontroll. Då kan inte beslutsrätten i ’små avgränsade politik-
områden’ ges till experter.    

GIANDOMENICO MAJONE: Majoritetsstyre kan säkert fylla sin funktion i små 
homogena enheter där kontakten mellan medborgarna är god. Men i dagens stora 
heterogena enheter fungerar majoritetsprincipen sämre. Det beror på att de klyf-
tor som finns mellan olika medborgargrupper riskerar att permanentas på grund 
av den beslutsform som majoritetsprincipen utgör. Om vi ser på ett specifikt fall 
som EU, är majoritetsstyre särskilt olämpligt eftersom det i EU finns så många 
olika klyftor som kan förstärkas och bli permanenta. Anledningen till att det är 
olämpligt är att den konkurrenssituation som moderna majoritetsstyren fungerar 
genom kan skapa statiska majoritets- och minoritetsgrupper. Statiska grupper 
förhindrar möjligheten för alla att göra sin röst hörd och att föra fram sina intres-
sen och önskemål.645 Möjligheten att nå en politisk jämlikhet blir då bara en 
chimär – alla har rätt att rösta men det faktiska inflytandet är ojämlikt.  

ROBERT DAHL: Jag håller inte riktigt med dig i din analys, men det kan bero på 
att jag menar att vi kan skapa institutionella hinder för att förhindra det.   

GIANDOMENICO MAJONE: Vad menar du nu?  
ROBERT DAHL: Jag är helt enig med dig om vilka risker som kan finnas i allt-

för heterogena samhällen, särskilt om klyftorna är statiska och går längs linjer 
där olika grupper har ojämlika resurser. Men om du lyssnade på när jag och 
Hannah tidigare diskuterade det, så nämnde jag möjligheten att skapa institutio-
nella hinder för att minska den risken. Det handlar bland annat om att ge minori-
tetsgrupper vetorätt i frågor som riskerar att försvaga deras rättigheter eller att 
dela in demos i mindre enheter där olika grupper kan besluta i frågor som är vik-
tiga för dem. Dessutom, om samhället är pluralistiskt kommer varje medborgare 
att vara medlem i så många olika grupper att även det minskar risken för att ett 
fåtal dominerande statiska grupper skapas. Därför menar jag att institutionella 

643 Dahl 1989:141-142. 
644 Dahl 1989:142.  
645 Majone 1996:286-287.  
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hinder och ett pluralistiskt samhälle kan minska risken för att statiska grupper 
uppstår. Men jag håller med om att det är svårt att uppnå politisk jämlikhet i sto-
ra enheter.   

KARIN OLSSON: Men skulle inte Giandomenicos förslag då kunna öka den po-
litiska jämlikheten även i stora enheter?   

ROBERT DAHL: Det är jag mycket tveksam till. Det lilla som han hittills har av-
slöjat om sitt förslag tyder på en vilja att införa expertstyre, och att det skulle 
gynna politisk jämlikhet är mig helt främmande. Dessutom anser jag inte att ma-
joritetsprincipen skulle vara sämre lämpad för stora enheter – det är just för stora 
enheter som majoritetsprincipen är utformad. Det möjliggör för alla att delta och 
att allas röster räknas som lika viktiga. I små enheter där vi, som Jean-Jacques, 
sitter under korkeken kan vi komma överens utan att behöva använda majoritets-
principen. Det är omöjligt i stora enheter. Eftersom allas lika rätt till lika delta-
gande är en förutsättning för att vi ska kunna fatta beslut som är för allas bästa, 
är majoritetsprincipen den beslutsregel som fungerar bäst. Men jag håller med 
om att möjligheten att uppnå målet om allas lika deltagande och lika möjlighet 
att påverka vid styre genom majoritetsprincipen är större i homogena samhällen 
än i heterogena646.             

GIANDOMENICO MAJONE: Nu börjar vi komma ifrån ämnet så vi ska kanske 
fortsätta, för även om vi är överens om faran med statiska majoritetsgrupper så 
tycks vi inte dela uppfattning om majoritetsstyrets bristande egenskaper i dagens 
samhälle.  

ROBERT DAHL: Nej, i den frågan sviktar jag inte. Eftersom det är svårt att mäta 
intensiteten i politiska preferenser, är kvantiteten av dem det mått som vi har att 
utgå ifrån för att mäta medborgarnas preferenser och därigenom fatta beslut som 
är för allas bästa.647   

Vad innebär ett beslut som är för allas bästa?  
GIANDOMENICO MAJONE: Nu måste jag få göra en utvikning från ämnet. Du 
nämnde, och upprepade, en sak som jag reagerade på: att vi genom majoritetsbe-
slut kan nå ’beslut som är för allas bästa’. Det tror jag inte ett ögonblick på – jag 
menar att det finns frågor där beslut för allas bästa inte fattas enligt majoritets-
principen. Om beslut som rör en viss typ av frågor ska fattas enligt gängse de-
mokratiska procedurer, riskerar felaktiga beslut att fattas. Det beror på att det är 
frågor som förutsätter en mycket grundlig faktainsamling och faktakunskap, 
samt att det ges tillräckligt mycket tid för att bearbeta den. Och gott om tid är 
vad som saknas i den moderna pluralistiska demokratin.648   

ROBERT DAHL: Det där med tid förstår jag inte riktigt vad du menar med, men 
vi kan återkomma till det. Däremot anser jag att uppfattningarna om att vissa be-
slut skulle kunna vara felaktiga tyder på ett föråldrat sätt att se på vad som är 
bäst för alla. Idén om att det finns ett objektivt svar om vad ett beslut för allas 
bästa är, är en idé som utvecklades under antiken och som har levt kvar genom 

646 Dahl 1989:161.   
647 Dahl 1984/1956:91.  
648 Majone 1983:285.  
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århundradena. Men som du själv har påpekat – samhället är mycket mer kom-
plext idag – det är många fler individer med många fler önskemål. Vi kan omöj-
ligt veta vad som är bäst för alla.649    

GIANDOMENICO MAJONE: Nej, i alla fall inte om avsikten är att låta majorite-
ten avgöra det. Som du själv har sagt så behöver medborgarna en mycket bättre 
teoretisk kunskap för att kunna handskas med aktuella frågor i dagens samhälle. 
Och eftersom de saknar den kunskapen så menar jag att majoritetsbesluten kan 
bli felaktiga; ergo, för att beslut ska kunna fattas för allas bästa bör de besluten 
inte fattas genom majoritetsbeslut.  

ROBERT DAHL: Men det är fortfarande så att mängden individer och mängden 
intressen är så stora att det är omöjligt att fatta beslut som är för allas bästa. Ju 
större demos är desto större är sannolikheten för att intressen och åsikter skiljer 
sig åt.650  

KARIN OLSSON: Om jag får bryta in så är jag lite nyfiken på Giandomenicos 
oro för att felaktiga beslut kan fattas. Jag undrar vad man bedömer som ett fel-
aktigt beslut? Vem avgör det och på vilka grunder avgör vi det? Vore det inte 
enklare att, som Robert, utgå från att medborgarna är tillräckligt kvalificerade för 
att fatta beslut. Då slipper vi problemet med att definiera vem som ska göra be-
dömningen av vad ett korrekt beslut är och på vilka grunder som det görs. För 
det är onekligen som Robert säger: medborgarna och deras preferenser är så 
många i dagens stora enheter att det i princip måste vara omöjligt att avgöra vad 
som är bäst för alla. Och om en bestämning av det ändå vore möjlig utan med-
borgarnas medverkan, så skulle det vara så intetsägande beslut (för att alla skulle 
kunna ansluta sig till dem) att de vore helt meningslösa. Det skulle vara beslut 
som att det är viktigt att vi har fred på jorden och att alla har mat på bordet och 
tak över huvudet – och det skulle vi kunna komma överens om genom majori-
tetsbeslut.  

GIANDOMENICO MAJONE: Det är absolut svårt att avgöra vad som är för allas 
bästa – parametrarna är många både i tid och i rum. Men ett är säkert, jag tror de-
finitivt inte att beslut för allas bästa sker genom majoritetsbeslut; då fattas beslut 
som en majoritet av befolkningen tror är det bästa för dem vid just det tillfället. 
Dessutom finns det, som Hannah påpekade, en stor indifferent massa som inte 
har en aning om vad som är bäst för dem. Och även om medborgarna hade bättre 
teoretisk kunskap så skulle beslut för allas bästa ändå inte kunna fattas genom 
majoritetsbeslut, eftersom den beslutsformen i en representativ demokrati har en 
inbyggd mekanism som försvårar långsiktiga beslut.  

ROBERT DAHL: Jag förstår inte vad ditt problem är. Visst, det är svårt att avgö-
ra vad som är för allas bästa, men jag har ett förslag på hur det kan lösas utan att 
vi ska behöva bortse från folkets röst – robust civility.  

GIANDOMENICO MAJONE: Robust, vad då?       
ROBERT DAHL: Robust civility. Jag menar att istället för att bara fokusera på 

utfallet av ett beslut – att beslut för allas bästa enbart handlar om vilket beslut 
som fattas – så måste vi även bedöma hur beslutet fattas. För att verkligen kunna 

649 Dahl 1982:141.  
650 Dahl 1982:141-143.  
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bedöma vad som är för allas bästa, måste alla ha rätt att vara med och delta. Och 
då menar jag inte att allas bästa ska bedömas utifrån något aggregerat önskemål, 
utan det är just friheten att vara med och delta som måste vägas in. Om vi tänker 
oss att vi har två skilda politiska enheter, där den ena styrs enligt en demokratisk 
process medan den andra styrs av en auktoritär ledare. Om sedan samma beslut, 
med samma utfall, skulle fattas i respektive enhet – skulle vi i båda fallen kunna 
säga att besluten är för allas bästa? Nej, det är genom den demokratiska proces-
sen som individerna kan agera som fria medborgare, där alla respekteras som po-
litiska jämlikar – och där medborgarna gemensamt kan söka vad som är bäst för 
alla651. Som jag har skrivit tidigare så är ”… an essential element in the meaning 
of the common good among the members of a group is what the members would 
choose if they possessed the fullest attainable understanding of the experience 
that would result from their choice and its most relevant alternatives.”652 Det 
handlar alltså om att väga in både process och utfall av ett beslut.       

GIANDOMENICO MAJONE: Så du menar att genom att acceptera och respektera 
en demokratisk process kan det allmänna goda nås? Men då är vi tillbaka där vi 
började – med beslut enligt majoritetsprincipen – och jag menar fortfarande att 
det inte är möjligt.    

ROBERT DAHL: Naturligtvis sker det inte av sig självt. Men om vi utgår ifrån 
att medborgarna både har begränsningar och möjligheter, att de både drivs av al-
truism och av egenintresse, så kan vi skapa goda förutsättningar (institutioner) 
för att möjliggöra en robust civility, ”given the appropriate institutions, it is pos-
sible to form citizens and leaders who are capable of creating and maintaining a 
politics of robust civility.”653       

KARIN OLSSON: Ni delar uppenbarligen inte samma åsikt om hur vi ska kunna 
definiera vad som är för allas bästa och hur man bäst kan ta tillvara medborgar-
nas intressen.  

GIANDOMENICO MAJONE: Nej, och jag tror att det beror på att vi har olika upp-
fattningar om tidens betydelse för hur vi bedömer vad allas bästa är.  

KARIN OLSSON: Nu börjar vi verkligen komma bort ifrån ämnet, vad har tid 
med saken att göra? 

Tidsbrist – demokratins fiende nummer 1 
GIANDOMENICO MAJONE: Jag menar att det i representativa styren råder en brist 
på tid, vilket får till följd att ett majoritetsstyre i en representativ demokrati inte 
klarar av att möta de krav som de nya behoven av långsiktiga lösningar ställer.   

ROBERT DAHL: Det måste du förklara närmare – skulle tiden ha betydelse för 
demokratins funktion?   

GIANDOMENICO MAJONE: Ja, det är precis vad jag menar. Med brist på tid me-
nar jag att strukturen av relativt korta mandatperioder där valda politiker repre-
senterar väljarna, försvårar möjligheten att fatta långsiktiga beslut. Eftersom den 
moderna demokratiska strukturen baseras på konkurrens mellan olika partier, där 

651 Dahl 1997/1996b:370-372.  
652 Dahl 1989:308.  
653 Dahl 1997/1996b:371.  
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olika åsikter står mot varandra, förväntas de valda politikerna agera i enlighet 
med väljarnas önskemål. Och om olika partier skiftar regerings- och oppositions-
position med varandra – vilket är tanken i en pluralistisk demokrati – kan fattade 
beslut rivas upp och ändras. I moderna demokratier med tidsbegränsade mandat-
perioder som styrs genom majoritetsprincip och representantskap finns det alltså 
en risk inbyggd i strukturen om att kortsiktiga beslut kommer att fattas. Beslut 
som inte gynnar utvecklingen i vissa policyområden – och som även på lång sikt 
påverkar utfallet för allas bästa. Dessutom agerar många valda politiker utifrån 
ett egenintresse, vilket leder till att deras främsta mål är den kortsiktiga effekten 
att bli omvald vid nästa val.654        

KARIN OLSSON: Du menar alltså att vissa frågor har en mycket komplicerad 
karaktär vilket i kombination med politikers närsynthet och den konkurrensbase-
rade beslutsstruktur som majoritetsprincipen innebär, omöjliggör att beslut som 
är bäst för alla kan fattas enligt majoritetsprincipen?  

GIANDOMENICO MAJONE: Det är precis det jag menar, med tillägget att man-
datperioderna är tidsbegränsade. 

KARIN OLSSON: Så kombinationen av tidsbegränsade mandatperioder, repre-
sentativ demokrati och pluralism försvårar möjligheten att fatta långsiktiga be-
slut? För om styret vore direktdemokratiskt skulle det inte skifta i samma grad då 
det inte skulle råda konkurrens mellan olika grupper, eftersom alla skulle delta. 
Men det skulle ändå inte vara någon garanti mot kortsiktiga beslut på grund av 
att besluten knappast skulle fattas i konsensus. 

GIANDOMENICO MAJONE: Nej precis, även direktdemokratiska beslut måste 
fattas med majoritetsbeslut. Men med representativ demokrati så förvärras läget.  

KARIN OLSSON: Jag förstår vad du menar. För att jämföra med auktoritära sty-
ren där man kan strunta i tidsbegränsningar och fokusera på att nå ett mål istället 
för att klara en deadline, är demokratiska styren begränsade av tidsramar; de 
måste utveckla tidsbegränsade policyprogram inför ett val och efter valet, om de 
vinner, besluta om och genomföra de programmen inom en given tidsram.655  

GIANDOMENICO MAJONE: Exakt! Och det leder dels till att politiker i första 
hand strävar efter att bli återvalda, dels till att de beslut som fattas blir kortsiktiga 
och att de också lätt kan ändras.    

ROBERT DAHL: Nu måste jag protestera. Ni kan väl ändå inte föreslå att vi ska 
återgå till auktoritära styren? Som jag tidigare påpekade, beslut för allas bästa 
når vi enbart om hänsyn också tas till processen, där allas lika rätt att delta är 
fundamental, och inte enbart till utfallet.  

KARIN OLSSON: Ja, men har inte Giandomenico en poäng? Om jag får citera 
Schedler och Santiso så menar de att ”[t]ogether with rules of competence 
(which is entitled to do what) such term rules (which define who is entitled to do 
what for how long) form the very core of democratic constitutions.”656 Tid, och 
därmed också tidsbrist, är en fundamental del i den demokratiska processen – 

654 Majone 1998:17. Se också Majone 1997:152-153.  
655 Schedler och Santiso 1998:7.  
656 Schedler och Santiso 1998:8.  
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och om tiden, som Giandomenico säger är knapp – borde inte det påverka den 
demokratiska processens funktionssätt och fortlevnad?  

ROBERT DAHL: Med en dåres envishet så menar jag att vad som krävs för att 
demokrati ska kunna fortleva under en längre tid, är att styret är lyhört för med-
borgarnas preferenser. Som politiska jämlikar måste alla ha lika möjligheter att 
formulera preferenser, att uttrycka dem för andra medborgare och till styret ge-
nom individuellt eller kollektivt agerande, samt att allas preferenser ska ges lika 
hänsyn.657 När ni börjar tala om tid och tidsbrist så förlorar ni fokus – ni bortser 
från processen och ser enbart till vilka beslut som fattas – inte hur de fattas.  

KARIN OLSSON: Men kan inte de fasta, och korta, mandatperioderna utgöra en 
risk för ryckiga beslut precis som Giandomenico varnar för?  

ROBERT DAHL: Visst är det en svår balansgång att gå mellan en politiskt jämlik 
process och en strävan efter resultat för allas bästa men jag kan bara åter upprepa 
att, givet att vi respekterar allas lika värde och lika kompetens, så måste vi lyssna 
på allas preferenser – annars är det inte mycket bevänt med demokrati och själv-
styre.  

KARIN OLSSON: Jo, men som jag citerade tidigare; kärnan i ett demokratiskt 
styre handlar dels om vem som ska ha rätt att delta, dels handlar det om under 
vilka tidspremisser man ska ha rätt att delta. När jag lyssnar på dig så uppfattar 
jag det som att du enbart fokuserar på att argumentera för vilka som ska ha rätt 
att delta (det första ledet) men att du bortser från frågan om under vilken tidspe-
riod som deltagandet avses (det andra ledet) och därmed också vilka konsekven-
ser det kan få för beslutsfattandet. Bestämning av tidsperiod uppfattas kanske 
inte som så problematiskt, men när jag lyssnar på Giandomenico så undrar jag 
om han ändå inte har en poäng.   

ROBERT DAHL: Med sitt prat om tid? Visst kan styren skifta och beslut rivas 
upp, men det är själva poängen med en fungerande representativ demokrati. 
Tänk om valda representanter skulle vägra att avgå om de förlorade ett val och 
att de då motiverade sin vägran med att ’de behöver mer tid’. Vad skulle ni tycka 
om det? Eller vad skulle ni anse om representanter inte lyssnar på folkets prefe-
renser för att de ’ser för kortsiktigt på det möjliga utfallet’? Då talar vi inte läng-
re om demokrati utan om förmyndarstyre.    

KARIN OLSSON: Fast handlar det om förmyndarstyre? Skulle man inte kunna se 
det som ett försök att ta all affected-principen på allvar? Jag menar att man skulle 
kunna se Giandomenicos förslag som ett försök att ge alla som påverkas av ett 
beslut möjlighet att påverka det – även framtida generationer.   

GIANDOMENICO MAJONE: Nu vet jag inte riktigt om jag håller med om din 
tolkning av min text – det måste du nog utveckla.  

ROBERT DAHL: Jag är också helt lost.  
KARIN OLSSON: Jag menar att om vi verkligen vill ta all affected-principen på 

allvar så borde vi inte bara stanna vid jordklotets nuvarande befolkning – vi bor-
de även ta hänsyn till den framtida. För de beslut som vi fattar idag, om till ex-
empel miljöfrågor, kommer att påverka framtida generationers liv. Man skulle då 

657 Dahl 1971:2.  
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kunna fundera på om de då inte borde få vara med och delta.658 Det är därför jag 
menar att Giandomenicos förslag om att experter bör fatta långsiktiga beslut, 
även skulle kunna ses som ett sätt att ta tillvara framtida generationers intressen. 
Det skulle också vara ett sätt att tillmötesgå Davids krav om att låta alla som på-
verkas av ett beslut att delta.        

DAVID HELD: En all affected-princip där innebörden av den verkligen tas på 
allvar välkomnar jag, även om det här förslaget av en utsträckning av principen 
ställer höga krav på alla inblandade parter – och säkert även skapar andra pro-
blem.  

ROBERT DAHL: Inte för att jag alls håller med dig, men jag är nyfiken hur du 
hade tänkt att det skulle organiseras?  

KARIN OLSSON: Man skulle kunna tänka sig att några platser, säg ett par pro-
cent, av den lagstiftande församlingen skulle vara reserverade för personer, vars 
mandat är att ta till vara framtida generationers intressen.659  

ROBERT DAHL: Och du ser inga risker med det? Som minoritetstyranni till ex-
empel?  

KARIN OLSSON: Hur menar du då?  
ROBERT DAHL: Att ett fåtal personer har möjlighet att stoppa beslut som en 

majoritet av församlingen står bakom.  
KARIN OLSSON: De skulle inte ha vetorätt, utan bara rätt att fördröja ett beslut, 

så att man kan tänka över förslaget en extra gång för att inte riskera att fatta för-
hastade beslut. Fördelen med ett sådant arrangemang kan också vara att mer ra-
tionella och opartiska beslut kan fattas om några representanter har uppgiften att 
fokusera på andra än den existerande populationen.660  

ROBERT DAHL: Så fokus på utfall skulle väga upp risken för minoritetstyranni? 
Och sedan skulle allt vara frid och fröjd?     

KARIN OLSSON: Nja, det här är bara en tanke. Det är absolut problematiskt att 
argumentera för framtida generationers rätt att delta. Att argumentera för deras 
rätt måste ju innebära att man utgår från att de redan finns och bara väntar i ku-
lisserna på att födas och få göra entré. Det är en besvärlig utgångspunkt eftersom 
man skulle kunna hävda att det är våra beslut som avgör om en nästa generation 
kommer att finnas. Utifrån den ståndpunkten är argumentet att vi kan fatta beslut 
om att spränga världen i bitar utan att nästa generation påverkas av det, eftersom 
den inte finns. Det finns inga förutbestämda generationer som kan påverkas av 
våra beslut idag.661 Men som sagt, det var bara en tanke om hur all affected-
principen skulle kunna realiseras även i ett längre tidsperspektiv.      

ROBERT DAHL: Ska vi dra hela den diskussionen om all affected-principen 
igen? Hade vi inte kommit överens om att vi inte är överens? Jag menar fortfa-
rande att den som är underställd ett beslut ska ha rätt att delta och då kan framti-
da generationer inte räknas in, eftersom de ännu inte är underställda besluten. 

658 Skagen Ekeli 2005:141-142.  
659 Skagen Ekeli 2005:145-146.  
660 Skagen Ekeli 2005:146-157. 
661 Tännsjö 2005:187.  
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Och eftersom all beslutsrätt finns hos medborgarna står det dem fritt att fatta de 
beslut de anser vara för allas bästa.  

GIANDOMENICO MAJONE: Visst är det intressant att fundera i de banorna, men 
jag tänker inte på den framtida generationens eventuella rätt att delta när jag kri-
tiserar majoritetsprincipen, utan på att beslut som fattas idag måste tas ur ett 
långsiktigt perspektiv – och därför bör experter få fatta de besluten. Så visst kan 
man se det som att det handlar om framtida generationer, men inte om deras rätt 
att delta. Problemet är inte att dagens politiska beslutsstruktur inte fungerar – de 
korta mandatperioderna kan fungera utmärkt men vad är det för beslut vi får?  

ROBERT DAHL: Beslut utifrån folkets vilja! 
KARIN OLSSON: Visst fattas beslut utifrån den samlade majoriteten av folkets 

röst, men skulle det inte också kunna vara som Giandomenico säger, att det är 
beslut som är en källa till misslyckande eftersom tid i ett styre med fasta man-
datperioder också är en begränsad resurs? Som politiker kan man bli tvungen att 
ge upp mål och skynda sig att implementera ett beslut på grund av att tiden är för 
knapp, något som kan leda till instabilitet och ineffektivitet om man inte hinner 
göra vad man avsett.662 I den situationen är tidspluralismen problematisk.  

ROBERT DAHL: Tidspluralism – vad pratar du om?  
KARIN OLSSON: Att dagens samhälle fungerar enligt olika tidscykler. Demo-

krati fungerar utifrån sin tidscykel men det finns flera olika cykler: ekonomi, kul-
tur, religion, teknik och så vidare, och de fungerar alla utifrån sina tidsramar.663 
Det är naturligt att olika processer i samhället har olika tidsrytmer, problemet är 
att synkronisera dem. Inom politiken måste de valda representanterna kunna fatta 
beslut som förhåller sig till övriga cykler. Det politiska beslutsfattandet måste 
dels kunna anpassas till en snabb rytm – som till exempel till en snabb teknisk 
utveckling och vilka konsekvenser det kan ge, dels måste beslutsfattandet kunna 
hålla takten med en långsammare tidscykel som till exempel religiösa och kultu-
rella frågor har. Om politiskt agerande och politiskt beslutsfattande inte kan hålla 
rätt tempo vid rätt tillfälle kan det påverka både effektiviteten av besluten och 
hur besluten accepteras av medborgarna – det har betydelse för om de valda re-
presentanternas agerande uppfattas som legitimt eller inte.664 ”[P]olitics has to do 
what we all have to in our everyday lives: it has to accept temporal pluralism, the 
irreducible plurality of temporal worlds, as a basic fact of modern life.”665 Så 
därför har tiden betydelse för demokratiskt beslutsfattande.     

GIANDOMENICO MAJONE: Jag hade inte kunnat säga det bättre själv.   
KARIN OLSSON: Så vad menar du att vi ska göra istället?  

662 Linz 1998:22.  
663 Linz 1998:33.  
664 Schedler och Santiso 1998:11.  
665 Schedler och Santiso 1998:11.  
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Kan reglering vara demokratins räddning?  
GIANDOMENICO MAJONE: Delegering och reglering! Delegering av beslut som 
kontrolleras genom reglering är en form av beslutsfattande som har ökat de se-
naste åren och anledningen till det är just på grund av ”…the commitment pro-
blem and its implications for policy credibility.”666 Det faktum att politiker inte 
har något incitament för att söka långsiktiga lösningar, gör att de tenderar att fat-
ta beslut som ger kortsiktiga effekter, och som också lätt kan rivas upp vid ett 
senare tillfälle.667 På grund av politikernas agerande och att vissa frågor kräver 
långsiktiga beslut, bör därför beslut som rör vissa policyområden flyttas över 
från den traditionella formen av demokratiskt beslutsfattande till institutioner 
som är fristående från demokratisk kontroll, och som har rätt att reglera i sagda 
policyområden.668  

KARIN OLSSON: Skulle du kunna utveckla det? Jag förstår inte vad som skulle 
bli bättre av att vissa frågor fattas utanför en demokratisk kontroll.   

GIANDOMENICO MAJONE: Det handlar bland annat om flexibilitet och effekti-
vitet. Om den lagstiftande församlingen skulle fatta alla beslut, skulle de drunkna 
i små och stora beslut eftersom det är svårt att sålla mellan vad som är viktigt 
och vad som är trivialt.669 Risken är överhängande att tid till de stora och viktiga 
besluten förloras på grund av att de små besluten tar för mycket tid. Delegering 
av beslut med reglering som styrform möjliggör ett flexibelt styre och flexibla 
beslut, eftersom man inte behöver ’legitimera’ besluten genom den lagstiftande 
församlingen.670 

ROBERT DAHL: Jag kan till viss del förstå hur du menar.  
KARIN OLSSON: Va? Håller du med Giandomenico om det här?  
ROBERT DAHL: Till viss del, delegering förekommer alltid – en lagstiftande 

församling kan, precis som Giandomenico säger, inte fatta alla beslut.671 Det kan 
också i vissa fall vara nödvändigt att delegera makt till ickedemokratiska styr-
former för att ett demokratiskt styre ska fungera.672  

KARIN OLSSON: Det låter som en paradox.  
ROBERT DAHL: Jo, men om beslut ska fattas, till exempel hur polisen ska sköta 

sitt jobb, så kan det underlätta om det sköts av en extern beslutsfattare, än om en 
lagstiftande församling ska fatta alla de besluten – givet att det är effektiva beslut 
som söks.673     

KARIN OLSSON: Ja, men effektiva beslut är väl inte din främsta prioritet? Du 
söker väl politisk jämlikhet och självstyre?  

666 Majone 1998:16.  
667 Majone 1998:17.  
668 Majone 1998:15. Se också Majone 1983:287.  
669 Majone 1983:287-288.  
670 Majone 1983:285.  
671 Dahl 1989:56-57. 
672 Dahl 1990/1970:59.  
673 Dahl 1990/1970:72.  
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ROBERT DAHL: Jovisst, och delegering kan enbart accepteras om beslutsrätten 
kan återföras till den lagstiftande församlingen. Delegering är också legitim en-
bart då de som blivit delegerade att utföra en uppgift gör det enligt de delegeran-
des uppdrag.674 Faran är om delegeringen övergår till alienering.   

KARIN OLSSON: Ja, det har vi väl varit inne på tidigare. Visst var det i samtalet 
med David?  

ROBERT DAHL: Ja precis, men det tål att upprepas eftersom gränsen för när de-
legering övergår till alienering är så otydlig. Men en tumregel är att alienering 
enbart kan uppstå om beslutsrätten begränsas i frågor som demos har beslutsrätt. 
Om demos inte har kontroll över ett beslut behöver det inte betyda att demos har 
alienerats från den rätten – det kan vara så att rätten inte har funnits alls eftersom 
beslutsrätt skiftar över tid och rum.675  

GIANDOMENICO MAJONE: Jag menar ändå att en reglerande styrform passar 
vissa policyområden bättre, än vad en traditionell representativ demokrati gör ef-
tersom besluten då kan anpassas till varje enskilt fall. Komplexiteten och det 
unika i olika beslut kräver det för att besluten ska bli bättre och mer effektiva.676 

ROBERT DAHL: Visst kan beslut delegeras till andra instanser – under förut-
sättning att beslutsrätten alltid kan återföras till den lagstiftande församlingen. 
Men det är inte på grund av att frågorna är komplicerade som delegering ska ske. 
Det är snarare så att, på grund av komplexiteten i frågorna, vanliga medborgare 
är mer kompetenta än vad experterna är. Det beror på att experter har kunskap 
om ett specifikt område, men för att fatta beslut måste man förstå och kunna vär-
dera andra aspekter än bara ett kunskapsområde. Man måste prioritera och man 
måste kunna se och förstå de långsiktiga konsekvenserna – och då är medborgar-
na väl så kompetenta som experterna.677        

GIANDOMENICO MAJONE: Visst kan det vara så att ett beslut kräver kunskap 
om många ämnen och att man måste vara beredd på att kompromissa och priori-
tera, men givet det kan vi inte heller utgå från att det bara finns ett enda bästa sätt 
för att fatta beslut – istället borde vi inför varje beslut bestämma vilka kriterier 
och procedurer som bör användas.678  

ROBERT DAHL: Nu börjar du bli lika jobbig som David. Ditt prat om att be-
stämma kriterier och procedurer liknar hans idé om flexibla demos. På vilket sätt 
skulle det underlätta beslutsfattandet?  

GIANDOMENICO MAJONE: För att vi ska kunna fatta goda långsiktiga beslut 
måste vi se flexibelt på vilken beslutsmetod som används. I det traditionella de-
mokratiska beslutsfattandet saknas expertkunskap och kapacitet för att effektivt 
genomföra beslut. Tidsbristen, som vi redan har berört, innebär också att de val-
da representanterna agerar under snäva tidsramar eftersom ”…democratic politi-
cians have few incentives to develop policies whose success, if at all, will come 

674 Dahl 1990/1970:59.  
675 Dahl 1982:48-49.  
676 Majone 1983:288.  
677 Dahl 1997/1992:219. Se också Dahl 1989:75.  
678 Majone 1983:289.  
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after the next election.”679 Kostnaden skulle även minska om vi flyttade över be-
slutsområden till en reglerande styrform.680       

KARIN OLSSON: Om jag förstår dig rätt uppfattar du inte självstyre som det 
terminala värdet utan det handlar snarare om goda och effektiva beslut – vad sä-
ger du om det Robert?  

ROBERT DAHL: Ja, det är illa. Jag ser en fara i att anpassa kriterier och proce-
durer för, som Giandomenico säger, ’goda och långsiktiga beslut’. Jag menar att 
det finns en uppenbar risk för godtycklighet: Vem ska avgöra och hur ska det 
avgöras vilka beslutsområden som ska föras över till en reglerande styrform? 
Och finns det inte en risk att fler och fler områden flyttas ut från den traditionella 
demokratiska beslutsformen med argumenten att politikerna inte är tillräckligt 
kunniga och att de inte ges tillräcklig tid för att fatta långsiktiga beslut?  

GIANDOMENICO MAJONE: Ja, men ser du inte fördelarna? Med reglering kan 
man nå en bättre kontinuitet inom olika policyområden. Dessutom ges expert-
kunskap ett större utrymme; man behöver inte heller agera ideologiskt utan kan 
ta ett helhetsperspektiv och därmed fatta ett beslut som gagnar alla även ur ett 
långsiktigt perspektiv.681  

ROBERT DAHL: Att frånta medborgarna deras kontrollmöjligheter är förödande 
– då kan demokratikriterierna inte uppnås. Det finns minst fyra orsaker till att 
experter inte bör ha en slutgiltig beslutsrätt. För det första, och som jag redan har 
nämnt, är medborgarna minst lika kvalificerade som experterna att förstå vad det 
bästa beslutet är. För det andra, är experterna inte mer än människor. I det långa 
loppet riskerar de att bli en del av det politiska etablissemanget – att de närmar 
sig olika särintressen och låter deras önskemål styra vilka beslut som fattas. Jag 
tror inte alls att experter kan hålla sig utanför särintressen eller ideologiska in-
tressen. Riktigt illa blir det om kontrollmöjlighet och ansvarsutkrävande är satta 
ur spel. Om medborgarna inte har möjlighet att utkräva ansvar och kontrollera 
dagordningen finns det ingen garant för att besluten fattas utifrån medborgarnas 
intressen. För det tredje, är det inte självklart att experterna kan fatta de beslut 
som de anser behövs eftersom de kan stöta på motstånd från andra starka grup-
per, som till exempel företag styrda av marknadskrafter. Istället för de långsikti-
ga besluten som är målet kan experterna tvingas till kompromisser. Och besluten 
om de kompromisserna fattas åter utanför medborgarnas kontroll och möjlighet 
till ansvarsutkrävande.682  

KARIN OLSSON: Jag förstår vad du menar. Giandomenico har tidigare sagt att 
miljöområdet är ett exempel på ett policyområde där besluten skulle bli bättre för 
alla om experter gavs beslutsrätt i de frågorna. Det är ett policyområde med 
många intressenter, bland annat företag. Om jag förstår dig rätt så menar du att 
de starka marknadskrafterna skulle försvåra möjligheten för en expertgrupp – 
visserligen med ett politiskt mandat – att lyckas driva igenom sina beslut?        

679 Majone 1999:4.  
680 Majone 1999:3.  
681 Majone 1999:9.   
682 Dahl 1989:190. Se också Dahl 1989:77.  
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ROBERT DAHL: Ja precis. Och för det fjärde är det osannolikt att experter är 
överens, särskilt som kunskap om skilda ämnen krävs. Även de måste kompro-
missa och prioritera vad som är viktigt – de har ingen vetskap om vad det goda 
är – så därför finns det heller ingen anledning att överlåta beslutanderätt till ex-
perter.683       

GIANDOMENICO MAJONE: Jag menar ändå att fördelarna med reglering väger 
tyngre än medborgarnas rätt till delaktighet i besluten. Den reglering som sker 
inom policyområden för långsiktiga mål måste vara flexibel och inte för styrd av 
fasta, konstitutionella, regler. Eftersom ovissheten om vilka effekter ett beslut 
ger, ökar ju längre fram i tiden man försöker förutse, har fasta regler kring hur 
reglering ska ske en hämmande verkan för vilka beslut som fattas och därför 
måste regelsystemet vara flexibelt för att underlätta alla möjliga alternativa be-
slut.684 Jag menar att ”…statutory regulations should be replaced as much as pos-
sible by nonstatutory codes and standards.”685 Och om vi ser specifikt på EU, 
finns där frågor som det är viktigare att hitta goda lösningar till än att behovet 
om allas rätt till lika deltagande ska prioriteras.686 Dessutom är det en fördel om 
vissa policyområden kan hållas utanför ideologiska diskussioner – att beslut om 
hälsovård, utbildning, miljöfrågor och så vidare inte styrs av ideologiska oenig-
heter – utan att beslut för allas bästa söks, och då kan reglering som styrform 
vara ett bra alternativ.687   

ROBERT DAHL: Det verkar som om vi pratar förbi varandra. Jag kan bara upp-
repa vad jag tidigare har sagt om vad det bästa för alla är: det finns inga bevis för 
att det finns någon objektiv kunskap om vad det bästa är. Eftersom vi inte kan se 
in i andras tankar så måste vi istället utgå från att det är var och en som bäst vet 
vilka de egna intressena är – och då kan ingen expert hävda att han bättre kan 
bedöma det allmänna bästa.688 Det finns heller inga bevis för att besluten skulle 
bli bättre, att medborgarna skulle bli bättre skyddade, om experter skulle fatta 
besluten istället för att medborgarna gjorde det.689 När vi fattar beslut räcker det 
inte heller att ha god faktakunskap, utan det krävs även en god moralisk kun-
skap: hur vi bör agera, vad målet bör vara, finns det bättre alternativ givet målet, 
vilka värden är viktiga och vilka kan vi prioritera som mindre viktiga. Det finns 
inga tecken på att experter skulle ha bättre moralisk kunskap än allmänheten, el-
ler att de i högre grad skulle agera utifrån en sådan kunskap.690          

GIANDOMENICO MAJONE: Jag tror inte heller att du har lyssnat på vad jag har 
sagt; delegering av beslutsrätt till experter ska ses som ett komplement och inte 
som ett alternativ till ett traditionellt demokratiskt beslutsfattande. När jag lyss-
nar på dig så oroar du dig dels för medborgarnas deltaganderätt – som jag menar 
till största delen kommer att vara oförändrad; det är enbart vissa policyområden 

683 Dahl 1989:61-62, 74.  
684 Majone 1984:19.  
685 Majone 1983:285.  
686 Majone 1998:18. 
687 Majone 1983:287.  
688 Dahl 1989:71-72.  
689 Dahl 1989:189.  
690 Dahl 1989:68.  
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som jag menar bör flyttas bort från den demokratiska beslutsarenan. Dels oroar 
du dig över hur kontroll av beslut ska ske, och du ser en risk i att experter inte 
skulle agera för allas bästa utan att de istället drivs av egenintressen eller att de 
tvingas kompromissa om besluten. Jag tror att jag kan lugna dig även på den 
punkten; den risken är försumbar eftersom reglering inte står utanför det politis-
ka systemet – det är på uppdrag av folkligt valda politiker som experterna agerar. 
Däremot kan de inte ställas till samma direkta ansvar som politikerna kan, men 
de kontrolleras ändå av andra typer av kontrollinstanser som regler, att de kan 
motivera för hur de har agerat, offentliga utfrågningar och domstolar.691   

KARIN OLSSON: Du tror inte att det finns en svaghet i kontrollen om experter-
nas egna motiveringar utgör grunden för kontrollen? Jag menar att det kan vara 
svårt att bedöma deras motiv om det är de själva som presenterar dem. Skulle det 
inte vara bättre med en extern kontrollinstans?  

GIANDOMENICO MAJONE: Hur menar du då?  
KARIN OLSSON: Jag menar att om kontrollen sker genom att experterna själva 

lägger fram sina argument för hur de har agerat, finns det alltid en risk för att de 
väljer att presentera de argument som bäst passar deras syften. Och även om ex-
perterna skulle presentera allt så finns alltid en misstanke om att de undanhåller 
saker, en misstanke som kan skada tilltron till dem och deras legitimitet. Därför 
menar jag att externa bedömare kan vara en bättre kontrollinstans än att lyssna på 
experternas egna argument.       

GIANDOMENICO MAJONE: Det kan naturligtvis leda till vissa tvivel kring hur 
de motiverar sitt agerande, men om experterna kan motivera sitt agerande under 
hela processen och att informationen är tillgänglig för alla, så menar jag att möj-
ligheten ökar för en öppen bedömning av deras agerande.692 Men experternas 
agerande kan även kontrolleras av domstolar och regelverk – vilket faktiskt ger 
en mer öppen och direkt kontroll än vad ett ansvarsutkrävande från medborgarna 
ger – och som är fallet i en representativ demokrati. Då utgörs ansvars-
utkrävandet av att politiker antingen blir återvalda eller inte, och det är deras hela 
agerande som bedöms, inte agerandet vid ett specifikt tillfälle. Det är också bätt-
re att domstolar, och inte valda politiker, kontrollerar experternas agerande efter-
som politikerna ofta har sämre kunskap – relativt sett till experterna. Den obalan-
sen i kunskap mellan experter och politiker gör det svårt för politikerna att göra 
en korrekt bedömning av hur experterna agerar. Därför finns domstolar och re-
gelverk som kontrollerar vad som sker inom ett specifikt policyområde – en kon-
troll som sker på politikernas uppdrag.693       

KARIN OLSSON: Det låter bra med externa kontrollinstanser. Men jag vill po-
ängtera att det även är möjligt att ställa enskilda politiker till ansvar för hur de 
har agerat – de kan även tvingas avsäga sig sitt uppdrag om det bedöms som att 
de har agerat felaktigt.  

GIANDOMENICO MAJONE: Visst, men det sker också genom ett konstitutionellt 
regelverk – inte genom medborgarnas ansvarsutkrävande. Så uppenbarligen an-

691 Majone 1999:10-11.  
692 Majone 1983:290.  
693 Majone 1997:154-156.  
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vänds regelverk som kontrollinstrument även inom representativ demokrati. Men 
vi behöver inte uppehålla oss vid det; som jag sade tidigare – reglering är ett 
komplement till ett traditionellt demokratiskt beslutsfattande. Det är också vik-
tigt att komma ihåg att delegering av beslut till en reglerande styrform bara kan 
rättfärdigas då expertkunskap, problemlösning och effektivitet anses vara vikt-
igare än möjlighet till ett politiskt ansvarsutkrävande.694      

KARIN OLSSON: Som sagt, vi behöver kanske inte uppehålla oss vid det här 
längre – vi har nog uttömt de viktigaste argumenten. Men för att sammanfatta 
Giandomenicos argument mot lämpligheten att använda en beslutsprocess som 
majoritetsstyre handlar det dels om att förutsättningarna måste vara gynnsamma 
– den politiska enheten kan inte vara uppdelad i för många eller för djupa klyftor 
eftersom de riskerar att bli skyttegravar mellan olika grupper, dels finns en in-
byggd mekanism som gör att de valda representanterna agerar kortsiktigt. Majo-
ritetsprincipens olämplighet beror inte på majoritetsprincipen i sig men i kom-
bination med att man i moderna demokratier väljer representanter som, under 
tidsbegränsade mandatperioder, representerar väljarnas önskemål blir det ett pro-
blem. Motviljan mot att fatta beslut genom majoritetsstyre har alltså inte sin 
grund i en uppfattning om att medborgarna är okunniga utan det handlar snarare 
om att vissa frågor är för viktiga för att överlämnas till valda politiker som enbart 
strävar efter att bli återvalda. Dessutom är vissa frågor för viktiga för att bli kon-
kurrensutsatta.  

Konkurrensens baksida?  
Här avslutar vi den tredje dialogen. Majone och Dahl är eniga om en del saker 
som rör majoritetsprincipen. Majone belyser dock en utmaning mot Dahls demo-
kratiteori som Dahl själv inte diskuterar: den risk som majoritetsprincipen i 
kombination med en fungerande konkurrens i en pluralistisk demokrati för med 
sig. Även om samhället är homogent, de olika grupperna (partierna) är ungefär 
lika stora och konkurrensen fungerar i enlighet med vad den demokratiska pro-
cessen föreskriver, så finns en risk för att kortsiktiga beslut fattas. Det kan till 
och med vara så att ju bättre konkurrensen är och ju mer jämstarka de olika par-
tierna är – desto större blir risken för skiftande majoriteter och skiftande önske-
mål. Vilket leder till att olika majoritetsgrupper styr vid olika tillfällen med re-
sultatet att beslut kring olika policyområden blir ryckiga.  

Dahl diskuterar vid ett flertal tillfällen olika problem som majoritetsprincipen 
omvärvs av, bland annat vad en majoritet är om det finns fler än två alternativ att 
välja mellan, vad måttet för en kvalificerad majoritet är, vilken enhet majoriteten 
bedöms utifrån och hur beslut skall fattas om det finns cykliska majoriteter.695 
Han är också medveten om att kortsiktiga beslut kan bli ett resultat i pluralistiska 
demokratier, men han diskuterar det inte närmare utan konstaterar bara att det är 
en effekt av konkurrens.696 När Dahl diskuterar majoritetsprincipens problem gör 

694 Majone 1997:162.  
695 Dahl 1989:144-149. Se också Dahl 1997/1991a:444-445.  
696 Dahl 1982:44.    
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han det med utgångspunkt i vad som sker vid det faktiska beslutsfattandet – en 
specifik tidpunkt. Han diskuterar inte vilka konsekvenser det ger över en längre 
tidsperiod. Majones utmaning behöver visserligen inte bara omfatta majoritets-
beslut – kortsiktiga beslut kan även fattas i andra beslutsformer. Men, kon-
kurrens och korta mandatperioder förstärker förstås risken. 

Samtidigt är konkurrens själva motorn i moderna pluralistiska demokratier. 
Genom en fungerande konkurrens där majoriteterna skiftar från tid till annan 
skapas en lika möjlighet för alla medborgare att påverka på lika villkor. När ma-
joritetsprincipen fungerar och konkurrens råder, antas minoriteten acceptera en 
förlust eftersom de vet att de kan vara i majoritet nästa gång. Dessutom är majo-
ritetsbeslut – och att vi följer och respekterar dem – ett mått på att allas preferen-
ser ges lika hänsyn (eftersom det är svårt att mäta intensiteten i preferenser). Sta-
biliteten i ett demokratiskt styre stärks också om konkurrensen fungerar, att sty-
ret skiftar mellan olika regeringskonstellationer och att styret växlar minst vart 
tredje, vart fjärde år697. För att beslut i moderna pluralistiska demokratier skall 
kunna fattas är konkurrens därför en viktig faktor. Men samtidigt har, som vi har 
sett, konkurrensen en baksida.      

Den lösning som Majone förordar är beslut fattade av experter. De har kun-
skap för att se bortom kortsiktiga vinster och egenintressen och kan fatta långsik-
tiga beslut som är för allas bästa. Här krockar två världar. Dahl kan inte tänka sig 
experter som enda beslutsfattare. Visserligen kan experter ge råd inför beslut och 
till och med få beslutanderätt delegerad till sig, men beslutsrätten kan inte från-
händas medborgarna om inte möjligheten finns att när som helst återta den. Det 
finns heller inget som tyder på att experterna skulle kunna fatta bättre beslut än 
vad medborgarna kan. Dessutom bedöms inte demokrati, enligt Dahls åsikt, ut-
ifrån vilket utfallet är, utan utifrån hur proceduren fungerar – och då är det än 
mer ointressant att jämföra vilka beslut experter respektive medborgare fattar.         

Expertstyre som alternativ beslutsform har Dahl argumenterat emot tidigare. 
Vad förmyndarföreträdarna då har hävdat är att individerna inte är tillräckligt 
kvalificerade för att delta. Dahl har kunnat påvisa att så inte är fallet; det är bara 
den enskilde individen som själv bäst kan avgöra vilka de egna intressena är, 
varför alla är tillräckligt kvalificerade och bör ha rätt att delta. Majones argument 
för expertstyre har en annan utgångspunkt. Han ifrågasätter egentligen varken 
individernas eller de valda representanternas kvalifikationer (även om det är re-
presentanterna som han riktar in sig på). Istället är det strukturen av korta man-
datperioder och konkurrens om väljarna, som lockar representanterna att sträva 
efter återval med kortsiktiga beslut som resultat. De brister som då antyds hos 
individerna, beror på valsystemets institutionella ordning. Det visar att effekten 
av en institutionell ordning kan leda till ett beteende hos individerna som inte 
gynnar demokratin. Det betyder att institutioner för en demokratisk procedur – 
och i det här fallet för demokratins reproducerbarhet – kan ha en motverkande 
effekt. Och det är viktigt att komma ihåg. Men man skulle i och för sig också 
kunna se Majones slutsats som ett indirekt underkännande av både väljarnas och 
representanternas kvalifikationer, eftersom de kortsiktiga besluten kan tolkas 

697 Przeworski et al 2003/1998:184. 
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som att väljarna inte tänker långsiktigt vilket är nödvändigt för samhällets över-
levnad.    

Huruvida väljarna drivs av kortsiktiga preferenser och om de valda represen-
tanterna faktiskt kommer att agera som Majone tror, är en empirisk fråga som vi 
bara kan spekulera i. Men Majone lyfter i sammanhanget en annan fråga som 
också är intressant: frågan om tidens betydelse för ett demokratiskt styre.  

Om vi utgår från att Majones tes om tidsbrist är korrekt, vad betyder det för 
Dahls demokratiteori, och än viktigare – vad betyder det för demokratins repro-
ducerbarhet? Det är som sagt en empirisk fråga – om besluten faktiskt blir kort-
siktiga och om de också är dåliga. Men om vi håller oss kvar i Dahls tänkta 
värld, den värld där polyarkin i en pluralistisk demokrati fungerar, vad säger då 
Majones utmaning om Dahls demokratiteori?   

I en polyarkisk ordning finns alla nödvändiga institutioner, allas rätt till lika 
deltagande upprätthålls och alla antas vara lika kapabla att delta. Som den plural-
istiska demokrati det är, baseras det politiska beslutsfattandet på partier som 
både konkurrerar med varandra om makten och om medborgarnas röster. De val-
da representanterna förväntas också agera i enlighet med medborgarnas önske-
mål. Den ideala pluralistiska polyarkin fungerar när majoriteter skiftar och alla 
grupper har lika möjlighet att få majoritet i en fråga, statiska majoritets- och mi-
noritetsgrupper är inte bra eftersom det försvårar medborgarnas lika möjlighet att 
påverka dagordningen. I och med att konkurrensen i den pluralistiska demokratin 
fungerar och partier konkurrerar med varandra kommer, med all sannolikhet, den 
politik som förs också att skifta. Är det ett problem?   

Det beror helt på vad det terminala värdet är. I Dahls teori, där politisk jäm-
likhet och självstyre utgör de terminala värdena, och där allas lika rätt till delta-
gande är centralt, är skiftande majoriteter ett mått på att proceduren fungerar. Ur 
det teoretiska perspektivet är det alltså helt i sin ordning: kortsiktiga och ryckiga 
beslut utgör inget hot mot demokratins reproducerbarhet. Så även om allt, teore-
tiskt sett, är frid och fröjd, belyser Majone, med diskussionen om tidsbrist och 
tidspluralism, en aspekt av den procedurbaserade demokratiteorin, som Dahl 
själv inte diskuterar.  

Trots de konsekvenser som Majone målar upp (risk för skiftande beslut) så fö-
redrar Dahl konkurrens – han ser det som positivt och nödvändigt för att förhind-
ra statiska majoritets- och minoritetsgrupper. Det visar dels hur centralt indivi-
dens lika rätt till lika deltagande är, dels visar det hur viktig den demokratiska 
proceduren är för Dahl. Enda sättet att möjliggöra ett lika deltagande och lika 
möjlighet att påverka dagordningen och vilka beslut som fattas i moderna stater, 
är genom konkurrens mellan partier där beslut fattas med majoritetsprincipen. 

Efter att ha konstaterat att tid är en bristvara skall vi inte ägna mer tid åt dia-
logen mellan Dahl och Majone. Det är dags att gå över till den sista av dialoger-
na där Robert Dahl får möta en av sina samtida tungviktare, Ronald Dworkin. De 
kommer att drabba samman i frågan om huruvida rättigheter skall skyddas från 
folkets beslutsrätt. Genom diskussionen återknyter vi bekantskapen med James 
Madison och knyter därigenom också ihop säcken för att i ett avslutande kapitel 
analysera demokratins reproducerbarhet i Robert Dahls tänkta värld.  
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KAPITEL 14 

Den demokratiska processen – en 
chanstagning?  
 

Vi övergår nu till den sista dialogen, den som förs mellan Robert Dahl och Ro-
nald Dworkin och som behandlar frågan om rätt skall gå före folkets röst. Det är 
ingen ny utmaning för Dahl, han för själv upp den frågan på bordet vid ett flertal 
tillfällen698. Som vi kommer ihåg så inleder han A Preface to Democratic Theory 
med att ta spjärn emot James Madisons idéer i just den frågan. Det är ett problem 
som har följt Dahl genom åren, och han har haft en mer eller mindre konsekvent 
uppfattning om hur han ser på det. Den skillnad som kan återfinnas i hans texter 
beror på om han diskuterar den ideala lösningen eller vad som är praktiskt möj-
ligt. Ronald Dworkin skall i dialogen få axla Madisons mantel och driva tesen 
vidare om rättigheters företräde framför majoritetsstyre. Som vi kommer att se är 
de argument som Dworkin för fram i linje med vad Dahl själv anser är viktigt – 
trots det har de skilda uppfattningar om hur man bäst skall lösa problemet.  

Vi skall dock inleda dialogen med att lyssna på det förflutnas vingslag genom 
att låta James Madison och Alexander Hamilton699 precisera sina idéer om rät-
tigheter och vikten av att skydda dem.  
 
ALEXANDER HAMILTON: Det förflutnas vingslag, vad säger du om det?  

JAMES MADISON: Hrrmm (host) Ursäkta, vad sade du? Jag är lite torr i halsen – 
det var ett tag sedan jag pratade med någon.     

ALEXANDER HAMILTON: Vi ska tydligen ge dem vår uppfattning om rättigheter 
och dess betydelse. Om du börjar med att precisera riskerna så kan jag sedan be-
rätta om hur vi kan lösa problemet.  

JAMES MADISON: Dagens ungdomar – de orkar inte läsa någonting utan ska ha 
allt presenterat för sig. Men visst, om vi berättar så behöver det inte bli några 
missförstånd. Så vad vill ni veta?  

KARIN OLSSON: Jag vet att ni är måna om att ingens rättigheter ska kränkas – 
kan ni inte berätta mer om det?  

698 Se särskilt Democracy and its Critics, kapitel 11-13.  
699 Det är deras idéer i The Federalist Papers som presenteras. Om de senare har reviderat sina åsik-

ter kommer det inte att synliggöras här. Syftet är att med hjälp av Madison och Hamilton placera 
Dahl och Dworkin i en idétradition; det väsentliga är då att redogöra för den republikanska idén.    



 

 283 

––––––––– 

JAMES MADISON: Då får vi börja från början. Som ni säkert vet så ser jag en 
fara i fraktioner som agerar för sitt gruppintresse istället för att agera för allas 
bästa. Det är särskilt allvarligt om en sådan fraktion också tillhör majoriteten. Då 
finns det inget skydd mot att individers rättigheter kan komma att kränkas.700 Det 
är först när individerna samlas i grupper som de vågar ställa krav – var och en är 
de försiktiga.701   

KARIN OLSSON: Ja, men att individerna förenar sig i grupper är väl naturligt – 
det är lättare att påverka i grupp än om man är ensam.   

JAMES MADISON: Absolut, grupper finns, vi har alla olika åsikter och önskemål 
så det är oundvikligt att grupper finns.702 Men det är också oundvikligt att acku-
mulering av makt leder till tyranni.703  

KARIN OLSSON: Vad menar du att vi ska göra åt det då?  
JAMES MADISON: Vi kan kontrollera effekterna av dem. Om vi vill försäkra oss 

om att besluten som fattas är för allas bästa och inte för någon enskild grupps 
bästa, och om vi vill garantera att rättigheter inte kränks måste effekterna av 
fraktionernas makt begränsas.704   

KARIN OLSSON: Och hur ska vi göra det?  
JAMES MADISON: På två sätt, det ena är genom en representativ lagstiftande 

församling. De valda representanterna ska vara visa och medvetna om vad allas 
bästa är och agera därefter. Det andra sättet är genom att utvidga den politiska 
enheten: ju större enheten är desto fler är grupperna och desto mindre är risken 
för att en specifik grupp utgör en majoritet av folkets röst.705   

KARIN OLSSON: Jag vet att du kanske inte har kunnat hänga med i utveckling-
en, men visst måste också du vara medveten om att det inte är självklart att valda 
representanter agerar för allas bästa, eller att storleken av ett demos inte är någon 
garanti mot att särintressen dominerar? 

JAMES MADISON: Jodå, vi såg sådana tendenser redan på vår tid. För att ytterli-
gare minska risken att rättigheter kränks av en otyglad majoritet så konstruerade 
vi en konstitution där maktdelningen mellan lagstiftande, verkställande och dö-
mande makt var klart och tydligt bestämd.  

KARIN OLSSON: Så en papperslapp klarar vad ingen annan kan bemästra?  
ALEXANDER HAMILTON: Papperslapp?! Det är ingen ’papperslapp’ det är ju 

essensen av den republikanska idén. Det är här som rättigheter förklaras och ga-
ranteras. Som jag har skrivit så, ”[n]o legislative act, therefore, contrary to the 
Constitution, can be valid. To deny this, would be to affirm, that the deputy is 
greater than his principal; that the servant is above his master; that the represen-
tatives of the people are superior to the people themselves; that the men acting 
by virtue of powers, may do not only what their powers do not authorize, but 
what they forbid.”706      

700 Madison 2005/1787.  
701 Madison 2005/1788b.  
702 Madison 2005/1787.  
703 Madison 2005/1788a.  
704 Madison 2005/1787. 
705 Madison 2005/1787.  
706 Hamilton 2005/1788.  
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KARIN OLSSON: Så konstitutionen garanterar maktdelningen som i sin tur ska 
skydda rättigheter?  

ALEXANDER HAMILTON: Exakt, och det är den dömande makten som ska full-
göra den uppgiften. Domstolen ska kontrollera så att varken den lagstiftande el-
ler den verkställande maktens agerande leder till att individernas rättigheter 
kränks. Så länge maktdelningen fungerar och den dömande makten är oberoende 
gentemot övriga delar kommer domstolen att skydda individernas rättigheter.707  

KARIN OLSSON: Jag förstår, individernas rättigheter måste skyddas och det är 
enbart genom den dömande makten och den legitimitet den har från konstitutio-
nen som det är möjligt eftersom fraktioner är oundvikliga och ackumulerad makt 
leder till tyranni.      

JAMES MADISON och ALEXANDER HAMILTON (i korus): Det var en snabb men ac-
ceptabel sammanfattning av det hela.  

KARIN OLSSON: Bra, då får jag tacka för era inledande ord, de var mycket 
klargörande. Vi kan därmed gå över till Robert Dahl och Ronald Dworkin och 
låta dem fortsätta diskussionen om det finns rättigheter som bör skyddas, vilka 
de i så fall är och hur det ska ske – och utan att det sker på demokratins bekost-
nad.           

Betydelsen av rättigheter   
ROBERT DAHL: Rättigheter är alltså en central fråga, kan vi vara övere… 

RONALD DWORKIN: Absolut, jag ser dem också som mycket centrala för vår 
möjlighet att leva de liv vi önskar. Och hörde du, James Madison och Alexander 
Hamilton – här! Det är helt fantastiskt.  

ROBERT DAHL: Visst, det är jättekul – det blir snart din tur. Kan jag få fortsätta 
utan att du avbryter mig?  

RONALD DWORKIN: Ursäkta mig, men rättigheter är så viktiga så jag blir allde-
les exalterad, I’m lovin’ it…  

ROBERT DAHL: Är inte det en annan Ronald?  
RONALD DWORKIN: Jo jo, men jag tycker att det passar här – det är så 

spännande med rättigheter. Vad ville du säga?  
ROBERT DAHL: Alltså, rättigheter är en central fråga inom politisk teori – och 

även inom demokratiteori. Det gäller särskilt rättigheter som möjliggör rätten till 
allas lika deltagande.   

RONALD DWORKIN: Du menar politisk jämlikhet?  
ROBERT DAHL: Precis, eftersom alla är varandras jämlikar – och också lika och 

tillräckligt kvalificerade – utgör den politiska jämlikheten en god grund för den 
demokratiska processen.  

RONALD DWORKIN: Så du menar att politisk jämlikhet enbart ska relateras till 
den politiska processen?  

ROBERT DAHL: Jaa, jag förstår inte riktigt vad du menar, vad annars kan det 
vara?     

707 Hamilton 2005/1788.  
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RONALD DWORKIN: Jag ska försöka förklara hur jag resonerar men först kan vi 
kanske slå fast ett par saker som vi kan vara överens om.  

ROBERT DAHL: Diskussionerna brukar bli bättre om man är överens om ut-
gångspunkterna, så kör på.  

RONALD DWORKIN: Först och främst, jag håller med dig om att alla är var-
andras likar. För det andra tror jag också att vi är överens om att allas lika rätt till 
ett lika deltagande ska möjliggöras och för det tredje att den rätten inte får krän-
kas – rättigheter är viktiga.   

ROBERT DAHL: Ja, och det är genom den demokratiska processen som den rät-
ten möjliggörs och garanteras.    

RONALD DWORKIN: Nu är du bara envis, jag tror inte att du är så enkelspårig 
som du låter påskina utan du vill bara ha igång en diskussion.  

ROBERT DAHL: Jag vill inte alls vara besvärlig. Jag menar verkligen att den 
demokratiska processen både möjliggör och garanterar individers rättigheter. 
Men vi får säkert anledning att återkomma till det. Så varsågod och fortsätt.    

RONALD DWORKIN: Om vi är överens om vikten av politisk jämlikhet och vik-
ten av att möjliggöra och garantera dem, är vi kanske också överens om vad poli-
tisk jämlikhet innebär.  

ROBERT DAHL: Kanske det – hur definierar du då politisk jämlikhet?  
RONALD DWORKIN: Det handlar egentligen inte bara om politisk jämlikhet 

utan minst lika mycket om en grundläggande jämlikhet som omfattar alla. Med 
det menar jag att allas lika värde är ett intrinsikalt värde som sträcker sig längre 
än enbart till att omfatta politisk jämlikhet. Vi är inte bara varandras politiska 
jämlikar – vi är varandras moraliska jämlikar. Den jämlikheten innebär också att 
alla har rätt att välja sin egen livsbana utan påverkan från andra. Så oavsett vad 
som påstås så visar det att jämlikhet och frihet visst går att förena.708 Alla indi-
viders lika rätt och frihet betyder också att det är värden som måste respekteras – 
lika väl som att mina rättigheter ska respekteras så ska jag respektera alla andras 
lika rätt.  

ROBERT DAHL: Okej, än så länge är jag med på båten.   
RONALD DWORKIN: Bra, då fortsätter vi. En politisk jämlikhet där alla är lika 

värda, alla är fria att agera och där alla respekterar varandra förutsätter därför ett 
deltagande och en respekt för den politiska jämlikheten som sträcker sig längre 
än vad ett deltagande vid ett demokratiskt beslutsfattande innebär.  

KARIN OLSSON: Ja, du sade det tidigare – kan du utveckla det?   
RONALD DWORKIN: Det hänger samman med min tidigare fråga till Robert om 

politisk jämlikhet enbart ska relateras till den politiska processen.  
KARIN OLSSON: Ja, det var lite kryptiskt. Vill du förklara vad du avser då?  
RONALD DWORKIN: Vi är ju överens om att alla är lika värda och alla ska ha 

lika rätt att leva sina liv. För att det ska vara möjligt – att vi verkligen är jämlika 
– så måste vi ha möjlighet att påverka de beslut som fattas. Då räcker det inte att 
vi var och en går och röstar någon enstaka gång – vi måste också ha möjlighet att 
samtala med varandra. För att vi ska vara jämlika med varandra måste vi dels ha 

708 Dworkin 2006:9-11. Se också Dworkin 1999:48. 
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reell möjlighet att påverka andra individer, dels ha möjlighet att påverka de valda 
representanterna.709 

ROBERT DAHL: Absolut – det är viktiga förutsättningar som jag har diskuterat 
tidigare. Jag kan till exempel rekommendera dig att läsa Democracy and its Cri-
tics eller Procedural Democracy om du vill ha en kort och koncis text där de vik-
tigaste punkterna belyses. Där utvecklar jag mina tankar kring deltagandet: det 
handlar om mer än att bara rösta en gång vart tredje eller vart fjärde år. Om väl-
jarna inte har kontakt med, eller inte kan utkräva ansvar av, de valda repre-
sentanterna finns inget skydd mot att de struntar i vad väljarna vill – ett slags 
väktarstyre – och det vill vi absolut inte ha.   

RONALD DWORKIN: Jag anar att vi har lite skilda åsikter om vad som är värst – 
vad du kallar väktarstyre eller den fara som jag ser i majoritetstyranni. Men låt 
mig förtydliga vad jag avser med att kravet om jämlikhet sträcker sig längre än 
till den demokratiska processen. Respekt för varandra och för varandras åsikter 
är centralt inom ett politiskt system. Men det är även centralt inom ett fungeran-
de samhälle. Om vi inte respekterar varandra som individer – hur ska vi kunna 
respektera varandra som politiska jämlikar. Då menar jag inte att vi är varandras 
sociala eller ekonomiska jämlikar men att vi respekterar varandra som likvärdiga 
individer med samma rätt att få sina önskemål tillgodosedda och samma rätt att 
välja det liv man önskar. Att vara jämlik innebär att vi respekterar varandras rätt 
att agera, att vara fria och att välja den väg i livet vi själva vill utan att hindras av 
yttre tryck.710 

ROBERT DAHL: Jag håller helt med dig – det är också därför som jag driver te-
sen om att alla är tillräckligt och lika kvalificerade. Därigenom är det svårt att 
hävda att alla inte ska ha lika rätt att delta. Jag är också ense med dig i frågan om 
att även om vi inte är varandras jämlikar på alla plan så är vi varandras jämlikar i 
de fall då det räknas: rätten att styra våra egna liv som vi själva vill.711     

RONALD DWORKIN: Ja, och för att den rätten och respekten ska möjliggöras 
måste, precis som Alexander och James betonade, majoriteter hindras från att 
agera av egenintresse med risken att minoritetens rättigheter kränks. Det är vik-
tigt att komma ihåg att respekten för andras frihet att leva sina liv och deras rätt 
att delta på lika villkor inte stoppar vid själva beslutsfattandet utan det sträcker 
sig längre än så. Respekten för andras lika rätt och frihet måste även fullföljas 
med de beslut som fattas. Det är ett kollektivt ansvar som vi alla har, att rättighe-
ter och friheter respekteras och garanteras.712   

KARIN OLSSON: Det är det som du avser med att den politiska jämlikheten 
sträcker sig längre än till bara den demokratiska beslutsprocessen?  

RONALD DWORKIN: Exakt.  
KARIN OLSSON: Den tudelningen håller väl du också med om, Robert? 
ROBERT DAHL: Hur menar du då?  

709 Dworkin 2003/1987:121-123.  
710 Dworkin 2006:16-18.  
711 Dahl 1997/1980b:168-169.  
712 Dworkin 2006:144-145. Se också Dworkin 1998:457-458.  
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KARIN OLSSON: Man kan väl se det som en tudelning, att den politiska jämlik-
heten dels måste vara i samklang med samhället i stort – en slags rumslig jäm-
likhet, dels att den också måste utsträcka sig i tid. För att vara politiskt jämlik 
kan man inte vara diskriminerad i andra delar av samhället eftersom det politiska 
deltagandet inte är avskiljt från det. Deltagandet sker inte heller bara vid ett enda 
tillfälle – individerna ska kunna fatta beslut som varandras politiska jämlikar 10, 
20, 100… gånger. Det betyder att den politiska jämlikheten sträcker sig utanför 
den demokratiska beslutsprocessen både i tid och i rum. Det är ju briljant, jag har 
inte tänkt på det sättet tidigare.  

ROBERT DAHL: Ursäkta? 
KARIN OLSSON: Du har verkligen tänkt igenom det här, som du skriver – och 

motiverar – de grundläggande demokratiantagandena, kriterierna och polyarki-
institutionerna. När du tidigare har talat om demokratikriterier, institutioner och 
vad som krävs för den demokratiska processen har jag tänkt på det i termer av 
beslutsfattande vid ett enda fixerat tillfälle men så är det ju inte. För att demokra-
ti ska fungera – och det jag studerar – för att demokratin ska kunna reproduceras, 
måste politisk jämlikhet och rätten till självstyre fungera över en lång period. När 
du argumenterar för individens rätt till deltagande, att alla är tillräckligt och lika 
kvalificerade, att alla själva bäst vet vilka de egna intressena är, att allas intressen 
ska ges lika hänsyn, att bara den som är underställd ett beslut ska ha rätt att delta 
och så vidare – då handlar det inte om att möjliggöra självstyre och politisk jäm-
likhet vid ett tillfälle utan vid många. Och då måste politisk jämlikhet och själv-
styre vara fortsatt oförändrade även efter att ett beslut har fattats. Den demokra-
tiska processen gömmer uppenbarligen mer än vad ögat först ser.713  

ROBERT DAHL: Ja, det var det jag sade inledningsvis – även om Ronald bara 
tyckte att jag var envis – politisk jämlikhet och självstyre möjliggörs och garan-
teras genom den demokratiska processen.       

RONALD DWORKIN: Jag är inte övertygad om att den demokratiska processen 
kan klara de kraven – om vi med demokrati avser den traditionella och vanligast 
förekommande majoritetsprincipen. Demokrati handlar inte bara om rätten att 
rösta och delta vid beslutsfattande. Demokrati innebär ett större helhetsperspek-
tiv: respekt för varandras lika rätt att agera som fria och självstyrande indivi-
der.714 Enbart de beslut som respekterar den lika rätten kan därför definieras som 
demokratiska – då spelar det ingen roll hur stor majoriteten har varit.715     

ROBERT DAHL: Jag har väl heller aldrig påstått annat. Demokrati handlar om 
att delta, debattera, påverka, göra sin röst hörd: att vara självstyrande och poli-
tiskt jämlik. För att demokrati ska vara möjlig att realisera måste också alla delar 
i samhället, om de inte själva är demokratiska, åtminstone respektera de demo-
kratiska värderingarna som styr beslutsfattandet. Det gäller alla former av orga-

713 Dahl betonar att en demokratisk procedur bör bedömas utifrån de mål som uppnås. En procedur 
som inte tjänar ett gott mål kan inte anses vara en bra procedur oavsett hur oklanderligt den funge-
rar. Dahl 1977:13.  

714 Dworkin 2003/1996:242.  
715 Dworkin 2006:131, 134.  
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nisationer, institutioner och företag – även dem som finns utanför den direkta be-
slutsprocessen.716    

RONALD DWORKIN: Då har vi kommit en god bit på väg, respekt för varandras 
lika rätt är väsentligt för ett fungerande demokratiskt styre, men förutom det är 
också ett ansvar viktigt, ett kollektivt sådant.  

KARIN OLSSON: Kollektivt ansvar?  
RONALD DWORKIN: Ja, även om deltagandet är individuellt och alla ska kunna 

välja själv utan yttre tvång så innebär demokratiska beslut ett kollektivt ansvar. 
Vi är dels kollektivt ansvariga för de representanter som vi väljer och för de be-
slut de fattar, dels är medvetenheten om det kollektiva ansvaret viktigt för vår 
gemenskap, att vi respekterar varandra. I och med att vi har ett kollektivt ansvar 
för de beslut som fattas – även om vi i sak inte håller med om ett specifikt beslut 
– så skapar det en känsla av gemenskap som går bortom vårt individuella ansvar. 
Vi kan inte skylla på att andra har röstat fel – ansvaret utgör en del av det demo-
kratiska deltagandet. Det kan i sin tur leda till att vi agerar med kollektivets bästa 
i åtanke istället för att vi agerar utifrån ett gruppintresse.717        

Faran med de mångas styre  
KARIN OLSSON: Fint, då kan vi konstatera att ni är överens om vikten av rättighe-
ter, att politisk jämlikhet sträcker sig längre än enbart till den demokratiska be-
slutsprocessen och att ett demokratiskt deltagande definieras vidare än att enbart 
lägga en valsedel i en urna.  

ROBERT DAHL: Ja, jo, så långt är vi nog överens i stora drag i alla fall, fast jag 
är inte övertygad om relevansen i Ronalds sista inlägg. 

KARIN OLSSON: Vi kan kanske lämna det åt sidan. Mer intressant är det om ni 
också är överens om fortsättningen – hur beslut fattas och hur rättigheter garante-
ras.  

RONALD DWORKIN: Jaha du, det kan nog visa sig svårare.  
KARIN OLSSON: Jaså, varför då?   
………. (tystnad)  
KARIN OLSSON: Det var väldigt så tyst det blev, är det ingen av er som vill be-

rätta?  
RONALD DWORKIN: Okej, jag kan börja – och sticker kanske därmed ut hakan 

lite. Problemet som jag ser det, är att om vi ska uppnå målen för politisk jämlik-
het och självstyre – vilket vi alla är överens om att vi ska sträva efter – så kan vi 
inte förlita oss på den absolut vanligaste beslutsformen i demokratiska styren: 
beslut genom majoritetsprincipen. 

KARIN OLSSON: Vi har varit inne på det spåret tidigare också. Giandomenico 
var tveksam till majoritetsstyret på grund av att de valda representanterna ser för 
kortsiktigt på sitt uppdrag och agerar populistiskt för att bli omvalda. Delar du 
hans farhågor – med tanke på att du betonar det kollektiva ansvaret framför 
gruppintressen?  

716 Dahl 1982:81.  
717 Dworkin 1998:453-456 och Dworkin 2003/1987:118.  
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RONALD DWORKIN: Nej, jag ser andra risker – eller brister – med majoritets-
principen. 

ROBERT DAHL: Innan du fortsätter vill jag först poängtera att jag är fullt med-
veten om att majoritetsprincipen är besvärlig. Den har många svårigheter – bland 
annat cykliska majoriteter, hur man rangordnar beslutsalternativ och hur man 
drar gränser för valkretsar – som i praktiken är omöjliga att helt bemästra.718  

RONALD DWORKIN: Ja men, jag trodde att du brukade förorda majoritetsprin-
cipen – det var därför som jag antog att vi skulle vara oense i frågan.  

ROBERT DAHL: Bara för att jag är medveten om problemen betyder det inte att 
jag förkastar majoritetsprincipen. För problemet, som jag ser det, är att alla andra 
kända och rimliga alternativ är ännu sämre.719      

RONALD DWORKIN: Vi ska se om jag inte kan lyckas övertyga dig om att det 
trots allt finns alternativ. Men jag vill först visa vilka enorma problem som fak-
tiskt omgärdar beslut fattade genom majoritetsprincipen. Dessutom ska jag visa 
att majoritetsanhängarna har tänkt fel – de har missuppfattat idén om demokrati.  

ROBERT DAHL: Jag vill åter påpeka att jag är fullt medveten om majoritets-
principens brister, så bunta inte ihop mig med hardcoremajoritetsanhängarna.     

RONALD DWORKIN: Men du sade nyss att andra alternativ är sämre – det måste 
väl betyda att du föredrar majoritetsbeslut?  

ROBERT DAHL: Förvisso, jag får väl för tillfället iklä mig rollen som majori-
tetsprincipens förkämpe. 

KARIN OLSSON: Ska vi kanske försöka komma vidare?  
RONALD DWORKIN: Absolut. Ett problem som väl de flesta är eniga om är ett 

verkligt problem är att vi genom majoritetsbeslut inte kan garantera att inte rät-
tigheter kränks. Om vi enbart förlitar oss på majoritetens vilja finns det inget 
som hindrar att den inte fattar beslut som är till minoritetens nackdel. Det är na-
turligtvis särskilt allvarligt om det innebär att politiska rättigheter kränks.720          

ROBERT DAHL: Som sagt, jag är medveten om problemen. Men jag tror också 
att du målar upp ett värre scenario än vad som är nödvändigt. Det finns inget in-
byggt i majoritetsprincipen eller i den demokratiska processen som säger att ma-
joriteten per definition alltid kommer att fatta beslut som är till minoritetens 
nackdel. Det är inte majoritetsprincipen som orsakar att rättigheter kränks – det 
är individerna som deltar som har skuld i det.721    

RONALD DWORKIN: Och därför måste vi begränsa majoritetsprincipens bety-
delse. Vi var tidigare överens om att politisk jämlikhet och självstyre är centrala 
rättigheter för en fungerande demokrati. För att de rättigheterna ska kunna garan-
teras måste vi begränsa majoriteten från att agera hur som helst.722 

ROBERT DAHL: Jag håller med dig i sak men jag är inte beredd att stödja dig 
fullt ut innan du har redogjort för vilket alternativet skulle vara. Faktum är att du 
aldrig kan skydda dig helt mot att rättigheter inte kränks. Det kan vara så att man 
har tagit hänsyn till alla intressen i en beslutsprocess, att alla har haft lika möj-

718 Dahl 1989:153. Se också Dahl 1997/1979:187-188. 
719 Dahl 1989:153. Se också Dahl 1997/1979:187-188. 
720 Dworkin 2003/1996:243. Se också Dworkin 1998:456.  
721 Dahl 1984/1956:36.  
722 Dworkin 2003:220.  
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lighet att delta och föra fram sina åsikter och att det inte har varit någon som har 
haft större möjligheter att styra dagordningen än någon annan – och ändå kan re-
sultatet vara att rättigheter kränks. Det finns inga hundraprocentiga garantier mot 
det om vi också ska sträva efter målet om individuell frihet och självstyre.723 
Som jag har påpekat tidigare, så är det den enskilde som bäst kan veta vilka de 
egna intressena är, och då borde det också vara den sammanlagda viljan hos alla 
deltagande som få styra utfallet. 

RONALD DWORKIN: Det här är en passage där jag tror att majoritetsanhängarna 
tänker fel. Du sade tidigare att det inte är den demokratiska processen i sig som 
orsakar en eventuell kränkning – men jag vill mena att det inte heller finns något 
som säger att majoriteten per definition har rätt. Då avser jag frågor som är mo-
raliska till sin art, till exempel dödsstraffets vara eller inte vara. Naturligtvis kan 
andra typer av frågor som har sin grund i hur man ska fördela resurser fattas ge-
nom majoritetsbeslut eftersom det då är intressen som vägs mot varandra. Men 
när det handlar om moralfrågor är det en helt annan sak – då finns det inget som 
tyder på att en majoritet har en bättre moralkompass än vad en enskild individ 
har.724 Som jag har skrivit vid ett tidigare tillfälle: ”[t]he majoritarian conception 
of democracy is defective because it cannot explain, on its own, what is good 
about democracy. Mere weight of numbers, on its own, contributes nothing of 
value to a political decision. We need a deeper and more elaborate account that 
tells us what conditions must be met and protected in a political community.”725  

ROBERT DAHL: Du menar att vissa typer av frågor, beroende på vilket innehåll 
de har, ska avskiljas från att beslutas med majoritetsprincipen? Det kan jag inte 
ställa upp på; jag anser att de som är underställda ett beslut också ska ha rätt att 
fatta det – oavsett om det är en fråga som rör resursfördelning eller om det är 
moraliska principfrågor. Du säger att det inte finns några belägg för att majorite-
ten vet bäst i moralfrågor, men lika lite kan vi lita på att en enskild individ gör 
det. Vad jag vet så finns det ingen objektiv sanning varken om moralfrågor eller 
andra frågor – om det gjorde det och vi visste att någon vis guru kände till den 
sanningen så skulle det vara möjligt att låta honom eller henne fatta beslut i de 
frågorna. Men det gör det inte och som jag påpekade – även om majoritetsprin-
cipen är besvärlig så finns det inga bättre alternativ. Dessutom, som jag också 
sade tidigare: det är bara den enskilde individen som vet vilka de egna intressena 
är. Så därför bör vi låta alla inblandade, de som är underställda besluten, få vara 
med och delta. Du betonade ju tidigare så starkt det kollektiva ansvaret – och 
utan att ha rätt att delta kan man väl knappast vara kollektivt ansvarig heller?     

RONALD DWORKIN: Aha, jag trodde väl att argumentet om frånvaron av objek-
tiv sanning skulle komma. Ni som argumenterar för den demokratiska besluts-
proceduren och majoritetsstyre utgår från att de är neutrala, tillgängliga och lika 
för alla. Men ni baserar också era idéer på gemensamma sanningar och moral: 
bakom majoritetsprincipen finns värden som frihet, jämlikhet och gemenskap 

723 Dahl 1989:166.  
724 Dworkin 2003/1987:132-134 och Dworkin 2006:140.  
725 Dworkin 2006:143.  
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som också styr utformningen av majoritetsprincipen. Så ni tror att ni står över 
alla former av ’sanningar’, men så är det inte.726  

ROBERT DAHL: Självklart är den demokratiska processen omvärvd av värden 
som ställer krav på allas lika rätt till ett lika deltagande.727 Men det är väl ändå 
en helt annan sak. De enda krav jag ställer är att processen, beslutsformen, ska 
följa vissa riktlinjer, men du tycks vilja frånta väljarna deras rätt att besluta i vis-
sa frågor – en innehållslig begränsning. Det riskerar att föra ut oss på ett gungfly 
av godtycklighet, för av vem och hur ska det avgöras vilka beslut som inte ska 
fattas av väljarna. Om vi verkligen vill ta idén om självstyre på allvar måste vi 
låta individerna agera fritt och självständigt – och lita på att de kan göra det på 
ett br

RONALD DWORKIN: Jaha, där kom det andra missförståndet som ett brev på 
posten. Du säger att väljarna måste få agera som de fria och självständiga indivi-
der de är. Det är en illusion att säga att individerna är fria – ingen kan väl påstå 
att individerna är fria om de måste böja sig för majoritetens vilja. Med majori-
tetsprincipen kan, när som helst, individernas frihet och rättigheter tas ifrån dem 
– det är väl inte frihet?728 För att garantera dem den friheten måste vi därför se 
vidare än enbart till vad som sker vid själva beslutstillfället – som vi redan har 
diskuterat tidigare så måste frihet och rättigheter vara intakta även efter att beslut 
fattas.     

ROBERT DAHL: Ja, men de är väl inte mer fria om de fråntas sin beslutanderätt?  
RONALD DWORKIN: Vi har uppenbarligen skilda åsikter i den frågan, och vi 

kommer knappast att bli ense heller. För att inte fastna i den frågan ska vi därför 
kanske gå vidare. Jag har en sista invändning mot majoritetsprincipen som jag 
skulle vilja nämna innan vi går vidare.  

ROBERT DAHL: Och det är?  
RONALD DWORKIN: Det handlar om storlek.  
ROBERT DAHL: Storlek igen? Det har David redan manglat – både på längden 

och på tvären. Vad nytt har du att komma med?  
RONALD DWORKIN: Jag menar att storleken både förtar möjligheterna för fol-

ket att göra sin röst hörd och försvårar för de valda representanterna att agera 
självständigt – de begränsas ofta av partipiskan. Det innebär att de beslut som 
fattas ofta har sin grund i splittrade gruppintressen istället för att vara beslut med 
allas bästa i åtanke. Dessutom har den verkställande makten i dagens politiska 
enheter en mycket stark position.729 Det är ytterligare ett skäl till att majoritets-
beslut måste begränsas så att rättigheter inte kränks på grund av konflikter mel-
lan olika grupper.        

KARIN OLSSON: Så intressant, medan du hävdar att storlek och representanter 
förstärker det problem som majoritetsprincipen för med sig så är de just de åt-
gärder mot majoritetstyranni som James föreslog, eller hur?  

726 Dworkin 2003/1996:244.  
727 Dahl 1989:164.  
728 Dworkin 2003/1996:246-248. 
729 Dworkin 2003:219.  
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JAMES MADISON: Hm… va? Jo precis, genom att låta välja representanter kan 
vi minska risken för okunniga majoriteter – och ju större enheten är desto mindre 
är risken för en dominerande intressegrupp.730       

RONALD DWORKIN: Oh hej, vilken ära! Jag förstår hur du tänkte – att de åtgär-
derna skulle kunna minska risken för majoritetstyranni, men utvecklingen visar 
att det inte har varit tillräckliga åtgärder. Starka grupper som driver egenintressen 
har trots allt växt fram och det måste vi på något sätt formulera ett skydd emot.  

KARIN OLSSON: Vad föreslår du att det skulle vara?  

Vikten av att skydda rättigheter 
RONALD DWORKIN: Nu kommer vi till kärnfrågan. Min uppfattning är att det kan 
ske genom en konstitution som skyddar rättigheter och som skyddas genom lag-
prövning i domstol.731  

ROBERT DAHL: Jag visste det! Du är en av förmyndarföreträdarna som vill 
frånta individerna deras rätt till självstyre. Du försöker bara dölja det genom att 
argumentera för individers frihet och rättigheter.  

RONALD DWORKIN: Det är snarare tvärtom – det är tack vare konstitutioner 
och domstolar med lagprövningsrätt som individernas rättigheter kan garante-
ras.732        

ROBERT DAHL: Så genom att frånta rätt skyddar man rättigheter? Är det så 
man ska skydda sig mot att individerna gör ’fel’?  

RONALD DWORKIN: Vad menar du med det – varför gör du sådana citations-
tecken? Om majoriteten fattar beslut som innebär att rättigheter kränks måste 
man väl göra något för att förhindra det?  

ROBERT DAHL: Jag förstår, det är självklart viktigt att rättigheter som är centra-
la för den demokratiska processen kan garanteras men jag anser att vi måste vara 
mycket tydliga med vilka rättigheter som i så fall ska skyddas och hur det ska 
ske. Om det finns rättigheter som ska skyddas – vem avgör vilka de är?733  

RONALD DWORKIN: Om vi väntar med vem och vilka så länge, så håller väl 
även du med om att rättigheter och friheter är nödvändiga för den demokratiska 
processen och att de på något sätt måste garanteras.  

ROBERT DAHL: Det har jag aldrig förnekat, vissa rättigheter och friheter är 
nödvändiga – de är förutsättningar för att den demokratiska processen ska funge-
ra.734   

RONALD DWORKIN: Precis, och som jag sade tidigare så handlar politisk jäm-
likhet och demokrati om att delta och kunna påverka – man måste kunna göra 
skillnad. Då måste kraven för den politiska jämlikheten vara uppnådda: alla in-
tressen måste respekteras, alla önskemål måste övervägas och alla måste behand-
las med lika hänsyn. Det betyder att ett beslut som kränker de rättigheterna inte 

730 Madison 2005/1787.  
731 Dworkin 2003/1987:135-136. 
732 Dworkin 1998:457 och Dworkin 2006:146. 
733 Dahl 1997/1979:197 och Dahl 1989:180.  
734 Dahl 1997/1980b:174, Dahl 1989:88-89 och Dahl 2003/2002:135-137. 
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kan accepteras som legitimt och därför måste det finnas ett sätt som garanterar 
att så inte sker.735         

ROBERT DAHL: Jag hade inte kunnat säga det bättre själv, men jag vill göra ett 
förtydligande. Det är viktigt att vara noggrann med vilka rättigheter det är som 
ska säkerställas. Det är skillnad på rättigheter som är oskiljaktiga från den demo-
kratiska processen och andra rättigheter som också kan vara önskvärda men som 
inte är nödvändiga för att demokrati ska fungera.736  

KARIN OLSSON: Anser du att det därmed finns rättigheter som ska betraktas 
som överordnade den demokratiska processen?  

ROBERT DAHL: Nja, det här är lite knivigt, för om det skulle finnas sådana rät-
tigheter så ställs vi inför två dilemman. För det första, ju fler rättigheter som an-
ses vara överordnade den demokratiska processen, desto mer begränsad blir in-
dividernas rätt till självstyre – vilket skulle resultera i att demokratin begränsas. 
För det andra, hur skulle vi kunna bedöma om och vilka rättigheter som i så fall 
är överordnade? Om det skulle beslutas genom demokratiskt fattade beslut så är 
inte rättigheterna överordnade. Och om det skulle bestämmas genom någon icke-
demokratisk process så kommer den demokratiska processen och demokratikrite-
rierna att kränkas – och därmed också principerna om politisk jämlikhet och lika 
kvalifikationer.737 Därav min tidigare fråga om vem som avgör vilka rättigheter 
som ska skyddas.    

KARIN OLSSON: Men om vi ändå leker med tanken att det kan finnas rättighe-
ter som är överordnade den demokratiska processen, vilka skulle det kunna vara?  

ROBERT DAHL: Om vi utgår från den demokratiska processen och vilka kriteri-
er som den förutsätter så vilar den på antagandet att alla är lika och tillräckligt 
kvalificerade för att fatta beslut – det finns ingen som är överordnad någon annan 
i det avseendet.738 Det är också bara den enskilde individen som kan veta vilka 
de egna intressena är.739  

KARIN OLSSON: Och det har med eventuella överordnade rättigheter att göra 
genom…? 

ROBERT DAHL: Jag menar att de antagandena är avgörande för frågan om det 
finns värden överordnade den demokratiska processen.740   

KARIN OLSSON: På vilket sätt då?  
ROBERT DAHL: Genom att hävda att det finns en överordnad rätt, så under-

känns den starka jämställdhetsprincipen – den princip som hela demokratitanken 
baseras på.741 Det betyder att i frågor som rör överordnade rättigheter kommer 
inte individerna att betraktas som lika och tillräckligt kvalificerade för att fatta 
beslut. 

735 Dworkin 2003/1996:249.  
736 Dahl 1997/1979:188-193.  
737 Dahl 1997/1980b:172.  
738 Dahl 1997/1979:185. 
739 Dahl 1989:181-182.  
740 Dahl 1997/1979:185.  
741 Dahl 1997/1979:185.  
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KARIN OLSSON: Men är det inte nödvändigt att vissa rättigheter finns för att 
den demokratiska processen ska fungera, och kan man inte tänka sig att de rät-
tigheterna i så fall är överordnade?  

ROBERT DAHL: Visst är det så att den demokratiska processen förutsätter att 
vissa rättigheter finns. Som jag har skrivit vid andra tillfällen är den demokratis-
ka processen fullödig enbart om de fem demokratikriterierna är uppfyllda. För att 
de ska kunna uppnås behövs specifika rättigheter som är anpassade för att möta 
verkligheten. De kan definieras som rättigheter, eller polyarkiinstitutioner; det är 
till exempel en rättighet att alla ska ha mötesfrihet eller rätt att organisera sig.742 
Vissa skulle kanske hävda att de rättigheterna är överordnade den demokratiska 
processen eftersom de är en förutsättning för att demokrati ska fungera. Men jag 
vill mena att det omvända också gäller – om en demokratisk process inte funge-
rar, finns inget utrymme för rättigheterna heller. De är med andra ord varken 
överordnade eller oberoende av den demokratiska processen utan snarare oskil-
jaktiga från den.743         

KARIN OLSSON: Så det finns inga rättigheter som är överordnade den demokra-
tiska processen?  

ROBERT DAHL: De enda värden som är okränkbara är de som är oskiljaktiga – 
de som hör till den demokratiska processen och som är nödvändiga för att den 
ska fungera.744   

KARIN OLSSON: Det är alltså enbart rättigheter som kopplas till den demokra-
tiska processen som är okränkbara?  

ROBERT DAHL: Det finns naturligtvis en mängd olika rättigheter som på olika 
sätt är viktiga för att demokrati ska fungera, men alla dessa rättigheter kan inte 
definieras som överordnade eller oskiljaktiga från den demokratiska processen.  

KARIN OLSSON: Men hur ska man göra då för att inte anklagas för godtycke då 
rättigheter kategoriseras?  

ROBERT DAHL: Man bör kategorisera rättigheter som direkt kopplade till – el-
ler oskiljaktiga från – den demokratiska processen, rättigheter som inte är nöd-
vändiga för processen men som är avgörande för hur processen fungerar. För det 
tredje finns det rättigheter som varken är nödvändiga eller avgörande för proces-
sen men som kan uppfattas vara viktiga för ett demokratiskt samhälle.745 På så 
sätt kan vi tydligt särskilja rättigheter från varandra – och därmed också syn-
liggöra de som är okränkbara.   

KARIN OLSSON: Det var en hel massa rättigheter som är direkt kopplade, nöd-
vändiga, avgörande och viktiga för den demokratiska processen. Vad skiljer dem 
från varandra och hur kan du kategorisera några av dem, men inte andra, som 
okränkbara?  

ROBERT DAHL: Det beror på hur de är relaterade till den demokratiska proces-
sen. Som jag sade tidigare så är rättigheter som omfattar polyarkiinstitutionerna 
oskiljaktiga från den demokratiska processen och därmed okränkbara.  

742 Dahl 1997/1979:185-187.  
743 Dahl 1989:170.  
744 Dahl 1989:169-170, 182. Se också Dahl 1977:14.  
745 Dahl 1989:167. 
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KARIN OLSSON: Men det är väl också viktigt att värden som till exempel so-
cioekonomisk jämlikhet och utbildning skyddas? Det är rättigheter som kanske 
inte har direkt med själva beslutsprocessen att göra men som är avgörande förut-
sättningar för att processen ska fungera.    

ROBERT DAHL: Absolut, det är rättigheter som är nödvändiga men som inte är 
avgörande för processen. Det är inte orimligt att tänka sig att fördelningen av de 
socioekonomiska resurserna har betydelse för den politiska jämlikheten. De som 
är rika, har en god utbildning, har goda kontakter med valda representanter och 
så vidare har sannolikt större möjligheter än andra att göra sin röst hörd och på-
verka vilka frågor som ska diskuteras. Så de rättigheterna är absolut viktiga för 
en fungerande demokrati men de har inget direkt med den demokratiska besluts-
processen att göra.746       

KARIN OLSSON: Om jag förstår dig rätt så anser du att de rättigheterna inte är 
okränkbara?  

ROBERT DAHL: Ja och det beror på att de inte är direkt kopplade till processen. 
Jag är den förste att skriva under på att utbildning är viktigt för att individerna 
ska kunna delta som aktiva och medvetna medborgare. Om du är bekant med 
mina texter så ser jag den upplysta förståelsen som mycket central för en funge-
rande demokrati och det förutsätter bland annat att individerna har förmåga att ta 
till sig och värdera information.  

KARIN OLSSON: Jodå, jag har läst om det. Men varför skulle då inte utbildning 
– som är, precis som du säger, så viktig för att demokrati ska fungera – vara en 
rättighet överordnad den demokratiska processen?  

ROBERT DAHL: På grund av att utbildning, och andra liknande rättigheter, vilar 
på empiriska antaganden. Utbildning och socioekonomisk jämlikhet är viktiga 
förutsättningar för demokrati, men det finns inga entydiga svar om vilken utbild-
ning eller vilken grad av socioekonomisk jämlikhet som behövs.747 Empiriska 
erfarenheter visar att det finns olika grader av utbildning i olika demokratier. Ef-
tersom det inte är preciserat bättre än så, kan vi därför inte kategorisera utbild-
ning som direkt kopplad till den demokratiska process

KARIN OLSSON: Jag är inte övertygad men vi lämnar det så länge. Du nämnde 
också en tredje grupp av rättigheter, är inte heller de okränkbara?  

ROBERT DAHL: Det är en svårare nöt att knäcka. Dit hör rättigheter som varken 
är nödvändiga för eller oskiljaktiga från den demokratiska processen men som 
ändå kan vara viktiga för att demokratiska rättigheter ska upprätthållas.748  

KARIN OLSSON: Och vilka rättigheter handlar det om?   
ROBERT DAHL: Till exempel rätten till en rättvis rättegång. För att individerna 

ska kunna fungera som fullvärdiga medborgare förutsätts att man behandlas som 
likvärdiga varandra.749    

746 Dahl 1997/1979:193-195.  
747 Dahl 1997/1979:194.  
748 Dahl 1997/1979:200 och Dahl 1989:167.  
749 Dahl 1997/1979:200 och Dahl 1989:167.  



 

 296 

––––––––– 

KARIN OLSSON: Jag förstår, rättssäkerhet ska förhindra godtycklig behandling 
som riskerar att urholka människovärdet, och om inte individerna behandlas som 
jämlikar, kan de inte agera som politiska jämlikar, är det så du resonerar?750           

ROBERT DAHL: Exakt, om inte individerna kan garanteras en rättvis rättegång 
betyder det att alla inte ges samma hänsyn – med resultatet att den inneboende 
jämlikheten hotas. Ett rättsväsende som behandlar alla som likar i dess bästa be-
märkelse – en lika behandling skulle ju också kunna innebära en lika orättvis och 
lika godtycklig behandling – är viktigt för den demokratiska processen. Det är 
också precis som du antyder, den rätten inkräktar inte på demokrati utan stärker 
snarare dess legitimitet.751 Jag tror inte heller att det är så många som skulle stäl-
la sig bakom förslaget att rättsfall ska avgöras genom demokratiska val.  

KARIN OLSSON: Så de rättigheterna kan vara okränkbara? 
ROBERT DAHL: Nja, det är som sagt svårt att hitta ett enkelt svar på det efter-

som okränkbara rättigheter samtidigt innebär en inskränkning av individens rätt 
till självstyre.         

KARIN OLSSON: Okej, vi vet alltså att rättigheter är okränkbara och vi vet vilka 
som är okränkbara. Men det betyder ju inte att de i realiteten är det; det finns 
inga garantier mot att inte rättigheter kränks – så hur skyddar vi dessa okränkba-
ra rättigheter från att kränkas? 

RONALD DWORKIN: Som en sprucken skiva så upprepar jag vad jag tidigare 
sade: genom en konstitution och en domstol med rätt att pröva beslut gentemot 
konstitutionen. Om vi till exempel ser på den amerikanska konstitutionen så 
bygger dess principer på ett politiskt ideal som utgår från att alla medborgare är 
lika fria och jämlika varandra. Konstitutionen har därför en enorm betydelse som 
skydd av olika rättigheter – den hindrar majoriteten från att kränka minoritetens 
rättigheter.752 En skriven konstitution ger också ett bättre och säkrare skydd mot 
övergrepp eftersom den ger tydliga instruktioner om vilka fri- och rättigheter den 
enskilde individen har. Med en skriven konstitution kan inte rättigheter ignore-
ras.753 

KARIN OLSSON: Det låter intressant – vad säger du om det, Robert?  
ROBERT DAHL: Konstitutioner som klargör vilka rättigheter som vi har kan na-

turligtvis vara bra – tydliga spelregler underlättar alltid. Vad jag dock är mycket 
skeptisk till är idén att en domstol ska avgöra om ett beslut ska godkännas eller 
inte.  

KARIN OLSSON: Jaså, varför är det så problematiskt?  
ROBERT DAHL: Det handlar om principer. Är det rimligt att beslut fattade av 

demokratiskt valda representanter kan underkännas av en domstol?754 Om en 
domstol har rätt att underkänna beslut innebär det i en förlängning att dels den 
starka jämställdhetsprincipen sätts ur spel, dels att kriteriet om slutgiltig kontroll 
över dagordningen inte kan uppnås.755 Jag förstår därför inte varför en domstol 

750 Hermansson 1999:23 (SOU 1999). Se också Rothstein 1995:91-92. 
751 Dahl 1997/1979:200.  
752 Dworkin 1999:220, 231.  
753 Dworkin 2003:218.  
754 Dahl 2003/2002:152-153.  
755 Dahl 1997/1979:201, 206. Se också Dahl 1997/1958:711-712.   
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ska ges den rätten – vi har redan konstaterat att det finns en mängd inbyggda fri- 
och rättigheter i den demokratiska processen – varför skulle vi då begränsa de 
rättigheterna genom att låta en domstol avgöra giltigheten i fattade beslut?756  

KARIN OLSSON: Så det är för att inte inskränka individernas rätt till självstyre 
som du inte vill inrätta någon författningsdomstol?   

ROBERT DAHL: Det finns även empiriska omständigheter som får mig att tveka 
kring en domstol med lagprövningsrätt. En domstol består av domare som också 
är människor – vad är det som säger att de, bara för att de drar på en kåpa och till 
och med kanske en peruk, är mer lämpade och vet bättre än vad gemene man 
gör?757 Ronald sade tidigare att det inte finns några belägg för att majoriteten vet 
bäst i moralfrågor. Men det finns inte heller något som tyder på att ett fåtal do-
mare har bättre kunskap om det. Domarna är också bara människor, de har sina 
intressen och ideal. Erfarenheten visar dessutom att domarna sällan är eniga utan 
att de förhandlar och kompromissar när de bedömer giltigheten i fattade beslut. I 
den amerikanska Högsta Domstolen, som Ronald håller så högt, betyder det att 
fem personer kan underkänna beslut som har fattats av representanter valda av 
300 miljoner medborgare. Jag är därför mycket tveksam både till att ett fåtal in-
divider ska ges sådan makt och till att de skulle ha så mycket bättre kunskap och 
moralisk kompass än alla andra.758  

KARIN OLSSON: Jag kan tänka mig ytterligare två negativa effekter som en för-
fattningsdomstol har på demokratin. För det första så kan det väl finnas en risk 
för att politiker väljer att låta en domstol bedöma och fatta beslut i frågor som är 
känsliga och som man inte vill ta ansvar för.759  

ROBERT DAHL: Hm… Ja visst, men det är under förutsättning att den möjlighe-
ten finns. Och om så sker är det väl i första hand ett underbetyg åt politiker som 
inte tar sitt demokratiska ansvar. Men det är klart, förekomsten av en författ-
ningsdomstol gör ett sådant agerande möjligt.   

KARIN OLSSON: Precis, dessutom är det möjligt att vetskapen om att en författ-
ningsdomstol kan granska och döma ett beslut leder till att politiken, och de be-
slut som ska fattas, anpassas till vad domstolen kan komma att göra. Man har 
vant sig vid att det finns en författningsdomstol som utgör den slutgiltiga be-
slutsinstansen – vilket gör att man tar hänsyn till omgivande juridiska faktorer 
istället för att diskutera den specifika frågan.760       

ROBERT DAHL: Hm… Absolut, du har helt rätt – nu fick jag ytterligare ett ar-
gument mot författningsdomstolar. Tack. Men det finns ytterligare en annan an-
ledning till att jag inte förordar en domstol med lagprövningsrätt: det finns inga 
empiriska erfarenheter som styrker att länder utan lagprövningsrätt är mindre 
demokratiska, eller att rättigheter har ett sämre skydd, än länder med lagpröv-
ningsrätt.761 Det ligger därför ett stort ansvar på dem som hävdar att den demo-
kratiska processen inte tar nödvändig hänsyn till intressen eller att den inte skyd-

756 Dahl 1989:183, 188-189.  
757 Dahl 1989:155, 173. 
758 Dahl 1989: 155, 173 och Dahl 1997/1958:708.  
759 Holmström 1998:426. 
760 Holmström 1998:438.  
761 Dahl 1989:189.  
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dar rättigheter, att bevisa motsatsen. De måste även bevisa att den skada som för-
lusten av lika rätt till självstyre och politisk jämlikhet innebär, är värd att bära.762   

RONALD DWORKIN: Visst kan det finnas svårigheter; det ställs höga krav på de 
domare som ska vakta de rättigheter som konstitutionen garanterar. Men jag vill 
påtala en fördel som sällan nämns. Nämligen den uppmärksamhet som ges till de 
fall som förs upp på Högsta Domstolens bord. Faktum är att när ett fall ska be-
dömas av Högsta Domstolen så flyttas diskussionen ut utanför politikernas kon-
troll, vanliga medborgare engagerar sig och deltar i debatten – och det är bara till 
demokratins fördel om intresset för demokrati, deltagande och politik ökar.763    

ROBERT DAHL: Ett ökat engagemang vill vi alla ha, men frågan är om det inte 
är bättre om vi kunde skapa det inför ett kongressbeslut istället för efteråt när det 
ändå ligger utanför väljarnas kontroll. Om vi återgår till medlemmarna i Högsta 
Domstolen så är det också tveksamt i vilken grad de är en oberoende part. Do-
marna i Högsta Domstolen är en del av det politiska etablissemanget – de utses 
av presidenten och godkänns av senaten. För att alls bli nominerad kan man inte 
frångå den ideologiska mittfåran för mycket – du kan varken vara alltför progres-
siv och liberal eller alltför konservativ. Det är därför osannolikt att domarna 
kommer att ha så väldigt avvikande uppfattningar än vad kongressen och presi-
denten har – särskilt som de tillhör samma samhällsskikt. Det kan givetvis bli 
vissa eftersläpningar i och med att domarnas mandat är på livstid, vilket är ytter-
ligare ett problem, medan makten skiftar i kongressen och på presidentposten.764      

KARIN OLSSON: Domarna är alltså inte är så oberoende som Alexander beto-
nade att de måste vara och att de därför inte fullgör sin uppgift?  

ROBERT DAHL: Ja, det finns flera exempel på fall där Högsta Domstolen snara-
re har skyddat de redan privilegierade från krav om förändring som svagare 
grupper har ställt. Det dröjde till exempel lång tid innan man förbjöd barnarbete 
och drev igenom att de svartas medborgerliga rättigheter skulle garanteras – trots 
att kongressen hade godkänt det sedan länge.765  

RONALD DWORKIN: Visst finns det beslut i Högsta Domstolen som inte har va-
rit så bra och det beror ofta på att besluten har varit för ideologiskt bundna. 
Domstolen bör förhålla sig neutralt till partipolitik och enbart vakta konstitutio-
nen så att rättigheter inte kränks.766  

KARIN OLSSON: Men du som ändå förespråkar domstolar – hur kan vi komma 
tillrätta med det problemet?  

RONALD DWORKIN: Om nomineringarna av domarna sker noggrant så att de 
mest lämpade utses – de som är öppna med sina åsikter och som kan föra en in-
tellektuell diskussion – kan risken minskas för felaktiga beslut.767 Hans Kelsen, 
som skrev om den rena rättsläran, har också betonat att utnämningarna av do-
marna är avgörande för hur domstolen fungerar. Han har argumenterat för att de 

762 Dahl 1997/1979:209.  
763 Dworkin 2003/1996:253 och Dworkin 2006:156.  
764 Dahl 1997/1958:714. Se också Dahl 1989:190.  
765 Dahl 1997/1958:721-725. Se också Dahl 1997/1980b:173, Dahl 1989:189-190 och Dahl 2003/ 

2002:18-19.  
766 Dworkin 2003/1996:243 och Dworkin 2006:156.  
767 Dworkin 1999:233-234. 
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ska tillsättas av parlamentsledamöter – inte av regeringen.768 Om dessutom do-
marna utses på tidsbegränsade mandat kan vi ytterligare minska risken för att 
domare kan påverka under många decennier.769  

ROBERT DAHL: Men oavsett noggranna nomineringar och tidsbegränsade 
mandat anser jag ändå att det är mycket problematiskt om en domstol, i USA 
räcker det med fem domare, ska ha rätt att underkänna beslut som har fattats en-
ligt demokratiska beslutsregler – särskilt som domarna inte är neutrala eller age-
rar oberoende av egna intressen och kontakter.770  

RONALD DWORKIN: Jag vet att det finns svårigheter för hur man ska få en för-
fattningsdomstol att fungera på det sätt som grundlagsfäderna önskade, och det 
finns dåliga historiska exempel på beslut som Högsta Domstolen har fattat, men 
vi måste också komma ihåg att den vaktar konstitutionen så att rättigheter inte 
kränks. Robert sade tidigare att majoritetsprincipen är besvärlig men, som han 
såg det, den bästa av de möjliga beslutsstrukturer som vi har. Det är inte min 
uppfattning att vi inte längre ska använda oss av majoritetsbeslut – de är den 
grundläggande beslutsprocedur som vi har, men med hjälp av en författnings-
domstol kan riskerna minskas för vad majoriteten kan besluta – att inte beslut 
fattas som kränker någons rättigheter. Vi måste vara öppna i sökandet efter det 
system som bäst kan garantera att rättigheter skyddas och inte reflexmässigt av-
färda dem som odemokratiska bara för att majoritetsprincipen begränsas nå-
got.771   

KARIN OLSSON: Så Ronald vill att vi inte ska förkasta förslaget med en författ-
ningsdomstol utan att först ha prövat hur det fungerar. Vi har också förstått att du 
Robert ändå är skeptisk till det. Vilket är då ditt förslag på lösning? Vi är ju alla 
medvetna om att majoritetsstyre är en risk och att det inte ger någon garanti mot 
att rättigheter inte kränks – rättigheter som vi har konstaterat är oskiljaktiga från 
den demokratiska processen och som måste finnas för att demokrati ska fungera. 
Kan inte en domstol vara lämplig för att garantera i alla fall de rättigheterna? 

ROBERT DAHL: Vi återkommer till det men jag skulle först vilja presentera den 
lösning som jag anser är den bästa utifrån ett demokratiskt perspektiv – en lös-
ning där både politisk jämlikhet och allas lika rätt till självstyre kan uppnås.  

KARIN OLSSON: Den bästa ideala lösningen menar du?  
ROBERT DAHL: Ja, jag vet att åtminstone Ronald – och säkert Hannah och Gi-

andomenico också – kommer att ha invändningar och säga att jag är naiv, men 
jag tror på den här lösningen. Som jag ser på demokrati så är politisk jämlikhet 
och självstyre centrala komponenter – de är både nödvändiga för att ett styre ska 
vara demokratiskt och själva essensen av vad demokrati innebär: att alla är var-
andras politiska jämlikar och att alla kan vara självstyrande på lika villkor. Ut-
gångspunkten måste därför vara att den demokratiska processen fungerar så att 
politisk jämlikhet och självstyre uppnås.  

KARIN OLSSON: Så din lösning är en fungerande demokratisk process?  

768 Holmström 1998:245.  
769 Dworkin 2006:157-158. 
770 Dahl 2003/2002:54-55.  
771 Dworkin 1998:458 och Dworkin 1999:234.  
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ROBERT DAHL: Nja, det är den som är målet – om rättigheter kränks beror det 
på att processen inte fungerar som den ska. Lösningen är att få processen att fun-
gera bättre, att göra den mer demokratisk.772    

KARIN OLSSON: Men du sade tidigare att det inte är majoritetsprincipen som 
det beror på om rättigheter kränks utan att det beror på individerna som deltar. 
Vad är det som gäller – beror det på individerna eller på att beslutsprocessen är 
dålig? 

ROBERT DAHL: Det är egentligen två skilda saker. Om processen fungerar och 
rättigheter ändå kränks beror det på de individer som deltar men som inte respek-
terar de demokratiska värderingarna. Men det kan också vara så att individerna 
inte ges de bästa, eller ens nödvändiga, förutsättningarna för att kunna agera som 
aktiva och medvetna demokrater – och då måste processen förbättras.  

KARIN OLSSON: Men det är vi väl alla överens om att så måste ske. Vad nytt 
har du att säga som inte redan har föreslagits?  

ROBERT DAHL: En tro på individen. Den lösning man väljer för att skapa ett 
gott demokratiskt styre beror på hur man ser på möjligheten till att medborgarna 
tar ett kollektivt moraliskt ansvar – om man tror att individerna kommer att agera 
i enlighet med de demokratiska värderingarna eller inte.773  

KARIN OLSSON: Och det tror du att individerna är kapabla till?  
ROBERT DAHL: Ja, om man har accepterat, och respekterar den demokratiska 

processen och de värderingar som följer med den, kan man inte kränka någons 
rättigheter – om ett folk är självstyrande kan det inte frånta någon dess rättighe-
ter.774 Det är genom medborgerligt ansvar och medvetande som vi kan säkra rät-
tigheter och samtidigt bevara allas lika rätt till självstyre och politisk jämlik-
het.775 

KARIN OLSSON: Så istället för institutionella checks and balances vill du ha so-
ciala sådana?       

ROBERT DAHL: Ja, demokratins gränser är inbyggda i själva processen – om 
man agerar så att rättigheter kränks, till exempel genom att frånta en minoritet 
dess rättigheter bryter man mot de demokratiska värderingarna och den demokra-
tiska processen.776 Det finns en risk för majoritets- eller minoritetstyranni, det är 
jag medveten om, men om alla respekterar de demokratiska värderingarna så 
kommer inte beslut att fattas som riskerar att kränka någons rättigheter.777 

KARIN OLSSON: Men det är en stor risk du tar då – det enda skyddet mot att 
rättigheter kränks är att individerna själva inser att de inte bör göra det. Men jag 
kan samtidigt konstatera att du sällar dig till en namnkunnig – och respekterad 
skara.  

ROBERT DAHL: Jaså?  
KARIN OLSSON: Ja, jag kan inte undgå att se likheten mellan ditt resonemang 

och vad Jean-Jacques och John diskuterar. Rawls alltså – inte Locke.  

772 Dahl 1989:174.  
773 Dahl 1997/1979:209.  
774 Dahl 1989:171.  
775 Dahl 1997/1979:202.  
776 Dahl 1989:171-172.  
777 Dahl 1989:155-156. 
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ROBERT DAHL: Aah, du menar deras idéer om ’civic religion’ respektive ’sen-
se of justice’? 

KARIN OLSSON: Precis, de resonerar visserligen i andra termer men andeme-
ningen är densamma: att individerna i ett samhälle delar gemensamma värde-
ringar – värderingar som alla har samtyckt till, tror på, respekterar och agerar i 
enlighet med – och litar på att alla andra gör detsamma.778 

ROBERT DAHL: Ja det kanske stämmer, och det är väl inte det sämsta sällska-
pet.     

KARIN OLSSON: Absolut inte, men jag vet inte om det hjälper – att skapa den 
gemenskapen och respekten för andra sker inte av sig själv – det krävs mycket av 
individerna.    

ROBERT DAHL: Visst kommer det att vara svårt och det kommer att ta tid. Jag 
tror dock att individerna med tiden kommer att inse att det enda rätta de kan göra 
är att agera i enlighet med de demokratiska värderingarna.779  

KARIN OLSSON: Jag förstår ju att det här den bästa ideala lösningen och jag 
önskar att du har rätt, men som verkligheten ser ut så tycks vi få vänta på att in-
dividerna ska komma till den insikten. Har du därför något förslag på hur vi idag, 
i praktiken, ska kunna hindra att rättigheter kränks?  

ROBERT DAHL: För att hindra att rättigheter oskiljaktiga från den demokratiska 
processen kränks, för det är de vi pratar om nu, finns det några olika möjliga lös-
ningar: förändrade gränser för demos, institutionella hinder i form av vallagar, en 
positiv politisk kultur och en domstol med lagprövningsrätt.  

KARIN OLSSON: Men vänta här nu – du har ju precis avfärdat sådana domsto-
lar.  

ROBERT DAHL: Jag sade att det finns olika möjliga lösningar – därmed inte 
sagt att jag tycker att de är bra.  

KARIN OLSSON: Vilken av lösningarna tycker du är bra då?  
ROBERT DAHL: En positiv politisk kultur som innefattar en uppfattning om att 

gemensamma demokrativärden är viktiga – att man gillar demokrati – ligger 
närmast min ideala lösning men problemet är att det tar tid innan en politisk kul-
tur har växt fram och det tar ännu längre tid innan alla accepterar och respekterar 
den.780  

KARIN OLSSON: Så det är bara att skapa en positiv politisk kultur?   
ROBERT DAHL: Så enkelt är det tyvärr inte. Det är många faktorer som spelar 

in, bland annat kontexten: historia, tradition, vilja till gemenskap och gruppe-
ringar inom den politiska enheten. Det innebär att det inte finns något enkelt sätt 
att skapa en positiv politisk kultur eller att det finns en bästa beslutsmodell – vil-
ka faktiska lösningar man väljer beror på förutsättningarna i varje enskilt fall.781       

KARIN OLSSON: Så en politisk kultur är bra – och kanske nödvändig för att den 
demokratiska processen ska accepteras och respekteras – men vilka andra lös-
ningar finns det om vi inte vill vänta alltför länge?   

778 Rousseau 1996/1762:149-156 och Rawls 1999/1971:63-64, 487-489. 
779 Dahl 1989:179-180.  
780 Dahl 1982:96, Dahl 1989:172, 186-187 och Dahl 2003/2002:138.  
781 Dahl 1989:162, 192, Dahl 2000/1998:139, Dahl 2003/2002:98-99 och Dahl 2006:161. 
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ROBERT DAHL: Man kan laborera med storleken på demos och anpassa dess 
gränser så att de går längs med de linjer som skiljer olika kulturella eller etniska 
grupper från varandra.782    

KARIN OLSSON: Men det är under förutsättning att grupper dels lever åtskilda 
från varandra, dels att preferenser är gruppbaserade – att alla inom en grupp har 
samma intressen och önskemål – och det är väl inte så troligt, eller?  

ROBERT DAHL: Nej, vi har väl alla unika intressen och preferenser, men som 
jag redan har påpekat har historia och tradition stor betydelse, och genom att för-
ändra demos kan man ge olika minoritetsgrupper som kan leva inom specifika 
områden större autonom makt i vissa frågor.783    

KARIN OLSSON: Även det låter som en osäker lösning – det är många omstän-
digheter som måste stämma.  

ROBERT DAHL: Men då har vi institutionella hinder som sista (nästan) alterna-
tiv att tillgå. Jag tror att jag nämnde den möjligheten för Hannah också; det finns 
möjligheter att på olika sätt skapa hinder som ska minska risken för att rättighe-
ter kränks. Det kan till exempel vara en andra kammare som antingen är forme-
rad för att varje region i den politiska enheten ska vara representerad eller som 
ett sätt att skapa en broms i systemet – att inte förhastade beslut ska fattas. Man 
kan också ge minoritetsgrupper vetorätt i vissa frågor som man bedömer särskilt 
viktiga för dem eller att det krävs en kvalificerad majoritet för att beslut ska kun-
na fattas. Att ge minoritetsgrupper speciella rättigheter som vetorätt är dock ing-
en perfekt lösning eftersom det alltid finns en risk för att de utnyttjar den rätten 
för att skydda egenintressen.784       

KARIN OLSSON: Nu har vi hört om politisk kultur, förändrade gränser och insti-
tutionella hinder, men jag är nyfiken på vad du har att säga om domstolen. Har 
Ronald lyckats övertyga dig om fördelen med författningsdomstolar i alla fall?   

ROBERT DAHL: Nej, jag är fortfarande mycket tveksam till en sådan eftersom 
den begränsar och fråntar individerna deras rätt att styra sig själva. Den politiska 
jämlikheten försvagas också om ett fåtal domare ges så mycket makt att de kan 
underkänna demokratiskt fattade beslut. Att deras uppgift är att skydda okränk-
bara rättigheter spelar egentligen ingen roll, eftersom de historiskt sett inte har 
gjort det i alla lägen. Men, en författningsdomstol kan trots allt ha vissa fördelar. 
Det kan vara möjligt att ha en författningsdomstol vars enda, och jag menar 
enda, uppgift är att vakta de rättigheter som är oskiljaktiga från den demokratiska 
processen. Domstolen ska enbart kunna förhindra och underkänna beslut som ho-
tar de förutsättningar som är nödvändiga och oskiljaktiga från den demokratiska 
processen – domstolen ska inte kunna agera utanför sin jurisdiktion.785  

KARIN OLSSON: Du låter inte övertygad om att en domstol är den rätta vägen 
att gå för att skydda rättigheter.  

ROBERT DAHL: Nej, av princip så anser jag inte att individerna kan fråntas sin 
rätt till självstyre eller att den politiska jämlikheten ska begränsas. Om vi låter en 

782 Dahl 1997/1979:203-204 och Dahl 1989:184.  
783 Dahl 1982:89-90.  
784 Dahl 1997/1979:204-205, Dahl 1982:65-67, 89, 93 och Dahl 1989:185-186. Se också Dahl 2000/ 

1998:124-127.  
785 Dahl 1989:191 och Dahl 2003/2002:153-154.  
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domstol ha den makten att underkänna beslut fråntar den individerna just de rät-
tigheter som den är satt att skydda – och det är ingen lätt sak att rättfärdiga en 
domstol på de premisserna. Den demokratiska processen kan inte ersättas av nå-
gon ickedemokratisk form om det inte kan bevisas att den bättre möjliggör och 
skyddar rättigheter. Vad man tror om det beror dels på vilka värden det är som 
ska skyddas, dels beror det på vad man tror att individen klarar av och hur hon 
agerar. Jag är övertygad om att individen under gynnsamma förutsättningar och 
med tiden kan agera som en medveten demokrat på ett sådant sätt att de demo-
kratiska rättigheterna inte kränks. Men då måste vi ge individen tid och träning 
att utveckla de förmågorna – vi måste vara beredda på och ha överseende med att 
felaktiga beslut kan fattas.786 Det innebär dock inte att jag är någon blåögd idea-
list – jag vet vilka de empiriska och normativa svårigheterna är, men om vi är 
övertygade om att demokrati är bra så måste vi ta både dess problem och dess 
möjligheter på allvar, för att kunna närma oss en fullödig demokratisk process.787    

Den demokratiska processen – en möjlighet  
James Madison och Alexander Hamilton förordar en maktdelning, bland annat 
för att säkerställa ett oberoende domstolsväsende. Deras farhågor baseras på en 
misstro mot att organisationer, istället för att agera för allas bästa, driver sina 
egenintressen. Risken är att de också kommer att agera på ett sådant sätt att rät-
tigheter kränks. Domstolen skall därför kunna dämpa detta genom att ha rätt att 
underkänna beslut som strider mot konstitutionen.  

Ronald Dworkin kan ses som en modern efterföljare till dem. Även han argu-
menterar för att en domstol skall ha lagprövningsrätt av samma orsak som Madi-
son och Hamilton: majoritetstyranni kan innebära att rättigheter kan komma att 
kränkas. Dock går han inte vägen via en oro för organisationer. Madison, Hamil-
ton och Dworkin belyser ett problem som Dahl själv, vid ett flertal olika tillfäl-
len, har funderat kring: Hur garanterar vi att rättigheter inte kränks utan att in-
skränka sagda rättigheter?  

Dahl inser också att rättigheter behövs och att de måste skyddas för att den 
demokratiska processen skall fungera. Frågan är vilka rättigheter som måste 
skyddas och hur det skall ske. Utan att här dra Dahls alla argument för den de-
mokratiska processen, kan vi konstatera att de rättigheter som enligt honom är 
okränkbara och därför bör skyddas är just de som ligger till grund för den demo-
kratiska processen. Det är enbart de rättigheter som är oskiljaktiga från processen 
som är okränkbara. Övriga rättigheter, de som är viktiga men inte nödvändiga, 
omfattas inte av det skyddet.788 Det är också en rimlig avgränsning givet både 

786 Dahl 1989:192.  
787 Dahl 1989:176. 
788 Rätten till en rättvis rättegång har en oklar position. Å ena sidan säger Dahl att det är en rättighet 

som är nödvändig för att respekten för allas lika värde skall upprätthållas – och skulle därför kunna 
ses som okränkbar. Å andra sidan betonar han att det enbart är de rättigheter som är direkt kopplade 
till och nödvändiga för den demokratiska processen (primära politiska rättigheter motsvarande po-
lyarkiinstitutionerna) som bör skyddas av en författningsdomstol (om en sådan alls skall finnas) – 
och dit hör inte rätten till en rättvis rättegång. Dahl 1989:167, 191. 
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Dahls ovilja att inskränka politisk jämlikhet och självstyre och hans nästan blin-
da tro på vad den demokratiska processen kan åstadkomma. Men det är en sak att 
med ord kategorisera olika typer av rättigheter, det är en annan sak att i verklig-
heten dra gränsen – för vad innebär det exakt att en rättighet är oskiljaktig från 
den demokratiska processen?  

De rättigheter som Dahl själv nämner är polyarkiinstitutionerna, varav yttran-
defrihet, pressfrihet och rösträtt är några exempel. Som vi kommer ihåg så for-
mulerar Dahl de rättigheterna för att demokratikriterierna skall kunna realiseras – 
som i sin tur är sammanlänkade med grundantagandena. Dahl betonar att anta-
gandena och kriterierna är två sidor av samma mynt: om vi accepterar antagan-
dena måste vi acceptera kriterierna – och om kriterierna avvisas innebär det ock-
så att antagandena avvisas. Samma nära koppling återfinns mellan kriterierna 
och polyarkiinstitutionerna. Det är en argumentationslinje som Dahl använder 
för att argumentera för och legitimera alla individers lika rätt till ett lika delta-
gande: eftersom individerna är tillräckligt och lika kvalificerade för att delta på 
lika villkor, bör de därför omfattas av rättigheter som ett effektivt deltagande, 
allmän rösträtt och yttrandefrihet. Det är därmed inte orimligt att använda samma 
argumentationslinje när de okränkbara rättigheterna skall identifieras. De rättig-
heter som Dahl definierar som okränkbara är polyarkiinstitutionerna, vilket i så 
fall skulle betyda att även de bakomliggande demokratikriterierna och grundan-
tagandena är okränkbara.  

Här uppstår dock vissa problem: bland grundantagandena och kriterierna finns 
(som vi såg i kapitel 6) empiriskt grundade argument: till exempel att knappa och 
värdefulla resurser skall fördelas rättvist och att upplyst förståelse är en rättighet 
som skall möjliggöras för alla. Eftersom de är en del av grunden för Dahls teori 
och också skall ’fångas upp’ och realiseras genom polyarkiinstitutionerna borde 
det vara rättigheter som kan kategoriseras som okränkbara. Men samtidigt häv-
dar Dahl att rättigheter som till exempel utbildning och socioekonomisk jäm-
likhet vilar på empiriska antaganden som saknar entydiga svar på vilken grad av 
utbildning och socioekonomisk jämlikhet som behövs, och kan därför inte kate-
goriseras som direkt kopplade till den demokratiska processen – och inte heller 
som okränkbara rättigheter.  

Vad visar det här? Visst kan man å ena sidan diskutera om det är rimligt att 
tolka alla grundantaganden och demokratikriterier som oskiljaktiga (och därmed 
okränkbara) bara för att polyarkiinstitutionerna kategoriseras som sådana. Det är 
inte självklart att polyarkiinstitutionerna är avsedda att realisera samtliga anta-
ganden och kriterier. Å andra sidan bygger Dahl hela sin teori på att de delarna 
hänger samman. Oavsett hur man ser på det så visar detta ändå att det i realiteten 
inte är så enkelt att dra gränsen mellan okränkbara rättigheter och andra typer av 
rättigheter. Det innebär också en ökad risk för godtyckliga gränsdragningar.  

Politisk jämlikhet utgör, tillsammans med idén om rätten till självstyre, den 
röda tråden som Dahl ständigt återkommer till. Det är två värden som kan upp-
nås genom en fungerande demokratisk process samtidigt som det är de värdena 
som realiserar samma process. Och om det inte har synliggjorts i tidigare kapitel 
så står det i alla fall efter denna dialog klart att den demokratiska processen 
sträcker sig längre i tid och rum än vad den vid en första anblick gör. För att po-
litisk jämlikhet och självstyre skall uppnås räcker det inte att de har realiserats 
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vid ett specifikt beslutstillfälle – de måste även ha ett rumsligt stöd: att samhället 
i stort respekterar de demokratiska värderingarna, och en utsträckning i tid: de-
mokrativärdena måste vara oskadade även efter att ett beslut har fattats så att alla 
även vid nästa beslutstillfälle har lika rätt att delta.  

Dahl argumenterar för att det är möjligt att uppnå med en fungerande demo-
kratisk process – beslut som fattas genom en demokratisk process kan inte krän-
ka rättigheter: om den gör det är den inte demokratisk. Det behövs därför inga 
institutionella hinder – det behövs bara medvetna och aktiva demokrater. Det här 
visar åter vilket stort ansvar som Dahl lägger på individen. Han tror på henne, att 
hon kan och kommer att agera i enlighet med de demokratiska värderingarna och 
att det därför inte behövs några mekanismer för att förhindra att rättigheter 
kränks, eftersom så inte kommer att ske.  

Men det är i den ideala världen, i den tänkta världen där även empiriska om-
ständigheter vägs in ser det annorlunda ut. Då tar han hjälp av (om än av ett mi-
nimum) olika former av institutionella ordningar som skall förhindra att rättighe-
ter kränks. Individens rätt till självstyre och politisk jämlikhet är centralt men för 
att skapa bättre förutsättningar för de värdena att realiseras behövs vissa skydd. 
Det beror både på att individerna inte är de medvetna aktiva demokrater som 
krävs och på att demokrativärdena inte kan realiseras fullt ut. Dahl tar dock hell-
re hjälp av sociala skyddsnät än av konstitutionellt bundna sådana.789 Så även om 
individerna inte är de perfekta demokrater som Dahl skulle önska, sätter han 
hellre sin tillit till dem än till konstitutionella regleringar.   

Ett konstitutionellt hinder som Dahl och Dworkin har skilda uppfattningar om 
är författningsdomstolen. Vi skall här inte upprepa alla argument som Dahl har 
mot en sådan, men hans främsta invändning är att individens rätt till självstyre 
och politiska jämlikhet inskränks och försvagas. Det finns i princip inga ursäkter 
för att göra det, och även om Dahl kan inse fördelen med sådana: de underlättar 
beslut och minskar risken för att gruppers eller enskilda individers rättigheter 
kränks, så vill han helst inte ha några. Alla individers lika rätt till ett lika delta-
gande är så viktigt och väger så tungt i hans demokratiteori att det måste vara ex-
ceptionella omständigheter för att han skall vara villig att rucka på det.                      

789 Dahl 1984/1956:36.  
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KAPITEL 15 

Den reproducerande treenigheten? 
 
Efter att i dialogerna ytterligare ha pressat Dahl att klargöra sin demokratisyn är 
det nu dags att knyta ihop trådarna och avsluta med en analys av hur vi kan för-
stå demokratins reproducerbarhet i hans tänkta värld. Men avsikten är också att 
ta ett större grepp och diskutera vad vi kan lära oss av analysen.   

En kort återblick på utgångspunkterna  
Demokrati uppfattas av de allra flesta som något bra och eftersträvansvärt. 
Många är de som vill kvala in i gruppen av hängivna demokrater – och merpar-
ten av alla regimer gör anspråk på att vara demokratiska; en strävan som gör 
klart för alla vilken framgångssaga demokratin tycks vara. Men allt är inte så en-
kelt, demokratibegreppet tenderar att bli urvattnat, för trots demokratins utveck-
ling och utbredning är diskrepansen mellan dess normativa ideal och den verk-
lighet, där vad som helst tycks kunna definieras som demokratiskt, stor. Demo-
kratin utmanas ständigt – även där den är till synes säker.790 I den svenska de-
mokratiutredningen kunde man också konstatera att demokratin inte fungerar så 
som vore önskvärt.  

Uppenbart är att demokrati som ideal form stöter på svårigheter då den skall 
realiseras i verkligheten. Men om vi tror på demokrati och tar demokrati på all-

790 Två lysande exempel på det är två händelser som inträffade med ett par veckors mellanrum i Stor-
britannien under hösten 2008. I det första fallet ansågs demokratin och parlamentarismen vara un-
der attack då polisen arresterade en medlem av underhuset för att ha lämnat ut känslig information: 
”[d]emocracy is damaged; the House of Commons is damaged; British liberty is under attack.” För 
att demokratin skall fungera måste parlamentet vara fritt – särskilt i relation till den verkställande 
makten. Det anses vara särskilt illa att polisen inte hindrades att gå in i parlamentsbyggnaden och 
undersöka ett kontor eftersom parlamentet är symbol och maktcentrum för demokratin. Jämförelser 
görs med Thomas More som 1523 lyckades motstå påtryckningar från Kardinal Wolsey, Henrik 
VIII:s lordkansler. Times 2008-12-01. I det andra fallet, som inträffade någon vecka senare, var 
omständigheterna helt annorlunda. På ön Sark i Engelska kanalen skulle man för första gången ge-
nom allmänna val utse ett lokalt parlament. Öns starka män, två bröder, hade i förväg publicerat en 
önskelista om vilka de föredrog i parlamentet samt en lista över dem de inte ville se bli invalda. Na-
turligtvis röstade folket ’fel’, nästan alla de svartlistade personerna blev invalda medan enbart två 
av brödernas föreslagna personer fick plats i parlamentet. Resultatet blev att bröderna stängde de 
hotell, restauranger och affärer som de äger med arbetslöshet som följd. Dagens Nyheter 2008-12-
13. Båda fallen utgör var för sig ett hot mot demokratin och tillsammans visar de att demokratin 
kan attackeras från många olika håll – hot som måste kunna bemästras.     
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var, borde vår strävan vara att demokratins ideal och verklighet sammanfaller. 
För att förstå hur det kan ske måste kopplingen mellan normativa ideal och anta-
ganden om verkligheten uppmärksammas mer.     

Utgångspunkten för avhandlingen är att givet att vi tror på demokrati och gi-
vet att vi anser att demokrati är den bästa styrelseformen, borde vi formulera en 
idé om hur demokratin skall kunna realiseras – och reproduceras. Genom att un-
dersöka en välgrundad demokratiteori kan vi analysera om idén om demokratins 
reproducerbarhet har något sådant stöd.  

Den teori som studeras är Robert Dahls demokratiteori. Han är en förgrunds-
figur inom demokratiforskningen – en forskare vars idéer andra har utgått ifrån 
för att antingen ta spjärn emot eller för att bygga vidare på – knappast någon har 
ignorerat hans teori. Dahl har dessutom varit verksam under dryga sex decennier 
– och han har framförallt studerat demokratifrågor ur både normativa och empi-
riska aspekter. Hans demokratiteori utgör därför ett ypperligt studieobjekt – i 
hans teori, om någonstans, borde vi kunna finna en idé om demokratins reprodu-
cerbarhet.  

Syftet är att undersöka hur vi kan förstå idén om demokratins reprodu-
cerbarhet i Robert Dahls tänkta värld. Men syftet sträcker sig längre än till att 
enbart beskriva, tolka och analysera Dahls demokratiteori – syftet är också att 
kritiskt granska vad Dahl säger: För han ett rimligt och giltigt resonemang givet 
de analyskategorier som har formulerats? Avsikten är dessutom att värdera Dahls 
demokratiteori, och i det sammanhanget kommer jag att föreslå korrigeringar 
som gör den starkare. Det är vad vi bland annat skall diskutera närmare i detta 
sista kapitel.  

Med reproducering avses att det demokratiska systemet stärker sig självt – att 
det kan producera sin egen överlevnad genom att hämta kraft i sig självt. Repro-
duceringen innebär dock inte någon idé om att demokratin därmed måste bli 
bättre, huvudsaken är att den inte hotas eller undergrävs.     

De analyskategorier som preciserar hur idén om reproducerbarhet fungerar 
och som hjälper oss att besvara syftet utgörs av terminala demokrativärden, an-
taganden om individen och institutioner som behövs för att demokrativärdena 
skall kunna realiseras. Demokratins terminala värden är en naturlig utgångspunkt 
i sökandet efter det demokratiska styre som vi vill uppnå och reproducera. Det-
samma gäller individen, det är inte rimligt att analysera hur demokratin kan re-
produceras utan att fundera på vem individen är som skall befolka det demo-
kratiska styret – vilka intressen, drivkrafter och vilken formbarhet hon har. Insti-
tutioner slutligen skall realisera demokrativärdena genom att skapa möjligheter 
för och uppmuntra, alternativt begränsa individernas agerande. För att det skall 
vara möjligt måste flera olika institutioner samverka – eller åtminstone inte mot-
verka varandra.  
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Sammanfattande reflektioner   
När vi ställer samman vad vi har lärt om Dahls demokratiteori och hur vi kan 
förstå idén om demokratins reproducerbarhet i hans tänkta värld, borde det stå 
klart för alla att individens lika rätt till lika deltagande är den centrala utgångs-
punkten. Alla är tillräckligt och lika kvalificerade som alla andra och det är bara 
den enskilde individen som vet vilka de egna intressena är. För att allas intressen 
skall ges lika hänsyn bör därför alla ges lika rätt att delta. Den rätten förutsätter 
att alla har en jämlik rösträtt, kan delta effektivt, har möjlighet att nå en upplyst 
förståelse, kan kontrollera dagordningen samt att medborgarskapet inkluderar 
alla.    

De demokrativärden som Dahl därmed definierar som terminala är politisk 
jämlikhet och självstyre – det är de värden som är målet för demokratin. Men 
samtidigt är de värdena en förutsättning för den fullödiga demokratiska procedu-
ren; om inte individerna är självstyrande och politiskt jämlika varandra kan den 
demokratiska processen inte fungera enligt idealet.  

Identifieringen av de terminala värdena är okontroversiell – att Dahl betonar 
just de två värdena kan ingen undgå att notera. Det betyder dock inte att det är 
enkelt att realisera dem. Att nå en fullständig politisk jämlikhet och självstyre är 
mycket svårt på grund av empiriska omständigheter, som till exempel socioeko-
nomiska skillnader och demos gränsdragning. Men även om vi bortser från de 
svårigheterna finns problem. De rör dels kopplingen mellan individ och kollek-
tiv, dels rör det den kollision som kan ske mellan politisk jämlikhet och självsty-
re. 

Det är individens rätt att initiera en fråga, delta och göra sin röst hörd som ut-
gör grunden för den demokratiska processen men när besluten fattas sker det kol-
lektivt – antingen genom konsensus eller genom majoritetsbeslut. När man mäter 
graden av politisk jämlikhet och självstyre kan den bedömningen därmed ske 
både på individnivå och på aggregerad nivå, med skilda resultat. Vad gäller 
självstyret så såg vi i dialogen med David Held att Dahl skiftar fokus på vilken 
nivå han utgår ifrån. Det är å ena sidan individen som skall delta aktivt och vara 
självstyrande i relation till andra individer inom demos, det är å andra sidan kol-
lektivet som skall vara självstyrande vad gäller kontroll över dagordningen i rela-
tion till externa krafter. Dahl konstaterar dock att ett fullständigt självstyre är en 
fiktion; det finns alltid yttre omständigheter som påverkar och begränsar möjlig-
heten till självstyre – både på individuell och på kollektiv nivå. Dahl vill därför 
släppa på kravet om självstyre för politiska enheter och istället se dem interagera 
med varandra. Dahl har naturligtvis rätt i att det är svårt om inte omöjligt att nå 
ett fullständigt självstyre men det är inte heller oproblematiskt att acceptera att 
självstyret för en politisk enhet inte kan upprätthållas eftersom det också påver-
kar individens möjlighet till självstyre. Hon kan visserligen fortfarande vara 
självstyrande i relation till sina medmänniskor inom den politiska enheten men 
de frågor som de skall fatta beslut om kan vara begränsade av externa krafter. 
Graden av kollektivt självstyre kan därmed påverka individens självstyre i fråga 
om vad man beslutar om – inte att man fattar beslut.          

Det finns även en koppling mellan individuell och kollektiv politisk jämlikhet, 
men då av en besvärligare art. Beroende på den konstitutionella organiseringen 
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kan politisk jämlikhet på individ- respektive gruppnivå underminera varandra. 
Om minoriteters kulturella rättigheter skyddas genom att vetorätt införs i vissa 
frågor, ges den gruppen andra politiska rättigheter än vad övriga medlemmar i 
demos har. Det hotar inte bara andra gruppers politiska jämlikhet utan även den 
politiska jämlikheten på individnivå eftersom individerna agerar utifrån olika rät-
tigheter. Men om minoritetsgruppers rättigheter inte skyddas och politisk jämlik-
het enbart bedöms på individnivå kan det leda till att minoritetsgruppers politiska 
jämlikhet i relation till andra grupper försvagas, eftersom det inte finns några ga-
rantier för att rättigheterna skyddas då det är den grupp med flest anhängare som 
vinner en omröstning.  

Den kollision som kan ske mellan politisk jämlikhet och självstyre beror ock-
så på den konstitutionella organiseringen. I Dahls tänkta värld, där alla kan delta 
på det sätt som Dahl förväntar sig (demokratikriterierna är på plats och socio-
ekonomiska skillnader är utjämnade), är alla självstyrande och politiskt jämlika 
varandra och någon motsättning finns inte. Men så fort man väljer att skydda rät-
tigheter kommer det – ofta i syfte att stärka den politiska jämlikheten – att in-
kräkta på individernas rätt till självstyre. När jämlikhet och lika rättigheter mel-
lan individer, såsom rätt att utöva kulturella traditioner och tala sitt språk, anses 
så viktiga att den rätten bör skyddas, innebär det att självstyret kränks eftersom 
det är rättigheter som avskiljs från individernas beslutanderätt. Men det är inte 
heller rimligt att rätten till självstyre skall vara överordnad alla andra rättigheter 
eftersom det då inte finns några garantier för att minoriteters rättigheter inte åsi-
dosätts. Kombinationen av politisk jämlikhet och självstyre är därför funda-
mental för den demokratiska processen – att alla kan delta på lika villkor. Som vi 
har sett vill Dahl inte heller begränsa individernas rätt till deltagande med konsti-
tutionella hinder – om de agerar demokratiskt kommer inte demokrativärdena att 
kränkas. Det är en uppfattning som ställer stora krav på individernas deltagande 
men som också innebär att Dahl kan undvika den kollisionen.  

För Dahl handlar inte deltagandet enbart om att delta vid ett parlamentsval där 
väljarna lägger sin röst på en kandidat utan det sträcker sig längre än så. Den 
demokratiska processen omfattar alla former av deltagande, från att initiera en 
fråga, debattera den och besluta om den, till att kontrollera och utkräva ansvar 
om besluten inte genomförs. Dessutom skall deltagandet garantera att de demo-
kratiska rättigheterna inte kränks utan att de är intakta för kommande debatter 
och beslut. Även om Dahl i första hand betonar den demokratiska processen be-
tyder det därför inte att han struntar i konsekvenserna av besluten – de måste 
vara i linje med demokrativärdena.  

Samtidigt som Dahl sätter stor tilltro till vad han anser är möjligt, är han också 
pragmatisk. När han preciserar vilka som reellt skall ges lika rätt att delta be-
gränsas den rätten. Förutom att deltaganderätten inte omfattar de som är på till-
fälligt besök, barn och de som har en intellektuell funktionsnedsättning, kunde vi 
också efter dialogen med Held konstatera att deltagandet även begränsas rums-
ligt. Min tolkning är att Dahl går från en icke-legal till en legal tolkning av vilka 
som skall ges rätt att delta. Det betyder att det enbart är den som är juridiskt un-
derställd besluten och som är medlem av den politiska enheten som skall ges rätt 
att delta. Det leder till att individer som är berörda av besluten kan uteslutas från 
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rätten att delta. Det är ur ett teoretiskt perspektiv problematiskt men antagligen 
det enda praktiskt möjliga om teorin också skall vara empiriskt tillämpbar.      

Om Dahl tänker sig en begränsning av deltagandet i tid är inte lika tydligt – 
det är snarast en fråga som han inte berör. I dialogen med Majone diskuterades 
den möjligheten utan att Dahl gav något svar. Men utifrån hur han förhåller sig 
till deltaganderätten, att den bestäms av den legala tolkningen av all affected-
principen, är det rimligt att tänka sig att han även gör en begränsning i tid och 
utesluter framtida generationer. Det vore enklare att tillmötesgå Held och låta 
alla levande individer delta än att formulera beslutsprinciper för dem som ännu 
inte är födda. Men det är som sagt en fråga som Dahl själv inte berör – vilket 
också kan ge en antydan om hans ointresse för frågan. Framtida generationer, 
globala demos, eller för den delen passiva (icke)väljare, är teoretiskt sett ointres-
santa för Dahl – däremot innebär åtminstone den sistnämnda gruppen empiriska 
problem.  
 
De institutioner som Dahl i första hand diskuterar är polyarkiinstitutionerna; de 
är nödvändiga men knappast tillräckliga för att realisera demokrativärdena. Även 
andra institutioner behövs. De nödvändiga polyarkiinstitutionerna utgörs av rät-
tigheter som skall möjliggöra individens lika deltagande: att besluten kontrolle-
ras av de valda representanterna, att valen är fria, rättvisa och återkommande, att 
rösträtten är allmän, att alla har lika rätt att kandidera, att alla har yttrandefrihet 
och föreningsfrihet samt att alla har möjlighet att söka alternativa informations-
källor. Dessa rättigheter skapar möjligheter för individerna att delta på lika vill-
kor. Men dessa rättigheter möjliggör enbart ett lika deltagande – det behövs 
andra institutioner för att det lika deltagandet skall kunna realiseras och kontrol-
leras.  

Konstitutionen konstrueras både för att bestämma organiseringen av den poli-
tiska enheten och för att precisera vilka rättigheter som skall skyddas och hur det 
skall ske. Dahl är medveten om att skydd behövs eftersom individerna inte age-
rar som de medvetna demokrater som han önskar. Men att för den skull konstru-
era alltför rigida skydd är Dahl tveksam till eftersom all konstitutionell reglering 
som sker är en form av inskränkning av individens rätt till självstyre. För om rät-
tigheter betraktas som överordnade den demokratiska processen innebär det att 
individen inte har rätt att fatta beslut i frågor som rör de rättigheterna. Det finns 
därför inga rättigheter som Dahl anser är överordnade den demokratiska proces-
sen, däremot finns det rättigheter som är oskiljaktiga från den. Det är rättigheter 
som kan kopplas till demokratikriterierna och till polyarkiinstitutionerna. Om 
inte de rättigheterna bevaras intakta kommer även den demokratiska processen 
att krackelera. Det är de enda rättigheter som Dahl skulle kunna se som nödvän-
diga att skydda genom konstitutionella regleringar – att beslut som kränker dessa 
rättigheter inte kan tillåtas. Å andra sidan betonar Dahl att enbart den besluts-
process där de rättigheterna skyddas är demokratisk – alltså kan en demokratisk 
process inte kränka sagda rättigheter och de behöver inget extra skydd.  

Dahl är särskilt tveksam till författningsdomstolar eftersom de dels ger ett få-
tal individer ett mycket större inflytande än det stora flertalet – med resultatet att 
både den politiska jämlikheten och självstyret försvagas, dels visar empiriska er-
farenheter att författningsdomstolarna inte har fullgjort sina uppdrag utan snarare 
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försenat utslag eller gått i etablissemangets ledband. Men vi kunde också efter 
samtalet med Dworkin se att författningsdomstolar som skyddar de, från den 
demokratiska processen, oskiljaktiga rättigheterna eventuellt kan accepteras av 
Dahl. Dock är han generellt skeptisk mot konstitutionella regleringar eftersom de 
riskerar att inskränka individens rätt till självstyre och hennes politiska jämlikhet.  

Bildning, gällande både demokratiska värderingar och kunskap för att värdera 
information, är viktiga faktorer för att individerna skall agera – och kunna agera i 
enlighet med den demokratiska processen. Om den politiska kulturen, som bland 
annat bottnar i tradition, seder, kultur och religion, inte är i överensstämmelse 
med demokrativärdena kommer den demokratiska processen att vara svår att för-
ankra bland den politiska enhetens medborgare. För att påskynda den processen 
föreslår Dahl olika sätt för att öka deltagandet, som att bredda formerna för del-
tagandet och ge individerna bättre bildning. För att individerna skall kunna delta 
aktivt och fatta genomtänkta beslut måste de ha en upplyst förståelse så att de 
kan värdera information samt jämföra olika alternativ och deras eventuella kon-
sekvenser.            

Efter dialogen med Arendt kunde vi också konstatera att problemen inte bara 
handlar om den stora passiva skara som deltar men som inte är tillräckligt pålästa 
och därför inte vet vad de röstar om – ett faktum som innebär att beslut fattade 
med majoritetsbeslut kan vara fattade av en majoritet indifferenta väljare. Ett 
minst lika allvarligt problem är de individer som inte deltar alls. Därför är det av 
stor vikt för Dahl att väljarna bildas så att de kan värdera information men också 
att de bildas så att de förstår vikten av demokratiska val – och vikten av att ut-
nyttja sina demokratiska rättigheter.  

Marknaden utgör en institution med en helt annan logik än vad den demokra-
tiska processen har. Medan marknadslogiken leder till en naturlig skillnad mellan 
individer är målet för demokratin att förutsättningarna skall vara lika för alla. 
Marknadskrafterna skapar en ökad socioekonomisk skillnad som är till men för 
den demokratiska processen. Samtidigt är marknaden positiv för demokratins ut-
veckling – en ekonomisk tillväxt ökar levnadsstandarden, mer resurser kan för-
delas och individerna kan utbildas i större grad. Marknadens inverkan är alltså 
tveeggad, och Dahl löser det genom att låta demokratiska värderingar ta över och 
reglera marknaden. Han argumenterar för att det är allas rätt att styra sin tillvaro 
– och det gäller även arbetet. Dahl använder samma argumentation för arbets-
platsdemokrati som han gör för ’vanlig’ demokrati: det finns inga naturliga rät-
tigheter – äganderätten är därför ingen naturlig rättighet, varför alla som är un-
derställda bindande beslut bör få vara med och fatta besluten. Det finns inte hel-
ler något som tyder på att fåtalet ägare fattar bättre beslut än vad flertalet arbetare 
gör. Så istället för att låta marknaden påverka de demokratiska förutsättningarna 
låter Dahl demokratin reglera marknadens organisering men lämnar marknadens 
positiva effekter orörda.  
 
Den ständigt närvarande frånvarande individen spelar en större roll för Dahls 
demokratiteori än vad hon till förstone synes göra. Individen antas för det första 
vara tillräckligt och lika kvalificerad som alla andra – och därmed kapabel att 
delta i beslutsfattandet. För det andra konstaterar Dahl att alla individer har olika 
intressen och drivkrafter; det går inte att sammanfatta individernas egenskaper 
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och egenheter till ett par punkter och utifrån det dra slutsatser om hur de kommer 
att agera. Vilka intressen vi har och vad som driver oss kan bara vi själva veta. 
Att individerna har så skilda intressen och drivkrafter innebär restriktioner för 
polyarkiinstitutionerna; samtidigt som de skall fungera på ett sådant sätt så att 
demokratikriterierna kan realiseras måste de vara så öppet formulerade att alla – 
oavsett intressen och drivkrafter – kan inkluderas och ges lika möjligheter att 
delta på lika villkor. Men det ligger också i sakens natur att demokrativärdena 
enbart kan realiseras om alla inkluderas. För att individen skall kunna bildas och 
ta till sig de demokratiska värderingarna måste hon för det tredje också vara 
formbar.  

Individen är mycket viktig i Dahls demokratiteori, men har jag lyft fram och 
betonat hennes betydelse för mycket? Det är naturligtvis en avvägningsfråga hur 
stort utrymme man ger en specifik komponent, i det här fallet en aktör, när en te-
ori analyseras. När jag inledde analysen av Dahls teori antog jag att individen 
skulle vara betydligt mer svårfångad och diffus till sin karaktär än vad hon har 
visat sig vara. Det kan också vara en anledning till att jag betonar hennes närvaro 
– men det är individen som Dahl sätter sin tillit till: att hon kommer att agera 
som en aktiv och medveten demokrat.791 För att försäkra sig om att demokrati-
värden skyddas hade det varit mycket enklare att bygga in stängsel och hindran-
de mekanismer som begränsar individens möjlighet att kränka demokrativärdena, 
men det gör inte Dahl – trots att han vet att hon inte når upp till kraven som den 
kunniga, aktiva demokrat som teorin förutsätter – allt för att inte individens rätt 
till självstyre och politiska jämlikhet skall kränkas. Så individen, vilka egen-
skaper hon än har och hur hon antas agera, har en stor betydelse för utformning-
en av teorin.                 
 
Avhandlingens utgångspunkt om demokratins reproducerbarhet, och särskilt den 
andra analyskategorin, de antaganden som görs om individen, innebär att Dahls 
demokratiteori belyses ur ett perspektiv som traditionellt sett inte görs. Övriga 
två analyskategorier förekommer ofta inom demokratiforskningen men samman-
vägda med individen ger de en ny förståelse av Dahls demokratiteori. Individen 
visar sig för det första ha stor betydelse för teorins utformning trots att Dahl 
knappt nämner henne; istället fokuserar han på demokrativärdena och polyarki-
institutionerna. För det andra blir det tydligt att polyarkiinstitutionerna inte själva 
räcker till för demokratins reproducerbarhet – det behövs andra institutioner som 
åtminstone inte motverkar den demokratiska processen.  

Dialogerna som analysform förstärker också den nyvunna kunskapen; de ut-
gör inte bara en miniatyr av ett vetenskapligt samtal eller ett sätt att stegvis veck-
la ut en teori – de synliggör också de olika sidor och ståndpunkter som Dahl har. 
I den första dialogen intar Dahl en empirisk pragmatisk position när han avvisar 
Helds förslag. I övriga dialoger är det istället hans normativa övertygelse om hur 
demokrati kan fungera som utgör basen för hans diskussion. De olika perspekti-

791 Dahl konstaterar också att det är individens intressen som det skall ges lika hänsyn till och det är 
individen som skall ha en jämlik rösträtt – det är inte gruppens intressen eller rösträtt det handlar 
om. Dahl 1997/ 1987:352.   
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ven visar dels att Dahl skiftar tyngdpunkt beroende på vad han vill betona, dels 
ger de när de vägs samman en bättre förståelse av Dahls demokratiteori. Dahl 
diskuterar till exempel konstitutionella regleringar med både Arendt och Dwor-
kin. Medan Dahl i den förra dialogen föreslår möjligheten att formulera en sam-
hällelig reglering för att öka deltagandet och minska risken för majoritetstyranni, 
vänder han sig i den senare dialogen emot Dworkins förslag att skydda rättighe-
ter från en potentiellt tyrannisk majoritet. Det är en svår balansgång för Dahl att 
precisera i vilken grad individens rätt till självstyre kan inskränkas för att bättre 
skydda samma rättighet.      

I den avslutande delen av kapitlet skall vi se närmare på det öppna system 
som Dahl formulerar – ett system som är öppet för att individen, oavsett vem hon 
är, skall ges tillträde till den politiska arenan så att hon på politiskt jämlika vill-
kor skall kunna utöva sin rätt till självstyre.    

Ett öppet system med rigida utgångspunkter  
I kapitel 9 kunde vi konstatera att den teori som Dahl formulerar leder till – och 
förutsätter – ett öppet system där alla individer oavsett bakgrund, intressen och 
drivkrafter skall ges lika rätt att delta. Eftersom Dahl betonar individens lika rätt 
kan han inte begränsa hennes handlingsutrymme i någon större grad utan måste 
lita på att hon agerar demokratiskt. Men han tillhandahåller institutioner som 
skall ge individerna lika möjlighet att delta på lika villkor, bland annat genom att 
hon bildas i de demokratiska värderingarna.  

De fyra dialogerna synliggör nya utmaningar mot Dahls demokratiteori – och 
mot det öppna systemet – vilka Dahl måste förhålla sig till. Det är utmaningar 
som på olika sätt tvingar Dahl att bättre motivera sina ståndpunkter, alternativt 
justera dem, vilket också får återverkningar på avgränsningen och innebörden av 
det öppna systemet och i dess förlängning vad perfektionismen i Dahls teori för-
utsätter.      
 
Utgångspunkten för Dahls teori, och för det öppna system som den för med sig, 
är att alla skall ha lika rätt att delta på lika villkor. Men efter samtalet med David 
Held är det inte lika uppenbart vilka dessa ’alla’ är. Held intar en position som är 
betydligt mer trogen de normativa idealen än vad Dahl gör. I sak är de eniga med 
varandra: alla skall ges lika rätt att delta. Men allteftersom Dahl tar större hänsyn 
till empiriska omständigheter justerar han också innebörden av de normativa må-
len. Det leder till att han går från en icke-legal till en legal tolkning av vem som 
skall ha rätt att delta: enbart de boende inom en politisk enhet skall ha rätt att 
delta.   

För teorins tillämpbarhet är det kanske den mest rimliga hållningen att inta, 
för även om Held har ett förslag på hur alla som är påverkade av ett beslut skall 
ges rätt att delta, är det ett projekt som är svårt att genomföra. För att ett effektivt 
beslutsfattande skall vara möjligt måste kanske ett förutbestämt demos finnas. 
Men den förändring av innebörden av vilka som skall ges rätt att delta, innebär 
också en rumslig inskränkning av det öppna systemet. För dem som befinner sig 
inom den politiska enhetens gränser är situationen oförändrad – de har samma 
rätt som tidigare. Men de som befinner sig utanför den politiska enhetens gränser 
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kan inte längre hävda sin deltaganderätt fastän de kanske påverkas, i lika hög 
grad som de som får delta, av de beslut som fattas.         

Även om denna glidning av all affected-principen till det yttre bara förändrar 
formatet för vilka som skall ha rätt att delta, får det också betydelse för det öppna 
systemet. Till grund för den förändrade innebörden av all affected-principen lig-
ger bland annat att Dahl skiftar fokus för vem autonomiprincipen avser. När han 
formulerar teorin och antagandena är det individen som är kvalificerad; det är in-
dividens intressen som hänsyn skall ges till och det är individen som skall delta. 
När Dahl sedan motiverar det fjärde kriteriet, kontroll över dagordningen, är det 
kollektivet, ett samlat demos, som skall vara autonomt i relation till andra. Förut-
sättningarna för vem det öppna systemet är till för måste därmed vidgas: syste-
met måste vara öppet för att de terminala målen politisk jämlikhet och självstyre 
skall kunna realiseras. Men självstyret avser inte bara individen, utan även kol-
lektivet måste vara självstyrande i relation till andra enheter.   

Dialogen med Held synliggjorde därmed dels att formatet för det öppna sy-
stemet begränsas till bestämda politiska enheter, dels att det måste omfatta såväl 
individens som kollektivets rätt och möjlighet att agera autonomt. Dessutom 
klargjorde Dahl att kraven på autonomiprincipen måste sänkas. Det är inte realis-
tiskt att utgå från att dess ideala form kan uppnås – det finns alltid yttre omstän-
digheter som påverkar och som förhindrar att ett demos, men även att individen, 
kan vara fullständigt självstyrande. Detta tyder på att det öppna systemet inte kan 
leverera vad som förutsätts. Systemet är öppet för att individens självstyre skall 
kunna realiseras – om det stängs försämras de möjligheterna. Men här handlar 
det inte om en medveten stängning av systemet genom konstitutionella re-
gleringar utan det är systemet som inte kan skydda autonomin från yttre omstän-
digheter. Samtidigt är det antagligen, som Dahl konstaterar, en fiktion att tro att 
autonomiprincipen kan realiseras.  
 
Efter dialogen med Held vet vi att Dahl anpassar de normativa utgångspunkterna 
till de empiriska omständigheterna vilket även innebär att det öppna systemet 
stängs rumsligt – men också att de aktörer som omfattas av det öppna systemet 
utgörs av både individer och kollektivet. Även den andra dialogen visar på svå-
righeter för det öppna systemet – men den här gången är det inte utgångspunk-
terna som kritiseras. Arendts invändningar antyder i stället att det är funktionen 
av systemet som fallerar. Hon påpekar att individernas deltagande varken är till-
räckligt aktivt eller medvetet. Det finns en stor risk för att passiva individer rös-
tar slentrianmässigt utan att ta aktiv ställning för någon åsikt. Det är naturligtvis 
baksidan av det öppna systemet – det är öppet för att möjliggöra allas lika rätt att 
delta, samtidigt som det också är frivilligt att alls delta. Systemet är inte anpassat 
för att hantera passiva och indifferenta individer.  

I kapitel 6 argumenterade jag för att det kan vara nödvändigt att formulera ett 
åttonde antagande som utgår från att den politiska enhetens medlemmar är aktiva 
och intresserade av politiskt beslutsfattande. Ett sådant antagande skulle bättre 
skilja ut de politiska enheter som är demokratiska – som har aktiva medvetna 
demokrater – från de politiska enheter som visserligen har alla institutionella re-
gleringar på plats men vars medlemmar är passiva. Men det är en sak att formu-
lera ett sådant antagande för att definiera den fullödiga demokratiska proceduren 
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– det är en annan sak att förverkliga det antagandet. För det är precis det som 
Arendt sätter fingret på: individerna är inte aktiva, de är inte medvetna och de 
röstar utan att ha tagit aktiv ställning – vilket kan få till följd att politiska beslut 
fattas av en ignorant massa. Och för att inte förmyndarna skall få vatten på sin 
kvarn måste vi kunna bemöta och lösa det problem som Arendt belyser. Dahl ger 
olika förslag på hur det kan ske (strukturella förutsättningar, institutionella reg-
leringar och aktiva individer) där den enda lösning som skulle kunna lösa pro-
blemet, utan att de demokratiska rättigheterna kränks, är den sistnämnda: aktiva 
och medvetna demokrater. Detta för oss tillbaka till problemet med det öppna sy-
stemet – det är frivilligt och vi kan inte tvinga individerna att delta. Individen är 
både det öppna systemets akilleshäl och väktare.  

Det är här kravet på perfektionism blir tydligast. Om individerna inte agerar 
som de goda demokrater som förväntas av dem kan det öppna systemet inte pro-
ducera eller reproducera demokrativärdena. Det öppna systemet baseras till stor 
del på de antaganden som görs om individen (att hon är kvalificerad, att hon vill 
delta och att alla intressen skall ges lika hänsyn eftersom alla är lika värda). Det 
innebär att inte bara det politiska systemet måste upprätthålla de rättigheterna 
utan även att individerna måste agera i enlighet med dem, annars riskerar syste-
met att falla samman.   
 
Även i den tredje dialogen diskuteras det öppna systemets funktion. De slutsatser 
som vi kunde dra därifrån är att valsystemets mekanismer lockar individerna att 
agera kortsiktigt. Den risken förstärks om det politiska systemet har en funge-
rande konkurrens, mandatperioderna är tidsbegränsade och beslut fattas enligt 
majoritetsprincipen. Enligt Majone riskerar det att leda till ryckiga beslut som 
inte är till fördel för allas bästa. Huruvida Majone har rätt i sina antaganden är 
dels en empirisk fråga (Agerar individerna som han förutspår?), dels är det en 
fråga som rör vilka antaganden som görs om individen. Det är uppenbart att Dahl 
och Majone har skilda uppfattningar om individen. För att utfallet skall bli som 
Majone varnar för kan inte individen agera på det sätt som Dahl tänker sig. I 
Dahls ögon har individerna skilda intressen och drivkrafter – de agerar inte en-
bart av den egennytta som Majone antar utan kan lika väl drivas av altruism.          

Majone identifierar ändå ett problem kring majoritetsprincipen som Dahl själv 
inte har uppmärksammat. Dahl är väl medveten om att majoritetsprincipen för 
med sig problem, men den tredje dialogen gör det också klart att när den demo-
kratiska processen fungerar enligt idealet: konkurrens råder, mandatperioder re-
spekteras och majoritetsgrupper skiftar, kan det leda till kortsiktiga och närsynta 
beslut som inte är till fördel för allas bästa.    

Vad lär det oss om Dahls teori – och vad lär det oss om det öppna systemet? 
Förutom att Dahl gör andra antaganden om individen som innebär att det scena-
rio som Majone presenterar sannolikt inte kommer att uppstå, har Dahl också en 
annan uppfattning om vad allas bästa är och hur vi skall kunna nå det. Han beto-
nar att det är genom robust civility, där process och utfall vägs samman, som vi 
kan närma oss beslut som är för allas bästa. Det understryker än tydligare att den 
demokratiska processen är central för Dahls demokratiteori – och för det öppna 
systemet. Dahl har varken krav eller förväntningar på vad demokratiska beslut 
skall leda till – det enda han betonar är att besluten inte får kränka demokrativär-
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dena. Att det öppna systemet enbart skall leverera jämlika möjligheter för alla att 
delta utan några innehållsliga krav, är därför snarast en poäng och inte ett pro-
blem.         
 
I den sista dialogen hävdar Dworkin att det öppna systemet inte kan garantera ett 
tillräckligt skydd av demokrativärdena. Dahl anser också att demokrativärdena 
absolut måste skyddas men att en författningsdomstol inte är den bästa lösning-
en, eftersom en sådan innebär att individernas rätt till självstyre riskerar att krän-
kas. Istället bör vi lita till sociala kontrollmekanismer som lär individerna att inse 
hur de bör agera i en demokratisk kollektiv enhet.  

En författningsdomstol skulle kunna fylla en funktion om kravet vore att be-
sluten alltid måste vara korrekta men Dahl ställer inga sådana krav. Dessutom, 
givet Dahls utgångspunkter att det bara är individen som vet vilka de egna intres-
sena är och att individerna agerar av olika orsaker och har olika intressen, är det 
omöjligt att avgöra vad ett felaktigt eller korrekt beslut är. Det finns ingen obe-
roende måttstock som beslut kan bedömas gentemot. Det är en invändning som 
också är giltig gentemot Majones tes om kortsiktiga och närsynta beslut: vi kan 
inte veta på vilka grunder beslut fattas. Naturligtvis kan beslut bedömas vara 
bättre eller sämre – med sunt förnuft och medvetenhet om demokrativärdena kan 
vi avgöra om ett beslut är bra eller dåligt – både i det långa och korta loppet. 
Men om vi ser till hur Dahl argumenterar för individens rätt kan han inte driva 
någon annan linje än att det är individen som fattar beslut och då måste vi accep-
tera att besluten ibland kan ge ett sämre utfall – det är trots allt inga gudar som 
fattar besluten.  

Dahls inställning till att inte vilja skydda rättigheter från individernas besluts-
rätt i samma grad som Dworkin vill, gör det klart hur viktigt det är att systemet 
är öppet – alla skall ha rätt att delta och det skall inte finnas några begränsningar 
för vilka beslut som kan fattas. Dahl litar på att individerna tar ansvaret och har 
förmågan att fatta beslut som är för allas bästa – att de agerar utifrån en robust 
civility. Det betyder inte att individerna står utan institutionella regleringar, det 
betyder bara att det öppna systemet är till för individerna att utöva sin rätt till 
självstyre i, och att det är hennes ansvar att det inte utnyttjas på bekostnad av 
demokrativärdena.   
 
Efter de fyra dialogerna står det öppna systemet relativt oförändrat trots invänd-
ningar mot utgångspunkterna och att det inte kan leverera vad som förutsätts. 
Dahl gör visserligen vissa justeringar när det gäller den rumsliga omfattningen 
av systemet samt av vilka som skall omfattas av det. För att det öppna systemet 
skall fungera är det av vikt att både individer och grupper kan agera som fria ak-
törer. Men i övrigt står han fast vid sina normativa utgångspunkter; dem ruckar 
han inte på. Så även om systemet sluts något i och med de rumsliga begränsning-
arna stärker de tre sista dialogerna snarast Dahls övertygelse om det öppna sy-
stemet. Dahl är väl medveten om att individerna inte agerar som de aktiva och 
medvetna demokrater som han skulle önska; de är varken tillräckligt kunniga el-
ler intresserade. Han vet också att majoritetsprincipen för med sig problem och 
han håller med Dworkin om att rättigheter behöver skyddas – allt detta förändrar 
trots det inte det faktum att det är individernas rätt att agera som självständiga 
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aktörer som är avgörande för demokratin och som därför i första hand måste ga-
ranteras. Att han väljer att inte konstruera fler konstitutionella hinder visar också 
att det är individens ansvar att de terminala målen realiseras och inte heller 
kränks. Det öppna system som Dahl förordar kan inte låta någon annan än indi-
viden ta det ansvaret.   

Inledningsvis konstaterade jag att Robert Dahl har ägnat sig åt demokratifrå-
gor i alla dess former – såväl normativa som empiriska. Även om grunden för 
hans demokratiteori är normativ har han försökt att förena de normativa idealen 
med de empiriska omständigheterna.792 Men efter att ha analyserat hur Dahl för-
håller sig till de utmaningar som de fyra dialogerna för med sig, ter sig hans an-
strängningar att anpassa teorin till empiriska omständigheter inte lika påtagliga. 
Det är enbart i den första dialogen som Dahl intar en empiriskt grundad position 
och anpassar rätten till ett lika deltagande till en avgränsad politisk enhet. I övri-
ga dialoger håller han fast vid de normativa utgångspunkterna. Det får innebör-
den att det öppna systemet inte är avpassat för passiva indifferenta individer eller 
för närsynta och kortsiktiga representanter som enbart söker sitt eget återval. 
Dahl skulle kunna minska de problemen genom olika former av institutionella 
regleringar men väljer att inte göra det – istället låter han individen ta det stora 
ansvaret. Och det är antagligen precis så det skall vara – om man vill nå ett gott 
styre kan man inte kompromissa med utgångspunkterna.       

Nya positioner  
Beroende på vilket perspektiv eller vilken frågeställning som en teori analyseras 
utifrån kommer olika ytor att exponeras medan andra hamnar i en analytisk 
skugga. En av analyskategorierna i denna studie har varit individen vilket kan ha 
lett till att hon har betonats i högre grad än vad annars hade varit fallet. Å andra 
sidan anser jag att det i så fall är på tiden att individen (vem hon är, vilka egen-
skaper, intressen och drivkrafter hon har) lyfts fram vid analyser av demokratite-
orier. Det är trots allt hon som i slutändan skall agera demokratiskt.  

När jag startade denna undersökning trodde jag att individen skulle vara be-
tydligt mer svårfångad än vad hon har visat sig vara med tanke på hur lite hon 
faktiskt omnämns. Hennes närvaro visar också att individen, och de antaganden 
som görs om henne, styr stora delar av Dahls teori: vilka institutioner som be-
hövs och vilka institutioner som kan formuleras.  

Individens viktiga position innebär också att det öppna systemet snarast är en 
förutsättning för att den demokratiska processen skall fungera. Om systemet inte 
är öppet för individen att verka i kommer hon inte att kunna agera som en själv-
styrande demokrat. Öppenheten avser deltagandets form; de normativa utgångs-
punkterna är rigida och något som Dahl inte är villig att justera i någon större 
grad. Men det öppna systemet föranleder också att krav ställs på individen: hon 
måste vara bildad och medveten om vad hon gör. Det måste därför finnas institu-

792 I kapitel 6 kunde vi konstatera att Dahl anpassar sina normativa ideal till empiriska omständighe-
ter vad gäller vilka som skall omfattas av rätten till deltagande: han avgränsar den rätten till konkre-
ta politiska enheter.  
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tioner som möjliggör ett demokratiskt agerande – vilket ställer krav på perfektio-
nism, både vad gäller institutioner och individernas agerande.   

Även när demokratins reproducerbarhet i Robert Dahls tänkta värld analyseras 
är det individen som står i fokus. Det finns visserligen institutioner som bildar 
individen och möjliggör ett demokratiskt agerande men det är individens ansvar 
att demokratin kan reproduceras – att hon agerar i enlighet med demokrati-
värdena. I en annan teori där andra antaganden om individen görs eller där 
strängare konstitutionella regleringar införs, till exempel övervakning eller för-
fattningsdomstolar, blir naturligtvis utslaget hur demokratins reproducerbarhet 
kan förstås ett annat – ett utslag som skulle skjuta individen mer i bakgrunden. I 
Dahls demokratiteori är det dock individen som är den centrala enheten.  
 
Inledningsvis skrev jag att jag skulle värdera Dahls teori och föreslå korrigering-
ar som gör den starkare. Det handlar då inte om förslag om att göra den reella 
demokratin bättre utan om att göra demokratiteorin starkare avseende idén om 
demokratins reproducerbarhet. Det betyder inte att jag kommer att föreslå korri-
geringar vad gäller de terminala värdena eller de antaganden som Dahl gör om 
individen, eftersom det skulle resultera i en annan teori med andra utgångspunk-
ter. Visst kan man ha åsikter om de demokrativärden som Dahl prioriterar och de 
antaganden som han gör om individen, men de åsikterna lämnar jag åt andra att 
uttrycka. Så givet att vi accepterar de terminala värdena politisk jämlikhet och 
självstyre, och de antaganden som görs om individen: att alla är lika värda, lika 
kvalificerade och att var och en själv bäst vet vilka de egna intressena är, kan vi 
modellera med vilka institutioner som behövs och hur vi skall få individen att 
agera demokratiskt. Det är naturligtvis möjligt att sänka kraven på de terminala 
värdena men det borde vara ett alternativ först när alla andra är uttömda, och inte 
ens då borde det vara något som övervägs. Om vi vill nå en fullödig demokratisk 
procedur – oavsett hur svårt det är – kan vi inte sänka kraven på de värden som 
är målet för, och en förutsättning för, en fungerande demokratisk process.    

Dahl själv fokuserar på polyarkiinstitutionerna, de institutioner som skall ska-
pa jämlika möjligheter för alla att delta på lika villkor. Som vi kommer ihåg är 
de relaterade till demokratikriterierna som i sin tur hänger samman med grundan-
tagandena. En möjlig väg för att korrigera teorin är att söka oss bakåt längs den 
länken och undersöka om de antaganden som Dahl gör, alternativt borde göra, 
återspeglas i de polyarkiinstitutioner som Dahl redogör för. Det finns nämligen 
två antaganden som inte fångas upp av polyarkiinstitutionerna: Dahls eget sista 
antagande om att knappa och värdefulla resurser skall fördelas rättvist och det 
antagande som jag har formulerat: att demos medlemmar är aktiva och intresse-
rade av politiskt beslutsfattande.  

När Dahl diskuterar hur antagandena och kriterierna hänger samman betonar 
han att om kriterierna avvisas betyder det att också antagandena kommer att av-
visas – och omvänt. Han redogör även för vilka antaganden som avvisas om spe-
cifika kriterier avvisas. Av de antaganden Dahl själv formulerar är det tre anta-
ganden som han inte nämner i det avseendet. De två första antagandena (att indi-
viderna inser behovet av kollektiva beslut och att bindande beslut förutsätter att 
alla har möjlighet att påverka beslutet) utgör snarast teoretiska utgångspunkter 
men kan ändå inordnas under, i första hand, de tre första polyarkiinstitutionerna: 
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att valda representanter kontrollerar de beslut som fattas, att valen är fria, rättvisa 
och återkommande och att rösträtten är allmän. Det gäller däremot inte det sjun-
de antagandet om knappa resursers fördelning. Till Dahls försvar skall dock sä-
gas att han formulerar det antagandet i efterhand. Det finns inte med i den ur-
sprungliga texten om den fullödiga demokratiska proceduren, utan blir en del av 
teorin när han skriver Democracy and its Critics.       

Men nu är det en del av hans teori, han betonar själv vikten av att resurser för-
delas rättvist för att alla skall kunna delta på lika villkor. Och då behövs institu-
tioner som möjliggör det. Detsamma gäller det antagande som jag föreslår. För 
att en demokratisk procedur verkligen skall vara fullödig borde individerna vara 
aktiva och intresserade av de beslut som skall fattas. Det antagandet kan därför 
ge en bättre precision i bedömningen av vilka demokratier som är fullödiga och 
vilka som inte är det. Men båda de två antagandena saknar beröring med poly-
arkiinstitutionerna. Är det ett problem eller en nödvändighet för att bevara det 
öppna systemet?  

Det är inte oproblematiskt att skapa institutioner som skall fördela knappa och 
värdefulla resurser eftersom omfördelning av socioekonomiska resurser riskerar 
att begränsa individens frihet att nyttja sina resurser som hon vill.793 Dahl beto-
nar både vikten av att individen är fri för att skapa sina egna preferenser och vik-
ten av att systemet bevaras i sin öppna form. Att begränsa vissa individers resur-
ser, även om villkoren för alla blir mer jämlika, är därför ingen självklar lösning. 
Och givet vad vi vet om Dahls ovilja att begränsa individens rätt till självstyre 
genom alltför begränsande konstitutionella hinder, är det rimligt att tänka sig att 
regleringar som begränsar individens socioekonomiska rörelseförmåga också är 
något som han skulle vara tveksam till. Men han är samtidigt övertygad om att 
en reglerad marknadsekonomi där arbetarna styr sina företag är ett bra alternativ 
– och varje arbetares rätt – för att minska marknadens negativa inflytande över 
demokratin. Med tanke på det är det därför inte heller orimligt att tänka sig att 
Dahl skulle kunna acceptera att socioekonomiska resurser omfördelas mer 
rättvist – även om det leder till att enskilda individer begränsas i sin frihet.        

Frågan är hur det skall ske. De polyarkiinstitutioner som Dahl föreslår är en-
bart inriktade på att möjliggöra ett rättvist och jämlikt politiskt deltagande; de 
omfattar inga idéer om omfördelning av knappa resurser. Men det handlar kan-
ske inte om att konstruera institutioner som skall reglera de omfördelningarna, 
utan om institutioner som bildar individen till en insikt om vikten av en socio-
ekonomisk jämlikhet för att alla skall kunna agera som verkliga jämlikar. Det är 
inte en uppgift som är enkel att ta sig an, särskilt inte som Dahl har gjort klart att 
alla individer är unika och har skilda drivkrafter och intressen. Å andra sidan är 
det inget i den demokratiska processen som är enkelt. Individens bildning till och 
insikt om de demokratiska värderingarna är centrala och bör alltså även omfatta, 
förutom ett medvetande om allas lika rätt att delta på lika villkor, ett medvetande 

793 Olof Petersson konstaterar också detta faktum då han diskuterar olika typer av jämlikhet: politisk 
visavi ekonomisk jämlikhet. Medan lika politiska rättigheter snarast är en förutsättning för indivi-
dernas frihet kan ekonomisk jämlikhet istället ses som ett relativt krav. Petersson 2009:40.  
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om att de socioekonomiska resurserna bör vara så fördelade att alla kan agera 
och delta i det politiska beslutsfattandet.    

Det åttonde antagandet, som jag diskuterade redan i kapitel 6, ligger kanske 
underförstått i Dahls utgångspunkter: att alla som har möjlighet att delta också 
kommer att delta. Det är dock ett antagande som inte finns uttalat i explicita ter-
mer. Och så länge det inte gör det kommer Arendts farhågor om indifferenta och 
frånvarande väljare att utgöra ett hot mot demokratin. Dahls demokratiteori är 
inte avpassad för de passiva väljarna. Som han slog fast i samtalet med Arendt är 
det dock ett problem som är svårt att lösa eftersom vi inte kan tvinga individerna 
att delta. Även här återstår att bearbeta individerna: att de förstår vikten av att 
delta och engagera sig i det politiska beslutsfattandet. Hur gör vi det på bästa 
sätt?  

Dahl ger förslag på hur deltagandet kan breddas och fördjupas. Några av de 
förslag som han för fram är att beslutsfattandet bör decentraliseras, att informa-
tionen skall göras mer lättillgänglig, att experter bör få ett större utrymme efter-
som samhällets komplexitet gör det svårt för individerna att bilda en egen upp-
fattning i alla frågor och att individerna bör få bättre möjlighet att delta och yttra 
sig.794 De förslag som läggs handlar om att skapa fler kontaktytor mellan besluts-
fattarna och väljarna, uppenbarligen utifrån ett antagande om att ju fler möjlighe-
ter till deltagande som ges, desto mer kommer individerna att engagera sig. Det 
antyder en uppfattning om att de som deltar har gjort medvetna val som de noga 
har övervägt. Men ett stort deltagande behöver inte betyda att deltagandet är 
medvetet. Och om vi inte beaktar det utan ser allt deltagande som medvetet spe-
lar det ingen roll hur många olika sätt att delta på som vi ger individerna – vi 
måste först skapa ett intresse för och en förståelse hos dem om att det är viktigt 
att påverka de beslut som fattas. Möjligheter till ett aktivt engagemang finns re-
dan nu. Om man inte vill vara förtroendevald eller vara en aktiv partimedlem så 
är debattsidorna i tidningarna öppna, kommunfullmäktigemöten är öppna – de 
sänds dessutom ofta i lokalradio, debatterna i riksdagen är öppna och sänds även 
de i TV. Möjligheterna finns att delta och det är bara individen som kan ta ansvar 
för sin egen delaktighet. Men då är det viktigt att dels skapa goda förutsättningar 
för alla att delta oavsett deras personliga omständigheter, dels är det viktigt att ta 
den misstro, apati och distansering gentemot politisk aktivitet som finns på allvar 
och omvandla den till en vilja att delta och förändra. Det finns också otaliga ex-
empel på att när något verkligen berör folk så agerar de, det kan handla om en 
nedläggning av en skola, utbyggnad av en älv eller ett domslut som uppfattas 
som felaktigt.   

För demokratins reproducerbarhet måste vi därför stärka individernas vilja 
och förståelse för ett demokratiskt deltagande. Variation i deltagandeformerna 
kan naturligtvis vara bra för att ge alla väljargrupper lika goda möjligheter att 
delta. I första hand måste dock deras vilja att delta finnas.     

794 Dahl 1997/1992:224-227.  
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Bringing man back in  
Vad som oftast brukar föras fram, diskuteras och analyseras när Robert Dahls 
demokratiteori kommer på tal är demokratikriterierna, och framför allt, polyarki-
institutionerna. Men vi vet nu att det är individen som har den centrala rollen i 
teorin. Hon är den minsta men viktigaste kuggen i teorin; om hon inte tar sitt an-
svar och agerar demokratiskt kommer demokratin inte att kunna fungera – oav-
sett vilka konstitutionellt reglerade rättigheter som finns. De terminala målen po-
litisk jämlikhet och självstyre syftar också till att stärka hennes position som au-
tonom beslutsfattare. En position som vi har sett också innebär ett stort ansvar.795  

Att förverkliga den demokratiska processen såsom Dahl skulle önska är ett 
storslaget projekt, till stor del beroende på att det slutgiltiga ansvaret vilar på in-
dividernas axlar. Deras absoluta rätt till självstyre kommer att leda till situationer 
där beslut fattas som kan komma att missgynna enskilda individer eller grupper. 
Men att individerna tillåts göra ’fel’ är också en del av processen. Om vi inte li-
tar på individerna och om vi inte låter dem pröva sig fram kommer det att vara 
svårare att skapa den demokratiska medvetenhet som krävs för en fullödig de-
mokratisk procedur. Det är dessutom avgörande att individerna tillåts agera 
självständigt för att de terminala värdena politisk jämlikhet och självstyre skall 
kunna realiseras. Men i och med att ansvaret vilar på individernas axlar är den 
enda garantin för att de terminala värdena också upprätthålls att alla respekterar 
varandras fri- och rättigheter: allas lika rätt att styra sina egna liv.  

Frågan är om det räcker. Är det möjligt att politisk jämlikhet och självstyre 
kan uppnås enbart genom individens demokratiska agerande? Kan en demokrati 
realiseras och reproduceras om dess normativa fästen enbart utgörs av individu-
ella fri- och rättigheter?  

Ernst-Wolfgang Böckenförde är en av dem som tvivlar på det. Han tror inte 
att det till formen öppna system som Dahl förordar kan överleva om man enbart 
förlitar sig på individuell frihet som grund för demokratin. Enligt honom kan en 
fri stat enbart överleva om den har en moralisk grund som är gemensam för alla, 
vilket dagens sekulariserade politiska enheter saknar.796 Böckenfördes åsikter 
ligger i linje med Hannah Arendts – hon såg moderniseringen som ett problem 
medan sekulariseringen är vad Böckenförde är bekymrad över: att enbart förlita 

795 Individens starka ställning – och det ansvar det ger henne – betonar också Olof Petersson i boken 
Vår demokrati. Han skriver att ”demokratins kärna är den enskilde medborgaren, en fri, upplyst, to-
lerant och ansvarstagande människa. Demokratisering betyder därför personlighetsutveckling. De-
mokrati innebär att människor styr sig själva i gemenskap med andra.” Petersson 2009:389. Indivi-
dens agerande är även i Peterssons värld avgörande för demokratins reproducerbarhet. Han skriver 
att ”[d]emokratiseringens positiva spiral innebär att den enskilda medborgaren får ökad makt, men 
därmed följer också större personligt ansvar.” Petersson 2009:387. Peterssons fokus på individen 
leder honom också till slutsatser som ligger i linje med Dahls övriga resonemang: i) det demokra-
tiska styret måste vara öppet i sin form för att individen skall kunna agera som den autonoma med-
borgare hon har rätt till, ii) om individen skall kunna agera självständigt måste hon få pröva sig 
fram och tillåtas göra misstag, och iii) samhället är inte perfekt; det finns inga enkla svar eller abso-
luta sanningar och ofta ställs viktiga värden mot varandra. Då är det avgörande att det finns möjlig-
het för alla att delta och föra ett kritiskt samtal. Petersson 2009:48-49.     

796 Böckenförde 2006/1967:111-112. 
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sig på individens fri- och rättigheter – såsom Dahl gör – ger inga skydd mot att 
demokrativärdena kan komma att kränkas. En gemensam moralisk gemenskap 
skulle däremot kunna hindra att individerna utnyttjar sina fri- och rättigheter till 
att fatta odemokratiska beslut.797 Böckenfördes slutsats är därför att det demo-
kratiska systemets betoning av frihetliga rättigheter inte kan garantera dess beva-
rande. Det öppna systemet klarar inte av att garantera att friheten bevaras – en 
gemensam värdegrund behövs eftersom en neutral politisk enhet inte kan stå 
rycken.  

Även Jürgen Habermas diskuterar religionens roll – eller frånvaro – i dagens 
sekulariserade samhälle. Han betonar vikten av en gemensam värdegrund som 
skapar ett solidariskt agerande och en solidarisk känsla mellan individerna. Han 
tror inte på att individerna agerar utifrån en neutral ståndpunkt utan att de förenas 
kring en normativ idé då de fattar sina beslut. Vilken den normativa idén är skif-
tar mellan olika samhällen; i ett demokratiskt samhälle utgörs de förenande idé-
erna av den demokratiska processen.798 Men Habermas varnar också för samma 
fara som både Böckenförde och Arendt har uppmärksammat: moderniseringen 
riskerar att slå sönder solidariteten bland individerna med resultatet att de enbart 
agerar av egenintresse för att stärka sin egen position.799 Och mot den risken har 
de individfokuserade rättigheterna som demokratin baseras på inget motdrag ef-
tersom de rättigheterna också hyser rätten att agera autonomt – och därmed möj-
ligheten att agera av egenintresse.  

Habermas inlägg stärker därför allvaret i den tidigare frågan: Är det möjligt 
att demokratin kan reproduceras utan andra normativa värden än idén om att alla 
individer är varandras fria jämlikar? 

Det för oss tillbaka till Böckenfördes idé om att en värdegrund, en annan än 
den som enbart utgörs av individens fri- och rättigheter, behövs för demokratins 
reproducerbarhet. Det är visserligen en empirisk fråga huruvida Böckenförde har 
rätt men hans invändning kan ytterligare pressa Dahls position: Förekommer 
även sådana tankar i Dahls teori som kan förklara hans tilltro till individens för-
måga och förståelse av vikten att agera demokratiskt? Tänker också han i termer 
av en gemensam värdegrund annan än den demokratiska?   

Egentligen inte. När det gäller vilka normativa värderingar eller kulturella 
bindningar som individerna har är det inget som Dahl lägger någon större vikt 
vid. Han konstaterar att politiska enheter är heterogena och att det kan bli ett 
problem om statiska klyftor skapas på grund av kulturella skiljelinjer. Det är na-
turligtvis bekymmersamt och något som kan hota demokratin – Dahl skulle ock-
så föredra homogena samhällen för att minska den risken. Men han diskuterar 
inte det problemet i termer av att en specifik kulturell ordning eller värdegrund 
behövs, utan vad han betonar är vikten av att den politiska kulturen överens-
stämmer med, eller åtminstone inte motverkar, den demokratiska processen. I 
övrigt kan individerna ha vilka åsikter de vill och identifiera sig med vad de vill.  

797 Böckenförde 2006/1967:113.  
798 Habermas och Ratzinger 2006:30-32. 
799 Habermas och Ratzinger 2006:35.  
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Att Dahl låter individens privata identiteter vara just privata är kanske en åter-
spegling av hans liberala utgångspunkt och att han fokuserar på den demokratis-
ka proceduren. Vilken bakgrund individerna har är då av mindre intresse så länge 
de inte bryter mot de demokratiska värderingarna. För på den punkten är Dahl 
varken neutral eller värderingsfri, han har starka normativa åsikter om vad som 
är viktigt i ett demokratiskt styre. Dahls teori är därför inte i avsaknad av en 
gemensam värdegrund800 men till skillnad från Böckenförde, som förordar en 
gemensam värdegrund av specifikt innehåll, utgörs Dahls värdegrund enbart av 
en samsyn kring den demokratiska processen och individens fri- och rättigheter: 
att alla individer är lika värda, skall ges lika hänsyn och skall ha lika rätt att delta 
på lika villkor. Precis den värdegrund som Böckenförde menar inte är tillräcklig 
för att en stat skall kunna överleva; att förlita sig på att individerna kommer att 
agera i enlighet med de demokratiska värderingarna är ett riskfyllt företag.  

Hur kan det då komma sig att Dahl vågar lita på att individerna agerar demo-
kratiskt? Min tolkning, och nu utgår vi från Dahls normativa utgångspunkter, är 
att Dahl implicit utgår från att individerna redan är uppfyllda av demokratiska 
värderingar, att de därför kommer att agera demokratiskt – och Dahl kan lita på 
att de gör det. Det synliggörs i de två första antaganden som Dahl gör och som 
ligger till grund för teorin: 1) individerna inser att det finns ett behov av att fatta 
kollektiva beslut, och 2) bindande beslut bör omfatta en möjlighet att påverka 
både vilka frågor som beslut skall fattas om, och vilka beslut som sedan fattas. 
Dessa antaganden visar att Dahl utgår från att individerna redan har en insikt om 
vikten av ett demokratiskt agerande – de är redan besjälade av demokratins ideal. 
Därför kan, och vågar, Dahl lägga demokratins öde i individernas händer. Samti-
digt har nog Dahl inget annat val om han vill vara trogen sin egen konsekvent 
drivna uppslutning bakom demokratins ideal. För Dahl kan det inte finnas någon 
annan yttersta garant för demokratin än folket självt; medborgarna, de individer 
som tillsammans utgör demos, skall ha frihet att själva bestämma sitt öde. Där-
med måste de också leva med ansvaret. 

 

800 Dworkin konstaterade också i kapitel 14 att de teoretiker som fokuserar på den demokratiska pro-
ceduren inte är så värderingsfria som de tror. De utgår från en idé om gemensamma sanningar som 
rör värden som frihet, jämlikhet och gemenskap.   
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ENGLISH SUMMARY  

Everybody loves democracy. The problem is that while everybody calls himself 
democratic, the ideal form of democracy is hard to come by in the real world. 
But if we believe in democracy and believe that it is the best form of govern-
ment, I argue that we should try to design a theory of democracy that is realis-
able – and reproducible. If we have an idea of the ideal society, it should be our 
responsibility to try to make it work and to make it sustainable. This thesis, then, 
focuses primarily on the question whether we find support in democratic theory 
for an idea of a self-reproducing democracy. It proceeds by means of an investi-
gation of Robert A. Dahl’s theory of democracy. He is one of the most well-
known and highly regarded theorists in the field of democratic research, whose 
work covers both normative and empirical analysis. 

When analysing the reproducible democracy, it is essential to study both nor-
mative values and empirical assumptions. Traditionally, when theories of democ-
racy are analysed, the main categories usually are values and institutions. While 
the values are either defined as procedural or as consequences of democracy, the 
institutions are designed to realise the democratic values. But to analyse the re-
producible democracy, the categories have to be altered. Instead of procedural 
values or consequences of democracy, the values that count as intrinsic to de-
mocracy have to be identified. As for institutions we have to enlarge the range to 
include institutions that comprise more than institutions for a procedural democ-
racy. In this study they also include the judicial system, political culture, educa-
tion, the market and the bureaucracy.   

But, values and institutions cannot by themselves explain the ways of the re-
producible democracy. A third category is needed: man. In modern social sci-
ence man is often pushed into the background. This is also the case in theories of 
democracy, even though man (the individual) is the one who has the right to 
vote, the one who has the autonomy to decide – the one who has to act democ-
ratically in order to preserve democracy. Who man is, is identified by his quali-
ties, interests, manners of acting and reacting, and his adaptability to the values 
of democracy.  

The self-reproducing democracy can be understood as an interaction between 
the values, man and institutions: if we know which values count as intrinsic, and 
if we know who man is, the institutions necessary for democracy to be realised 
and reproduced can be identified.        

Dahl does very thorough work analysing the values of democracy. He starts 
by making a set of assumptions about man’s equal value that ends in the state-
ment that every man is the best judge of his own interests and every man is suffi-
ciently well qualified to participate in making collective decisions. Furthermore, 
every man’s claim or interest is of equal value and should not be counted as su-
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perior to the claims of any other man. This leads to the conclusion that political 
equality and autonomy are intrinsic values. It is essential that every citizen within 
the demos801 has the equal right and equal possibility to discuss, to vote, to par-
ticipate or to protest, as everybody else. If that right is not equal to everybody, 
you cannot come to a full procedural democracy.           

However, political equality and autonomy are not only intrinsic values that 
every democracy, in Dahl’s opinion, should strive for; political equality and 
autonomy are also necessary to democracy itself. For democracy to work man’s 
equal value has to be respected and every man should have the right to make his 
own decisions. This means that political equality and autonomy are both extrin-
sic and intrinsic values at the same time. It also shows the simple logic of the re-
producible democracy where political equality and autonomy are the keys: that if 
a full political equality and autonomy are realised (that man’s equal value is re-
spected), the chances for democracy to reproduce itself increase.  

However, in order for that to be realised, the other two interacting parts (man 
and institutions) have to work in parallel. And man, the always hidden but ever 
so present man, plays a great part in Dahl’s theory of democracy. Even though 
Dahl doesn’t make any explicit comments about who man is when studying the 
theory, it is clear that man is equally qualified to make political decisions. Every 
man is also unique in his actions, his interests, his ambitions and adaptability to 
the values of democracy. More importantly, the assumptions made about man 
put restrictions on the institutions. As the assumptions about man show a hetero-
geneous group of individuals with different interests, ambitions, emotions and 
beliefs, and as the institutions of polyarchy are supposed to make the participa-
tion equal to everybody, the institutions have to be equally inclusive to everyone 
regardless of who man is. The right to participate has to be guaranteed on equal 
grounds, for the rational man as well as for the emotional man.             

The institutions needed to realise the intrinsic values – despite man’s actions – 
are institutions for decision-making (institutions of polyarchy in the words of 
Dahl), a judicial system, political culture, education and a market economy.802  

Although the institutions of polyarchy, which are set to make an equal partici-
pation possible, are the core institutions of the democratic procedure, they need 
to be supported – or at least not contradicted – by the other institutions. The judi-
cial system has to guarantee political rights and obligations, and if broken, there 
has to be consent as to how punish. The tricky question is how far you can take 
the guarantees and punishments without obstructing man’s right to autonomous 
decisions: every constitutional lock is a restriction upon man’s freedom. And as 
autonomy is an intrinsic value, Dahl is not willing to adjust it. Instead, as he 
keeps the constitutional locks at a minimum, he has to rely on man to act democ-
ratically to be able to reach the intrinsic values. The political culture is of equal 
importance; the values that bring people together (the values that define what is 
important, how people act and react in different situations, what they find ac-

801 With the exception to children, mentally disabled and visitors.   
802 The bureaucracy, how decisions are executed, are not of any great interest to Dahl. He just seems 

to assume that the bureaucrats do what they are set to do and leaves it by that.  
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ceptable or unacceptable) have to be in line with the values of democracy. Dahl 
therefore emphasises the importance of a homogenous group of people as it re-
duces the risk of obstructing democratic values, majority tyranny and of violated 
minority rights. For these values (political culture and democracy) to correspond 
with each other education is of great importance, especially as man is assumed to 
be sufficiently and equally qualified for making political decisions. To be de-
mocratic, man needs an enlightened understanding and knowledge about the 
facts of society. The market is both a blessing and a curse to democracy. The up-
side is that economic growth makes it easier for the people to get an education 
and to live their lives as they see fit. The downside is that the competition will 
lead to great differences between citizens; differences which will make participa-
tion on equal grounds hard to realise. Dahl’s solution is to organise the market 
along the lines of democratic values; the workers should be the ones making the 
decisions at their workplace – not the stockholders. Dahl argues first, that it is 
the right of the worker, and second, that the workers are equally qualified as the 
CEO or the stockholders, to make the right decisions.     

Apart from what has already been revealed about the intrinsic values, the 
wider range of institutions and the always hidden but present man, the study 
yields the following finding. First, man – how he acts and participates is of cru-
cial importance for democracy to be reproducible in Robert A. Dahl’s theory of 
democracy. It is man’s responsibility to act democratically – it is only through 
him that democracy can reproduce itself. We know that, because Dahl only al-
lows a minimum of constitutional locks, and because Dahl believes in man’s 
competence and willingness to act democratically. Second, the heterogeneity of 
men, their different interests, ambitions, beliefs and emotions, force the democ-
ratic institutions to be of an open structure since they have to be able to include 
every man irrespective of his personality and wishes. Third, for democracy to 
work in the open system there is a need of what we could call ‘perfectionist indi-
viduals’. Because of the lack of constitutional locks, man has to act and partici-
pate according to the values of democracy. Therefore, when it comes down to 
making democracy work and reproducing democracy, Dahl puts the full respon-
sibility on man as he is not willing to allow too rigid constitutional mechanisms. 
Fourth, even though Dahl puts the emphasis on the empirical situation of the real 
world, he does not alter his normative ideals in order to make the theory more 
adaptive. For him, political equality and autonomy are imperative demands, too 
important to alter. And the only way to get full procedural democracy is to trust 
the democratic man.          

That leads to the conclusion that Robert A. Dahl stands firm by his normative 
ideals; it is the right of every man to act freely and make his own decisions. No 
one has the right to suppress that right. Dahl believes in and trusts man to act 
democratically and not to violate that right. But man needs education and sup-
porting institutions. This means that in the theory of Robert A. Dahl, the interac-
tion between institutions and man is decisive for democracy to be reproducible. 
But the final responsibility is that of man; if man doesn’t believe in democracy, 
if man doesn’t trust the politicians or if man is just plain lazy and doesn’t bother 
voting, you could never reach the reproducible democracy no matter how perfect 
the institutions are.    
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