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1. Inledning 
 

 

 

Det var nästan ett århundrade sedan en demokratisk våg svepte över Europa. Under den tidiga 

mellankrigstiden införde många stater allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. 

Demokratiska socialister och liberaler samsades om makten i de nya länder som uppkommit 

ur resterna av de ryska och centraleuropeiska imperierna. Men den liberala demokratin kom 

åter att utmanas och föll som käglor, vilket exempelvis historikern Kevin Passmore (2015) 

beskrivit. År 1940 var nämligen den liberala demokratin, med undantag av Schweiz, 

undanröjd på kontinenten. I övrigt återstod bara fyra något pressade europeiska demokratier: 

Storbritannien, Irland, Finland och Sverige. 

 Efter andra världskrigets slut led anti-demokratiska rörelser ett stort nederlag. En 

omfattande liberaldemokratisk människosyn fastslogs genom FN:s deklaration om mänskliga 

fri- och rättigheter (1945) och UNESCO-dokumentet ”Statement on Race” (1951). Där 

understryks att människan i grunden är jämlik, dynamisk och socialt utvecklingsbar. 

Människans inre egenskaper framställs som universella.    

 Misstro mot liberal demokrati återfinner vi även idag. Att demokrati inrymmer möjligheten 

att upphäva demokratin har åter aktualiserats, eftersom ”neonationalister” (Eger & Valdez 

2015:115) blivit ett allt vanligare inslag i de europeiska parlamenten. Det grekiska 

nazistpartiet Gyllene gryning är kanske det mest extrema exemplet. Andra exempel är 

ungerska Jobbik och Front National i Frankrike.  

 I Sverige kan vi återfinna denna misstro mot den liberala demokratin hos det nuvarande 

tredje största riksdagspartiet som är Sverigedemokraterna (SD). I deras principprogram 

beskrivs att demokratibegreppet ska innehålla ett minimum av värderingar och ses som 

synonymt med majoritetsprincipen, det vill säga en procedur för kollektivt beslutsfattande 

varvid den mening som får flest röster gäller: 

 
”…där demokratibegreppet inte görs synonymt med de egna politiska uppfattningarna utan primärt 

vilar på principerna om att beslut skall fattas enligt majoritetsprincipen (2011:5) […]  I sitt 

idealtillstånd har staten inga egna intressen utan implementerar endast nationens vilja så som den 

kommer till uttryck i demokratiska val (2011:17).” 
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I artikeln ”Nostalgi och nationalism – Om raskrigare och framväxten av parlamentarisk 

främlingsfientlighet” (2011), beskriver idéhistorikern Ulla Von Essen att denna rent 

instrumentella syn på demokratin skapar ett demokratiskt dilemma. SD tar sig in i 

parlamentet via en av demokratins hörnpelare; det fria valet. Men deras idéprogram 

inkluderar inte de värden som inkluderats i demokratibegreppet efter andra världskriget. 

Denna minimaliska, eller paradoxala, syn på demokrati är också något som åtskiljer 

Europas högerradikala partier från traditionella socialdemokratiska, liberala och 

konservativa partier (Halikiopoulou & Vasilopoulou 2012).  

 Utifrån detta dilemma kan vi ställa oss flera frågor. Kan demokrati berättigas utan att 

vissa värden inkluderas i demokratibegreppet? Om vi inte inkluderar några värden, hur 

kan vi då vara säkra på att demokratin inte ger upphov till beslut som är oacceptabla, 

exempelvis att demokratin upphäver sig självt eller att en majoritet utsätter en minoritet 

för övergrepp? 

 Dessa frågor ska jag försöka att besvara. Det här är också frågor som debatteras i den 

samtida filosofiska diskussionen om demokrati och det värde som demokrati antas ha. 

Somliga menar att detta värde kan mätas i godartade konsekvenser såsom social ordning, 

rättvisa och godartade medborgare. Andra framhåller vikten av det demokratiska 

beslutsfattandet som sådant, att majoritetsbeslut inrymmer en intrinsikal rättvisa, ett kollektivt 

beslutsfattande där alla deltagare är jämlika, vilket innebär en rättvisa som har ett värde i sig. 

(Christiano 2009:288) 

 Syftet med denna uppsats består av två saker. Det ena är att beskriva två varianter av 

demokratibegreppet; ett ”tunt” och ett ”tjockt”. I det ”tunna” demokratibegrepp, såsom SDs 

definition av demokratibegreppet, även kallat rättvis proceduralism, ingår få värden. Denna 

demokratisyn är belastad med många problem och tycks vara svår att rättfärdiga. I det 

”tjocka” demokratibegreppet ingår fler värden. Jag ska argumentera för att det ”tjocka” 

demokratibegreppet är att föredra. Det andra är att beskriva de värden som bör ingå i 

demokratibegreppet för att demokratin inte ska upphäva sig självt. Om dessa värden 

inkluderas i demokratibegreppet kan det förhindra att vi fattar oacceptabla beslut.   

 Den tes jag ska driva är följande; det ”tjocka” demokratibegreppet ska föredras framför 

det ”tunna” demokratibegreppet. 

 En diskussion om begreppet ”demokrati” kan vara förvirrande eftersom begreppet både 

refererar till ett ideal och någonting aktuellt. Utmärkande för en beskrivning av en ideal 

demokrati är att det görs normativa bedömningar, eller moraliska påståenden. Beträffande den 

andra referenten, det aktuella, eller verkliga, görs empiriska omdömen; exempelvis så kan vi 
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beskriva skillnader mellan styrelseskicket i demokratiska länder och icke-demokratiska 

länder. Den ideala demokratin beskriver vad demokrati är, demokratins förutsättningar och de 

villkor som bör infinna sig för att demokrati ska existera. Den ideala demokratin svarar på 

frågan varför demokrati finns och varför demokratins nödvändiga värden betingar värden som 

vi tror på, och framhåller som riktiga och eftersträvansvärda mål (Dahl 1998:26-30). Denna 

uppsats kommer följaktligen att handla om demokrati i ideal bemärkelse.  

 När jag skriver ”demokratiska beslut” avses den procedur där alla har lika möjlighet att få 

sina intressen tillgodosedda, att tillämpa majoritetsprincipen (om det skulle behövas, om det 

inte råder konsensus) och att acceptera resultatet. När jag skriver ”demokratiska val” avses det 

arrangemang då vi röstar på politiska företrädare. När jag skriver ”demokrati” avses både 

”demokratisk val” och situationer där ”demokratiska beslut” fattas. Ibland skriver jag ”SDs 

demokratisyn” istället för ”SDs definition av demokrati”, men uttrycken byter samma sak.   

 Uppsatsen är disponerad på följande sätt. I kapitel 2 och 3 argumenterar jag för att en 

rättvis procedur i sig (exempelvis majoritetsprincipen) inte är tillräckligt för att rättfärdiga 

demokratiska beslut och bevisar felaktigheten i de två påståenden från SDs principprogram 

som citerades på föregående sida. I huvudsak utgår jag från två teser från David Estlunds 

(2008) demokratiteori; epistemisk proceduralism. I kapitel 2 diskuterar jag utifrån Estlunds 

tes om att rättvis proceduralism endast kan producera en retrospektiv rättvisa som är alltför 

moraliskt ”tunn” för att rättfärdiga demokratiska beslut och demokratiska val. Retrospektiv 

rättvisa innebär i korthet att ett beslut i efterhand kan ses som rättvist eftersom det är 

majoriteten som röstat fram beslutet. I kapitel 3 utgår jag från Estlunds tes om att aggregation 

av allas intressen (majoritetens vilja, ”folkviljan”, ”nationens vilja” eller liknande) är ett 

oberoende kriterium för korrekta beslut. Detta kriterium är alltså överordnat 

meningsmotståndarnas argument i sakfrågor och kan därför inte kan återföras på retrospektiv 

rättvisa (Estlund 2008:65-85). Mitt egna bidrag i dessa kapitel är exemplifieraringar, förstärka 

och ytterligare klargöra Estlund teser samt att tillämpa teserna för att förkasta i SDs 

demokratisyn.    

 I kapitel 4 beskriver jag de moraliska egenskaper som bör vara inkluderade i ett ”tjockare” 

demokratibegrepp. Utgångspunkten är Robert Dahls idé om demokratins moraliska 

fundament, demokratins minsta möjliga odelbara moraliska kärna; intrincic equality. Detta 

begrepp handlar om politisk jämlikhet, vilket beskriver hur vill att något bör vara; att en 

persons liv, frihet och lycka är inte mer eller mindre värd än någon annans (Dahl 1998:64-68). 

Du bör alltså behandla alla människor som om de har samma rätt till dessa värden. Mitt 

bidrag är att bena isär och karaktärisera demokratins moraliska kärna ytterligare. Via 
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fripassagerarproblemet visar jag också att företrädare för det ”tunna” demokratibegreppet 

tycks fungera som demokratins fripassagera; de drar nytta av systemet utan att bidra till att 

reproducera det. Detta kan innebära en systemfördel som ruckar på idén om en rättvis 

procedur där alla har lika möjlighet att få sin vilja igenom. Slutligen beskriver jag detaljerat 

de värden som bör inkluderas i demokratibegreppet; ett tvingande rationalitetsvillkor som är 

universaliserbart.  
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2. Rättvis proceduralism 
 

 

 

I detta kapitel ska jag undersöka ett av de två påståendena som jag hämtat från SDs 

principprogram från 2011:   

 
”…där demokratibegreppet inte görs synonymt med de egna politiska uppfattningarna utan primärt 

vilar på principerna om att beslut skall fattas enligt majoritetsprincipen” (2011:5). 
 

Vår intuitiva uppfattning av demokrati är sannolikt att majoritetsbeslut är rättvist och att det 

därför medför goda konsekvenser. Denna uppfattning, och citatet ovan, kan kopplas till en av 

Platons tidiga dialoger, Eutyfrons dilemma. Sokrates ställer frågan om det goda kommer från 

gudarna eller om gudarna väljer det goda för att det är gott. Om det goda kommer från 

gudarna är det bara ett sätt att säga att allt som gudarna beslutar är gott. Om gudarna väljer det 

goda för att det är gott så måste något annat än gudarna utgöra det som är moraliskt 

betydelsefullt, gudarna måste alltså förklara varför det goda är gott och det onda är ont. I 

annat fall är det goda gott vare sig gudarna vill det eller inte. I det förra fallet, att det som 

gudarna bestämmer nödvändigtvis är gott, så är det moraliskt betydelsefulla helt godtycklig 

och alla slags grymheter kan vara goda om gudarna bestämmer det. 

 Om vi byter ut gudarna mot demokrati, och det goda mot det rättvisa, kan denna 

frågeställning kan också användas på demokratiteori; är ett bra demokratiskt beslut rättvist för 

att beslutet är fattat enligt en demokratisk procedur, eller är ett beslut demokratiskt för att det 

är beslutets utfall som är rättvist? 

 Svaret på denna fråga besvarar om demokratins berättigande enbart är genom värdet av det 

proceduriella arrangemanget, att medborgare röstar på företrädare som stiftar lagar eller har 

möjlighet att rösta i en beslutsprocedur, vilket SDs principprogram framhåller, eller, om 

värdet av demokratiska beslut berättigas av att även proceduroberoende värden inkluderas i 

demokratibegreppet. Vi kan därför skilja mellan ett ”tunt” demokratibegrepp och ett 

”tjockare” demokratibegrepp. Det första brukar ha etiketten ”rättvis proceduralism”, vilket 

alltså sammanfaller med SDs demokratisyn. Denna syn på demokrati innebär att vi ska följa 

lagar eftersom folket har möjlighet att rösta på politiker som stiftar lagarna. Det moraliskt 

betydelsefulla ligger i att varje person har lika mycket att säga till om, och resultatet, vare sig 

det är bra eller dåligt utifrån olika perspektiv, kan rättfärdigas av att alla inblandade hade lika 
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möjlighet att påverka utfallet. Resultatet är alltså rättvist eftersom det åstadkommits med hjälp 

av en rättvis procedur. Därmed kringgås en mer krävande diskussion om demokratins 

möjlighet att skapa goda beslut och värdera dessa beslut. Att undgå detta kan ses som 

tilltalande. Vi behöver nämligen inte ta någon hänsyn till att väljare är irrationella, själviska, 

dåligt informerade, etc. Proceduren kan ses som rättvis oavsett om de som deltar är insatta i 

frågan, är kompetenta eller moraliskt högtstående. Rättvis proceduralism och SDs 

demokratisyn kan därför ses som en enkel och filosofiskt strikt lösning på hur auktoriserandet 

av lagar kan berättigas (j. fr. Estlund 2008:65-6).   

 Med stöd av Estlund ska jag visa att rättvis proceduralism och SDs demokratisyn har 

många brister och det moraliskt betydelsefulla som denna demokratisyn inkluderar väger så 

tunt att det inte kan rättfärdiga majoritetsbeslut.  

 

2.1 Rättvisa ur ett vidare perspektiv 
 

Eftersom det rättvisa i majoritetsprincipen är så centralt i rättvis proceduralism och SDs 

demokratisyn, så ska jag börja med att diskutera ordet ”rättvisa” utan att koppla det till 

demokratiteori.  

 Om vi ser till en mer generell betydelse av rättvisa, är det troligt att vår intuitiva 

uppfattning är att allt borde vara rättvist. Estlund menar att denna uppfattning är knuten till en 

språklig vana, som framhåller att allt som inte är rättvist, men som kunde ha varit rättvist, är 

orättvist. Eftersom det orättvisa, utifrån en språklig vana, är moraliskt oförsvarbart följer att 

allt som kan vara rättvist borde vara rättvist. Men denna språkliga vana kan vara vilseledande, 

vilket Estlund belyser med två exempel. I det första exemplet kan vi tänka oss en situation där 

en förälder ställs inför ett val att rädda sitt drunknade barn framför att rädda en intilliggande 

drunknande främling. För att försvara detta agerande är det inte uppenbart, eller ens troligt, att 

berättigandet sker genom att hänvisa till ett överstämmande med en fastställd idé om vad som 

är rättvist. I det andra exemplet kan vi tänka oss en person som ger 20 kronor till en tiggare, 

men ingenting till den nästkommande tiggaren som passeras. Det är uppenbart att agerandet i 

dessa två exempel är befogat endast om det är på något sätt är rimligt och juste. Agerandet är 

uppenbarligen inte rättvist, men kan vi fastställa att det är orättvist (2008:67-8)?  

 Det är svårt att svara ja eller nej på denna fråga. Jag ska beskriva två varianter av 

handlingar som kan rättfärdigas även om de kan ses som orättvist. Dels kan vi tänka oss att 

det finns situationer där värdet av det rättvisa är uppvägt av något annat värde eller att det 
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rättvisa har blivit åsidosatt. De rättfärdiga valen att rädda det egna barnet och att bara ge 

pengar till en av tiggarna kan fortfarande ses som orättvist, vilket talar emot agerandet. Att se 

det som orättvist skymmer möjligheten om att allt som kan vara rättvist inte nödvändigtvis 

borde vara rättvist, eftersom det finns handlingar som kan rättfärdigas även om de inte är 

rättvisa. Detta betyder inte att rättvisa inte har något värde alls. Vi bör istället åtskilja själva 

benämningen av ett agerande som rättvist och de krav som måste uppfyllas för att agerandet 

ska vara rättvist. Svaret på frågan om varför något är rättvist förutsätter därför en ytterligare 

diskussion.       

 Det är också rimligt att anta att det finns situationer där det överhuvudtaget inte är relevant 

att påpeka om ett agerande är rättvist eller inte. Estlunds poäng är alltså att allt som kan vara 

rättvist inte nödvändigtvis borde vara rättvist, eftersom rättvisa tycks ha ett tillfälligt värde 

som bara gäller i vissa situationer under vissa förhållanden. I avsnitt 2.3 sammankopplar jag 

idén om rättvisa som ett tillfälligt värde med ett konkret exempel som knyter an till 

demokratiteori. 

 

2.2 Olika typer av rättvisa  
 

I detta avsnitt ska jag beskriva hur Esltund definierar fyra olika idéer av rättvisa; substantiell 

rättvisa, retrospektiv rättvisa, prospektiv rättvisa och intrinsikal proceduriell rättvisa. 

 Skillnaderna på dessa fyra olika typer av rättvisa kan delvis belysas med ett konkret 

exempel. Låt säga att en ny lag har röstats fram med majoritetsprincipen, en lag som förbjuder 

alla cyklister att cykla på allmänna vägar som framför allt trafikeras av tyngre fordon. Detta 

skulle nog vissa se som orättvist för cyklisterna. En konsekvens av en uppgörelse ses ofta som 

rättvis när någon varken får mer eller mindre än vad de bör få. I det här exemplet kan lagen 

ses som orättvis för cyklisterna eftersom de bör ha tillgång till allmänna vägar. Det väsentliga 

med denna typ av rättvisa är att det rättvisa eller orättvisa är oberoende av den procedur som 

producerat lagen. Denna typ av rättvisa kallar Estlund substantiell rättvisa (Estlund 2008:69). 

 En annan typ av rättvisa i en uppgörelse utgår från den procedur som producerar resultatet, 

snarare än utifrån fakta som säger något om vad utfallet borde vara. I denna bemärkelse är 

utfallet rättvist på grund av att proceduren som sådan var rättvis. Förbudet att framföra cykel 

på allmän väg kan ur detta perspektiv vara rättvist om det tillvägagångssätt som producerade 

utfallet var rättvis. Denna idé av rättvisa kallar Estlund, av uppenbara skäl, retrospektiv 

rättvisa. Förbudet mot cyklister är rättvist i retrospektiv bemärkelse, oavsett om det faktiskt är 
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rättvist, så länge proceduren som producerat utfallet, låt säga majoritetsprincipen, är rättvis. 

Huruvida retrospektiv rättvisa även innebär substantiell rättvisa, eller huruvida 

majoritetsprincipen som sådan ger var och en vad de borde ha, är ytterligare frågor som 

givetvis inte besvaras genom att göra denna distinktion (2008:69). 

 Idén om ett utfalls retrospektiva rättvisa riktar uppmärksamheten mot idén om rättvis 

proceduralism. Utifrån denna idé kan det finnas en uppfattning om att en rättvis procedur för 

beslutsfattande tenderar att åstadkomma substantiell rättvisa, alltså att var och en får vad de 

bör få. Men detta är inte är självklart. En diktatur kan åstadkomma substantiell rättvisa utan 

att proceduren vid beslutsfattandet var rättvist. Detta perspektiv på rättvisa kallar Estlund 

prospektiv rättvisa, alltså en orättvis procedur som åstadkommer substantiell rättvisa 

(2008:69).  

 Den fjärde idén om rättvisa är intrinsikal proceduriell rättvisa, som både är icke-

retrospektiv och icke-prospektiv. Estlund beskriver två varianter av denna fjärde aspekt. Den 

första kan ses som en icke-fuskande variant, där proceduren sker utifrån de regler som 

organiserar proceduren. Ett parti schack kan exemplifiera detta. Utfallet, alltså vem som 

vinner spelet, kan ses som rättvist om partiet spelades i enlighet med schackspelets regler utan 

att fuska, men detta svarar inte på frågan om proceduren eller spelet i sig är rättvist.  

 Procedurer kan organiseras på olika sätt (direkta eller indirekta val, majoritetsval, 

proportionella val, osv), och vissa procedurer kan ses som orättvisa även om de fortlöper i 

enlighet med reglerna. Ett exempel på en orättvis procedur är att endast män har rösträtt. 

Detta fångar poängen med den andra varianten av intrinsikal proceduriell rättvisa, som är den 

väsentliga i denna uppsats, vilket innebär att en procedur kan vara rättvis eller orättvis. Den 

här typen av rättvisa beskriver det moraliskt kärnfulla i idén om rättvis proceduralism. Den 

fråga som besvaras är alltså vad slags minimum av värden som måste ingå i en procedur för 

att den ska vara rättvis. Dessa värden beskrivs mer i detalj i avsnitten 2.3 och 2.4. De 

motsvarar alltså de moraliska egenskaper som rättvis proceduralism tar i anspråk för att 

rättfärdiga demokrati och varför vi ska följa resultatet av ett majoritetsbeslut. 

 Följande tre definitioner av rättvisa kommer att utgöra grunden för den diskussion som 

följer: 

  

(i) Retrospektiv rättvisa: Ett resultat av en omröstning är rättvist om och endast om 

proceduren som producerade utfallet var rättvis.  
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(ii) Substantiell rättvisa: När varje relevant individ varken har mer eller mindre av de 

relevanta nyttigheterna än hen bör ha. 

 

(iii) Intrinsikal proceduriell rättvisa: Den icke-retrospektiva och icke-prospektiva 

rättvisan i en procedur, frånräknat den icke-fuskande aspekten.  

 

Dessa distinktioner svarar inte på frågan huruvida den intrinsikala proceduriella rättvisan 

producerar substantiell rättvisa. Uppdelningen svarar inte heller på om det i en viss situation 

skulle vara substantiellt orättvist att inte ha en rättvis procedur. Detta kan återknytas till det 

tidigare avsnittet, att det finns situationer där egenskapen rättvisa (i vardaglig mening) inte är 

relevant. Bara för att en viss handling i ett visst sammanhang kan vara substantiellt orättvist 

på grund av att en rättvis procedur inte har tillämpats betyder inte att handlingen måste 

förkastas (j. fr. att ge pengar till en tiggare men inte till de nästkommande vs. att upprätta en 

rättvis procedur som resulterar i att ge lika mycket till alla).  

 I det kommande avsnittet beskriver jag i detalj vad det moraliskt betydelsefulla i intrinsikal 

proceduriell rättvisa består i. När en procedur endast inrymmer intrinsikal proceduriell rättvisa 

så tycks denna procedur endast kunna producera retrospektiv rättvisa. 

 

2.3 Rättvisa som reträtt 
 

Så långt har vi alltså kunnat se att den rättvisa som en procedur inrymmer inte är detsamma 

som det rättvisa i frågan om procedurens utfall och utfallets konsekvenser. För att ta reda på 

hur det rättvisa får sitt värde genom en rättvis procedur använder Estlund benämningen 

”fairness as retreat” (2008:70-2), och då börjar vi kunna klargöra innebörden i SDs 

demokratisyn.   

 Till att börja med kan vi fråga oss varför det är viktigt med utformningen av det 

proceduriella arrangemanget. Intuitivt kan nog många tycka att det som borde ha betydelse är 

att resultatet uppnår vad som rimligen kan begäras för angivet eller underförstått syfte och att 

resultatet medför goda konsekvenser. Kanske är det så att idén om rättvis procedur inte skulle 

uppstå om det vore allmänt känt vad det rätta beslutet i en situation är? Om detta stämmer så 

finns sannolikt inte någon relevant invändning till att bara göra det rätta, istället för att 

upprätta en procedur som skulle kunna göra att (det rätta) utfallet riskeras att utebli, menar 
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Estlund (2008:72). Detta reflekterar också en intuitiv prioritering av substantiell rättvisa 

framför en proceduriell rättvisa. 

 Estlund framhåller två förhållanden där konsensus inte råder. Det första är att det helt 

enkelt råder oenighet av vad som är det rätta, vilket dels väcker moraliska frågor, och dels kan 

det ses som ett hinder, en praktisk utmaning som behöver lösas. Det andra är att alla borde 

kunna skriva under på att det inte finns en proceduroberoende standard som är vägledande för 

vad vi bör göra i en viss situation, och frågan är då hur vi ska kunna fatta beslutet utifrån 

grunder som inte är enhälliga.  

 Oenighet om vad som bör göras, eller skepsis inför vilka oberoende kriterier för korrekta 

beslut som ska tillämpas och hur proceduren bör vara utformad, väcker frågan om hur en 

grupp bör avgöra vad som behöver göras; frågan om hur proceduren för beslutsfattande bör 

vara utformad. Estlund menar att detta är en reträtt från substantiell rättvisa, vilket följaktligen 

har sin grund i oenighet eller skepticism (2008:71).     

 För att klargöra hur denna reträtt kan hjälpa oss att förstå idén om en intrinsikal 

proceduriell rättvisa ska jag illustrera med ett konkret exempel. Anta att du är en del av en 

större grupp och det är uppenbart vilka i gruppen som är experter i en specifik fråga. Det 

förefaller rimligt att anta att experterna avgör utfallet i denna fråga. Om det inte råder någon 

oenighet om vilka de är, eller huruvida de är experter, då verkar det orimligt att hävda att en 

rättvis procedur borde avgöra utfallet istället för att att experterna bestämmer. Men, det skulle 

kunna råda en oenighet om vem experterna är och om de verkligen är experter. Detta skulle 

väcka en fråga om hur vi ska gå till väga för att fatta beslutet, utan att för den skull förutsätta 

vad som borde göras, eller utvärdera var och ens speciella expertis. Vi skulle tvingas till en 

fortsatt reträtt, menar Estlund (2008:71).    

 Anta nu att alla anser att ett visst sätt att gå vidare, en särskild procedur, skulle tendera att 

leda till goda beslut, utan att vid detta stadium fastslagit vad ett goda innebär. Jag ska visa 

med ett exempel. Låt säga att en stor släkt äger ett stort sommarhus gemensamt och huset har 

ett gammalt tak som läcker. Eftersom inget vet exakt vad som gör att taket läcker skickas två 

personer upp på taket, och senare till vindsutrymmet, för att försöka ta reda på varför taket 

läcker. Utan att fastställa något kriterium som kan gynna ett godartat beslut så instämmer alla 

om att det skulle vara enklare att fatta ett bra beslut så fort de vet mer om vad som är orsaken 

till läckaget. Så långt verkar idén om rättvis procedur ännu inte vara relevant, och det verkar 

inte finnas någon rimligt anledning att anta att en rättvis procedur skulle ha en viss positiv 

effekt och styra upp situationen. Hur ska de lösa problemet med det läckande taket? De måste 

retirera på nytt.  
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  Undersökningen av taket och vindsutrymmet gav dessvärre ingen förklaring till läckaget. 

Undersökningen kan alltså inte ge någon möjlighet att fatta ett oberoende korrekt beslut om 

hur taket ska lagas. Frågan väcks nu kring vilken procedur som de bör tillämpa för att fatta ett 

beslut om vad som bör göras, och om det är möjligt att finna en procedur som de kan enas 

om. Efter en serie av reträtter kan följande fråga ställas: vilken procedur kan de enas om för 

att kunna bestämma vad som ska bör göras utan att förlita sig på (i) ett proceduroberoende 

kriterium för korrekta beslut, (ii) att de som vet bäst i gruppen bestämmer (iii) en speciell 

procedur1 som tenderar att ge goda resultat utifrån en oberoende standard för korrekta beslut? 

(j. fr. Estlund 2008:72).          

  Det är just här, i frånvaron av dessa tre kriterier, som vi finner det moraliskt betydelsefulla 

med intrinsikal proceduriell rättvisa, menar Estlund. Om gruppen vill bestämma om eller hur 

de ska laga taket, så har de ingen standard för att ta reda på vilket beslut som faktiskt är bäst; 

huruvida de ska laga taket på det ena eller andra sättet. Det finns inte heller någon standard 

för hur det bästa beslutet ska fattas. Det som återstår är alltså endast en intrinsikal proceduriell 

rättvisa som gruppen kan avvända för att bedöma sitt beslut. Att bedöma hur läckaget ska 

åtgärdas utifrån denna typ av rättvisa ser inte ut att vara görbart. Antingen blir det okänt vad 

det rättvisa i beslutet består i, eller så föreligger en risk att utfallet blir oacceptabelt. Eller så 

inte, den intrinsikala proceduriella rättvisan kanske styr upp situationen? Hur som helt, den 

intrinsikala proceduriella rättvisan återfinns i ändpunkten av dessa reträtter och vi kan börja se 

varför denna typ av rättvisa endast har ett tillfälligt värde. Ett värde som är så tunt att det 

knappast kan rättfärdiga demokratiska beslut. 

 

2.4 I ändpunkten av reträtter finner vi politisk jämlikhet 
 

Resonemanget ovan föranleder oss till att tala om rättvisans funktion, men vi måste då 

precisera vilka egenskaper som uppgår i dess innehåll.  

 Beslut som endast utgår från intrinsikal proceduriell rättvisa kan ge upphov till oacceptabla 

utfall. I denna uppsats vill jag ta reda på om demokrati kan berättigas utan att vissa värden 

ingår i demokratibegreppet och varför majoritetsbeslut inte ger  

upphov till utfall som är oacceptabla, såsom att demokratin upphäver sig självt. 

Beskrivningen av rättvisa som reträtt visar att intrinsikal proceduriell rättvisa misslyckas med 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Med en speciell procedur menar jag hur proceduren är utformad. Exempelvis så bör alla ha möjlighet framföra 
relevanta argument och lika möjlighet att påverka beslutet genom att rösta. Jag återkommer till detta i avsnitt 
3.6.1.   
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att styrka hur vi kan undgå att producera oacceptabla utfall, hur reträtten kan hejdas, utifrån 

en grupps inbördes kontroverser och deras ambition att fatta självständiga korrekta beslut. 

 Tillflykten till en rättvis procedur är trots allt en tillflykt till någonting, inte till ingenting. 

Det är inte en tillflykt till djungelns lag, eller att fullständigt känna sig besegrad av en 

kontrovers. Det är en vädjan till en moraliska värden som intrinsikal proceduriell rättvisa 

inrymmer. Denna moraliska uppfattning inkluderar trots allt ett minimum av 

överenskommelser, trots oenighet om att utgå från någon proceduroberoende standard och 

vad slags standard detta skulle kunna tänkas sig vara. Värdet i intrinsikal proceduriell rättvisa 

kan alltså identifieras i ett sammanhang där det inte finns någon enighet om hur oberoende 

godartade beslut ska främjas, antingen av moraliska eller pragmatiska skäl. Värdet måste 

rimligen bestå av att varje individ har lika mycket att säga till om; politisk jämlikhet (Estlund 

2008:73).  

 Ur ett vidare samhälleligt perspektiv är det förstås vanligast att vi använder oberoende 

kriterier för att fatta bra beslut, alltså någon teori om de socioekonomiska och politiska 

omständigheterna och deras ömsesidiga växelverkan; en politisk ideologi. Då har vi förstås 

inkluderat fler värden och fler kunskaper utöver det som inryms i intrinsikal proceduriell 

rättvisa. Men redan när vi bestämmer oss för vilken slags procedur som ska användas så 

införs oberoende kriterier för korrekta beslut. Exempelvis så kan en kvalificerad majoritet 

avgöra beslutet 2/3 eller 3/4 av rösterna. Gränserna syftar till att ge skydd för minoriteten eller 

för att förhindra att viktiga förändringar beslutas genom en tillfällig enkel majoritet. Vi kan 

också använda majoritetsprincipen eller lottdragning. Dessa tre varianter kan vara rättvisa 

procedurer och de fungerar då som oberoende kriterier för korrekta beslut som är direkt 

kopplade till beslutsproceduren.  

 SDs demokratisyn ska alltså ses som kombination av intrinsikal proceduriell rättvisa och 

majoritetsprincipen. Även om reträtten är fullständig, alltså en total frånvaro av 

proceduroberoende kriterium för korrekta beslut, att inte expertkunskapen eller fakta avgör, 

och frånvaro av en speciell procedur som tenderar att ge goda resultat (exempelvis fri debatt 

med relevanta argument), så skulle majoriteters vilja kunna identifieras och värderas.  

Kombination av intrinsikal proceduriell rättvisa och majoritetsprincipen betyder att alla som 

ingår i demokratiskt beslutsfattande ska ha lika möjlighet att få sina intressen tillgodosedda. 

Att använda majoritetsprincipen och lika rösträtt (politisk jämlikhet) kan då ses som en rättvis 

metod för att fatta beslut. Demokratis rättfärdigande ligger alltså i att majoriteters kan få sin 

vilja igenom och det råder politisk jämlikhet. Om så är fallet är ett beslut eller val 

retrospektivt rättvist. Att rättfärdiga demokrati på detta sätt förutsätter rimligen tre krav. Det 
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första är att intrinsikal proceduriell rättvisa kan garantera politisk jämlikhet. Det andra är att 

majoritetsprincipen, både vid beslut och allmänna val, kan uttrycka majoritets vilja. Det tredje 

är att retrospektiv rättvisa har ett värde som är betydelsefullt. Jag har redan visat att intrinsikal 

proceduriell rättvisa är allt för moraliskt ”tunt” för att rättfärdiga demokrati och jag ska visa 

att samtliga tre villkor är felaktiga. 

 För att kunna värdera innebörden av majoriteters vilja och politisk jämlikhet så måste 

relationen mellan majoritetens vilja och majoritetsprincipen klargöras. Detta ska jag göra i 

kapitlet som följer. Hädanefter, när jag använder uttrycken ”rättvis proceduralism” och 

”majoritetsprincipen som överordnat värde”, så refererar uttrycken till denna kombination av 

intrinsikal proceduriell rättvisa och majoritetsprincipen. Detta är alltså det ”tunna” 

demokratibegreppet och det kan producera retrospektiv rättvisa; demokratiska beslut är bra 

eftersom de produceras på ett rättvist sätt. I analogi med Platons dialog så innebär det att allt 

som gudarna beslutar är gott.   
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3. Relationen mellan majoritetens vilja och 
majoritetsprincipen 

 

 

 

I inledningen citerade jag ett påstående från SDs principprogram: 
 

”I sitt idealtillstånd har staten inga egna intressen utan implementerar endast nationens vilja så som 

den kommer till uttryck i demokratiska val (2011:17).” 

 

Detta påstående handlar dels om det proceduriella arrangemanget, ”demokratiska val”, som 

inte ska underordnas proceduroberoende kriterier för korrekta beslut, eftersom den ideala 

staten inte har några ”egna intressen”. Citatet ovan framhåller också att ”demokratiska val” är 

i en förbindelse med en kollektiv preferens, ”nationens vilja”, som följaktligen måste förstås 

som majoritetens vilja. 

 Om påståendet stämmer så måste alltså demokratiska val, som i SDs mening innebär 

rättvis proceduralism, kunna producera ”nationens vilja”. Rättvis proceduralism refererar 

alltså både till ”demokratiska beslut” och ”demokratiska val”. När det är demokratiska val 

som avses betyder det att vi kan kringgå en mer krävande diskussion om huruvida 

demokratiska val kan medföra goda konsekvenser. Vi behöver inte ta någon hänsyn till att 

väljare är irrationella, själviska, dåligt informerade etc. Majoritetsprincipen anses överordna 

politiska ideologier och andra proceduroberoende standards för korrekta beslut. Procedurens 

resultat kan ses som retrospektivt rättvis oavsett om de som deltar är insatta i politiska frågor, 

är kompetenta eller moraliskt högtstående.     

 Jag ska visa att SDs påstående är falskt genom att argumentera utifrån följande påståenden: 

 

(i) En nation kan inte ha en vilja. 

(ii) Om statens funktion är att implementera och uttrycka ”nationens vilja” så behövs 

inte demokratiska val. 

(iii) Demokratiska val kan inte uttrycka ”nationens vilja”. 

(iv) ”Nationens vilja” och regler för rösträkning är ett oberoende kriterier för korrekta 

beslut, vilka måste värderas för att legitimeras. 
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3.1 En nation kan inte ha en vilja 
 

Kan en nation verkligen ha en vilja eller en egen vilja? Oavsett om vi med nation menar 

geopolitisk entitet, geografisk yta eller en kulturbetonad definition såsom en ”irrationell 

storhet” med en föreställning om dess folk, så kan nationen som sådan inte ha egen vilja. Det 

är endast individerna inom en nation som kan vilja något. Denna skillnad mellan nation 

(egentligen ”stat”) och individ beskriver Aristoteles i Politiken Bok II. Aristoteles använder 

givetvis inte ordet ”nation”. Han använder ordet ”stat”, men resonemanget kan ändå användas 

för att beskriva relationen mellan nation och individ.  

 Aristoteles menar att statens sätt att vara inte är en enhet, vilket Sokrates och Platon påstår, 

utan staten förutsätter en mångfald för att överhuvudtaget kunna vara en stat. Ponera att 

Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet förordade ”en nation, ett folk och en ledare”, och 

Sverigedemokraterna (något tillspetsat, men ändå rimligt, se principprogrammet 2011:6) ”en 

nation, ett folk och majoritetsprincipen”. I båda fallen tar nationen form som en enhet, vilket 

också kan förstås som en homogenitet eller enhetlighet, någonting som är odelbart. Ett 

”minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader” med SDs ord (2011:8), och 

”största möjliga enhetlighet” med Sokrates ord (Aristoteles via Blomqvist 2003:30). Detta är 

alltså grundläggande principer för det bästa tillståndet.  

 Aristoteles invänder och menar att en stat som blir alltför enhetlig inte längre är en stat, 

eller nation om en så vill. Nationen är till sin natur en mångfald. Om den utvecklas mot en 

större enhet övergår nationen till att likna ett hushåll, och om det enhetliga tilltar ytterligare 

övergår hushållet till att vara som en individ. Hushållet är alltså i högre grad en enhet än vad 

nationen är och individen är i högre grad en enhet än vad hushållet är. Även om detta, att 

nationen ska vara en enhet, kan realiseras genom en omfattande propagandaapparat och 

kraftfull socialpolitik, så bör vi inte göra detta, eftersom det skulle göra slut på nationen, som 

ju nödvändigtvis inte bara består av många individer, utan också av många olika sorters 

individer. Ett samhälle kan nämligen inte bildas av samma slags människor. Tanken om en 

population som en enhet fungerar bättre exempelvis när militärallians konstrueras, eftersom 

denna blir ändamålsenlig genom sin storlek, vilket inte är fallet för en nation. Nationens enhet 

måste bildas av delar som skiljer sig åt. Dessa olika delar har sannolikt olika viljor. Om 

Aristoteles har rätt så verkar SDs idé om ”nationens vilja”, med vilja i singular, inte ha någon 

faktisk motsvarighet i samhället (j. fr. Aristoteles via Blomqvist 2003:29-31). 

 Ett problem med uttrycket ”nationens vilja” (och liknande utryck såsom ”folkviljan”) är att 

det handlar om metafysiska antaganden. Då menar jag inte metafysik i Aristoteles mening, 
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utan i anglosaxisk mening. Detta innebär att uttrycken inte kan verifieras på fackvetenskaplig 

väg med hjälp av empiriska metoder. De är snarare känslouttryck som strängt taget är 

kognitivt meningslösa. ”Nationens vilja” utrycker alltså inte en kunskap om samhället, det 

uttrycker en historiskt betingad tolkning av samhället som en absolut helhet. Denna tolkning 

av en kollektiv preferens är alltså ideologisk och antyder ett sammanhängande system av 

politiska idéer och värderingar. Jag ska visa att föreställningen om ”nationens vilja” med 

nödvändighet är ett proceduroberoende argument för att berättiga användandet av 

majoritetsprincipen. Detta kommer att innebära att SD formulerar en bristande följdriktighet 

eftersom de rättfärdigar demokrati genom att ge majoritetsprincipen ett överordnat värde som 

ska vara frikopplat från ideologi. Förkastandet av idén om ”nationens vilja” klarläggs 

ytterligare i avsnitten 3.3.2 och 3.3.3. 

 

3.2 Om den ideala statens funktion är uttrycka nationens vilja 
så behövs inte demokratiska val. 
 

Låt säga att det skulle finnas en innovativ teknologi som gör att vi hela tiden kan få reda på 

vad majoriteten tycker i olika sakfrågor. Vi kan då fråga oss om det skulle var tillfredställande 

att använda denna teknologi som visar oss individernas preferenser, eller deras vilja, istället 

för att de använder sin rösträtt till att rösta. Därefter kan dessa individuella preferenser, eller 

viljor, användas istället för att de röstar på befintliga alternativ. Alltså, om majoriteten 

föredrar Bert Karlsson, så blir det Bert Karlsson. Om poängen med demokrati endast skulle 

vara att spåra individers preferenser som kan fungera som en kollektiv preferens, eller 

”nationens vilja”, så skulle sofistikerade attitydundersökningar kunna fungera lika bra som att 

medborgarna röstar (j. fr. Estlund 2008:76). Utifrån SDs idé om statens ideala tillstånd tycks 

demokratiska val och demokratiska belsut vara överflödigt.   

 Är poängen med demokrati verkligen uppnådd om demokrati betyder att inhämta en 

kollektiv preferens, eller ”nationens vilja”, som sedan realiseras? Kanske krävs en åtskillnad 

mellan idén om att folkstyre betyder att folket styr till skillnad från att folket blir styrda 

utifrån deras preferenser? Även om vi skulle finna en slags mekanism som garanterar att den 

kollektiva preferensen observeras och omsätts i praktiken så är detta inte detsamma som om 

folket verkligen styr. Om vi inte nöjer oss med att en diktator realiserar attitydundersökningar 

på ett opartiskt sätt, så blir denna åtskillnad intressant ur ett moraliskt perspektiv. Låt säga att 

min attityd i en viss fråga har undersökts och det verkar troligt att jag skulle välja ett ”ja” 
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istället för ett ”nej” i denna fråga. Anta att min attityd då skulle fastställas som ett ”ja”, men är 

det detsamma som om jag skulle tillfrågas och få möjlighet att svara ”ja” eller ”nej”? De två 

varianterna borde åtminstone inte kunna sägas vara exakt likvärdiga. Är det tillräckligt att låta 

undersöka medborgarnas attityder, eller är det av vikt att medborgarna själva får komma till 

tals?  

 För att svara på detta ska jag exemplifiera med en diktatur vs. en ideal stat utan eget 

intresse. Anta att båda har en fantastiskt välutvecklad förmåga att fastställa medborgarens 

kollektiva preferens, eller ”nationens vilja”, utan att behöva bemöda sig med att ta reda på vad 

individerna säger eller vill. Även om diktatorn eller SDs idé om den ideala staten skulle vara 

mycket bra på detta så innebär det inte att denna färdighet nödvändigtvis är tillräcklig för att 

leda landet. Det kan finnas medborgare, som ur många tänkbara perspektiv, kan se 

anledningar till att detta inte är tillräckligt bra. Hur ska vi ta hänsyn till detta?  

  Denna förmåga, eller attitydundersökningarna, kanske är acceptabla, men vad är det som 

ger diktatorn eller denna ideala stat rätt att bestämma över folket? Denna idé om den ideala 

staten svarar inte heller på frågan hur moraliskt oacceptabla utfall kan förhindras, exempelvis 

att en minoritet utsätts för övergrepp.  

 Denna idé kan också bli problematisk om majoritetens vilja, såsom den kommer till utryck 

i ett demokratiskt val, inte skulle överensstämma med ”nationens vilja” såsom den fastställs i 

en kvalificerad attitydundersökning. Detta skulle följaktligen kunna resultera i att 

majoritetsprincipens resultat kör över nationens egentliga vilja. Jag ska ge ett exempel. Under 

Fredrik Reinfelds tid som statsminister (2006-2014) gick alliansen till val med parollen om 

”valfrihet”, vilket bland annat innebar privatisering av välfärdsservice. Alliansen vann valen, 

men samtidigt visar en vetenskaplig attitydundersökning att mellan åren 2002-2010 har den 

grupp som anser att välfärdsservice inte ska privatiseras vuxit från 37% till 58% (Edlund & 

Johansson 2013:552-554).   

 Demokrati är alltså vara ett trubbigt hjälpmedel, kanske rent av överflödigt, om dess enda 

syfte är att implementera en kollektiv preferens.  

 

3.3 Demokratiska val kan inte uttrycka nationens vilja. 
 

Så långt har vi kunnat se att ”nationens vilja” inte har någon faktisk motsvarighet i samhället 

och att idén om ”nationens vilja” har många brister. Men ”nationens vilja” skulle ändå kunna 

ses som en föreställning om en kollektiv preferens och ”demokratiska val” innebär, utifrån 
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SDs demokratisyn, en rättvis procedur för att fatta beslut. Det förefaller rimligt att anta att 

dessa begrepp tillsammans, alltså ”nationens vilja” och ”demokratiska val”, handlar om 

aggregation. En vid definition av aggregation formulerar Estlund på följande sätt:  

 
En kollektiv beslutsprocedur är aggregerande om och endast om det för något syfte, mål eller val 

av procedurens individuella parter, och alla givna resultat av proceduren, föreligger någon 

förändring av de individuella syftena, målen, eller valen, så skulle detta resultera i ett annat resultat  

(I korthet: procedurens resultat är känslig för förändrade intentioner) (2008:73).2 

 

Detta kan exemplifieras med ett majoritetsbeslut; om några av deltagarna skulle ha röstat 

annorlunda så skulle utfallet ha blivit annorlunda, vilket kan ses som en aggregering av 

majoritetens intresse. Motsatsen till detta är att utfallet sker via slumpen, vilket är fullständigt 

okänsligt för individernas syften och kan därför inte ses aggregation. Estlund argumenterar 

dels för att aggregation inte kan inkluderas i idén om en rättvis procedur, och dels för att 

aggregation inte nödvändigtvis medför substantiell rättvisa. Om procedurens resultat ska 

medföra substantiell rättvisa så måste resultatet värderas. Bara för att en preferens är kollektiv 

medförs inte automatiskt att alla får vad var och en bör få (2008:74). 

    Intuitivt kan nog många tänka sig att aggregering förutsätter en positiv respons av 

individernas intentioner, som därigenom kan påverka kollektiva val i en riktning som är bra 

för var och av individerna. I det demokratiska samhället är en vanlig inställning sannolikt att 

allmänna val utifrån en rättvis procedur understödjer medborgarnas intressen. Detta betyder i 

så fall att olika typer av aggregation är en fråga om proceduriell rättvisa. Det verkar rimligt att 

anta att är det just detta som antas SDs principprogram; ”I sitt idealtillstånd har staten inga 

egna intressen utan implementerar endast nationens vilja så som den kommer till uttryck i 

demokratiska val”.  

 Jag ska vederlägga denna uppfattning med ett flertal argument. En del av argumenten 

handlar om relationen mellan individens preferenser, uttryckt i en valsituation, och den 

kollektiva preferensen, ”nationens vilja”. De andra fastställer att den kollektiva preferensen, 

”nationens vilja”, med nödvändighet, logiskt sett, är åtskild från det proceduriella 

arrangemanget, det vill säga ”demokratiska val”.   

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Estlunds definition: ”A collective decision procedure is aggregative if and only if for any set of ends, aims, or 
choices of the individual parties to the procedure, and any given outcome of the procedure, there is some change 
in the individual ends, aims or choices that would have resulted in a different outcome. (More briefly, the 
procedure is sensitive to changes in aims or is aim-sensitive).”  
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3.3.1 Relationen mellan individens preferenser och en kollektiv preferens 

Detta handlar alltså om relationen mellan individers sätt att rösta i ”demokratiska val” och 

”nationens vilja”. I fråga om politiska val är det väl känt att individernas sätt att rösta inte 

nödvändigtvis reflekterar deras preferenser för hur de vill att tillvaron ska vara utformad, även 

om valet som sådant är instrumentellt och rationellt. Det finns (minst) tre skäl till detta. 

 För det första, resultatet av individernas val i en valsituation motsvarar inte summan av 

individernas preferenser. Väljarna utrycker endast preferenser mellan olika sätt att rösta 

utifrån en begränsad uppsättning alternativ att välja på (Estlund 2008:74).   

 För det andra; att individers preferenser adderas för att sedan erhålla en kollektiv preferens 

som delas av alla individer är problematiskt av flera skäl. Det problematiska kan klargöras 

dels med hjälp av begreppet ”mixed motivations”. 

 Vi kan inte vara helt säkra på att ett sätt att rösta överhuvudtaget säger oss någonting om 

folkets preferenser eller intressen. Låt säga att en grupp människor ska ta ställning till om det 

ska vara tillåtet att röka på en offentlig plats som de har kontroll över. De kommer överens 

om att använda majoritetsprincipen. Betyder då detta att gruppen vill tillåta rökning om, och 

endast om, majoriteten föredrar att det ska vara tillåtet att röka på offentliga platser? Det är 

rimligt att anta att somliga skulle rösta på ett sätt som besvarar frågan; ”skulle du föredra om 

en får röka eller inte få röka på offentliga platser?” Dessa skulle sannolikt rösta i enlighet med 

sina preferenser. Men, andra skulle istället kunna rösta på ett sätt som besvarar frågan ”tycker 

du att rökning borde vara tillåtet”. Somliga rökare skulle nog rösta på ett sätt som motsäger 

deras egenintresse, alltså ”nej”, vilket innebär att hen tycker att det är fel att rökare låter andra 

drabbas av de negativa effekterna av rökarnas beteende. Somliga icke-rökare skulle kunna 

rösta mot de egna preferenserna och argumentera för att rökning är något som individen själv 

bör få bestämma om de ska syssla med. De senare skulle alltså inte heller rösta utifrån deras 

egenintresse (Wolf 2006:72-74).    

 Med detta sagt är det högst osäkert att anta att ”demokratiska val” utrycker individernas 

intressen och preferenser. Somliga åsidosätter sina egna intressen och röstar utifrån en 

moralisk grund som åsyftar det allmänna goda. Vi kan alltså inte veta exakt vad som 

motiverar en individ att rösta på ett visst sätt. Det är inte uppenbart att ens individerna själva 

vet vad som motiverar dem att rösta på ett visst sätt.           

 För det tredje, det råder en ofullständig koppling mellan ett sätt att rösta och de sociala 

konsekvenser som resultatet av individens röstande antas medföra. Hur hänger individens 

intentioner samman med de konsekvenser som ett visst röstande medför? (Estlund 2008:74).     
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 Alltså, ”demokratiska val”, i allmän bemärkelse, kan inte uttrycka ”nationens vilja”, som i 

sig, i sin tur, inte har någon egentlig motsvarig i samhället. När vi tittar vidare på 

”demokratiska val” utifrån SDs demokratisyn tilltar bristerna ytterligare.      

 

3.3.2 SDs idé om ”demokratiska val” refererar till retrospektiv rättvisa medan ”nationens 

vilja” refererar till substantiell rättvisa. 

En typ av aggregation är att på matematisk väg ta fasta på regelbundenheter av vissa 

egenskaper, det vill säga regler för aggregering där individuella preferenser adderas och ger 

ett värde på en kollektiv preferens. Jag kan se två olika varianter på detta. Den ena innebär en 

undersökning av en viss typ och nivå av en attityd, exempelvis inställningen till att 

välfärdsförmåner ska finansieras gemensamt. I dessa fall används regler och olika statistiska 

metoder för aggregation, det vill säga hur flera individuella preferenser kan generera en 

kollektiv preferens. Då är det inte frågan om faktiska procedurer, till exempel att använda 

majoritetsprincipen, och huruvida denna procedur kan eller inte kan bekräfta dessa regler 

(alltså den metod som används för att mäta detta).  

 Vi kan alltså åtskilja regler för aggregation och faktiska tidsmässigt avgränsade procedurer 

för allmänna val och beslutsfattande. Denna poäng är viktig i Estlunds argumentation: den 

andra varianten, den faktiska tidsmässigt avgränsade proceduriella intrinsikala rättvisan, kan 

producera retrospektiv rättvisa, medan en standard för en vägledande attitydundersökning, i 

den mån som den kan mäta en kollektiv preferens, refererar till en substantiell rättvisa som 

kan appliceras och jämföras med resultatet av en tidsmässigt avgränsad procedur. Den 

kollektiva preferensen, aggregation, eller ”nationens vilja”, är alltså frågan om en pusselbit till 

en standard för substantiell rättvisa som med nödvändighet är logiskt oberoende av en faktisk 

tidsmässigt avgränsad procedur som skulle kunnat ha producerat denna rättvisa. En 

vägledande attitydundersökning, eller ”nationens vilja”, har alltså inget att göra med 

retrospektiv rättvisa, som kan produceras med en rättvis procedur, exempelvis via 

majoritetsbeslut (2008:74-5). 

 Alltså, Sverigedemokraternas ståndpunkt innebär följande: i sitt idealtillstånd har staten 

inga egna intressen utan implementerar endast en substantiell rättvisa via nationens vilja så 

som den kommer till uttryck genom retrospektiv rättvisa i demokratiska val. Ståndpunkten är 

följaktligen omöjlig; retrospektiv rättvisa kan inte uttrycka en substantiell rättvisa.  

 Poängen är alltså inte att förneka att aggregering av alla intressen är kalkylerbar, men, att 

vägledas av detta innebär inte en reträtt till rättvis proceduralism. Aggregation är 
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nödvändigtvis åtskild från intrinsikal proceduriell rättvisa. ”Nationens vilja” är följaktligen en 

ideologisk ståndpunkt som fungerar som oberoende kriterium för korrekta beslut. ”Nationens 

vilja” kan inte vara ett uttryck för ett demokratiskt val eller demokratiska beslut. Den rättvisa 

som ”nationens vilja” uttrycker är följaktligen inte detsamma som den rättvisa som kommer 

till utryck genom ”demokratiska val”. Det handlar om två olika typer av rättvisa. Den ena 

handlar om substantiell respektive och den andra, det vill säga SDs idé om demokratiska val 

och beslut, handlar om retrospektiv rättvisa.  

 Om vi ska förstå innehållet av idén om retrospektiv rättvisa är det alltså nödvändigt att 

åtskilja tidsmässigt avgränsade procedurer, exempelvis att använda majoritetsprincipen utan 

proceduroberoende kriterier för korrekta beslut, från abstrakta regler för aggregation. 

Distinktionen visar att aggregation inte är procedurer som är relevanta för den retrospektiva 

rättvisan. Aggregation av allas intressen kan snarare ses som en pusselbit i en modell för en 

proceduroberoende standard. Sålunda eftersom aggregation av allas intressen är möjligt att 

beräkna, och denna kollektiva preferens bedöms som överordnad i relation till deltagarnas 

preferenser i en sakfråga (j. fr. Estlund 2008:75).  

 Alltså, påståendet ”I sitt idealtillstånd har staten inga egna intressen utan implementerar 

endast nationens vilja så som den kommer till uttryck i demokratiska val”, kan inte styrkas, 

eftersom ståndpunkten är omöjligt. ”Nationens vilja”, eller aggregation, är ett 

proceduroberoende värde, ett positivt värderande av en kollektiv preferenstillfredställelse som 

inte kan impliceras i intrinsikal proceduriell rättvisa eller i majoritetsprincipen såsom ett 

överordnat värde. SDs ståndpunkt måste förkastas. För att vara på den säkra sidan styrker jag 

förkastandet av SDs demokratisyn med ytterligare tre argument.  

 

3.3.3 En tilltagande överenstämmelse mellan ”nationens vilja” och röstresultat fångar 

ändå inte idén om retrospektiv  

Estlund menar att även rent matematiska regler för att räkna röster måste åtskiljas från det 

proceduriella arrangemanget. En tilltagande överensstämmelse mellan ett röstresultat och 

adderandet av röster kan fortfarande inte fånga idén om retrospektiv rättvisa. Denna typ av 

rättvisa förutsätter en kausal relation mellan röstningen och resultatet av röstningen (2008:75-

6).   

 För att inse detta kan vi föreställa oss att den ”ideala staten” ska fatta ett beslut som 

handlar om det ska vara förbjudet för cyklister att använda allmänna vägar. Föreställ dig då att 

innan beslutet fattas görs en omröstning (eller attitydundersökning, utgången är densamma) 
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och förbudet mot cyklister får majoritet. Resultatet av omröstningen uppger vad slags lag som 

sedan ska fastställas av ”den ideala staten”. Detta betyder att resultatet av omröstningen är en 

abstrakt regel som rekommenderar att lagar bör vara logiskt eller matematiskt relaterade till 

omröstningens resultat på ett särskilt sätt, det vill säga att majoriteten av rösterna bör stödja 

lagen om lagen ska verkställas. Det är alltså frågan om en abstrakt regel som länkar samman 

tidsmässigt avgränsade individuella röster till en kollektiv röst via en matematisk relation, 

vilken länkas till ett visst beslut. Vi kan nu fråga oss om detta kan ses som en tidsmässigt 

avgränsad procedur som producerar ett resultat som kan generera retrospektiv rättvisa? Svaret 

är givetvis ”nej”, eftersom beslutet inte var ett resultat av en rättvis procedur som aggregerat 

individuella röster. Beslutet fattades av ”den ideala staten”. 

 En invändning mot detta argument skulle kunna vara att kopplingen mellan resultatet av 

rösträkningen och införandet av förbudet skulle kunna ske genom någon form av ”magi”, utan 

”den ideala staten” som mellanhand, vilket upphäver den logiskt nödvändiga åtskillnad som 

jag tidigare beskrev. Om så är fallet, så borde förbudet vara retrospektivt rättvist. Är denna 

matematiska regel då helt och fullt ett proceduroberoende kriterium eller är regeln implicerad 

i intrinsikal proceduriell rättvisa? Denna fråga är, som jag ser det, inte helt klargjord av 

Estlund. Kanske är betydelsen av intrinsikal proceduriell rättvisa om folket styr inte identisk 

med betydelsen av intrinsikal proceduriell rättvisa om folket blir styrda utifrån deras 

preferenser? På vilket sätt är funktionen av intrinsikal proceduriell rättvisa vid beslutsfattande 

överensstämmande med funktionen av intrinsikal rättvisa vid val av representanter till 

parlamentet? Kanske är det så att vid avgränsade situationer, som kan liknas vid att folket styr 

istället för att de bli styrda utifrån sina preferenser, och fattar beslut med majoritetsprincipen 

som överordnat värde, så impliceras denna matematiska relation?  

 Jag avgränsar mig ifrån att ta reda på detta. Men, jag ske ge två kommentarer. Det ena är 

att vi inte kan fastställa hur vi ska räkna röster om vi utgår från majoritetsprincipen som 

överordnad värde. Låt säga att en folkomröstning upprättas och vi ska ta ställning i en viss 

fråga genom att svara ”ja” eller ”nej”. Svarsalternativet ”ja” får flest röster. Men, 

valdeltagandet var mycket lågt, under 50 procent, och nej-sidan tycker detta är orättvist 

eftersom resultatet inte motsvarar en majoritet av de som kan rösta. Nej-sidan kräver därför en 

ny folkomröstning. Den andra omröstningen vinner nej-sidan och valdeltagandet är nu mer än 

50 procent. Men, ja-anhängare protesterar och menar att de faktiskt vann den första och 

riktiga omröstningen och att den egentligen borde gälla, men de går med på att ställningen är 

1-1 och att utfallet bör avgöras i en tredje och slutlig omröstning.   
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 Den tredje omröstningen vinner ja-sidan och de utropar sig som segrare. Men, nu invänder 

nej-anhängare och hävdar att vi istället ska använda oss av det totala antalet röster och istället 

addera respektive röster från ja- och nej-sidan från de tre valen. Ja-anhängare säger att detta 

inte är rimligt, eftersom vi inte visste att det skulle bli ”bäst av tre” vid den första 

omröstningen och att den första omröstningen egentligen borde vara den som ska vara 

avgörande. Därför borde en fjärde omröstningen få fastställa ett slutgiltigt beslut istället för att 

lägga ihop alla röster från de tre valen. Den fjärde omröstningen vinner nej-sidan, men, ja-

sidan hävdar nu att… också så vidare. Poängen är alltså att denna dispyt inte har något slut; 

majoritetsprincipen som överordnat värde kan inte hejda reträtten. Detta innebär att regler för 

rösträkning, på samma sätt aggregation, är ett proceduroberoende kriterium för korrekta 

beslut. Om detta stämmer, och om majoritetsprincipen som överordnat värde och retrospektiv 

rättvisa är den viktigaste utgångspunkten för demokrati, varför singlar vi då inte slant istället? 

SDs hängivelse till idén om den inneboende rättvisan i majoritetsprincipen, som ett skäl till att 

syssla med demokrati, kan kanske ersättas med att singla slant (j. fr. Estlund 2008:6, 84)?    

  Det andra är att beslutets utfall måste värderas för att vara legitimt, en värdering som 

rättvis proceduralism inte kan åstadkomma. Mer om detta i avsnittet som följer.          

 

3.4 Aggregation, ”nationens vilja” eller en matematisk relation 
mellan ett sätt och rösta och röstresultatet måste värderas för 
att vara legitim; en värdering som rättvis proceduralism inte 
kan åstadkomma.   
 

Aggregation, eller ”nationens vilja”, har alltså att göra med en proceduroberoende standard 

som framhåller att procedurens utfall bör vara i överstämmande med individernas preferenser, 

vilket framkom i kap 3.3.2. Om detta används som ett argument för demokratins berättigande 

så är det inte proceduren som sådan, exempelvis majoritetsprincipen, som rättfärdigar 

demokrati. Det är istället en anonymiserad form av aggregation, eller ett metafysiskt 

antagande om en ”nations vilja”, ett proceduroberoende kriterium för korrekta beslut, som 

bidrar till att rättfärdiga demokrati.  Om demokrati ska rättfärdigas med proceduroberoende 

kriterier så måste dessa värderas. Vi måste kunna visa varför just dessa bedömningsgrunder är 

viktiga eller varför just dessa bedömningsgrunder är oacceptabla. Detta gäller rimligen även 

om vi endast utgår från en matematisk relation mellan individernas sätt att rösta och det 

sammanlagda röstresultatet.     
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  Låt mig exemplifiera med en procedur som utgår från en proceduroberoende standard som 

är präglad av ett hierarkiskt ras-tänkande, då kommer denna utgångspunkt att vara 

substantiellt orättvis. Detta gör ändå inte att det hela är mindre substantiellt orättvist om det är 

”nationens vilja”, aggregation eller en matematisk relation som diskriminerar utifrån ras, 

vilket alltså utgår från en diffus anonymitet för att sedan återknytas till individernas 

preferenser och val. Poängen är alltså inte att det är fel att hörsamma majoriteten, men, vilket 

är det väsentliga, bara för att det är en anonym kollektiv preferens som diskriminerar så är det 

inte mindre fel. Avvikelsen från substantiell rättvisa beror dock inte på att proceduren är 

felaktigt, det beror på att de värden som vi fäster uppmärksamheten på är olämpliga. 

Aggregering av allas intressen eller resultatet av omröstning bör alltså inte vara moraliskt 

oacceptabel. Vi kan exempelvis inte ha en folkomröstning, eller en vägledande 

attitydundersökning som sedan realiseras, där medborgarna ska svara på om demokratin ska 

ersättas med diktatur eller svara på frågan om ett visst folkslag bör utrotas. Aggregering av 

allas intressen, ”nationens vilja” eller en matematisk relation mellan individens sätt att rösta 

och det sammanlagda röstresultatet måste alltså bedömas vara värdefull för att vara legitim. 

Denna värdering kan den inte rättvis proceduralism åstadkomma, eftersom den endast kan 

producera en retrospektiv rättvisa. 

 

3.6 Är Sverigedemokraterna demokrater  
 
Syftet med denna uppsats är dels att argumentera för att ett ”tjockare” demokratibegrepp bör 

föredras framför ett ”tunnare”, eftersom det senare inte rättfärdigar demokrati. I detta avsnitt 

ska jag diskutera slutsatserna för syftets ena hälft; att det ”tunna” demokratibegreppet 

inkluderar för få vården för att kunna berättiga demokrati.   

 

3.6.1 Majoritetsprincipen i sig berättigar inte demokrati 

Det ”tunna” demokratibegreppet ger majoritetsprincipen ett överordnat värde och det enda 

moraliska värde som ingår i det ”tunna” demokratibegreppet är att majoritetsprincipen är 

rättvis om det råder politisk jämlikhet. Om detta uppfylls kan ett beslut eller en valsituation 

skapa retrospektiv rättvisa; en typ av rättvisa som har ett tillfälligt värde och som är alltför 

moraliskt ”tunt”. Det ”tunna” förstås i kraft av att demokrati är godtagbart även om 

proceduroberoende kriterier för korrekta beslut uteblir, det är godtagbart utan att ta hänsyn till 



	   25	  

fakta eller gruppens experter och det är godtagbart utan att ta hänsyn till någon speciell 

procedur som tenderar att ge goda resultat. Med det sista menar jag inte majoritetsprincipen 

som sådan (alltså en faktisk tidsmässigt avgränsad procedur utan oberoende kriterier för 

korrekta beslut), utan hur resultatet av demokratiska beslut och demokratiska val arrangeras i 

vidare bemärkelse. Jag avgränsar mig ifrån att beskriva detta i detalj. I kort kan vi såklart se 

att politisk jämlikhet förutsätter att medborgarna ska ha möjlighet att framföra sina argument, 

dels för att den proceduriella jämlikheten medger detta och dels för att det är ett medel för att 

öka den politiska jämlikheten. Den intrinsikala proceduriella rättvisan, alltså det moraliskt 

betydelsefulla med majoritetsprincipen som sådan, säger inget om hur medborgarna bör ha 

möjlighet att komma till tals och uttrycka sina åsikter.  

 Estlund menar att majoritetsprincipen som överordnat värde som medför att offentlig 

debatt inte kan tillåtas. Om demokrati rättfärdigas endast genom att majoritetsprincipen 

tillskrivs ett överordnat värde, innebär detta att all form av politisk ojämlikhet, med avseende 

på möjligheten att påverka demokratiska beslut och demokratiska val, bör minimeras. Detta 

medför att offentliga överläggningar inte kan tillåtas eftersom det är omöjligt att alla 

människor kan komma till tals i alla beslut som ska fattas. En följd av detta är också att 

politisk ojämlikhet uppstår om somliga har bättre argument än andra. Detta är förstås orimligt. 

Den som utövar inflytande på andra med goda argument måste få utöva större påverkan än 

andra, även om rösträtten är lika. Det öppna politiska samtalet med brett deltagande kan 

rimligtvis generera kunskap när starka argument övervinner svaga argument och det hjälper 

oss att formulera självständiga ståndpunkter (j. fr. Dworkin 2000: kapitel 4).  

 Det verkar rimligt att fastställa att majoritetsprincipen som sådan inte kan berättiga 

demokrati. Att välja demokrati bara därför att beslutsproceduren är rättvis är följaktligen inte 

möjligt. Om detta stämmer så tycks SDs demokratisyn inte kunna berättiga demokrati. 

 

3.6.2 ”Nationens vilja” är ett oberoende kriterium för korrekta beslut men bidrar inte till 

att rättfärdiga SDs definition av demokrati.  

Beträffande relationen mellan majoritetsprincipen som sådan och aggregation, eller 

”nationens vilja”, kan vi se att föreställningen om ”nationens vilja” kan inte bevisas eller ens 

göra trolig. Jag ska argumentera utifrån tre påståenden för att bringa klarhet i frågan om 

”nationens vilja”.  
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 (i) Antagandet om ”nationens vilja” innehåller försanthållanden om föreställningar som 

vetenskapen inte kan verifiera. ”Nationens vilja” är alltså en absolut enhet som inte har någon 

motsvarighet i verkligheten. 

 (ii) Det möjligt att delvis förstå uttrycket ”nationens vilja”, även av personer som inte 

accepterar uttrycket. Sverigedemokraternas budskap kan därför meddelas till andra personer. 

Utifrån det förra påståendet, kan vi därför göra en distinktion mellan den inre upplevelsen av 

”nationens vilja” och det yttre påbudet. För att framföra klarhet i denna oreda, det dogmatiska 

symboliska språkets grumlighet, kan vi göra en distinktion mellan det sverigedemokratiska 

språkets emotionella funktion och dess påståendefunktion. SDs påstående blir otydligt 

eftersom dessa båda funktioner sammanblandas.  

 Påståendefunktionen med idén om ”nationens vilja” måste dock innebära aggregation. Med 

stöd av Estlunds tes har jag visat att om den ideala statens funktion är att uttrycka ”nationens 

vilja” så behövs egentligen inte demokratiska val. SDs demokratisyn, det ”tunna” 

demokratibegreppet, kan heller inte i denna mening uttrycka ”nationens vilja”. Dels för att 

väljarna endast utrycker preferenser mellan olika sätt att rösta utifrån en begränsad 

uppsättning alternativ att välja på, dels på grund av ”mixed motivations” och dels så råder en 

ofullständig koppling mellan ett sätt att rösta och de sociala konsekvenser som individens 

röstande antas medföra. Vi har också sett att det ”tunna” demokratibegreppet refererar till 

retrospektiv rättvisa medan ”nationens vilja” refererar till substantiell rättvisa, vilket innebär 

en motsägelse.  

 SDs demokratisyn kan ersättas av att singla slant. ”Nationens vilja” måste värderas för att 

vara legitim, men denna värdering kan inte åstadkommas genom att singla slant eller med 

hjälp av intrinsikal proceduriell rättvisa.   

 (iii) SDs påstående om sambandet mellan ”majoritetsprincipen” och ”nations vilja”, och 

”nationens vilja” i sig som både har en emotionell funktion och en påstående funktion, 

innefattar många logiska motsättningar. SDs uppfattning av demokrati klarar inte en närmare 

granskning. ”Nationens vilja” kan vara p och icke-p på en och samma gång; den emotionella 

funktionen kan uttrycka en sak och påståendefunktionen (aggregation) en annan sak, 

samtidigt som ett valresultat säger en tredje sak som inte motsvarar innehållet av 

påståendefunktionen. Utifrån Aristoteles argument inser vi dessutom att en nation 

nödvändigtvis består av flera viljor som skiljer sig åt.   

 Det borde vara orimligt att SDs föreställning om ”nationens vilja” och dess emotionella 

funktion utgör en kunskapskälla som har sin grund i något annat än det mänskliga förståndet. 

Det borde vara orimligt att det metafysiska antagandet om ”nationens vilja”, som inte har 
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någon faktisk motsvarighet i samhället, ska vara nödvändig eller tillräckligt för att bevisa att 

en föreställning av demokrati kan berättigas. Att rationellt försvara att den absoluta enheten 

”nationens vilja” kan uttryckas genom demokratiska val skulle innebära att förståndet tas som 

intäkt samtidigt som förståndsmässiga argument och fakta är underordnade det övernaturliga 

fenomenet ”nationens vilja”. Att tillgripa en annan natur, som inte kan verifieras av 

vetenskapens metoder, för att rationellt styrka sin föreställning om demokrati, leder 

följaktligen till en självmotsägelse. Vi kan nämligen inte åberopa förståndet och samtidigt 

använda utsagor som inte är tillgängliga för förståndet.  

 Antingen måste vi ta farväl till kravet på konsistens, en grundläggande princip för 

åsiktsbildning och intellektuell hållning, eller så får vi låta oss avstå från 

Sverigedemokraternas föreställnings om demokrati. 

 

3.6.3 En falsk föreställningsvärld 

Låt oss återknyta till resonemanget i kapitel 2. Jag beskrev att rättvisa i vardagligt tal, utifrån 

en språklig konvention, har ett moraliskt värde som är inte särskilt viktigt, eftersom rättvisa 

endast har ett tillfälligt värde. Estlund menar att vår vardagliga och intuitiva uppfattning om 

det rättvisa som antas ingå i majoritetsprincipen är tilltalande, eftersom principen antas vara 

fullt neutral. Ta SDs formulering, att demokratibegreppet inte ska göras synonymt med de 

egna politiska uppfattningarna utan istället är demokratibegreppet synonymt med 

majoritetsprincipen. Eftersom demokratiska beslut alltid handlar om något, så måste 

demokrati handla om någonting mer än intrinsikal proceduriell rättvisa. Demokrati måste 

alltså handla om något mer än det som kan åstadkommas genom att singla slant. Att ge 

majoritetsprincipen och retrospektiv rättvisa ett överordnat värde innebär, som jag ser det, ett 

negligerande, eller till och med en nödvändig avskildhet, från verkliga situationer. Värdet av 

det ”tunna” demokratibegreppet äger då giltighet i falsk föreställningsvärld där 

majoritetsprincipen fastställs som neutral och det metafysiska antagandet om ”nationens vilja” 

ses som verkligt. Giltigheten med denna demokratisyn finns endast i en abstraherad tankesfär, 

om något sådant existerar. Vid verkliga beslut kvarstår det faktum att besluten handlar om 

något, vilket medför att proceduroberoende kriterier med nödvändighet alltid inkluderas. 

Denna koppling mellan procedur, objektet för beslutet och proceduroberoende värden 

kvarstår även om tanken påstår sig ha upphävt den. SDs beskrivning av begreppet demokrati 

kan alltså inte tillämpas i verkliga situationer. 
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 Den retrospektiva rättvisa som rättvis proceduralism kan producera framstår som tautologi; 

det rättvisa är sin egen orsak och funktion. Rättvis proceduralism kan därför ses som en 

fristående föreställning om rättvisa; en fritt svävande variant av rättvisa som är klart skild från 

den helhet där idén om rättvisa antas ingå. Denna typ av rättvisa som grund för demokrati kan 

alltså inte sammankopplas med de faktiska människor och de faktiska frågor som proceduren 

behandlar. Att SDs uppfattning av demokrati inte kan användas i verkliga situationer styrker 

ytterligare att deras definition av demokrati inte kan rättfärdiga demokratiska beslut och 

demokratiska val.  

 Är Sverigedemokraterna demokrater? Det uppenbara svaret tycks vara ”nej”, eftersom 

deras demokratisyn inte kan rättfärdigas.  

 I det nästkommande kapitlet beskriver jag vilka moraliska egenskaper som bör inkluderas i 

demokratibegreppet för att demokratins minsta möjliga nämnare; politisk jämlikhet, just ska 

innebära politisk jämlikhet. Jag ska argumentera för att vissa värden, mer eller underförstådda 

moraliska egenskaper, måste inkluderas i demokratibegreppet för att rättfärdiga demokratiska 

val och demokratiska beslut.  
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4. Vilka värden bör ingå i 
demokratibegreppet? 

 

 

 

I detta kapitel ska jag diskutera syftets andra del. Jag ska alltså beskriva de värden som bör 

ingå i demokratibegreppet för att demokratiska beslut och utgången av demokratiska val inte 

ska vara moraliskt oacceptabla, exempelvis att demokratin upphäver sig självt. Om dessa 

värden inkluderas i demokratibegreppet kan demokrati berättigas.  

 Först beskriver jag Robert Dahls (1989) idé om demokratins moraliska kärna. Efter det 

kommer ett abstrakt exempel om en livbåt där en person måste offras för att båten inte ska 

sjunka. Med hjälp av majoritetsprincipen avgörs vem som ska offras. Poängen med exemplet 

är dels att testa om Dahls idé om demokratins moraliska kärna kan förhindra att båten sjunker 

och dels att visa att det är möjligt att få en fördel för den person som inte går med på att 

handla utifrån demokratins moraliska kärna. Är det möjligt att vara fripassagerare i ett 

demokratiskt system? Om så är fallet kan det innebära en systemfördel som ruckar på idén 

politisk jämlikhet även om alla har var sin röst? Detta kopplas sedan samman med 

beslutsprocesser i samhället i stort. Slutligen preciseras de nödvändiga värden som bör ingå i 

ett ”tjockare” demokratibegrepp.        

 

4.1 Dahls idé om demokratins moraliska kärna 
 

Ur ett historiskt perspektiv är det möjligt att beskriva hur demokratiska ideal och 

tillämpningar spridits. Men detta är inte hela förklaringen. Demokrati har uppstått mer än en 

gång och på flertal åtskilda sammanhang i olika tider och vid olika platser. Därför kan vi 

fråga oss om det finns särskilda villkor och omständigheter som gjort, och gör, att demokrati 

existerar. I klassikern On Democracy (1989) argumenterar Dahl för att demokrati kan uppstå 

och återuppstå närhelst specifika förutsättningar för demokrati infinner sig. Dahl beskriver 

specifika villkor, nödvändiga förhållanden, som gör att demokrati uppstår och återuppstår: (i) 

Populationen A är någorlunda oberoende och står inte under kontroll av en utomstående 

population. A kan mer eller mindre sköta sig själva utan interagera med utomstående. (ii) 

Medlemmar av A är av lika värde och de är samtliga kvalificerade för att utrycka hur 
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populationen ska styras. (iii) Identifikation med hela populationen. (iv) Frånvaro av strikta 

hierarkier. Dessa förutsättningar kallar Dahl ”the logic of equality” (1989:9-11).  

 Att sympatisera med idén om majoritetsprincipen som överordnat värde är sannolikt 

otillräckligt för att demokrati ska uppstå och fortsätta att existera. Om demokrati ska uppstå 

och fortleva är det rimligt att anta att majoritets vilja bör ha vissa kvaliteter. Specifika 

moraliska värden måste ha varit verksamma för att en demokrati inte ska upphäva sig självt 

även om en majoritet har denna möjlighet.  

 Den moraliska kärnan i ”logic of equality” beskriver Dahl som en politisk jämlikhet, 

närmare bestämt ”intrinsic equality”. (1989:64). Att vara politisk jämlika handlar inte så 

mycket om att framhålla faktiska omdömen, på samma sätt som att konstatera att Nordkorea 

inte är en demokrati och att Sverige är en demokrati. Att vara politiskt jämlika handlar om hur 

vi vill att något bör vara. En persons liv, frihet och lycka är varken mer eller mindre värd än 

någon annans. Du bör alltså behandla alla människor som om de har samma rätt till dessa 

värden. 

  Detta värde, alltså intrinsikal jämlikhet, kan följaktligen antas vara betydelsefullt för 

demokratins fortlevnad och för majoritetens möjlighet att skapa substantiell rättvisa. Dahl 

menar att denna egenskap kan ses som demokratins minsta möjliga beståndsdel; demokratins 

moraliska kärna.   

 

4.2 Exempel med livbåt; en person måste offras får att 
livbåten inte ska sjunka.  
 

Jag ska pröva två olika idéer av majoritetsprincipen i ett abstrakt exempel. Den ena varianten 

har majoritetsprincipen som överordnat värde och i den andra varianten är intrinsikal 

jämlikhet inkluderad vid användandet av majoritetsprincipen. Vi kan vi tänka oss tio personer 

i en livbåt och en måste bort för att båten inte ska sjunka. Alla får möjligheten att rösta ”ja” 

eller ”nej” för varje person huruvida hen ska offras. Ett ”ja” betyder att personen ska få stanna 

och ett ”nej” att personen ska offras. Jag kan föreställa mig fyra olika scenarier.  

 

(i) Alla vill kompromisslöst rädda sig själv, men kan tänka sig att offra någon av de 

övriga. 

 

(ii) Alla är villiga att offra sig själv eller någon av de övriga.  
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(iii) Ingen är villig att offra sig själv eller någon annan, vilket leder till att båten sjunker 

och alla dör. 

 

(iv) En blandning av att några är villiga eller ovilliga att offra sig själv, och villiga eller 

inte villiga att offra andra.  

  

Kan majoritetsprincipen och/eller majoritetsprincipen med det inkluderade värdet intrinsikal 

jämlikhet förhindra att båten sjunker?  

 Det är rimligt att alla vill rädda sitt eget liv och även använda falska argument för att uppnå 

detta. Men, om alla skulle rösta och argumentera på detta finns det en möjlighet att det inte 

går att utse någon som ska lämna båten. Det finns alltså en möjligt att alla röstar ”ja” till sig 

själv och ”nej” till alla andra. Majoritetsprincipen skulle inte rädda någon, alla skulle dö. 

Scenario (i) skulle följaktligen kunna leda till att den demokratiska processen hamnar i ett 

tillstånd av låsta positioner där det inte går att utse vem ska offras. Även om vi har tagit 

hänsyn till politisk jämlikhet beträffade en röst per person, vilket är den moraliska kärnan i 

rättvis proceduralism, så skulle båten kunna sjunka. Majoritetsbeslut tycks förutsätta fler 

värden för att livbåten inte ska sjunka.  

 Scenario (ii) kan ses som ett idealt tillstånd som skulle rädda 9 av de 10 personerna. De 

kan sägas ha antagit ”den gyllene regeln”; gör mot andra som du själv vill bli behandlad. 

Detta fångar också idén om intrinsikal rättvisa, som i detta scenario löser det praktiska 

problemet.     

 Scenario (iii), att ingen är villig att offra sig själv eller någon annan, tycks också fånga idén 

om intrinsikal jämlikhet. Ingen är villig att offra någon person eftersom detta skulle rucka på 

idén om att en persons liv, frihet och lycka varken är mer eller mindre värd än någon annans. 

Du bör alltså behandla alla människor som om de har samma rätt till dessa värden. Vi kan 

alltså tänka oss ett scenario där intrinsikal rättvisa inte löser det praktiska problemet: båten 

sjunker och alla dör. Detta talar för att Dahls idé om intrinsikal jämlikhet är otillräcklig.   

 Vi spetsar till scenario (iv) och antar att 9 av de 10 personerna handlar i enlighet med  

gyllene regeln och idén om intrinsikal rättvisa. För att rädda alla utom en så kan dessa 9 tänka 

sig förhandla med alla genom att använda relevanta argument och antar att de andra gör 

detsamma i gengäld. Både att envar offras eller överlever är möjliga utfall som accepteras. De 

går med på detta eftersom det är bättre än att alla dör. Den tionde personen företräder rättvis 

proceduralism och kommer under alla omständigheter rösta ”ja” på sig själv och ”nej” till 
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övriga och tänker använda falska argument. Denna person är inte beredd att offra sig själv, 

men villig offra andra. Alla har en röst, men är alla tio personer politiskt jämlika?  

 Mitt svar på denna fråga är ”nej” och jag ska förklara varför i avsnittet som följer. Det 

verkar alltså vara möjligt att använda majoritetsprincipen, utnyttja det proceduriella 

arrangemanget, utan att anta de värden som bör ingå i demokratibegreppet. Kan denna 

möjlighet innebära en systemfördel som ruckar på idén om politisk jämlikhet, det vill säga det 

värde som rättvis proceduralism framhåller för att rättfärdiga demokrati? Detta besvaras också 

i avsnittet som följer. 

 Vi har också sett att intrinsikal rättvisa kan både rädda och döda alla. Att vilja rädda och att 

förhindra att beslutsprocessen hamnar i dödläge förutsätter kanske en motivationell 

komponent som idén om intrinsikal rättvisa inte uppmärksammar tillräckligt? Mer om detta i 

avsnitt 4.4 

 

4.3 Demokratins underförstådda värden är nödvändiga när vi 
fattar demokratiska beslut. 
 

Om vi vill visa att den tionde personen, eller ett politiskt parti som företräder det ”tunna” 

demokratibegreppet är fripassagerare måste vi kunna styrka att positionen innebär en 

systemfördel. Jag ska beskriva denna systemfördel både utifrån exemplet med livbåten och 

utifrån en beslutsprocess i ett parlament.       

 

4.3.1 Fripassagerare i livbåten 

En fripassagerare i livbåten antas kunna åtnjuta nyttan, att båten inte sjunker, utan att själva 

bidra till att båten inte sjunker. Om alla 10 skulle avstå från scenario (i) och (iii), så skulle alla 

10 vinna en fördel; att båten inte sjunker. Men om en person inte skulle avstå från scenario 

(ii), är förlusten liten för de resterande 9, medan den tionde gör en personlig vinning som är 

mycket större än den förlust som hen vållar samtliga i livbåten. Om det skulle vara fler 

personer i båten, låt säga tusen, så blir denna relation än mera tydlig. Om denna situation 

skulle upprepas vid ett stort antal tillfällen så skulle det åtminstone rent matematiskt innebära 

en systemfördel för den tionde personen, vilket betyder att hen har större chans att överleva än 

de övriga även om rösträtten är lika och att vi inte har tagit hänsyn till substantiell rättvisa. 
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Den tionde personen har alltså större chans till överlevnad utan att hen inte bidrar till att rädda 

hela gruppen.    

 Det verkar vara möjligt att se den tionde personen som en fripassagerare. I en verklig 

situation är kanske det troliga att de andra 9 skulle genomskåda den tionde, rösta för att häva 

hen överbord och sedan göra det. I ett parlament skulle scenariot kunna motsvaras av att ett 

uppenbart icke-demokratiskt parti deltar men de demokratiska partierna avstår från att 

samarbeta med det icke-demokratiska partiet. Det icke-demokratiska partiet blir isolerat.  

 Hur som helst, det tycks vara möjligt att delta i demokratiska val och fatta demokratiska 

beslut, med lika rösträtt som utgångspunkt, samtidigt som någon part kan vinna en fördel 

genom att inte anta vissa värden som är gynnsamma för den demokratiska processen. Med 

detta exempel vill jag komma åt det problem som kan uppstå när företrädare för det ”tunna” 

demokratibegreppet interagerar med företrädare för det ”tjocka” demokratibegreppet. Mer om 

detta i avsnittet som följer.   
 

4.3.2 Fripassagerare i representativ demokrati 

I ett samhälles politik kan makten studeras genom att undersöka förmågan att genomdriva sin 

vilja vid beslutsfattande. Om ett demokratiskt beslutsfattande, exempelvis via 

majoritetsprincipen, ska fungera väl så måste de inblandande anta vissa värden. Användandet 

av den demokratiska proceduren är det som vi medvetet upprättar när vi röstar, när en 

regering bildas eller vid beslut i sakfrågor. Denna del är enkel att förstå. Den andra delen, 

alltså de moraliska egenskaper som inkluderas, är mer dold. Det är genom denna del, 

inkluderandet av vissa värden, som vi underförstår att vi ska följa reglerna för den första 

delen, det vill säga demokratisk val och demokratiskt beslutsfattande. Den cyniska politikern 

måste realistiskt överväga vad som är det troliga utfallet, om dennes motpart ska hålla eller 

inte hålla sig till, den andra mer dolda delen; demokratins underförstådda värden.  

 Om ingen godtar underförstådda moraliska egenskaper, även om de vill använda 

majoritetsprincipen, så kan det leda till att den demokratiska processen hamnar i dödläge, 

vilket leder till en sämre situation för alla (j. fr. med båtexemplet; båten sjunker och alla dör). 

Demokratins underförstådda värden medför nämligen en etablering av en kollektiv fördel; 

demokratiska val och möjlighet att fatta demokratiska beslut (se även resonemanget utifrån 

Dahl, avsnitt 4.2). Ingen enskild deltagare kan skapa demokrati på egen hand, samtidigt som 

alla kan dra nytta av denna fördel när den väl är etablerad, även de personer som inte har 

bidragit till att skapa demokrati. När personer som inte tar hänsyn till de underförstådda 



	   34	  

värdena och befinner sig i den demokratiska proceduren aktualiseras följaktligen 

fripassagerarproblemet. Detta kan även exemplifieras med Jimmie Åkessons (nuvarande 

partiledare för SD) känslosamma utrop; ”give them hell”, vilket innebar att SD vill fälla varje 

regerings budget fastän de varken kan bilda regering eller få igenom en egen budget (Dagens 

Nyheter 2015, 27 Mars). Detta motsäger den underförstådda värdena, alltså att agera utifrån 

den egna positionen på ett sätt som vi skulle acceptera om vi vore i den andres position, och 

att inte göra undantag i egen favör. Om alla partier skulle försöka fälla varje regering och 

regerings budget (förutsatt att det är ett flerpartisystem), för att de är oense i en sakfråga, så 

skulle demokratin hamna i dödläge, alternativt haverera. 

 Rättvis proceduralism, i detta fall exemplifierat med SDs praktik, drar alltså nytta av den 

kollektiva fördelen (demokrati) utan att själv behöva bidra till att åstadkomma den. Det 

betyder att SD vinner på att inte handla i enlighet underförstådda normer. Det innebär helt 

enkelt en systemfördel, som också ruckar på det moraliskt betydelsefulla med rättvis 

proceduralism; politisk jämlikhet, eftersom de nödvändiga värdena inte implicerats.  

 Att någon utgår från det ”tunna” demokratibegreppet samtidigt som denne inte antar 

grundläggande moraliska principer innebär följaktligen en systemförd gentemot de som antar 

grundläggande moraliska principer, en systemfördel som innebär politisk ojämlikhet. Det 

moraliskt signifikanta med rättvis proceduralism är, som jag tidigare beskrev, politisk 

jämlikhet. Men, när rättvis proceduralism praktiseras tillsammans med företrädare för ett 

”tjockare” demokratibegrepp är proceduren följaktligen inte längre rättvis eftersom 

proceduren inte uppfyller kravet på politisk jämlikhet.  

 Om proceduren inte är rättvis kan den inte berättiga demokrati, enligt den rättvisa 

proceduralismen. Detta är alltså ytterligare ett argument som påtalar att rättvis proceduralism, 

majoritetsprincipen som överordnat värde, det ”tunna” demokratibegreppet, kan inte 

rättfärdiga demokratiska val och demokratiska beslut.  

 Vi kan alltså sluta oss till att en funktionsduglig demokratisk procedur står i relation till 

och förutsätts fler värden än det som det ”tunna” demokratibegreppet inrymmer, politisk 

jämlikhet tycks vara villkorad. Vilka är då dessa värden som vi bör inkluderas i det ”tjockare” 

demokratibegreppet? Detta ska jag svara på i avsnittet som följer. 
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4.4 Demokratins värden  
 

Dahls begrepp, intrinsikal jämlikhet, svarar delvis på frågan om vilka värden som bör 

inkluderas i demokratibegreppet, men jag ska bena isär och precisera detta ytterligare. Av 

pedagogiska skäl använder jag i början uttrycken ”tunna” och ”tjocka” demokratibegreppet. 

Efterhand beskriver jag mer precist vilka värden som det ”tjocka” demokratibegreppet 

inkluderar.  

 

4.4.1 Demokratins nödvändiga värden är rationella 

Låt säga att jag befinner mig i en situation där demokratin riskerar att upphäva sig självt, eller 

riskerar att hamna i dödläge, och jag avser att handla i enlighet med det ”tjocka” 

demokratibegreppet. Anta också att jag har, eller får, lämplig kunskap om vad det skulle 

innebära om jag skulle ändra mig och istället handla utifrån det ”tunna” demokratibegreppet. I 

den föreställda situationen så skulle detta leda till demokratin upphäver sig eller hamnar i 

dödläge. Om jag då skulle välja det ”tunna” demokratibegreppet framför det ”tjocka” så 

skulle min inställning till det ”tjocka” demokratibegreppet vara bristfällig och irrationell.       

 Om vi ser till exemplet med livbåten och ”give them hell” kan vi se att det finns möjlighet 

att handla i enlighet det ”tjocka” eller med det ”tunna” demokratibegreppet. Om några av 

personerna inte handlar i enlighet med det ”tjocka”, men skulle inse att den demokratiska 

processen då riskerar att hamna i dödläge, (vilket skulle leda till att båten sjunker, eller att den 

parlamentariska proceduren hamnar i stå) har hen möjlighet att ändra sig och istället handla i 

enlighet med ”tjocka” demokratibegreppet. Detta skulle minska möjligheten till att den 

demokratiska beslutsprocessen hamnar i dödläge, vilket alla tjänar på.  

 Våra reflektioner när ny information uppkommer kan alltså bedömas på rationella grunder; 

demokratins underförstådda värden är alltså rationella. Det är irrationellt att föredra 

majoritetsprincipen utan inkluderade värden (utöver politiks jämlikhet) framför 

majoritetsprincipen med inkluderade värden; det ”tjocka” demokratibegreppet bör föredras 

framför det ”tunna”.  

  

4.4.2 De rationella villkoren är universaliserbara 

Det verkar rimligt att det finns en förväntan om att den logiska form som är inneboende i det 

tjocka demokratibegreppet besvaras på ett rationellt sätt utifrån ett universaliserbart 

rationalitetsvillkor. Om någon som deltar i en rättvis procedur ska förstå hur hen ska agera 
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måste hen anta en idé om universaliserbarhet. Om någon fäller olika moraliska omdömen i ett 

flertal identiska situationer, som är faktuella och icke-värderande, och som vi erkänner som 

identiska, innebär det en självmotsägelse. Att vid ett tillfälle tillhöra en majoritet och vara 

beredd att förhålla sig till minoritet på samma sätt som majoriteten själv önskar att bli 

behandlad om de vore i minoritet, och vid ett annat tillfälle tillhöra en majoritet och inte vara 

villig att förhålla sig till en minoritet på samma sätt som majoriteten själv önskar att bli 

behandlad om de vore i minoritet, är inkonsekvent och bryter mot 

universaliserbarhetsvillkoret.  

 Universaliserbarhet innebär en opartiskhet, att inte göra undantag i egen favör och villighet 

att sätta sig in i andras situation. Detta kan exemplifieras med Kants formulering: ”handla 

endast på basen av en maxim som du samtidigt rationellt kan vilja att maximen genom din 

vilja skall gälla som naturlag.” Det känslosamma utropet ”givet them hell” bryter 

uppenbarligen mot universaliserbarhetsvillkoret, likaså att kategoriskt rösta ”nej” för att en 

själv inte ska offras från livbåten och kategoriskt rösta ”ja” till att var och en av de övriga ska 

offras. Universaliserbarhetsvillkoret skulle också lösa det praktiska problemet med livbåtens 

scenario (iii). Även om det är något idealiserande, så bör envar kunna tänka sig att det är 

bättre att offra sig själv än att alla dör.     

 Att handla i enlighet med universaliserbarhetsvillkoret kan ses som det proceduriella 

arrangemangens ”smörjmedel”. Då gäller för varje person att hen har skäl att handla i enlighet 

med universaliserbarhetsvillkoret i den rättvisa proceduren. Det värdefulla med detta är att det 

(i) garanterar politisk jämlikhet. (ii) Beträffande relationen mellan majoritet och minoritet så 

kan inte majoriteten upphäva demokratin mot en minoritets vilja, eftersom detta skulle 

innebära ett undantag i egen favör. Universaliserbarhetsvillkoret medför även att en aktuell 

majoritet som förlorar en nästkommande val accepterar valresultatet och lämnar över makten 

till valets vinnare. Universaliserbarhetsvillkoret garanterar följaktligen att demokratin inte 

upphäver sig självt. (iii) Universaliserbarhetsvillkoret medför att det inte är möjligt att vara 

fripassagerare, vilket minskar möjligheten till att den demokratiska beslutsprocessen inte 

hamnar i dödläge. 

 

4.4.3 Universaliserbarheten är tvingande   

Vi kan tänka oss att det skulle kunna uppstå en oenighet om vilka värden som ska ingå i 

demokratibegreppet. Denna oenighet är ändå inte tillräcklig för att använda sig av ett 

illegitimt tillvägagångssätt (exempelvis att vara fripassagerare och negligera det rationella 
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universaliserbarhetsvillkoret) för att fatta ett beslut, fastän oenigheten är tillräcklig för att 

försvara godtagbarheten av illegitima tillvägagångssätt. Det universaliserbara 

rationalitetsvillkoret är alltså ett tvingande krav för att proceduren inte ska hamna i dödläge 

eller att demokratin upphäver sig självt. Demokratins kärna, som jag ser det, tycks alltså bestå 

av värden som inte är förhandlingsbara. Är det rimligt?   

 Det universaliserbara rationalitetensvillkoret (URV) tycks inte vara demokratiskt i sig, i 

den mening att det måste bli producerad av en rättvis procedur, utan har snarare ett 

inneboende krav på jämlikhet som inte kan rubbas, eftersom detta är en förutsättning för att 

någon inte ska överträda politisk jämlikhet. Demokrati, om begreppet används för att referera 

till demokratiska beslut och demokratiska val, vilar alltså på ett villkor som inte är 

förhandlingsbart; ett icke-demokratiskt fundament.  

 Vi kan följaktligen se att URV både står i relation till ett instrumentellt användande av en 

rättvis procedur och till sig självt. Beträffande det första råder inga oklarheter (se delen med 

fripassagerarproblemet, 4.2 och 4.3). Beträffande det andra kan vi fråga oss hur vi kommer 

fram till en godtagbar moralisk princip som gäller demokratins rättfärdigande, en moralisk 

princip som inte kan fastställas med hjälp av en rättvis procedur? Denna moraliska princip är 

alltså inte ett resultat av ett majoritetsbeslut, samtidigt som vi tillskriver majoritetsprincipen 

ett värde som gör det möjligt att nå fram till moraliska sanningar. Följaktligen antas vissa 

värden, som inte kan nedröstas, vara i stånd att generera andra värden som ska efterlevas. 

Detta kan ytligt sett se ut som ett cirkelresonemang, att vi förutsätter de värden som vi önskar 

uppbringa genom att fatta beslut utifrån dessa värden. Cirkelresonemanget borde upphöra om 

min argumentation för URV visar att det är en tillfredsställande moralisk princip, vilket 

verkar troligt.    

 För att styrka att principen är godtagbar kan vi dels se att URV löser 

fripassagerarproblemet, eftersom den framhåller att oenighet inte är tillräcklig för att använda 

sig av en illegitim metod för beslutsfattande fastän oenigheten är tillräcklig för att försvara 

godtagbarheten av avvikande tillvägagångssätt. Om det universaliserbara 

rationalitetensvillkoret är sant, och om det efterlevs, kan inte demokratin upphäva sig självt 

och envar kan inte agera som fripassagerare, eftersom ett upphävande av demokratin och 

fripassagerarproblemets uppkomst är möjligt endast när URV inte inkluderas i 

demokratibegreppet. Det universaliserbara rationalitetensvillkoret är således tvingande 

eftersom dessa värden resulterar i att demokrati existerar, eller åtminstone förstärker 

möjligheterna till att demokrati existerar.   
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 Detta tvång indikerar en kausal riktning, att URV föregår majoritetsprincipen och inte 

tvärtom. Om någon avstår från att handla i enlighet med URV, så är någonting fel; en kognitiv 

illusion, personen är psykologiskt oförmögen eller blockerad, exempelvis av att det egna 

samhälleliga eller personliga intresset är viktigare än att godta URV. Detta exemplifierades 

med fripassagerarproblemet och proklamationen ”give them hell”. Ett annat tänkbart fel kan 

vara att personen har icke-demokratiska ideologiska preferenser, exempelvis att hen föredrar 

diktatur framför demokrati.  

 

4.4.4 Den tvingande rationella universaliserbarheten är preskriptiv.  

Universaliserbarheten är föreskrivande; preskriptiv. Det ”tjocka” demokratibegreppet säger 

något om hur vi bör handla i enlighet med universaliserbarhetsprincipen för att demokratin 

ska upprätthålla politisk jämlikhet. 

 Antag att någon röstar i ett allmänt väl där det finns möjlighet att välja på både 

demokratiska partier och icke-demokratiska partier, eller befinner att någon sig i en 

beslutfattande procedur. Om hen fullständigt representerar URV och hen skulle föredra att 

demokratin inte ska upphäva sig själv eller inte avser att vara fripassagerare (i meningen att 

vilja ta del av ”spelreglerna” utan att bidra till att ”spelreglerna” existerar), vill denna person 

med nödvändighet att just detta händer i föreliggande situation. Om detta inte är fallet är 

personen inte uppriktig med att hen inkluderar URV i demokratibegreppet. Om vi antar denna 

föreskrift medför detta att vi även är motiverade att handla i enighet med den, en potentiell 

handlingsmotivation, ett samband mellan värdering och benägenhet att handla. Detta innebär 

en kunskap om sig själv som medför en sammanfallande preferens inför en situation där en 

står i begrepp att handla; en självcentrerad, logisk empati, som genererar sympati med sig 

själv, eller antipati om handlandet är irrationellt. Med andra ord; om någon förordar det 

”tjocka” demokratibegreppet före det ”tunna” så kan hen inte rösta bort demokratin eller vara 

fripassagerare.   

 Sammanfattningsvis: Den föreskrivande rationella universaliserbarhet är tvingande och är 

en godtagbar moralisk princip som vi bör ta hänsyn till i demokratiska val och vid 

demokratiskt beslutsfattande. Om alla handlar i enlighet med föreskriften, vilket vi bör, och 

inkluderar dessa värden i demokratibegreppet, kan ett majoritetsbeslut aldrig upphäva 

demokratin. Om vi ger majoritetsprincipen ett överordnat värde eller väljer att singla slant, så 

kan detta inte förhindra att demokratin upphäver sig självt och det kan inte förhindra att 

utgången av demokratiska val eller demokratiska beslut är moraliskt oacceptabla.   
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 Demokrati förutsätter en rättvis procedur sin i sin tur förutsätter politisk jämlikhet, men, 

politisk jämlikhet förutsätter vissa värden; URV. Alltså, om URV inkluderas i 

demokratibegreppet kan demokrati berättigas. 

 Detta sträcker sig bortom hur det är, till hur det skulle kunna vara. En demokrati som 

kännetecknas av det ”tunna” demokratibegreppet, och inte inkluderar URV, är mindre stabil 

än en demokrati som inkluderar dessa värden. Om demokratin upphäver sig själv så upphävs 

även nyttigheten med dessa värden. Alltså, det ”tjocka” demokratibegreppet bör föredras 

framför det ”tunna”.  
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5. Slutsatser 
 
 
 

Med grova penseldrag kan vi idag se att världens militärt, politiskt, ekonomiskt, geografiskt 

och demografiskt största, mäktigaste och ”viktigaste” länder, där åtminstone omkring 3/4 av 

mänskligheten bor och lever, styrs i de allra flesta fall av högerpopulistiska och/eller 

reaktionärt konservativa och/eller religiöst fundamentalistiska och/eller auktoritärt 

nationalistiska ledare, regeringar, partier, rörelser och ideologier (med undantag av Tyskland, 

Indonesien, Kanada, Frankrike och Italien). Bland dessa ”viktiga” länder är många sedan 

länge faktiska diktaturer medan andra kanske kommer att tas över av auktoritära regimer 

under den närmaste tiden.  

 En kulturkonservativ, religiöst fundamentalistisk, extremnationalistisk, isolationistisk och 

stundom nostalgisk trend tycks både vara är planetär och berör merparten av alla människor. 

Sverige med sin nuvarande röd-gröna regering är ett av undantagen i jämförelse med hur de 

allra flesta människor på jorden styrs just nu och hur de förmodligen kommer att styras under 

överskådlig framtid. (Hübinette  2017; j. fr. Economist Intelligence Unit 2016) 

 Hos många väcks förmodligen frågan om Sverigedemokraterna är ett alternativ som ändå 

håller sig inom ramarna för det demokratiska samhället, eller om deras demokratisyn innebär 

att ersätta demokrati med någon form av autoritärt styre som sträcker sig bortom ramarna från 

vår gängse uppfattning om vad demokrati är? Begreppet ”demokrati” är svårfångat, eftersom 

det refererar till så många olika saker. Även stalinism och nazism kan ses på som varianter av 

demokrati, eftersom de utgår från vaga idéer om att ”makten utgår från folket” och ”folkviljan 

förkroppsligas genom ledaren”. Men om vi med demokrati menar något som kan greppas med 

förståndet och att demokrati förutsätter en rättvis procedur som är villkorad av politisk 

jämlikhet och särskilda värden (URV), både när vi utser representanter i allmänna val vid 

beslutsprocesser kring sakfrågor, så kan vi utifrån denna grund bedöma om SD hamnar 

innanför eller utanför denna ram.  

 SDs uppfattning av demokrati kombinerar övernaturliga fenomen, ”nationens vilja”, och 

majoritetsprincipen såsom ett överordnat värde. Dessa två delar kan varken var för sig eller 

tillsammans berättiga demokrati. SDs uppfattning av demokrati hamnar inte bara utanför 

ramen för vad demokrati är i denna ovan nämnda mening, kombinationen av övernaturliga 

fenomen och majoritetsprincipen såsom ett överordnat värde är nämligen fullständigt 

misslyckad. Sverigedemokraterna definition av demokrati kan styrkas om, och endast om, 
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granskningen av SDs demokratisyn utestänger förståndets prövningsrätt. SDs definition av 

demokrati kan och bör förkastas.  

 Beträffande vidare forskning om SDs demokratisyn har jag två förslag. Det ena är att 

undersöka förhållandet mellan majoritetsprincipens överordnade värde och rättigheter. Det 

andra är att undersöka hur idén om ”nationens vilja” kan kombineras med SDs förordande av 

direktdemokrati på lokal nivå.     

 I en vidare forskning om demokratins moraliska kärna ser jag en möjligt till att undersöka 

om eller hur ett demokratibegrepp som inkluderar URV kan producera beslut som främjar 

substantiell rättvisa eller andra godartade värden. 

 I en vidare forskning kring Estlunds epistemiska proceduralism kan exempelvis de frågor 

som jag ställer på s. 24 besvaras.  

 Slutligen, är Sverigedemokraterna demokrater? Det uppenbara svaret är ”nej”. Denna 

studie visar att Sverigedemokraternas demokratisyn inte berättigar demokrati. Det ”tjocka” 

demokratibegreppet ska följaktligen föredras framför det ”tunna”.      
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